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Rien van Nunen en Piet
Römer als Stiefbeen en Zoon

Voorwoord
Beste lezers en lezeressen,

Het blad “dat je wist dat zou komen” is er weer! En
terwijl men nu aan het uitzoeken is hoe het Koningslied toch zo duur kon worden, blijven wij lekker gratis. Want vooral ‘Ollanders houden daar van. Daarom
sparen we al decennia lang de zegeltjes bij de koffie.
Lees maar in “Sparen bij de koop”.
In “Zeezender- en omroepnieuws uit het archief”
wordt o.a. uit de doeken gedaan waarom een potentiële twintigste aflevering van Stiefbeen en Zoon
nooit is gemaakt. Toevallig stond ik deze zomer op
de Dordtse boekenmarkt ansichtkaarten van deze
serie te bekijken. Toen ik daarmee klaar was, pakte
iemand naast me snel het stapeltje en zocht er een
paar uit. Wie bleek het te zijn? De dochter van Rien
van Nunen.
Naast alle losstaande artikelen starten we ditmaal
ook met 2 vervolgseries: Hoe radio de oorlog overleefde (in 3 delen) en Luistertips, een reeks boeiende
tips waarbij je je niet meer hoeft te vervelen tot de
volgende Freewave Nostalgie verschijnt.
Veel leesplezier!
Jan van Heeren
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Verkeersinformatie
tekst:

Hans Knot

Het eerste verkeer op de Van Brienenoordbrug (Rotterdam), 7 februari 1965 © ANP

Als wij met de auto op pad gaan, dat niet al te vaak gebeurt, is het vooral om een langere afstand te overbruggen. Trouw regel ik de avond voorafgaand het vullen van de speciale CD-houder, die dan meegaat in de
auto. Zo hebben we volop keus om onderweg onze favoriete muziek te kiezen. Onderweg wordt zo nu en
dan de muziek weggedrukt en komt de verkeersinformatie naar voren. Of we nu in Nederland of Duitsland
rijden, de techniek staat voor niets en we worden snel geïnformeerd.
Op allerlei manieren kan men heden ten dage de informatie tot zich nemen. Bezitters van de uitgebreide mobiele telefoons, waarbij internet te ontvangen is, kunnen zich van minuut tot minuut via de ANWB of allerlei
andere sites laten informeren. De VID verzorgt al vele jaren de verkeersinformatie via diverse radiostations
in ons land.
Hoe anders was dat in de tijd dat het wegennet in ons land nog niet zo uitgebreid was en er bij lange na niet
het grote aantal weggebruikers was als nu. Je ging op goed geluk de weg op, nam een recente wegenkaart
mee en zorgde ervoor dat je, voordat je op pad ging, een dergelijke kaart goed bestudeerde, zodat je niet op
een foute weg terecht kwam. Als je de beschikbare informatie betreffende de geschiedenis van de verkeersinformatie op de Nederlandse radio bestudeert dan zal vaak naar voren komen dat sinds 1973 incidenteel
verkeersinformatie via Hilversum I en II werd gebracht.
Met enige regelmaat werd er pas vanaf 22 maart 1978 verkeersinformatie op de radio gebracht. Dat was
dan twee keer per week als een wachtmeester van de Rijkspolitie, Rob van Rees, in het programma ‘Auto
in, AVRO aan’ zijn opwachting maakte. Elke dinsdag en donderdag was hij vanaf die dag te horen in het
programma van Tosca Hoogduin. Al vrij snel kreeg het brengen van de verkeersinformatie een bepaalde
populariteit, waardoor er vraag naar meer ontstond. Dit had tot gevolg dat via de toenmalige radiostations
Hilversum 1, 2 en 3 Rob van Rees samen met collega’s Theo Gerritsen, Jelles Boden en Jan Delebeke zeer
regelmatig werd gehoord, vooral in de ochtend en namiddagspitsuren. De presentatie van de berichtgeving
vond plaats vanuit een speciaal gebouwde omroep cel, die was gebouwd in het gebouw van de VerkeerspoFREEWAVE
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litie, gevestigd in Driebergen.
In de begintijd was de informatie vrijwel geheel afkomstig van meldingen van politiesurveillanten onderweg,
waaronder teams die reden in de nog steeds bekende Porsches. In de loop van de jaren tachtig van de vorige
eeuw werden steeds meer trajecten voorzien van verkeerssignalering, die er voor zorgde dat het verkeersbeeld op computerschermen in de politieverkeerscentrale te volgen was. De uitbreiding van verkeerssignalering door Rijkswaterstaat gaf een enorme verbetering in de verkeersinformatiemeldingen.
Rob van Rees

Soms kan het tot een vreemde draai komen in iemands
loopbaan, zo ook met die van Rob van Rees. Na vele jaren verkeersinformatie te hebben gebracht bij de publieke
omroep werd hij door de leiding van het toenmalige RTLVéronique benaderd om presentator te worden van de
autorubriek ‘Autovisie’. Ook dit was een activiteit die Van
Rees naast zijn werk bij de Rijkspolitie deed. Vervolgens
werd er gesteld dat hij het werk voor het commerciële RTL
Véronique niet kon combineren met het brengen van de
verkeersinformatie bij de publieke omroepen en werd voor
hem een nieuwe baan gevonden bij de Rijkspolitiekapel.
Eind 1998 verliet hij de Rijkspolitie omdat hij met functioneel leeftijdsontslag ging.

Maar terugkerend op de ontstaansgeschiedenis van de verkeersinformatie dient zeker het eerste experiment te worden vermeld dat plaats vond gedurende de Paasperiode in
1965. In de kranten werd het vooraf bekend gemaakt: ‘In
verband met de te verwachten drukte gedurende het komende Paasweekeinde, hebben de reportageafdelingen van alle omroepverenigingen besloten om in alle actualiteitenrubrieken op Hilversum 1 en 2, gegevens
over de verkeersinformatie op te nemen.’ Hilversum 3 bestond toen nog niet en zou pas later in 1965 actief
in radio worden.
Voor deze berichtgeving werd destijds samengewerkt met de informatiedienst van de ANWB en de ANVV,
dat staat voor Algemene Nederlandse Vereniging van VVV’s, terwijl ook de Rijkspolitie informatie aanleverde.
De berichtgeving in de actualiteitenprogramma’s vond plaats vanuit een speciaal ingerichte omroepcel in het
gebouw van de ANWB in Den Haag. Op donderdag 15 april 1965 werden de eerste berichten uitgezonden,
terwijl de vier daarop volgende dagen ook regelmatig berichten rond de verkeersdrukte via beide radiostations werden gebracht. Direct na het betreffende weekend werd bekend gemaakt dat de proef geslaagd
was en dat ook het in de bedoeling lag om deze informatieve uitzendingen te doen plaatsvinden op 5 mei
(Bevrijdingsdag), 27 mei (Hemelvaartsdag) en tijdens het Pinksterweekend.
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Kantoor PCGD aan
het Spaarneplein
in Den Haag

tekst: Hans Knot

De automatisering van de
Postgiro, 50 jaar geleden
Nieuwe gegevens werden er in 1965 geopenbaard betreffende de ontwikkeling en automatisering binnen de PCGD,
ofwel de PostCheque- en GiroDienst, toen bekend werd
gemaakt dat op vrijdag 4 april de ‘laatste rekeninghouder’
officieel op de computer zou worden gebracht, waarmee
de automatisering tot op dat moment volbracht zou zijn.
Hiermee kwam een einde aan een periode die in 1952 aan
de vergadertafel begonnen was en waarmee men tot de
conclusie kwam dat alleen een verregaande mechanisering
van het sorteer- en boekingswerk van de PCGD uitkomst
zou kunnen brengen, zowel voor het personeel dat het
werk niet meer aankon, als voor de steeds meer in aantal
groeiende rekeninghouders.

De volgende vijf jaren werd er voornamelijk
gewerkt aan een studie waarin de vraag ‘hoe
dit alles kon worden gerealiseerd’ centraal
stond. In 1957 werd begonnen het personeel vertrouwd te maken met de komende
automatisering. In 1962 leidde een proefopstelling tot het besluit ter doorvoering van
de automatisering, waarbij vooral de keuze
van de gebruikte computer werd geroemd.
Dit leidde tot een verregaande installatie van
soortgelijke computers in de kantoren van de
PCGD in Arnhem en Den Haag. Mede door
de enorme toename aan rekeninghouders
werd besloten de voltooiing te vervroegen
van eind 1966 naar april 1965.
Door deze beslissing duurde de totale invoering van de automatisering van de Girodienst
in ons land minder dan drie jaar, waarmee de
Nederlandse PTT, waaronder de PCGD viel,

Kantoor PCGD aan
het regelt
Spaarneplein
Vader
de financiën
in haard
Den Haag
bij de
- foto uit
voorlichtingsfolder PCGD
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de eerste totaal geautomatiseerde dienst in Europa
was. Het was vanaf dat moment ook mogelijk op
onbeperkte schaal nieuwe rekeninghouders te accepteren en het betalingsverkeer gerelateerd aan
hun rekeningnummers te activeren. Na voltooiing
kon de dienst in medewerkers worden teruggebracht met duizend personen naar 3500.
Na de voltooiing werden er door de PCGD enkele – voor die tijd – nieuwigheden ingevoerd.
Zo werd het voor de rekeninghouders mogelijk
via een zogenaamde kascheque maximaal 500
gulden van de rekening te halen op een postkantoor. Ook werd het mogelijk periodieke overschrijvingen kosteloos te laten plaatsvinden.
Tevens werd bekend gemaakt dat het aantal
computers zou worden uitgebreid tot 20 waarbij men
trots kon melden dat het ging om het grootste computercentrum van Europa. Het
ging dan wel om hele grote computers, die per stuk gemakkelijk een kamerwand vulden.
De toenmalige hoofddirecteur van de
PTT, de heer Reinoud, stond de pers ter
woord en sprak de verwachting uit dat
door de voltooiing van de automatisering
per jaar een bedrag van 10 miljoen gulden kon worden bespaard. Ook stelde
hij dat er rond 1975 de mogelijkheid zou
komen telefonisch geld over te maken,
waarbij men hoopte van nog te ontwikkelen tiptoetstelefoons gebruik te kunnen maken.

De kascheque foto uit voorlichtingsfolder PCGD

In 1965 kwamen er per dag gemiddeld
1 miljoen ponskaarten binnen, die werden verwerkt via 800 ponsmachines. In
een normale ponskaart konden destijds
maximaal 80 tekens worden verwerkt.
Om al het betalingsverkeer te kunnen
verwerken waren er dagelijks meer dan
25 miljoen ponsgaatjes nodig. Op de automatische installaties werden dagelijks 2000 magnetische banden,
met een lengte van 1700 kilometer, verwerkt. Per jaar werden er 1. 250.000 giroboekjes gedrukt.
De tekens, aangebracht in een ponskaart, werden door
een computer ‘gelezen’ met een snelheid van 64.000 per
minuut; dit op een magnetische band met een snelheid
van 41.000 per seconde. De girodienst verwerkte per dag
1,5 miljoen boekingen, dat was per computer 100.000.
Elke dag werden er 275.000 afrekeningen verstuurd, wat
17.000 per computer was. We zijn een halve eeuw verder.
De computer is een mini-apparaat geworden; ponskaarten
vind je alleen in musea; dagelijkse overzichten kunnen op
de huiscomputer of via je telefoon worden bekeken. En
voor diegene die nog een ouderwetse manier van bankieren voert is er nog een keer per maand een overzicht
beschikbaar, waar men ook nog eens voor betaalt.
6 • FREEWAVE
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Hoe de radio
de oorlog
overleefde
‘Hoe de radio de oorlog overleefde’ is een driedelige serie van
de VPRO over de Nederlandse radio buiten bezet gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. De afleveringen werden eind
1987 uitgezonden in ‘Het spoor terug’, onderdeel van het geschiedenisprogramma OVT. De begeleidende teksten van de
serie zijn geschreven door radio-icoon Arie Kleijwegt en hier
bewerkt en aangevuld voor Freewave Nostalgie, met links
naar de radioprogramma’s. Onze speciale dank gaat uit naar
de VPRO, in het bijzonder naar programmamaker Marnix
Koolhaas.
Samenstelling en bewerking: André van Os.

