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Inhoud

Voorwoord
Beste lezers en lezeressen,

Internet heeft veel zaken verdrongen. Er is geen gouden 
handel meer in zeezenderopnames. Playboy gaat de blootfo-
to’s bannen omdat er al een overdaad vrijelijk beschikbaar is. 
En Engels leren we nu toch ook gewoon via internet? Vroe-
ger hadden we daar Walter en Connie nog voor nodig. Zoals 
heden de YouTube-helden groots worden binnengehaald, zo 
kreeg het leerzame BBC-duo ooit de Groningers plat bij hun 
bezoek aan deze stad.

Toch heeft internet het nog niet in alle gevallen gewonnen 
van de ouderwetse media. Denk maar aan de Pietenkwestie. 
Hoe de zwarte pieten er straks uit zullen zien, wordt nog 
totaal niet bepaald door internet. Neen, het Sinterklaasjour-
naal heeft hier de landelijke oppermacht! Wat zou onze Geert 
graag eindredacteur zijn van dit programma...

Was het dan vroeger, in de tijd van de driewegstekker, al-
lemaal beter? Och, er was ook wel eens wat, natuurlijk. Zoals 
tieneridool Rob de Nijs, die opeens zijn Lords zomaar zag 
samenspannen tegen hem. En een krantenadvertentie kon 
zelfs uitlopen op een heuse rel. 

Toch kunnen we er, vaak onder invloed van de nostalgie, wel 
glimlachend aan terugdenken. Net als Herman Content met 
eenzelfde glimlach herinneringen ophaalt aan zijn luisterge-
drag m.b.t. de zeezenders. Het ophalen van herinneringen 
kan ook weer op de RadioDay die voor de deur staat: 14 
november in RockArt, Hoek van Holland.

Wellicht tot ziens aldaar en in ieder geval veel leesplezier!
 Jan van Heeren
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Veel jongeren van mijn generatie hebben in de jaren zes-
tig van de vorige eeuw intensief Engelse les gehad op 
school; tenminste als ze een goede middelbare school 
bezochten. Soms was het al in klas 5 van de toenmalige 
lagere school dat de eerste woordjes werden geleerd; 
weer andere scholen gaven de voorkeur zo rond de leef-
tijd van tien jaar de eerste woordjes Frans te laten leren. 
Anno 2014 hoor ik de kleinkinderen al op vierjarige leef-
tijd woorden in het Engels uitspreken. Natuurlijk is het 
overschot aan Engelstalige televisieprogramma’s daaraan 
debet maar ook op school wordt er rustig naar toe ge-
werkt ze al vroegtijdig de nodige woorden te leren als wel 
te leren tellen in het Engels. Terug naar de generatie die 
inmiddels, al dan niet, geniet van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Daar was natuurlijk ook een percentage bij dat 
niet in de gelegenheid was op school de Engelse taal rijk 
te worden. Maar er was een oplossing!

De televisie bracht de uitkomst door met een serie educatieve programma’s te komen, die werd aangekocht 
van de BBC. “I am Walter and this is Connie”. “Is this a window? No, this is my wife”. Een vertaling werd er 
direct bij gegeven, waarbij de zinnen bij herhaling hoog gearticuleerd werden uitgesproken. Razend populair 
was het programma en er werd veel over gesproken. Als je zelf 
geen televisie in huis had, probeerde je tot een akkoord te ko-
men met een van de buren, die wel een kijkkastje hadden. Want 
zeg nu zelf, wat was er mooier dan gezamenlijk de woorden te 
leren. Ze werden door Walter en Conny dan ook telkens weer op 
een overdreven wijze uitgesproken. 