DEEL 1: RADIO ORANJE
De ‘stem van strijdend Nederland’ was de dagelijkse radio-uitzending uit Londen, waarmee de Nederlandse
regering het contact onderhield met het door de Duitsers bezette Nederland. Dat gebeurde met vallen en
opstaan, zoals blijkt uit de getuigenissen van twee bekende stemmen van deze zender, de schrijver A. den
Doolaard en historicus Lou de Jong.
Als in de dramatische meidagen van 1940 het kabinet, koningin Wilhelmina en de rest van de koninklijke familie uitwijken naar Engeland, is daarmee het contact tussen de Nederlandse regering en het door de Duitsers
bezette vaderland verbroken. De enige mogelijkheid om zich in die eerste weken tot de achtergebleven landgenoten te wenden, vormt de Nederlandse afdeling van de BBC, die juist enkele weken eerder, in april 1940,
van start is gegaan met
Controlekamer Radio Oranje, Londen
fotocollectie Anefo
dagelijkse uitzendingen van een kwartier.
Via dit kanaal komt op
20 mei het eerste levensteken, in de vorm
van een tien minuten
durende
toespraak
van minister-president
De Geer. De bejaarde
premier (hij is dan
70 jaar) toont geen
enkele strijdbaarheid.
Hij dringt er bij de
bevolking zelfs op aan
om via een correcte
samenwerking
“de
achting van de tegenstander” te winnen.
Over deze toespraak
heeft De Geer geen
enkel overleg gehad
FREEWAVE

Nostalgie

•7

met de andere ministers noch met koningin Wilhelmina. Vooral de laatste is over de defaitistische toon die
De Geer heeft aangeslagen uiterst verbolgen.
Het duurt daarna niet lang voor de regering er in slaagt over een eigen uitzendmogelijkheid, in eigen beheer,
te beschikken. Dat is Radio Oranje. De later bekende geschiedschrijver van de oorlog en eveneens naar Engeland gevluchte Lou de Jong was als jong journalist vanaf het eerste begin bij Radio Oranje betrokken.

De openingstekst van de Flitspuit (archief NIOD)

Flitspuit van Meyer Sluyser
Naast Radio Oranje ontstonden in Engeland nog andere op het bezette Nederland gerichte radio-uitzendingen. Zoals de Flitspuit, een omroep die pretendeerde vanuit bezet gebied te opereren en die sterk gericht
was op het stimuleren van een geest van verzet. Het was een Engels initiatief, waarvan de uitvoering voornamelijk in handen was van de latere VARA-commentator Meyer Sluyser. Deze zender bleef ongeveer een jaar
in de lucht, van zomer 1941 tot zomer 1942. In zijn jonge jaren was Sluyser betrokken bij de oprichting van
de VARA en werd hij lid van het hoofdbestuur van deze omroep. In het blad ‘Vrijheid Arbeid Brood’ ageerde
hij in de roerige jaren dertig tegen de dreiging van zowel het fascisme als het communisme. Toen de Duitsers
in mei 1940 Nederland binnenvielen wist hij op het nippertje te ontsnappen aan de nazi’s, die kort nadat
ze Amsterdam binnentrokken, al voor zijn deur stonden om hem te arresteren. Sluyser ontsnapte met zijn
gezin naar Engeland en kon aan de slag bij de regeringsvoorlichtingsdienst. Hij is de geestelijke vader van
de naam ‘Radio Oranje’.
De Brandaris en Henk van
Henk van den Broek
(na-oorlogse foto
den Broek
bij de Wereldomroep)
Van meer betekenis was de
invloed van De Brandaris,
een dagelijkse omroep, die in
eerste instantie bedoeld was
om het moreel van de duizenden Nederlandse zeevarenden te ondersteunen. Het
was een gezamenlijke onderneming van de BBC en de
Nederlandse regeringsvoorlichtingsdienst. De uitzendingen begonnen in juli 1941
en werden van meet af aan
gekenmerkt door een frisse,
opbeurende aanpak. Dat was
het werk van twee bezielde
radiosprekers, de journalist
Henk van den Broek, die correspondent was geweestt
van de Maasbode en de Telegraaf in Parijs en de schrijver A. den Doolaard. Onder hun pseudoniemen De
Rotterdammer en Bob kregen zij grote bekendheid.
Direct na de bezetting van Nederland door de Duitsers begint Henk van den Broek samen met Ernst Kuiper,
Jos Mendels, A. den Doolaard, Henri Sandberg, Joop Kolkman en Max en Nelly Vredenburg Radio Vrij Nederland. Al op 19 mei 1940 zijn de eerste uitzendingen richting Nederland, gefaciliteerd door Philips en de Franse
omroep. Op 4 juni weet het groepje zelfs een kortegolf uitzending te maken voor Nederlands-Indië. Maar een
week later zijn de Duitsers al zo dicht bij Parijs dat de radiomakers noodgedwongen uitwijken naar Londen.
In september 1940 arriveert Van den Broek via Lissabon in Londen. Zijn vrouw en kinderen volgen later.
8 • FREEWAVE
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A. den Doolaard

In Londen is Van den Broek korte
tijd bureauredacteur voor het Londense agentschap van het persbureau ANEP-ANETA, maar hij pakt in
mei 1941 het radiomaken weer op.
De BBC en de Nederlandse Scheepvaart- en Handelscommissie vragen
hem een station op te zetten voor
Nederlandse zeelieden. Dat wordt
Radio Brandaris, vernoemd naar
de vuurtoren op Terschelling. Van
den Broek brengt oude bekenden
van Radio Vrij Nederland bij elkaar:
schrijver A. den Doolaard, George
Sluizer en Godard Kal, de latere chef
van de Groetenafdeling van de Wereldomroep. Radio Brandaris is veel
feller dan het door de regering opgerichte Radio Oranje. Duitsers zijn
‘moffen’, programma’s hebben namen als ‘Sabotage’ en ‘Europa tegen
de Moffen’.

Bij de strijdvaardige aanpak van de Brandaris-uitzendingen staken de veel minder geïnspireerde programma’s van Radio Oranje ongunstig af, zodat er in de Londense kringen steeds meer stemmen opgingen de
beide omroepen samen te voegen. Zoals gebruikelijk in dat soort zaken stuitte dat op veel persoonlijke
animositeit, vooral bij Jan Willem Lebon, oud-penningmeester van de VARA, die als leider van Radio Oranje
geen blijken van journalistiek-creatieve talenten had gegeven. Lou de Jong, destijds de tweede man van

Medewerkers van Radio Oranje
v.l.n.r.: H.W Sandberg, Jan van
Os, J. Pearl, H.J.van den Broek,
drs Lou de Jong, L. Fas, H. Reijneke van Stuwe, A den Doolaard
en George Sluizer (foto ANP)
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Radio Oranje, stond wel positief tegenover de fusie.
Radio Oranje
Toen de samenvoeging eind 1942 een feit geworden was kreeg Radio Oranje een hechte, goed op elkaar
ingespeelde staf, waarin de taken overzichtelijk verdeeld waren: Lou de Jong behandelde het oorlogsverloop, Van den Broek als de Rotterdammer concentreerde zich op de gebeurtenissen in bezet Nederland en
Den Doolaard was gespecialiseerd in aanstekelijke peptalks. Voor velen in bezet gebied was Radio Oranje
synoniem met ‘de Engelse zender’, bron van waarheidsgetrouwe informatie, hoop en bemoediging. Van veel
betekenis waren in dat verband de toespraken van koningin Wilhelmina, die daarmee al gauw een aanstekelijk imago van onverzettelijkheid verkreeg.
Van geheel andere aard, maar
Jetty Paerl
eveneens niet zonder effect bij
de ondersteuning van het moreel in bezet gebied, was het
aandeel van het vrijwel geheel
door amateurs verzorgde cabaret De Watergeus, waarvan de
liedjes gemaakt waren op bekende Nederlandse wijsjes van
die dagen. De 20-jarige Jetty
Paerl verwierf er zich oorlogsfaam mee. Ze werd populair met
liedjes als ‘Op de hoek van de
straat staat een NSB’er’. Later
vertegenwoordigde ze Nederland (1956) op het allereerste
Eurovisie Songfestival in Lugano
met De vogels van Holland, een
lied van Annie M.G. Schmidt en de even legendarische Cor Lemaire. Er waren dat jaar bij uitzondering twee
afgevaardigden uit elk land, ook de tien jaar jongere Corry Brokken deed mee.

archief NIOD

Invloed?
Toch had Radio Oranje tijdens de Tweede
Wereldoorlog geen bepalende invloed op de
stemming van de Nederlandse bevolking.
Dat was althans de conclusie van een studie
van Onno Sinke, die op 20 april 2009 aan de
Rijksuniversiteit Groningen promoveerde op
een onderzoek naar de invloed van de zender.
Na de oorlog werd de zender een symbool
van verzet tegen de Duitsers. Maar uit het
onderzoek van Sinke bleek dat Radio Oranje
nauwelijks een stempel drukte op de houding
van de bevolking in bezet Nederland. Radio
Oranje ging zeer voorzichtig te werk. Sinke
ontdekte dat dit deels gebeurde op aandringen van koningin Wilhelmina, die Duitse represailles vreesde. Door het ontbreken van
een accuraat beeld van de toestand in bezet
Nederland kon men in Londen moeilijk inschatten of de uitzendingen consequenties
zouden hebben voor de luisteraars.
Aanvankelijk duurden de dagelijkse uitzendingen een kwartier, later werd dit een halfuur. In deze korte periode moest de zender tot de hele Nederlandse bevolking spreken. Een gemiddelde uitzending bestond uit een
10 • FREEWAVE
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overzicht van het belangrijkste nieuws en commentaar op ontwikkelingen in de bezette gebieden, eventueel
aangevuld met toespraken van koningin Wilhelmina of leden van de regering en interviews met zeelieden
of militairen. Soms bracht de zender thema-uitzendingen, bijvoorbeeld in de vorm van een hoorspel over de
Battle of Britain. Opvallend is volgens Sinke dat de Britse autoriteiten daarbij nauwelijks gebruikmaakten van
de mogelijkheid om de uitzendingen te censureren.
Studio Radio Oranje 1944 met links George Sluizer
achter de microfoon. (Fotocollectie Anefo)

zendernetwerk valse informatie te sturen naar het Engeland).

England Spiel
Het grootste obstakel waarmee
Radio Oranje te kampen had,
was de onvolledige informatie
die men had over wat er in bezet gebied gebeurde. Daardoor
kon men meestal niet inspelen
op zaken, die in Nederland van
grote actuele betekenis waren.
Engelandvaarders deden meestal vele maanden over hun tocht
naar de vrijheid. Ook waren de
geheime radioverbindingen met
bezet gebied voor jaren onbruikbaar ten gevolge van het
langdurige England Spiel (Duitse
operatie waarbij 59 Nederlandse
geheimagenten gevangengenomen werden. De Duitsers konden codes van deze agenten
gebruiken om via een geallieerd

Ingrijpend werd deze situatie verbeterd in 1944, vooral toen gedeelten van Nederland bevrijd werden. De
informatie over wat er in bezet gebied gebeurde nam toe in omvang en betrouwbaarheid. Als gevolg daarvan
kon Radio Oranje meer en meer een rol spelen in de gebeurtenissen. Naast koningin Wilhelmina was ook minister-president Gerbrandy een uiterst positieve factor in de geest van strijdbaarheid, die vanuit Londen naar
het bezette vaderland uitging. Hij was niet alleen de grondlegger van Radio Oranje geweest, hij bleef door de
jaren heen grote betekenis aan deze oorlogsomroep toekennen. Voortdurend was hij in discussie met de programmastaf over de vorm waarin berichten of instructies voor de bevolking moesten worden doorgegeven. Daar
kwam nogal eens wat
Controlekamer Radio Oranje
overredingskracht
(Fotocollectie Anefo)
van beide kanten bij
kijken, merkte Den
Doolaard op.
Dolle Dinsdag
Toen het overrompelende oorlogsverloop
in de laatste zomermaanden van 1944
het
vaderlandse
grondgebied begon
te naderen, braken ook voor Radio
Oranje spannende
dagen aan. Van historisch belang is
daarbij de uitzending
van maandagavond
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4 september, waarin tot verrassing van De Rotterdammer, die de uitzending presenteerde, premier Gerbrandy op het laatste moment een verandering in zijn tekst aanbracht en meedeelde, dat de Nederlandse grens
door de geallieerden was overschreden. Deze overmoedige en naar later bleek onjuiste informatie leidde tot
de hysterische opwinding van Dolle Dinsdag, de dag waarop Het Gerucht alle gebeuren beheerste, waarop
men de bevrijders al in Rotterdam en Den Haag en op weg naar de hoofdstad waande en ook de dag waarop
vele NSB’ers en andere foute landgenoten hals over kop de vlucht namen naar het oosten.
Ook Robert Kiek, de oorlogscorrespondent van het ANP en Radio Oranje, was er op 5 september nog van
overtuigd, dat de totale bevrijding van ons land slechts een kwestie van enkele dagen zou zijn. Maar het liep
anders. De opmars was zo snel gegaan dat er aanvoerproblemen ontstonden, waardoor de opmars enkele
weken tot staan kwam. Op 17 september volgt dan de grote doorbraak door Brabant gekoppeld aan de luchtlandingen bij Arnhem. Bij die operaties wordt op 18 september Eindhoven bevrijd, waar een nieuwe fase van
de vrije Nederlandse radio zal beginnen met de zender Herrijzend Nederland (zie deel 2).
Robert Kiek stuit in de opwindende weken die in september en oktober volgen, tijdens zijn omzwervingen
door het bevrijde Noord-Brabant op een verrassende situatie, die tot het beëindigen van zijn correspondentschap leidt. Vanuit het bevrijde zuiden telefoneert Kiek zonder problemen met het bezette Utrecht. Hij maakt
er een ‘gloedvolle reportage’ over maar kennelijk met gevoelige informatie. De voorzichtigheid van Den
Doolaard en Lou de Jong leidde er toe, dat Radio Oranje de reportage van Kiek niet uitzond. De Nederlandse
sectie van de BBC deed dat echter wel. Het was een fout van de militaire censor in Eindhoven, die de reportage van Kiek niet had mogen laten passeren. Dat de arrestaties en de daaruit voortvloeiende liquidaties, die
kort daarna in een Utrechtse verzetsgroep plaatsvonden, hiervan het gevolg zijn geweest, staat niet vast,
maar is niet uitgesloten.
Gedurende de laatste oorlogswinter werkten de vrije omroepen van Radio Oranje en Herrijzend Nederland in
nauwe samenwerking, maar onafhankelijk van elkaar. Na het vertrek van Van den Broek was Den Doolaard
chef van Radio Oranje geworden. Hij en Lou de Jong verzorgden samen de laatste uitzending van de Londense omroep in juni 1945. Radio Oranje was toen praktisch vijf jaar aaneengesloten in de lucht geweest.
AUDIO BIJ DEEL 1:
Luister naar interviews met de hoofdrolspelers en naar unieke fragmenten:
http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_382639.html
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Betutteling van bovenaf gewenst
tekst: Hans Knot
Het van hoger hand ingrijpen bij het brengen van eerlijke informatie, zodat het geven van ongewenste informatie voorkomen kan worden, was een halve eeuw geleden een gewone zaak. Als bepaalde Kamerleden
de berichtgeving binnen radio en televisie aangaande een bepaald onderwerp niet beviel, werden er direct
vragen gesteld. Zo was het ook het geval op 13 april 1965.
Het was het Tweede Kamerlid H.J. Hoekstra, vertegenwoordiger van de CPN, die zijn vragen destijds schriftelijk stelde aan de toenmalige Minister van Defensie, Piet de Jong. Een verslaggever van de VPRO radio
had een oud-militair aan het woord gelaten, waarbij hij mededelingen had gedaan over begane wreedheden
op bevel van de Nederlandse legerleiding op Nieuw-Guinea. Het interview, dat in het programma ‘Ronduit’
werd uitgezonden, had nogal ophef gegeven en de CPN’er vroeg, in de brief aan de minister, zich af waarom
door zijn departement een onderzoek was ingesteld naar de inhoud van de VPRO-uitzending, mede omdat er
in ons land al persvrijheid bestond. In het programma beschreef de voormalige militair op zeer realistische
manier hoe collega’s van hem opdracht kregen strijders aan de bajonet te rijgen om vervolgens te doden.
In de brief informeerde Hoekstra tevens of het juist was dat de minister daartoe de hand had gelegd op het
materiaal van de uitzending en aan de VPRO-leiding een verbod had opgelegd om nog verdere mededelingen
over betreffende uitzending te doen. Terecht waren de vragen van Hoekstra en hij eindigde zijn schrijven met
de vraag aan minister Piet de Jong of deze bereid was iedere belemmering van de bekendmaking van de in
de uitzending vermelde daden op te heffen.
Het betrof een uitzending die op 25 maart had plaatsgevonden en een verzoek aan de VPRO-leiding, vanuit
het bureau van de commissaris voor het radiowezen, om de tekst van het programma ter beschikking te stellen, werd geweigerd. Uit andere bronnen kreeg men vervolgens de beschikking over een bandopname van
het programma-item. Die andere bron bleek de Rijksvoorlichtingsdienst, die een aparte afdeling had waar
alle door de Nederlandse omroepen uitgezonden programma’s werden opgenomen.
Zoals gebruikelijk in die tijd kwam het ambtelijke antwoord in schriftelijke vorm en werd het aan de leden van de Tweede Kamer gepresenteerd op 20 april 1965. In de digitale stukken van de Staten
Generaal over 1965 zijn de antwoorden terug te vinden:
1. Ten einde te kunnen beoordelen of een onderzoek met betrekking
tot de mededelingen van een oud-militair, als in deze vraag gesteld,
noodzakelijk c.q. gewenst moet worden geacht, diende in de eerste
plaats over de juiste tekst van de genoemde uitzending te worden
beschikt.
2. Door bemiddeling van de Rijksvoorlichtingsdienst heeft de ondergetekende de beschikking gekregen over een bandopname van de in
vraag 1 genoemde uitzending.
3. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord; het nemen van maatregelen, als in deze vraag bedoeld behoort overigens niet tot de competentie van de Minister van Defensie.
4. In verband met het antwoord op vraag 3 behoeft deze vraag geen
beantwoording.
Vreemd genoeg was de inhoud van de antwoorden geen reden tot
meerdere vragen aan de minister.

Peter Flik, destijds hoofd VPRO jeudprogramma’s, waaronder ook het programma Ronduit viel.
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tekst: Hans Knot

In de Martinistad Groningen heb je een bedrijf dat zich inzet voor gezinnen die het niet erg breed hebben.
Mamamini heet het bedrijf met drie vestigingen. Allerlei goede doelen worden jaarlijks verrast met een financiële injectie. Deze is mogelijk doordat in hun filialen tweedehands goederen voor een schappelijke prijs
worden verkocht en deze gratis worden ingebracht door een ander deel van de Groninger bevolking. Men kan
spullen, die overbodig zijn geworden in het gezin, persoonlijk afleveren in het magazijn dan wel in de hal van
de filialen. Ook kan men vragen de grotere objecten van huis te laten halen. Het bedrijf wordt gerund door
vrijwilligers, waardoor de exploitatiekosten laag worden gehouden.
Van alles is er te koop, dus ook LP’s. Het oude vinyl wordt door velen afgestoten, terwijl weer anderen deze
aanschaffen om de verzameling nog completer te maken. Eén van de LP’s die er met zeer grote regelmaat
is terug te vinden is de LP ‘Blijvend Applaus’ uit 1965. Het lijkt erop of een behoorlijk percentage van de
Nederlanders destijds de LP, waarvan een deel van de opbrengsten ook weer ten dienste van een goed doel
ter beschikking kwamen, heeft gekocht.
De aankondiging van de LP was destijds op 22 april 1965
in de kranten terug te vinden onder het motto ‘Sterren van
nu zingen voor de sterren van toen’. Alleen daaruit bleek
al dat de opbrengsten van de verkoop ten gunste dienden
te komen van de sterren van weleer. Een dag eerder werd
– in de middag - in de artiestenfoyer van Theater Carré in
Amsterdam de langspeelplaat ‘Blijvend Applaus’ ten doop
gehouden, waarop inderdaad de sterren van het midden
van de jaren zestig van de vorige eeuw liedjes zongen ten
bate van de sterren van toen.
De Stichting Blijvend Applaus was in 1962 opgericht
met als doel de levensavond van vergeten kunstenaars
en kunstenaressen te verlichten. Het Amsterdamse gemeenteraadslid mevrouw G. Wijsmuller was destijds ook
penningmeester van voornoemde stichting en tijdens de
bijeenkomst vertelde ze over de noden die er heersten onder de oudere artiesten. Het was volgens haar
vooral de woningnood die het leven voor deze oude mensen, die zich niet in een bejaardenhuis thuis voelden,
moeilijker maakte. Daarbij kwam dat ze, volgens Wijsmuller, ook nog eens de gehele dag door wensten te
praten over hun successen van weleer, wat een onmogelijke zaak was.
Het was de bedoeling ook bij de overheid een aanvullende subsidie aan te vragen. Zowel bij het Rijk, de
provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam werd een aanvraag ingediend en met de te ontvangen
gelden dacht mevr. Wijsmuller een aantal oude panden in Amsterdam te kunnen aankopen en vervolgens te
laten restaureren om, na gereedkomen, oude artiesten hierin een onderkomen te bezorgen. Het was niet de
bedoeling, zo meldde ze tijdens de persbijeenkomst, de oudjes ‘en masse’ maar op aparte gezellige etages
te huisvesten.
Initiatiefnemer was Alex de Haan die als cabarethistoricus in die tijd bekend was. Naast het uitbrengen van
de LP ‘Blijvend Applaus’ gingen ook de deelnemende artiesten op diverse locaties benefietconcerten geven,
waarbij men geen financiële beloning vroeg. Opbrengst van deze concerten gingen dan ook rechtstreeks – na
aftrek van de kosten - in het opgerichte fonds. Na een tweetal jaren was er zoveel geld dat er twee panden
konden worden aangekocht aan de Egelantiersgracht in Amsterdam.
Nog steeds bestaat de stichting ‘Blijvend Applaus’ een nog ieder jaar wordt een aan een voormalige artiest(en)
de ‘Blijvend Applaus Prijs’ uitgereikt voor het gehele oeuvre:
http://stichtingblijvendapplaus.nl/html/blijvendapplaus.html
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Greenpeace langszij
tekst: Jan van Heeren

Rainbow Warrior gezien vanaf de Mi Amigo
© Marc Jacobs

De avontuurlijke, vrije jongens aan boord van de Greenpeaceschepen voelden kennelijk een connectie met
de deejays aan boord van de Mi Amigo en later de Ross Revenge. Deze twee zendschepen werden door de
jaren heen meermalen bezocht. Greenpeace fungeerde dan stiekem als een welkome bevoorrader. Kennelijk
konden de deejays vanwege de brothers-in-arms-gedachte wel een potje breken bij Greenpeace. Zo nam
men het de bemanning van het zendschip niet zo kwalijk dat de zee, waarvoor de Greenpeace actievoerders
zich toch uiteindelijk inzetten, wel eens werd gebruikt voor het dumpen van afval. Dit varieerde van plugplaten tot een complete koelkast. Dat er reclamespotjes voor Greenpeace via de zeezender te beluisteren
waren, en ook een interview met Greenpeace medewerkers (1979), maakte alles weer goed.
Marc Jacobs stuurde ons een aantal leuke foto’s en meldde: “Wij
hadden een warme band met
Greenpeace. Zonden spotjes uit
voor hen en zij tankten ons soms
vol met water en mazoet. Meestal
bleef de bemanning een dag bij
ons aan boord en werd er flink gedronken en gelachen. Ach ja, zoete
herinneringen.” Voor de leek is mazoet beter bekend als stookolie!

Rainbow Warrior
© Marc Jacobs

De Rainbow Warrior was tussen
1978 en 1985 het vlaggenschip
van Greenpeace, varend onder
Nederlandse vlag. De Franse geheime dienst liet het schip door
middel van 2 bommen zinken in de
haven van Auckland. Dit om te verhinderen dat er actie gevoerd zou worden tegen Franse kernproeven op
een atol in Polynesië. Een fotograaf, die zijn materiaal aan boord veilig wilde stellen, kwam hierbij om het
leven. Caroline schonk veel aandacht aan het gebeurde en riep op om geld in te zamelen voor een nieuw
Greenpeaceschip. Nadat het wrak ontdaan was van schadelijke stoffen, werd het afgezonken in de buurt van
Nieuw-Zeeland. Na begroeiing is het nu een levend rif geworden.
FREEWAVE

Nostalgie

• 15

Ad Roberts neemt een kijkje op de
Rainbow Warrior © Marc Jacobs

Don Stevens stuurde ons deze
foto met de Rainbow Warrior

In de jaren ‘80 was er
een nieuwe generatie
schepen voor beide organisaties en herhaalden de bezoeken zich.
Tussen 1981 en 2001
was de Sirius actief
voor Greenpeace Nederland. In 1985 voer
een team van de VOO
mee met de Sirius
naar de Ross Revenge,
thuisbasis van Radio
Monique en Radio
Caroline, om daar opnamen voor het programma De Grote Verwarring te
maken. Ook nadat de Ross Revenge het ruime sop in
de jaren ‘90 had verlaten, werd middels een poster in
de studio de stille liefde voor Greenpeace nog steeds
gevisualiseerd.