Verschillende jaren was de serie in zwart-wit op de Nederlandse 
televisie te zien en veelvuldig verscheen het Britse paar dan 
ook in de kranten. De serie had ook een grote variatie aan the-
ma’s. Zo werd op 14 april in de kranten bekendgemaakt dat 
er een nieuwe serie in Engeland werd geproduceerd onder de 
titel ‘Walter and Conny reporting’. In die serie kreeg Walter een 
nieuw beroep; hij werd verslaggever van een provinciaal blad. 
Het nieuwe beroep maakte het mogelijk in elke aflevering een 
ander milieu te introduceren. Walter werd gespeeld door Brian 
McDermott en Conny door de actrice Anne Lawson. De produ-
cers van het programma waren Max Varnel en John Paddy. 

Het paar was immens populair in de landen waar hun program-
ma op de televisie was te zien en ze werden, waar mogelijk, 
als grote helden gepresenteerd. Op de eerder gememoreerde 
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tekst:

Hans Knot



“Now give me the carrots.”  



14de april 1965 was, 
in een ander deel van 
het Nieuwsblad van 
het Noorden, een be-
richt terug te vinden 
dat Walter en Connie, 
die middag rond twee 
uur waren geland op 
het vliegveld van Eelde. 
Daar aangekomen was 
er een grote haag van 
kinderen die allen wer-
den verrast met een 
handtekening. Doel 
van het bezoek was 
dat zij officieel waren 
genodigd de opening 
te verrichten van de 
huishoudbeurs ‘Dames 
Eldorado’, die in de 
Korenbeurs aan de Vis-
markt werd gehouden. 
Maar dat ging wel via 
een omweg. Allereerst 
werd er nog een be-
zoek gebracht aan het 
Wilhelmina Kinderzie-
kenhuis in Haren, was 
er een kleine stop in de 
Heerestraat en bij het 

VVV-kantoor op de Grote Markt, alvorens er werd doorgereden naar de Korenbeurs. En hoe werd de beurs 
geopend? Door van twee aan een gekleurde lint opgehangen gebraden haantjes een hap te nemen.

En of het nog niet genoeg publiciteit had gehad, verscheen er 
de volgende dag nog een verslag van het bezoek van Walter 
en Conny in de krant, dat werd aangekondigd met ‘Luidruch-
tig enthousiasme bij tocht Conny en Walter’ waarbij er ook nog 
eens een schreeuwende kop aan werd toegevoegd dat de ac-
trice van de Engelse les hoogblond bleek te zijn. In ieder geval 
constateerde de verslaggever, dat Sinterklaas bij lange na niet 
het enthousiasme bij het publiek kon opwekken als het Britse 
duo deed: ‘Op plaatsen waar de grote open auto, die hen mee-
voerde, even moest stoppen of inhouden, omstuwden joelende 
tieners de idolen, die hun populariteit op een unieke wijze be-
reikten; het meewerken aan overal op de wereld op de televisie 
uitgezonden Engelsen lessen.’

Terugkomend op het hoogblonde haar meldde de journalist dat 
ook daar verandering in was gekomen. Was ze nog hoogblond 
de vliegtuigtrap afgekomen, na de lunch bleek ze weer het ver-
trouwde kapsel van de televisie te hebben en daar had de Gro-
ninger pruikenkapper Heemskerk zijn hand in gehad. Toen, na 
vele tussenstops het duo eindelijk de Korenbeurs bereikte om 
een hap in een kippenboutje te nemen, bestormde een grote 
meute tieners het gebouw, waarbij een aantal huisvrouwen 
– dat de beurs wenste te bezoeken, bijna werd geplet. 
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Brian McDermott stond de journalist nog ter woord en 
meldde dat het duo in Engeland, waar de cursus niet werd 
uitgezonden, onherkenbaar over straat kon gaan maar 
dat, zodra ze het vliegveld in Londen bereikten en waar 
dus altijd buitenlanders aanwezig waren, ze bestormd 
werden door handtekeningenjagers. Dezelfde avond werd 
het weer rustiger in Groningen, het duo vertrok met het-
zelfde vliegtuig van Schreiner, die hen had ingevlogen, 
terug naar Londen.