Het toeval wil dat de Sirius een zusterschip is van de Bellatrix, ooit een van de roemruchte tenders van de
Ross Revenge. Tot in 2014 lag het inactieve Greenpeaceschip in een Amsterdamse haven, vlakbij de Norderney van Veronica en het REM-eiland. Toen deed Greenpeace het schip van de hand. Maar omdat de sloop
dreigde, is het in maart van dit jaar weer snel teruggekocht. Voorlopig moet het schip het nog wel doen
zonder de karakteristieke regenboog, want deze is wit overgeschilderd.
De Sirius gezien vanaf de Ross Revenge
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Blader door een aantal weken aan dagbladen en ongetwijfeld
zie je berichtgeving over het arresteren van mensen vanwege
het smokkelen van drugs naar ons land. Of is het mogelijk dat
je berichtgeving vindt over iemand die in zijn kofferbak een
andere persoon illegaal de grens heeft over gebracht. Beelden genoeg in het geheugen hoe in havens aan de Franse
noordwestkust grote groepen buitenlanders
proberen een plekje te krijgen op een
boot naar Engeland. Ze proberen dit op slinkse manieren,
zodat ze niet zichtbaar
en dus illegaal Engeland
kunnen binnenkomen om
daar te profiteren van de financiële voordelen die asielzoekers hebben.
Een halve eeuw geleden was het andere koek. Vermaard is bijvoorbeeld
de botersmokkel vanuit België. Zelfs werd er een lied de hitparade ingezongen door de Twee Jantjes. ‘De smokkelaar’, met tekst van Jaap
Valkhof en muziek van Johnny Hoes. Natuurlijk waren er andere producten die illegaal ons land werden binnengebracht. Het was de tijd
dat er nog overal grensbewaking was en de douane scherp diende
op te letten. Toch lukte het de smokkelwaar ons land in te brengen,
hoewel het niet altijd goed afliep.
De Twee Jantjes
Op 17 november 1964 werd een 23 jarige inwoner van
Hamburg in Almelo aangehouden. De politie maakte bekend dat hij – H.D.S. , bij aanhouding in het bezit was van
38 televisietoestellen. Onderzoek gedaan door de douane
wees uit dat de persoon in totaal 1974 toestellen aantoonbaar de grens over had gesmokkeld. Het was geen
lief jongentje want al vrij snel na de aanhouding bleek dat
hij in Duitsland al een straf had uitgezeten voor de smokkel van koffie en conserven.

Een door de mand gevallen poging om 15 tv-toestellen in een dubbele wand van een lange vrachtwagen
te verbergen.

Maanden later, op 20 april 1965, verscheen de Hamburger
voor de rechtbank in Almelo, waar hij bekende dat hij ongeveer 1200 televisietoestellen illegaal ons land had binnengesmokkeld. De Officier van Justitie eiste tegen hem
een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie
voorwaardelijk. Tevens werden de gevonden toestellen
verbeurd verklaard, evenals een vrachtauto en een draagbare zendinstallatie. De Hamburger verklaarde via landweggetjes 40 transporten te hebben uitgevoerd, waarbij
hij in eerste instantie alleen werkte en later personeel
aannam om de klus te klaren. De zendinstallatie gebruikte
hij om zijn werknemers te waarschuwen als er onraad
was. Uiteindelijk werd hij opgepakt doordat Duitse collega’s de Nederlandse douane waarschuwden. Financieel
voordeel was er ook geweest want het had hem 25.000
gulden pure winst opgeleverd.
HANS KNOT
FREEWAVE

Nostalgie

• 17

Heden &

Foto’s uit de oude doos



tekst: Hans Knot

Jean Pierre Legein stuurde ons enkele exclusieve foto’s die 30 jaar nadat ze zijn genomen boven water
kwamen. Het is een van de vissersboten uit Nieuwpoort die heimelijk de illegale bevoorrading van de Ross
Revenge en de Communicator verzorgden. De kapitein van de N 525 hield al die jaren zoveel mogelijk zijn
activiteiten stil voor anderen en diegenen onder zijn collega’s, die het ook wisten, zwegen als het graf.
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Nog meer foto’s! Paul de Haan is niet alleen een grote fan van het verleden van de zeezenders maar ook
liefhebber van de prachtige Groninger coasters. Recentelijk ontdekte hij een prachtige kleurenfoto van de
Zeevaart, het schip dat later King David werd voor Capital Radio in 1970. Van origine heette het schip de MS
Unitas en het werd in 1938 gebouwd.

Nicknames

Ook deze keer weer een aantal bijnamen voor programmamakers en meer op de zeezenders. Zo beluisterde
ik een oud programma van RNI waar Jason Wolfe helaas slechts kort te horen was. Hij kreeg de bijnaam
‘Nightman’. In 1976 was Tony Allen weer een poos aan boord van de Mi Amigo voor Radio Caroline. Hij kreeg
er een vrouwelijke collega bij die hij ‘Lady Samantha’ noemde en uiteraard hebben we het over Samantha
Dubois. Mike Person presenteerde slechts twee programma’s voor Radio Caroline begin 1984 en kreeg de
bijnaam ‘Mango Mike reggae’ van Peter Chicago. Dan een bijnaam die door Jan-Fré Vos werd gevonden tijdens het beluisteren van een programma van Radio Atlantis uit 1974. Op die manier hoorde hij: Derek ‘Daisy
Diesel’ Jones. De tot nu toe complete lijst met bijnamen is te vinden op www.hansknot.com

MediaPages.nl

Zeezenders en mediaherinneringen
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tekst: Hans Knot
Op welke van onze mooie Waddeneilanden je ook komt, overal zal je
– waar nodig – horen dat de bewoners bijna nooit van plan zijn het eiland voorgoed te verlaten. Is dit wel het geval, zoals toen in september
2014 bekend werd dat de familie Schut van de Spar op Schiermonnikoog besloot te verhuizen naar Leeuwarden, dan wordt het uitgebreid
uitgemeten in de kranten.
Uiteraard zijn de bewoners van de eilanden afhankelijk van de veerdiensten of vrachtverbindingen tussen vaste wal en het eiland en vice
versa. Als je een dergelijke tocht vaak dient te maken en je neemt ook
nog eens een bestelwagen vol met goederen mee, is dit niet alleen tijdrovend maar ook nog eens een zeer kostbaar gebeuren. Niet voor niets
zijn de producten op de eilanden aanzienlijk duurder dan op het vaste
land. Immers de vervoerskosten dienen te worden doorberekend.
Sommige eilandbewoners vragen zich af waarom er geen brugverbinding mogelijk is tussen vaste wal en hun eiland. Uiteraard heeft dit
te maken met de bescherming van het Waddengebied, maar aan de Maria van Nes zou er voor hebben geandere kant zeggen sommige eilandbewoners dat dergelijke verbin- zorgd dat de door vissers niet gewensdingen er ook gekomen zijn tussen de diverse Zeeuwse eilanden, bij te dam van 1878 weer snel verdween.
Als dank werd er een vikingkerk voor
Lelystad en als groot voorbeeld de Afsluitdijk. Wel is er ooit een dam- haar gebouwd op het eiland.
verbinding geweest tussen het vasteland en Ameland, maar die werd
door de grillige Waddenzee vernield. We praten dan al snel over zo’n anderhalve eeuw geleden. Desondanks
wordt er over Ameland gesproken als het rijk der bossen, duinen, zee en strand, de rust, ruimte en vrijheid.
De inwoners beschouwen Ameland als de ‘Waddendiamant’.
In ‘Het verleden laten herleven’, over de Amelander historie, wordt over deze damverbinding ondermeer
gemeld: ‘Op 29 maart 1879 bereikten enkele kooplieden uit Dokkum het eiland langs de verbindingswal. De
dam is in volle gebruik tot de fatale 14e oktober 1881. Een hevige storm sloeg grote gaten in de zwakke dam
en alle aangeslibde grond werd door de woeste golven meegesleurd. Teding van Berkhout begon meteen
met restauratiewerkzaamheden maar het mocht niet baten: een tweede storm in het voorjaar van 1882
zorgde voor het einde.’ http://www.amelanderhistorie.nl/news/verbindingen-naar-ameland-2-/
Maar in 1965 waren er daadwerkelijk plannen voor een groot stuk polder, waardoor het ook mogelijk was
door de droge zee naar het dan voormalige eiland te komen. Zelfs werd er bij de plannenmakers gedacht
aan een spoorwegverbinding. De plannen werden op woensdag 9 juni voorgelegd aan de Provinciale Staten
van Friesland. Het kwam er op neer dat tussen Ameland en de Friese waddenkust een polder zou worden
drooggelegd met een grootte van 17.000 hectare. Er zouden dammen ontstaan van respectievelijk 12 en 16
kilometer in lengte.
In kranten van de daarop volgende dag werd er zelfs gesuggereerd dat de plannenmakers een goede kans
maakten tot uitvoering te kunnen overgaan. Het conceptplan was immers in handen van de ambtenaren van
Rijkswaterstaat, de Provinciale Planologische Dienst van Friesland als wel die van de Provinciale Waterstaat.
De hoofden van deze diensten waren dan ook aanwezig bij een informatiebijeenkomst, die op Ameland was
georganiseerd. Daar gaven ze informatie over de voortgang van hun studie en maakten bekend dat er zelfs
gedacht werd aan een spoorwegverbinding van Leeuwarden naar de plaatsjes Ballum en Nes op Ameland.
Een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen liet desgevraagd aan de pers weten nog lang niet toe
te zijn aan besluitvorming, maar stelde dat de directie bereid was eventueel in de richting van een dergelijke
verbinding te denken.
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Station Dokkum in 1932. De treinverbinding (It Dockumer Lokaeltsje) tussen Leeuwarden-DokkumMetslawier bestond van 1901 tot 1936. Tot 1975 werden nog wel goederen over de rails vervoerd.

Een beslissing, zo stelde men, diende voor 1968 te zijn genomen daar dan de verhoging van de Friese dijken
in het kader van het Deltaplan namelijk gevorderd zou zijn tot Zwarte Haan. Als de geplande polder zou
doorgaan, was er vanaf Zwarte Haan tot Metslawier, over een lengte van 26 kilometer, geen verhoging van
de dijken nodig, daar de polder naar Ameland daar zou komen droog te liggen. Geen verhoging, zo hadden
de rekenaars bedacht, scheelde een investering van f 65 miljoen. Ook het dijkgedeelte op Ameland, toch ook
een 18 kilometer, behoefde geen groot onderhoud, terwijl de polder een mooi recreatiegebied kon vormen.
Gedacht werd aan honderden vakantiehuisjes terwijl ook forensen er een woonplek zouden kunnen vinden.
De woordvoerders spiegelden de pers een bedrag van 150 miljoen aan besparingen voor, mocht het plan tot
uitvoering komen.
Merkwaardig genoeg was het plan, waarvan de kaart ook aan de Statenleden was aangeboden, gebaseerd
op een studie van ir. C. Lely uit 1889. In dat plan was een dijk voorzien tussen de Friese kust – ter hoogte
van Zwarte Haan – en Hollum op Ameland. Al vrij snel bleek dat de woordvoerder van de NS niet uit naam
van de directie had gesproken, want op 15 juni maakte de directie van de Spoorwegen bekend dat men niet
op de hoogte was van de plannen, waarvan ze slechts uit de kranten hadden vernomen. “Wij denken er niet
aan omdat de rentabiliteit in de verste verte niet is te verwachten”, stelde de chef van de Voorlichtingsdienst
van de NS.
In het Nieuwsblad van het Noorden werd vervolgens een reactie genoemd van ir. D. Tuinstra van de Provinciale Planologische Dienst: “Ik heb het tijdens de excursie en de bijeenkomst slechts als wonderlijke gedachte
gebracht en inderdaad staat er nog niets vast. Maar er is wel een eventuele mogelijkheid van een spoorbaan
naar Ameland; wellicht over 40 jaar.” Niet veel later circuleerde er een folder uitgegeven door de ‘Kleibouwstreek’ in samenwerking met de Stichting Landaanwinningsbelangen Friesland, getiteld: ‘Wat met het Wad’.
In de door de journalist Keimpe Sikkema geschreven tekst werden de voordelen van de nieuwe polder nog
eens duidelijk genoemd. ‘De verzilting van het oude land wordt
tegengegaan; de bossen in de polder kunnen worden ingeschakeld
bij de houtproductie, waaraan ons land een groot tekort heeft en de
kans bestaat dat het klimaat in Noord-Friesland iets milder wordt.
Het zijn slechts enkele van de vele voordelen die het plan met zich
mee brengt.’
Het eerste exemplaar van ‘Wat met het Wad’ werd destijds aangeboden aan de toenmalige commissaris van de Koningin in Friesland,
Mr. H.P. Linthorst Homan, die een warm voorstander bleek te zijn
tot uitvoering van het plan. Hoe de reacties op de duizenden andere
exemplaren van de folder zijn geweest, is niet duidelijk. De discussies in de kranten kabbelden heen en weer en niet veertig, maar
inmiddels vijftig jaar later weten we inmiddels dat van de plannen
tot inpoldering en het eventueel aanleggen van een dijkverbinding
inclusief een spoorlijn, nooit iets terecht is gekomen.
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Zomaar een
biosoopherinnering
tekst: H
ans Kno
t

scene uit ‘Fanfare’

In de zomer van 1965 waren er twee films die bij het bioscooppubliek aansloegen. De veelal geroemde en
beschreven ‘Fanfare’ van Bert Haanstra was de eerste. Deze werd in Groningen destijds vertoond in het
Grand Theater aan de Grote Markt. De kopers van een kaartje werden destijds nog eens aangenaam verrast,
omdat gratis ook nog de door Haanstra geproduceerde documentaire ‘Glas’ werd vertoond. Deze in 1958 in
kleur gemaakte film was de eerste Nederlandse productie ooit die een Oscar heeft gewonnen. Inspiratie voor
deze 11 minuten durende film kreeg Haanstra toen hij in opdracht van een glasfabriek een voorlichtingsfilm
‘Over glas gesproken’ draaide. Hij raakte zo onder indruk van het productieproces dat hij tot een verkorte
versie voor een breed publiek besloot. Hij vroeg Pim Jacobs speciaal voor de documentaire de muziek te
componeren, wat het totaal compleet maakte. http://www.youtube.com/watch?v=tz2BiiSziJ8
In een andere bioscoop aan het Hereplein in Groningen, Camera, was op hetzelfde moment een showfilm te
zien, die vooral door jonge vrouwen werd bezocht en alom geroemd werd als een fonkelend dansfeest. De
hoofdrollen in de film ‘Rozen voor Marika’ waren weggelegd voor Marika Kilius en Hans Jürgen Bäumler. Maar
ook de destijds in Duitsland immens populaire Peter Kraus speelde een belangrijke rol.
scene uit ‘Rozen voor Marika’
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In de jaren voorafgaand waren Marika en
Hans Jürgen vooral bekend geworden als ijsschaatspaar, dat tussen 1958 en 1964 liefst
vier keer nationaal kampioen van West-Duitsland werd. Groter was het succes in Europa,
waar ze zes keer de titel pakten en tevens behaalden ze, met als trainer Erich Zehler, twee
keer de wereldtitel ‘kunstrijden op de schaats
voor paren’. De eerste wereldtitel was in 1963,
maar had eerder gewonnen kunnen worden
als de titelstrijd in 1961 niet was afgelast.
Tijdens een vlucht stortte een vliegtuig van
Sabena met aan boord de Amerikaanse ploeg
neer, hetgeen leidde tot afgelasting van de wereldkampioenschappen dat jaar.
Ook op de Olympische Spelen, waaraan ze
twee keer deelnamen, wonnen Marika Kilius
en Hans Jürgen Bäumler, even zo vaak een zilveren medaille. Zowel in 1960 als 1964 was dit het geval, alleen werd de laatste medaille in 1966 door het
Internationale Olympische Comité weer ingenomen. Het was namelijk bekend geworden dat het paar al voor
de Olympische Winterspelen van 1964 een contract had getekend om na de spelen commercieel te gaan
optreden in de Weense IJsrevue. Vele jaren later, in 1987, werden ze gerehabiliteerd door het IOC en kregen
ze elk hun medaille terug.
Tijdens de betreffende kampioenschappen werd er met regelmaat verslag gedaan op de televisie. Waar men
al de beschikking had over een televisietoestel, werd intens naar de Nederlandse televisie, die via Eurovisienetwerk verslag deed, gekeken. Dit kwam niet alleen om eerder genoemd paar maar vooral ook door de
successen van de Nederlandse Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel.
Terugkomend op de film ‘Rozen voor Marika’ kan gesteld worden dat ook het ballet van de Weense Staatsopera erin optrad, evenals de toen bekende Flamengodanser Pedro Di Cordoba. Aangezien er bij ons thuis
vaak naar Chris Howland werd geluisterd, kenden we
ook de muzikale successen van Marika Kilius en Hans
Jürgen Bäumler, waarvan een aantal in de showfilm
voorkwam. ‘Wenn die Cowboys träumen’, een duet
met Marika Kilius, ‘Honeymoon in St. Tropez’ andermaal een duet met Marika Kilius en ‘Wunderschönes
fremdes Mädchen’ en ‘Sorry little Baby’ uit 1964, waren
allen successen voor Hans Jürgen Bäumler. Een jaar
later werd hij daarvoor onderscheiden met de bronzen
leeuw, uitgereikt door de leiding van de Duitse service
van Radio Luxembourg.
Aangenomen kan worden dat in de bioscopen vooral
veel vrouwen en teenagermeisjes zaten te genieten van
deze showfilm, maar was iedereen het erover eens dat
de film een absolute aanwinst was en bezocht diende te worden? Laten we een kijken wat de recensie van
het Nieuwsblad van het Noorden van vrijdag 9 juli 1965 ons leerde: ‘De Wereldkampioenen Paarrijden, Marika Kilius en Hans Jürgen Bäumler, zijn van het gladde ijs gestapt om hun succes te beproeven op het smalle
celluloid. Dat het schaatspaar ook in de film zo nu en dan de schaatsen onderbindt, is wellicht een lokkertje
voor de liefhebbers van de schaatskunst’. Wel werd er meteen aan toegevoegd dat de schrijver van de recensie zich zelf ook tot deze categorie behorend voelde. Edoch kon de film de recensieschrijver niet bekoren
omdat het verhaal te zoetsappig was en het acteertalent ver te zoeken was.
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Men ging verder met: ‘In zoverre bestaat er overeenkomst
met de werkelijkheid, dat Hans Jürgen somberder wordt naar
mate een rijke Amerikaanse jongeman Marika meer en meer
het hof maakt en met steeds grotere bossen rode rozen komt
aandragen. Tot op dat moment hoefde de schaatskampioen
nauwelijks te acteren; kon hij zichzelf zijn. In zijn boosheid
bindt Hans Jürgen zich aan de Wiener Eisrevue, terwijl Marike
al een contract heeft getekend met de Amerikaanse Ice-show.
Dit voert het paar uit elkaar, maar dankzij het gesol met hun
beider hondje Lumpie komt alles weer goed.’
Aldus in grote lijnen de rode draad in ‘Rozen voor Marika’.
Groots opgezette opnamen van de Weense IJsrevue volmaakten voor velen de film, terwijl door beiden ook nog enige liedjes werden gezongen. Ondanks bovenstaande kritiek en het
vermeende slechte acteren dachten de producers er waarschijnlijk anders over en durfden in Bäumler te investeren. Tot
en met 1973 speelde hij namelijk een rol in 11 verschillende
films. De in Dachau in 1942 geboren Bäumler maakte later
nog een carrière als televisiepresentator en woont samen met
zijn echtgenote Marina in het Franse Nice.
De in 1943 in Frankfurt am Main geboren Marika Kilius maakte
slechts vier films maar was ook in een televisieserie van Peter
Alexander te zien. In 1964 tekende ze een platencontract bij
Columbia Records, waarbij ze werd ondergebracht bij het CBS label. De eerste single ‘Wenn die Cowboys
träumen‘ behaalde zelfs de tweede plaats in de Duitse Hitparade en enkele andere singles, waarvan een
tweetal samen met Hans Jürgen Bäumler, zouden volgen.
De Duitse titel voor de film: Die grosse Kür

Na twee huwelijken leidt Marika Kilius een betrekkelijk teruggetrokken leven. In 2006 waren beiden een
aantal weken terug op de televisie toen het ijspaar plaats nam in de jury van het Duitse ‘Dancing on Ice.’
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Samenstelling: André van Os

Luisteren!

F���w��� Nost�l��� ��is����p�
De Freewave Nostalgie luistertips verwijzen naar radioprogramma’s
over radio. De teksten zijn bewerkt overgenomen van de betreffende websites. De links leiden meestal naar webpagina’s, tenzij
‘deeplinken’ naar de audiobestanden mogelijk was. Veelal is aanvullende software nodig om de fragmenten te beluisteren (zoals Flash
en Silverlight). Ben je zelf een leuk programma tegengekomen?
Stuur ons dan een e-mail met gegevens.

Over de eerste jaren van de muziekzender Hilversum 3

Op 11 oktober 1965 gaat de nieuwe popzender Hilversum 3 voor het eerst de lucht in. Op 22 oktober 1971
worden worden de eerste zes jaar van deze nieuwe muziekzender geëvalueerd in het programma VPROvrijdag. Deze (do re mi fa sol la si) documentaire werd gemaakt door Jan Lenferink, die later bekend werd als
presentator van het televisieprogramma RUR. Interviews met Han Reiziger, toenmalig hoofd van de muziekafdeling van de VPRO, Joop de Roo, chef lichte muziek van de NOS en
met de toenmalige Hilversum 3- diskjockey’s Eddy Becker (foto) , Herman
Stok, Felix Meurders, Theo Stokkink en Robbie Dale.
• http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2011/10/13/over-de-eerste-jarenvan-de-muziekzender-hilversum-3/#more-8587
Lenferinks documentaire werd ook gebruikt in een uitgebreider uur
over het ontstaan van Hilversum 3 bij de VPRO in 2012. Met onder
meer Norbert Schmelzer, minister Vrolijk van cultuur (zijn vermakelijke
openingstoespraak op Hilversum 3), omroepbestuurder Anton Roosjen,
Henk Terlingen en Hans van Zijl.
• http://www.woord.nl/luister.POMS_VPRO_218833.html

Het grote Felix Meurders-interview

DJ Felix Meurders is te gast in het programma Embargo, in de vijfde aflevering van een serie over wat
destijds zwakzinnigen werden genoemd. De aflevering lijkt gemaakt door de verstandelijk gehandicapten,
pupillen van Dennendal, Maria Roepaan en het Elisabeth Calishuis. De VPRO programmamakers zijn in de
uitzending nauwelijks te horen. De zwakzinnige jongeren interviewen zelf hun idolen, onder wie de razend
populaire Meurders. Als ze hun held het hemd van het lijf willen vragen gaat dat niet zo gemakkelijk, en
Meurders draait de rollen meteen om: hij vraagt hén het hemd van het lijf, over hoe ze wonen en leven, over
zwemmen, disco, over wat ze vinden van de VPRO. Zo ontstaat een prachtig en ontroerend beeld van deze jongeren.
VPRO, Embargo, 31 oktober 1977.
• http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2010/06/03/het-grote-felix-meurders-interview
NOS, Archief Beeld en Geluid

De Radiovereniging: Felix Meurders

Interview met programmamaker Felix Meurders over zijn
carrière. Meurders werkte achtereenvolgens bij Radio
Luxemburg (1968-1974), NOS (met Ad ‘s-Gravesande,
1968-1969), VPRO (1971-1972), BRT ‘Melodieradio’, 1970),
KRO (met Theo Koomen, ‘Goal’), VARA (‘De Rooie Haan’
1974-1987). Andere programma’s die Meurders bij de VARA
maakte waren ‘De Meurders Methode’, ‘Zoekplaatje’, ‘De
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Daverende Dertig’, ‘Nationale Hitparade’, ‘Gesodemeurders’, ‘Het VIP spel’. Voor de NOS maakte Meurders:
‘De Rock ‘n Rollmethode’. Vanaf 1974 maakte hij voetbalverslagen in ‘Langs de lijn’ (NOS). en vanaf 1982
deed hij ook de presentatie. Felix Meurders was eindredacteur van ‘Het Circuit’ (VARA, 1983/1984). Overige
radioprogramma’s: ‘Radio Olympia’ (NOS, 1988) en ‘Radio Tour de France’. VPRO radio, 4 juli 1989.
• http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_626458.html
De Radiovereniging: Willem van Kooten
>
Aflevering van De Radiovereniging, een programma van het Genootschap van Vrienden van het Medium Radio, gemaakt door Wim
Noordhoek en voorzitter Arend Jan Heerma van Voss. Interview
met radiomaker en discjockey Willem van Kooten alias Joost den
Draaijer over zijn carrière bij Radio Veronica, de VPRO, de NOS en
Radio Noordzee. Ook over zijn werk voor diverse platenmaatschappijen, zoals zijn eigen platenfirma Red Bullet, zijn door Den Haag
gedwarsboomde plannen voor de commerciële zender Cable One,
en de stijl van presenteren toen en nu (“Het taalgebruik is verloederd”). Met een kort interview met Felix Meurders. VPRO radio, 31
oktober 1989.
• http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_626882.html
De Radiovereniging: Jan de Cler
De Radiovereniging, programma van het Genootschap van Vrienden van het Medium Radio, gemaakt door
Wim Noordhoek en voorzitter Arend Jan Heerma van Voss. Twee uur durend interview met huisarts, schilder,
scenarioschrijver en radiomaker Jan de Cler over zijn radiowerk voor talloze amusementsprogramma’s, bij
De Cler thuis in Amsterdam opgenomen. De Cler kwam in 1947 in dienst bij de KRO als chef amusementsprogramma’s. Hij schreef tal van hoorspelen en series en verzorgde het gezongen commentaar (Hup Holland
Hup) tijdens de pauze van voetbalinterlands. Programma’s waar De Cler aan meewerkte waren o.a. Negen
heit de klok, KRO-tje halfom, Tam Tam, Buffalo Bill, De Wadders, De Zonnepitten, Loeren aan de hor. Geïllustreerd met diverse fragmenten van radioprogramma’s. VPRO radio, 11 september 1990
• http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_628849.html
De Radiovereniging: Bob Uschi
>
De Radiovereniging, programma van het Genootschap van Vrienden
van het Medium Radio, gemaakt door Wim Noordhoek en voorzitter Arend Jan Heerma van Voss. Interview met documentairemaker
Bob Uschi over zijn lange radiocarrière. Zijdelings komt ook zijn
werk daarvoor als tekenaar aan de orde. Met vele fragmenten uit
documentaires die hij maakte tussen de jaren vijftig en de jaren
tachtig.VPRO radio, 14 november 1989.
• http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_626885.html
Helden van Toen: Ferry de Groot
Meer dan ‘Meneer’ De Groot ‘Hallo fans...’ Natuurlijk, dat is Meneer
De Groot. Bij het grote publiek begin jaren zeventig bekend geworden door de Dik Voormekaar Show. Maar Ferry de Groot (Amsterdam, 1948) is eigenlijk veel meer de man áchter de schermen. De
Groot begon in 1971 als technicus bij Radio Noordzee Internationaal. Daar kwam hij in 1973 te werken met komiek André van Duin,
die de echte technicus steeds vaker bij het programma betrok. En
zo was Ferry de Groot plots ook te horen op de radio. Ook gaat De Groot in de jaren zeventig voor de NOS
werken, bij Langs de Lijn en Met het oog op morgen. Bij het sportprogramma weet hij zich op te werken
als chef. Verslaggever Jeroen Dirks is voor Helden van Toen aanwezig bij de Radioday in Amsterdam. Daar
spreekt hij met de ‘stem’ van Radio 1, Hans Hoogendoorn, over Ferry de Groot. Presentatie: Ben Kolster. Met
webcam-beeld uit de studio. NTR, 26 november 2011.
• http://www.npogeschiedenis.nl/helden-van-toen/afleveringen/radiohelden/ferry-de-groot.html
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Op 11 juni jl. is Gerard de Vries op 81jarige leeftijd overleden. Presentator,
zanger, paragnost, boekenschrijver,
ereburger van countryhoofdstad Nashville. Bij Veronica presenteerde hij van
november 1963 tot oktober 1971 programma’s als Kookpunt, Schoon Schip
en Nashville Tennessee. Bij de TROS
o.a. het programma TROS Country.
Gerard werd geboren als zoon van een
kapper in Hilversum. Al vroeg was hij
in muziek geïnteresseerd. Zijn zakgeld
ging op aan platen. Hij leerde voor het
reclamevak, als ontwerper en tekenaar
van advertenties, verpakkingen, etalagereclame en decoraties. Als decorateur kreeg hij een baantje bij V&D,
en kocht daar met korting de zwarte
19-08-1933 - 11-6-2015
schijven. Logisch was de stap naar een
ziekenomroep. Daar leerde hij Cees van
Zijtveld kennen. Nadat Van Zijtveld bij Veronica was gaan werken, tipte hij Gerard op het moment dat men
een nieuwe presentator nodig had. Gerard werd bij Veronica aangenomen, maar zou ook nog jaren als vrijwilliger voor de ziekenomroep blijven werken.

Gerard de Vries

Gerard werd onder andere nieuwslezer aan boord, maar hij had geen echte zeebenen. Tijdens een van de
tendertochten raakte zijn ringvinger bekneld en moest hij deze voortaan missen. Aan land mocht hij (onbetaald) de drive-in shows openen. Hij viel regelmatig in als presentator voor diverse programma’s. Zo kwam
het dat hij een keer het country- en westernprogramma moest presenteren, zonder al te veel kennis van
dit genre te hebben. Maar hij is het daarna blijven doen en met veel succes. Willem van Kooten gaf hem de
bijnaam ‘Cowboy’ Gerard, iets waar Gerard zelf niet enthousiast over was.
Bij Veronica ontmoette hij liedjesschrijver Pi Veriss. Zonder daar ambities voor te hebben gehad, rolde Gerard
in het vak van platen maken. Zowel ‘Ode aan Jim Reeves’ als ‘Het Spel Kaarten’ kwamen in maart 1965 tegelijk de Top 40 binnen. ‘Het Spel Kaarten’ werd zijn eerste hit en hiermee stond Gerard 17 weken in de Top
40. Het lied werd niet zozeer gezongen, maar ritmisch ingesproken: parlando. Veel scheelde het niet veel of
hij had hiermee de eerste plaats in de Top 40 weten te bereiken. Slechts The Beatles wisten hem van deze
plek af te houden. Andere grote hits - zes stuks bereikten de Top 40 en twee de tipparade - werden Giddy
Up Go (1966) en Teddybeer (1976).
In 1971 maakte Gerard de overstap van Veronica naar de TROS. Hij ging door met het promoten van Nederlandse country & western groepen, maar ook van bijvoorbeeld de Fischer-Chöre en andersoortige muziek.
Hij presenteerde een aantal programma’s op televisie, maar zijn hart bleef bij de radio. Toen Teddybeer
een hit was en AVRO’s Toppop Gerard uitnodigde voor een optreden, dreigde de TROS roet in het eten te
gooien, omdat ze vond dat haar medewerkers niet bij een andere omroep op de buis mochten verschijnen.
Uiteindelijk kreeg Gerard toch nog groen licht. Tot 1990 zou hij voor de TROS blijven werken en in deze 20
jaar krijg hij circa 60.000 brieven.
Zijn levenspartner vanaf de jaren ’60, Leo, overleed in 1994. Samen met een aantal nare ervaringen leidde
dit er wellicht toe dat Gerards paranormale begaafdheid naar boven kwam. Zelf zat hij hier zeker niet op te
wachten, het overkwam hem. In een interview van ruim een jaar geleden met MAX Magazine liet Gerard
weten dat het zijn wens was om “Teddybeer nog eenmaal op de buis te brengen, voor mijn dood”. Daaraan werd gehoor gegeven: in oktober 2014 zong Gerard nog eens live zijn hit Teddybeer bij omroep MAX,
eindigend met: “Adios and goodbye!”
tekst: Jan van Heeren
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Zeezender- en omroepnieuws
uit het archief
tekst: Hans Knot

Nog altijd blijkt het zoeken naar nieuwe feiten betreffende
de geschiedenis van de zeezenders succesvol te zijn. Recentelijk werd weer een duik genomen in het historische
krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek en trof ik in
het Nieuwsblad van het Noorden, gedateerd op zaterdag
9 januari 1965 een bericht aan inzake het onderzoek naar
de vlag van de Borkum Riff, het zendschip van Radio Veronica. Volgens de berichtgeving was het onderzoek naar
de vlaggenstaat, dat langs diplomatieke weg werd verricht, gestaakt.
Reden van de stopzetting van het onderzoek, was dat
de Veronica-1 naar België was verkocht om te worden
gesloopt en door een nieuw schip, de Norderney, was vervangen. De regering had besloten geen nieuwe diplomatieke stappen meer te ondernemen om de identiteit van
de vlaggenstaat van het tweede radioschip vast te stellen.
Om de identiteit van de Norderney na te gaan, zou men
opnieuw aan de 117 landen, die op dat moment daarvoor
Voorplecht Borkumriff
in aanmerking kwamen, moeten vragen of het schip daar
wellicht was geregistreerd. Deze tijdrovende procedure was ook gevolgd ten aanzien van het eerste Veronica
zendschip, de Borkum Riff, zonder dat men daardoor iets wijzer was geworden. Hooguit vroeg men zich in
regeringskringen af of de Borkum Riff wel ooit onder een vlag had gevaren.
Ook ten aanzien van het tweede zendschip, de Norderney, begon de indruk steeds sterker te worden dat het
schip geen vlag voerde. De ondertekening van het Verdrag van Straatsburg zou door de deelnemende landen
vanaf 20 januari 1965 openstaan. Waarschijnlijk had in het daaraan voorafgaande jaar de Nederlandse overheid zo veel geld besteed aan het stilleggen van de activiteiten van Radio TV Noordzee, dat directe verdere
financiële investeringen tegen Radio Veronica niet gedoogd konden worden.
Dezelfde dag was er trouwens een nog opmerkelijker mededeling die vanuit het kabinet Marijnen in de kranten was te lezen. De toenmalige minister-president had namelijk
de dag ervoor, tijdens de wekelijkse persconferentie, bekend gemaakt dat de regering
ervan overtuigd was dat een open bestel voor radio en televisie in Nederland duidelijk
haalbaar was. “Iedereen staat er open voor, het is een kwestie om er een duidelijke
vorm aan te gaan geven.” In de avond was er nog een interview met Marijnen te zien
in het AVRO-programma: ‘Parlementaire Spiegel’, dat op Nederland 2 werd uitgezonden en waarbij hij werd geïnterviewd door drs. Ferry A. Hoogendijk. Hieruit bleek dat
er vooral gekeken diende te worden naar de nieuwe toetreders tot het omroepbestel,
terwijl ook ruimte diende te worden gecreëerd voor reclame op de radio en televisie.
Volgens Marijnen kon dit in verschillende vormen gaan verschijnen, zonder dat hij duidelijkheid gaf op welke
vormen hij doelde. Wel voegde hij eraan toe dat voor het kabinet de openheid van het radio- en televisiebestel nog een open kwestie was. Het kabinet vond wel dat het noodzakelijk was dat men in ons land eindelijk
tot een open bestel zou komen. Niet veel later zou er een eerste concessie worden verleend aan de TROS.
Enkele dagen later, op 12 januari 1965, werd bekend dat er geen nieuwe afleveringen van de zeer populaire
televisieserie ‘Stiefbeen en Zoon’ zouden worden opgenomen. In grote getale zaten de Nederlandse televisiekijkers regelmatig naar dit programma te kijken, met in de hoofdrollen Rien van Nunen, als Stiefbeen, en
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Piet Römer als zijn zoon. David Koning, de man verantwoordelijk voor
de keuze van dramaproducties bij
de NCRV maakte dit bekend: “Er
zijn nooit meer dan 20 afleveringen
gepland omdat er gewoon van de
Britse versie niet meer afleveringen
beschikbaar zijn. De NCRV heeft
daarvan 19 afgenomen daar het
script van de andere aflevering niet
paste in ons beleid.”
De serie ging over de conflicten tussen vader en zoon. Stiefbeen senior
was een oude handelaar in lompen
en oude metalen, die nogal groezelige manieren had. Daarentegen
had zijn veertig jaar oude zoon Dirk
Stiefbeen meer sociale aspiraties en pretenties. Pa Stiefbeen had de nodige trucs in huis om ervoor te zorgen
dat zoon Dirk toch vooral niet aan een vrouw raakte. Het gemoed van Dirk was een gemakkelijke prooi voor
de ontevreden vader. Uiteindelijk zou de serie toch nog drie jaar worden uitgezonden, terwijl de versie in
Engeland het tot en met 1974 uithield. En wat was nu de reden dat die ene aflevering door de NCRV niet in
productie werd genomen? Het script gaf aan dat een deel van de aflevering zich afspeelde in een bordeel.


De vele aardschokken en de schadeposten die diverse bewoners van het noorden van de provincie Groningen
in 2012 en 2013 hebben getroffen staan niet op zichzelf. Het blijkt dat een kleine vijftig jaar eerder ook al
sprake was van aardschokken. Deze vonden plaat op ondermeer 30 december 1964 en 4 januari 1965. Vijf
dagen later maakt de seismologische dienst van het KNMI te De Bilt bekend dat men een onderzoek ging
instellen naar de berichten over aardschokken, die vooral in de omgeving van Drachten waren gevoeld.
Prof. dr. J. Veldkamp (foto), directeur van de afdeling geofysica van het KNMI,
vertelde destijds aan een journalist van de Gemeenschappelijke Persdienst, dat
hij van een inwoner van Drachten een brief kreeg, waarin de aardschokken, die
om respectievelijk 14.30 en 13.05 uur werden waargenomen als een trillen van de
grond gepaard met een rommelend geluid, werden beschreven.
Aanvankelijk gingen de gedachten van professor Veldkamp uit naar de gevolgen
van seismisch onderzoek van een oliemaatschappij. Hij vernam echter dat de NAM
noch een andere maatschappij in de omgeving van Drachten seismisch onderzoek
had verricht. “Seismisch onderzoek”, aldus professor Veldkamp, “dat wordt uitgevoerd met behulp van dynamiet, heeft vaak verschijnselen als beschreven in de
brief tot gevolg.”
Dinsdag 12 januari kwam de afdeling geofysica van het KNMI in De Bilt naar buiten door een kort verslag
te publiceren inzake het bezoek van Professor dr. J.Veldkamp aan Drachten en omgeving. De wetenschappers, zo bleek, hadden geen enkel spoor gevonden van seismografische oorzaak. Wel was het zo dat een
ontploffing volgens Veldkamp zeker wel het geval kon zijn als oorzaak van de bevingen in het gebied. Het
bleek achteraf dat men ten oosten van Drachten inderdaad de dagen rond betreffende jaarwisseling bezig
was geweest met het plegen van seismografisch onderzoek, waarbij met herhaling gebruik werd gemaakt
van springstoffen.
HANS KNOT
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De babyboomers werden in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw veelvuldig gewezen op de
mogelijkheid om via de Zilvervloot actie veel te sparen, zodat er op 18-jarige leeftijd een aardig bedrag voor
hen klaar stond. De Nederlandse huisvrouw werd tegelijkertijd veelvuldig in contact gebracht met het sparen
van zegeltjes. Een voorbeeld daarvan was de Zilverzegel actie. In tal van winkels, van de kruidenier, via de
slager tot de bakker, kon per bedrag al dan niet een aantal zegels worden verkregen, die gratis waren en
de huisvrouw de mogelijkheid gaf ze op speciale spaarkaarten te verzamelen, waarna – bij inlevering – een
bedrag werd uitgekeerd.
Albert Heyn, de grootgrutter die aan het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw de zelfbediening in
grotere vorm had geïntroduceerd, had ook al de huisvrouw geïndoctrineerd door vooral zegels te kopen.
Voor elke gulden die was gekocht kon er een zegel van 10 cent worden bijgekocht en als het boekje vol was
(500 zegels) kreeg de huisvrouw er 52 gulden voor terug. Mijn moeder spaarde het heel jaar door om op die
manier voor de zomervakantie een extraatje te hebben voor de hele familie.
Een andere grootgrutter, het katholieke bedrijf De Gruyter, lokte de huisvrouw door de oranje kassabonnen
vooral te bewaren en wanneer deze in totaliteit tot een bepaald bedrag waren opgelopen, een bedrag als
bonus uit te keren. Een extra optie om vooral bij De Gruyter te kopen was dat er iedere week weer voor de
kinderen een extraatje was te halen middels: ‘Het snoepje van de week’.
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In januari 1965 kwamen resultaten naar buiten van een onderzoek betreffende het spaargedrag van huisvrouwen in Engeland. Het bleek dat Britse huisvrouwen steeds meer belangstelling kregen voor het sparen
van zegeltjes, die door de winkeliers werden uitgegeven. In begin 1964 had nog maar 28 procent van de
huisvrouwen de gewoonte om de zegels te verzamelen, maar het onderzoek had uitgewezen dat er eind
1964 al door 36 procent van de huisvrouwen zegels werden geplakt. Het scheelde echter wel in welk deel van
het land zij woonden. De huisvrouwen in Londen waren het spaarzaamst, want daar verzamelde 60 procent
van de ondervraagde mensen zegels. In Noord-Engeland kwam het percentage echter niet boven 23 uit.
Het hing, volgens de onderzoekers, ook een beetje van de leeftijd af of de huisvrouw er de moeite voor over
had om de zegels op te plakken. De jongere, dat wil zeggen beneden de 35jaar, toonden meer belangstelling
dan de dames boven 55 jaar. De vrouwen van geschoolde arbeiders hadden meer interesse dan de vrouwen
behorende tot de midden-en hogere klasse.
Het Economische Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, dat opdracht gaf tot het onderzoek, publiceerde
de voornaamste redenen waarom 57 procent van de ondervraagde huisvrouwen nooit zegels verzamelde.
Het was vooral gelegen in het gebrek aan belangstelling voor een dergelijke manier van sparen. Een andere
reden was dat de winkels, waar zij gewend waren hun inkopen te doen, geen zegeltjes verstrekten. Zeven
procent was opgehouden met sparen omdat zij het teveel moeite vonden, of omdat de belangstelling ontbrak.
Er waren in Engeland allerlei soorten van spaarzegels in omloop. Wat dat betreft was er niet veel verschil met de situatie
in Nederland. Het scheen echter dat er in Engeland meer werd
gedaan aan ‘cadeau-sparen’ dan in Nederland. Over het sparen voor speciale cadeauartikelen had de enquête uitgewezen
dat ruim een derde van het aantal ondervraagde mensen er
nooit in geslaagd was om een boekje vol te sparen. Een vijfde
deel deed er vijf maanden over om een boekje vol te krijgen
en de rest moest meer dan een halfjaar zegeltjes plakken om
het begeerde artikel te kunnen verkrijgen.
De meeste dames hadden er geen idee van hoe groot het
bedrag was dat zij bij elkaar moesten sparen om een begeerd
artikel te kopen. Slechts een op de vijf van de dames wist het
bedrag juist te schatten. Het verrassend groot aantal onwetenden was des te verwonderlijker als gelet wordt op de grote
publiciteit destijds in de consumentenpers over dit onderwerp.
Zeer veel huisvrouwen gingen de zegels sparen omdat de winkel, die zij gewoon waren te bezoeken, ze begon uit te geven.
Een gering aantal spaarde de zegels omdat zij er een soort
geld sparen in zagen, of omdat zij het cadeauartikel aantrekkelijk vonden.
Uit het onderzoek was tevens naar voren gekomen dat de
huisvrouw niet snel van winkelier veranderde omdat een andere zaak dan de winkel, waar zij gewend was te kopen, tot
uitgifte van zegels overging. Blijkbaar lieten de Engelse huisadvertentie 1965
vrouwen zich weinig in de keuze van de winkels beïnvloeden
door de mogelijkheid om zegels te sparen. Ondertussen werd
in Huize Knot driftig doorgegaan met bonnen sparen van bijvoorbeeld Douwe Egberts of Castella kopjes,
immers overal was voordeel uit te halen. Niet alleen mijn moeder voerde de spaardrift op, ook mijn vader
– al dan niet ingegeven door moeder – wees zijn scheerklanten er met regelmaat op dat ze de mogelijkheid
hadden een scheervoordeelkaart te kopen. Een vaalgroene kaart die tien ‘knipjes’ had. Was de kaart vol dan
kreeg men een gratis scheerbeurt. Op die manier waren er vele scheerklanten die – zondags uitgezonderd
– dagelijks door vader Knot werden geschoren. Zelf zorgde ik ervoor om op zaterdag in de salon vader te
helpen bij het inzepen, dat vaak van de klanten een dubbeltje opleverde om …. te kunnen sparen!
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De foto’s van de
British Home Office

Op internet verschenen enkele foto’s die in de jaren zeventig van de vorige eeuw door ambtenaren van de
Britse Home Office werden genomen. Met gebruik van diverse boten werd regelmatig en langdurig de MV
Mi Amigo bezocht en honderden foto’s genomen met als doel bewijs te krijgen tegen personen die volgens
de Britse wetgeving meewerkten aan de ‘illegale’ activiteiten van Radio Caroline en Radio Mi Amigo. Het
herinnerde me aan de verhalen die Marc Jacobs (Rob van Dam) me vaak vertelde als hij voor verlof weer
terug was aan land en dus in Groningen weer aan het bijkomen was. Ik besloot hem de foto’s toe te sturen
en uiteraard reageerde hij.
‘Deze toegezonden foto’s zijn door de Home Office genomen in 1978. Ik herinner me dat met bepaalde regelmaat de Home
Office ambtenaren in de buurt
van het zendschip kwamen,
daarbij gebruik
makend van de
MV Vanquisher
en
natuurlijk
waren we vrij
snel op de hoogte dat de Home
Office deze boot
had gehuurd. De
meesten van de
bemanningsleden en deejays
bleven dan ook
binnenin de Mi
Amigo als de
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boot weer in de buurt was. Diegenen die wel aan dek gingen wisten dat ze werden gefotografeerd en zorgden er goed voor dat ze onherkenbaar waren. Uitzondering daarop was
de door velen geliefde Samantha (Ellen Kraal). Het kon haar allemaal niets schelen en ze
tilde vaak haar t-shirt op zodat ze deels bloot werd gefotografeerd. Het bracht het op het
dek aanwezige personeel een aardige lachbui, terwijl de kerels van de Home Office een
goed aantal prachtige foto’s voor privégebruik maakten.
Natuurlijk was de reden van het nemen van deze foto’s het verkrijgen van bewijs voor
een eventuele latere aan te spannen rechtszaak, maar ook had het als reden te bekijken
of het zendschip nog wel zeewaardig was. Als men van mening was dat dit, volgens het
internationale zeerecht, niet het geval was, dan waren zij – de autoriteiten – gerechtigd
de ankerketting te kappen en het zendschip binnen te slepen.
De grote vraag is natuurlijk hoe we destijds erachter kwamen dat dit een boot was van
regeringszijde ingezet. Op zich is dit een grappig verhaal. Eén van de eerste keren dat
de Vanquisher ons kwam bezoeken was in de zomer van 1976. Ze kwamen langszij maar
maakten niet echt contact met ons schip. Dit in tegenstelling met de vele bezoekers die
met hun boot langszij kwamen en vaak aan boord van het zendschip stapten voor een kopje thee. We vonden het vreemd dat ze net niet tegen het zendschip gingen aanliggen wat
ons de nodige vermoedens opleverde. Ze begonnen echter een vriendelijk gesprek met
onze bemanning en overhandigden een stapel oude tijdschriften. Daarbij zeiden ze: “Deze
zijn voor jullie, zodat je wat te lezen hebt.” Toen ze eenmaal waren vertrokken bladerden
we door de stapel heen en zagen dat alle tijdschriften op de achterkant een stempel hadden waarop stond vermeld: ‘Dit tijdschrift behoort tot de collectie van de bibliotheek van
de British Home Office.’ Vanaf dat moment wisten we dan ook dat de bemanning van de
Vanquisher niet te vertrouwen was. Trouwens, later bleken dat genomen foto’s gebruikt
werden ter bewijsvoering in een rechtszaak.’
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De foto’s van The Home
Office zouden op een poster
of in een fotoboekuitgave niet
hebben misstaan.
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Onrust

in omroepland
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Het begin van 1965 was voor de medewerkers van de omroepen in Hilversum rumoerig begonnen. Doorsnee
was er grote ontevredenheid omtrent de invulling van de nieuwe cao, waarbij volop dreigingen door omroepmedewerkers, al dan niet via hun vakbond, werden geuit om zowel de radio- als televisie-uitzendingen
plat te gaan leggen.
In de late avond, na een zeer rumoerige vergadering, werd op 5 januari bekend gemaakt dat de staking op
radio en televisie voorlopig voor de tijdsduur van twee weken was bezworen. Tijdens de besloten vergadering waren vertegenwoordigers aanwezig geweest van de drie bonden enerzijds en de radio- en televisiemensen anderzijds. Naast een eventuele staking werd er ondermeer geopperd over te gaan tot een vorm van
modelactie, maar ook dit idee werd uiteindelijk terzijde gelegd.
Na afloop van deze, door ongeveer 700 mensen (20% van alle radio- en televisiepersoneel van destijds)
bezochte besloten vergadering werd door de drie vakbondsbestuurders, L. Roettger (algemene bond Mercurius), P. de Wit (Christelijke beambtenbond) en G. J. H. Kriek (Rooms-Katholieke organisatie voor administratief en commercieel personeel in de industrie) mededelingen gedaan over wat tijdens de vergadering
besproken was.

De ministers Veldkamp (l) en Bot in gesprek met journalisten op 5 januari 1965 ©

Allereerst was er verslag gedaan van een
bezoek aan de ministers van Sociale Zaken
en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
dat eerder die dag had plaatsgevonden in
Den Haag. Volgens vakbondswoordvoerder
Roett-ger, bracht het verslag een storm van
verontwaardiging in de vergadering teweeg.
Men was bijzonder boos over het feit, dat
wel de mensen van de hoorspelkern en de
musici hun drie-en-een-half procent salarisverhoging hadden gekregen en de overige
radio- en televisiemedewerkers dit niet hadden gekregen. Reden hiervan was volgens
Roettger, dat sinds jaar en dag de salariëring van deze twee groepen gekoppeld werd
aan die van de grote symfonieorkesten en
toneelgezelschappen.

De vergadering heeft in de avonduren van de 5de januari telegrammen aan de regering, de Stichting van de
Arbeid en de voorzitter van de Tweede Kamer gezonden, waarin gesproken werd van de ernstige situatie, die
was ontstaan door het aanhouden van de beslissing betreffende de looncorrectie 1964 door de Stichting van
de Arbeid en door het nog steeds niet tot stand komen van een uitspraak over de status van het personeel
bij radio en televisie, zoals dit begrip gehanteerd werd in de loonpolitieke discussies en tevens met het oog
op de toenmalige toekomstige positie van dit personeel.
Hieromtrent was in november 1961 een toezegging gedaan naar aanleiding van de motie-Zwanikken. De
besturen, rekening houdend met de mogelijkheid van een staking, drongen met klem aan op een spoedige
bepaling van het standpunt betreffende de status en wel uiterlijk op 20 januari 1965, in die zin dat op die
datum dit standpunt ‘ter fine van advies’ aan de besturen van de vakbonden diende te worden voorgelegd.
Voor de hoorspelkern en de musici gold het overheidsbeleid, voor het overige personeel werd deze lijn niet
gevolgd. Hier wachtte men nog steeds op een duidelijke stakingsbepaling. Vanuit de ledenvergadering werd
sterke aandrang uitgeoefend om met ingang van de volgende morgen om 6 uur in staking te gaan en wel
voor de duur van 48 uur. Dit idee werd echter verworpen door het bestuur, ondanks een meerderheid van
stemmen. Men achtte het namelijk in dit stadium van de onderhandelingen onjuist een staking als wapen
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te hanteren. Bovendien was de termijn, die lag tussen de afloop van de vergadering (half twee in de nacht)
en het aanvangsuur van de staking erg klein. Er zou niet eens overleg gepleegd kunnen worden met de
bondsbesturen en de vakcentrales.
Verder was aan de ministers in Den Haag beloofd niet te gaan staken. De minister was, volgens de vakbondsleiders, van goede wille, maar de knoop lag bij de Stichting van de Arbeid.
Vanuit Den Haag meldde de volgende dag een correspondent het volgende: ‘De hoop van het omroeppersoneel om van de regering op staande voet een uitspraak te krijgen over zijn status — de vraag of dit personeel betreffende salarisverhogingen wel of niet gelijk te stellen is met de ambtenaren — is gisteren niet in
vervulling gegaan. De ministers Veldkamp (Sociale Zaken) en Bot (O. K. en W.) verwezen de omroep met zijn
moeilijkheden naar de zogenaamde gemengde commissie, die al sinds 1962 onder meer de statuskwestie
in behandeling heeft. Deze kwestie heeft men destijds, bij de wijziging van het loonpolitieke systeem, laten
rusten om af te wachten hoe de praktijk van de loonpolitiek zou uitvallen. Minister Veldkamp meent dat,
nu zich voor het eerst moeilijkheden voordoen, de gemengde commissie zo snel mogelijk een beslissing zal
moeten nemen over de maatstaven, die voor de salariëring bij de omroep dienen te gelden.’
En het was nog maar begin 1965, een
jaar waarin het nog veel onrust zou
gaan geven als het ging om de problematiek van de omroepen.
In Hilversum werd er volop nieuw toekomstig personeel klaar gestoomd in
een speciale opleidingsschool. Komend
uit het noorden werd met de trein altijd
even het hoofdstation van Hilversum
aangedaan en als de trein zich weer
langzaam voortbewoog zag men, even
voorbij de eerste spoorwegovergang,
duidelijke activiteiten die met een verbouwing hadden te maken. Het betrof
het voormalige hotel Santbergen, dat
begin 1965 zijn eerste verbouwingsfase
achter de rug had.

Het gebouw van voormalig hotel Santbergen

De nieuwe cursussen voor de opleiding van omroeppersoneel waren er inmiddels begonnen. Men wist in
januari van 1965 ook te melden dat in oktober 1966 de grote toneelzaal van Santbergen, de tweede verbouwingsfase, gereed zou zijn gemaakt als oefenstudio. Tevens kreeg de redactie van het toenmalige NTSjournaal daar een presentatiestudio, dit dank zij de aanschaf van een complete studio-inrichting. Met die
nieuwe studio werd het ook mogelijk de toen reeds uitgebreid bestudeerde verbeteringen van het journaal
door te voeren. De opleiding voor NTS en NRU was al door 189 cursisten gevolgd. Van hen zijn er slechts 6
afgevallen. De aanmeldingen voor de opleidingen zijn talrijker dan er plaatsen zijn. Daarom kon men zich een
strenge selectie veroorloven. De cursisten werden ondermeer aan een psychotechnische test onderworpen.
Vele jaren werden er nieuwe personeelsleden voor de NOS en de publieke omroepen afgeleverd. Maar eind
jaren tachtig van de vorige eeuw kwam er een opsplitsing, waarbij de NOS (later de NPO) programmatechnische verantwoording kreeg, terwijl de NOB facilitair de touwtjes in handen kreeg. Derhalve werd aanvankelijk
het opleidingsinstituut ook opgesplitst. Al snel bleek dit niet goed te werken. In samenspraak met de twee
reguliere onderwijsinstellingen, die zich op dat moment bezighielden met televisie (HKU en de Filmacademie)
werd in 1991 de Stichting Media Academie opgericht.
Mede door de toen verwachte opkomst van de commerciële televisiestations en productiehuizen werd er
vervolgens voor gekozen om een onafhankelijk en ‘not-for-profit’ instituut op te richten. Het toenmalige bestuur werd, naast de oprichters (NPO, NOB, Filmacademie en HKU) gevormd door vertegenwoordigers van
de Vakbonden, Endemol, IDTV, RTL en Beeld en Geluid. In 2009 ging de onderneming failliet.
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Martin van der Ven heeft zijn levensverhaal, inzake de relatie tot radio,
recent bijgewerkt (foto): http://www.seesender.de/empfang.htm
Interessant voor de internetradioluisteraars is eens naar een Canadees
station te luisteren dat wel iets weg heeft van het vroegere Radio 390:
http://crystalradio.ca
Fons Winteraeken kwam via FB deze blog tegen van Ben van Praag, ex
mi Amigo 272 in 1979. Dit is het adres voor diverse wetenswaardigheden.
http://vanhoute.be/?p=286
Luistertip: Serenade radio is zondermeer de moeite waard eens te beluisteren. Wij kregen opnieuw Radio 390 gevoelens:
http://www.serenade-radio.com

Prachtige video edit van een aantal videos die in de jaren tachtig zijn geschoten aan boord van de Ross
Revenge door ‘Coconut’. Edit is van Alex Hoek: https://youtu.be/UP68IL1Uvuo
Hier een aantal 8 mm films die door Alex Hoek zijn bewerkt en destijds door Rob Olthof in de jaren zeventig
werden geschoten met als onderwerp ‘Radio Veronica’: https://www.youtube.com/watch?v=Lr8M0NojCrI
The History of DJ, part 6 –
The Birth of the British Pirate Ships:
https://www.youtube.com/
watch?v=nMfwyGK_AmI
Mooie hitlijsten van o.a. RNI zijn te vinden
op: http://hitnoteringen.nl/hitlijsten/
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Hollands Palet
nu ook te horen in héél Europa
op 6005 KHz korte golf!

De antenne bij het Duitse plaatsje Euskirchen

Het radioprogramma Hollands Palet, dat al jaren wekelijks op zondagavond wordt uitgezonden, is vanaf 12
juli in héél Europa te horen via de 49 meter band (korte golf). Het programma, een particulier initiatief van
Wim Zonneveld en Ger Kruger, begon zo’n 15 jaar geleden op de regionale commerciële zender Haagstad
Radio. Haagstad Radio was een Hindoestaanse zender en in het kader van de multiculturele samenwerking
werd Hollands Palet uitgezonden met daarin uitsluitend muziek van Nederlandse en Vlaamse bodem. Daarnaast is het programma Hollands Palet ook nog een aantal jaren te horen geweest op de lokale zender van
Rijswijk (Omroep Rijswijk).
Ger Kruger in de studio

Jaren later, toen Haagstad radio opgehouden was
met haar uitzendingen, is Hollands Palet verder
kunnen gaan op een andere Hindoestaanse radiozender, Vahon Hindustani Radio. Dit station zendt
vanuit Den Haag op de middengolf, 1566 KHz en
ook hier past Hollands Palet uitstekend tussen de
verder overwegend Hindoestaanse programma’s.
Iedere zondagavond van 20:00 uur tot 21:00 uur
hoor je de leukste platen van de afgelopen 50 jaar
uit Nederland en Vlaanderen.
Bij wijze van experiment zal Hollands Palet ook
wekelijks op de korte golf te horen zijn. Hierdoor kunnen luisteraars in geheel Europa afstemmen op dit gezellige radioprogramma. Ga naar de 49 meter band, op de frequentie 6005 KHz. De crew van Hollands Palet
is zeer benieuwd naar ontvangstrapporten en reacties van de luisteraar! Hiervoor kan het e-mail adres van
Hollands Palet gebruikt worden: hollandspalet@muurkrant.nl.
Voor dit experiment op de korte golf maken de medewerkers van Hollands Palet dankbaar gebruik van de
faciliteiten van het Duitse bedrijf Funkhaus Euskirchen e.V. Als vanouds blijft Hollands Palet ook gewoon te
horen op de middengolf 1566 KHz in groot Zuid-Holland en via de stream van Vahon Radio.
www.hollandspalet.nl
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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 tnv Mediacommunicatie te Groningen
HET REM-EILAND, DE ONSTUIMIGE GESCHIEDENIS VAN RADIO EN
TV NOORDZEE - Hans Knot
In 2014 is het vijftig jaar geleden dat Radio en TV Noordzee van start
ging. Een commercieel station dat vanuit volle zee haar programma’s
richting Nederland straalde. Hans Knot belicht de opkomst en ondergang
van deze unieke onderneming in zijn nieuwste boek.
€ 20,00 (NL) of € 22,95 (België)
7” Vinyl single met RNI Jingles
- Jumbo Records
€ 4,00
Linnen tas met de tekst:
“I want a radioship for Christmas”
€ 4,00
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 ongeveer 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. Herbeleef
het Laser-tijdperk van 1984 - 1987. VEEL uren voor weinig geld.
De complete box kost: € 15,00 (NL)/ € 18,00 (België)
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De RadioDay wordt dit jaar gehouden op zaterdag 14 november. 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 nationale radiodag te houden en het jaar daarop een grote internationale RadioDay. Dit jaar is er een
nationale 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 van waaruit bekende radio dj’s een uurtje radio presenteren in de stijl van het station
waar ze voor gewerkt hebben.
De dj’s zijn (onder voorbehoud): Wim de Groot, Ferry Eden, Ad Roberts, Elly van Amstel,
Ronald van der Vlught en Wim de Valk.
Zij zullen de volgende radiostations weer even laten herleven en tevens de geschiedenis ervan in het
kort belichten: Mi Amigo 272, Radio Monique, Radio 819 en Radio Delmare
Tijdens het programma zal er ook aandacht worden geschonken aan het 50-jarig bestaan van Hilversum 3 /Radio 3 /3FM en aan enkele radioboeken die binnenkort verschijnen. Jan Veldkamp is
hierbij één van de interviewers.
De RadioDay 2015 wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door: het Internet Radiocafé, Radiotrefpunt.nl en Ad Roland Media.
Regelmatige updates vind je op www.radioday.nl
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