Oh ja, de huishoudbeurs Dames Eldorado duurde van 14 
tot en met 17 april 1965 en had ondermeer stands van het 
Provinciale Elektriciteitsbedrijf van Groningen, de Laag-
spanningsnetten, Volksvermaken, Dierenbescherming en 

26 andere com-
merciële organi-
saties. Elke dag 
tussen 15.00 en 
22.00 uur be-
zochten honder-
den huisvrouwen 
– al dan niet ver-
gezeld door hun 
echtgenoot – de 
Korenbeurs.

FREEWAVE Nostalgie  • 5

The offshore radio archive

https://www.fl ickr.com/photos/offshoreradio/sets

STEEDS WEER AANGEVULD MET DE MOOISTE FOTO’S



Een nieuwe rubriek in Freewave Nostalgie waarin korte berichten uit een bepaald jaar worden 
aangehaald. We zijn deze keer aangeland in augustus 1965. 

Jarenlang was de Nederlander Lou van Burg zeer populair bij onze 
oosterburen maar begin augustus 1965 maakte hij het wel heel 
bont ten overstaan van een gezelschap inwoners van het Zuid 
Duitse plaatsje Singen. Tijdens een feestavond van een plaat-
selijke vereniging kwam Lou van Burg enige tijd nadat zijn pro-
grammaonderdeel was afgelopen, midden in een ander program-
mapunt schreeuwend het toneel opgelopen om de aanwezigen 
duidelijk te maken dat hij werd opgelicht en de vereniging zijn 
verplichtingen niet nakwam. Het bleek dat hij geen cent kreeg 
van het bestuur van de vereniging. Die had namelijk het geld aan 
een tussenpersoon vooruit betaald, die het merendeel van het 
bedrag voor zichzelf had gehouden. Het publiek eiste vervolgens 
helderheid en die kreeg het toen de voorzitter op het toneel het 
een en ander duidelijk maakte. Ten einde raad keerde de voorzit-
ter het gehele bedrag, enkele duizenden guldens, alsnog uit aan 

Van Burg, die daarna ijlings de zaal verliet. Het organisatiebureau kon-
digde achteraf aan Van Burg te vervolgen wegens contractbreuk. Uiter-
aard was dit niet het geval want hij had aan zijn verplichting tot optreden 
voldaan.

Een simpele advertentie op de achterkant van een krant kan zomaar 
directe herinneringen ophalen aan een product dat al lang niet meer 
verkrijgbaar is, maar voorheen in elke keuken in Nederland wel in de kast 
stond. Een klein blauw busje met koffiesiroop, zoals moeders zei. Officieel 
heette het koffijstroop en werd vanaf 1867 al gemaakt in de fabriek van 
de familie Buisman in Zwartsluis. Toen de fabriek in handen kwam van de 
tweede generatie, Roelof Buisman, besloot deze het recept te verbeteren 
en een mooie verpakking er voor te ontwerpen. Voor de productie wer-
den ondermeer melasse en glucosestroop gebruikt wat gezamenlijk werd 
verhit tot een temperatuur van 150 graden. Vervolgens werd de vloeibare 
massa gekoeld. De hard geworden suikerkoek werd vervolgens vermalen 
en ging de winkel in onder de naam ‘Buisman Gebrande Suiker’. 

Natuurlijk herinneren de 60-plussers zich het blikje, waarin ook altijd een 
klein metalen lepeltje zat, waarmee het product als toevoegsel in de kof-
fie kon worden gedaan. Het bleef niet alleen bij de Nederlandse markt 
want het blikje Buisman ging naar vele landen ter wereld. Van marketing 
had de familie ook wel het een en ander geleerd want toen de grote 
emigratiestroom in de jaren vijftig op gang kwam kreeg elke familie een 
blauw blikje mee. Het was in 1951 dat de familie Buisman het predicaat 
‘Koninklijk’ kreeg uitgereikt. De filterkoffie kwam in de jaren zestig op de 
markt en het ouderwetse koffiezetten werd steeds minder gedaan, wat 
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tot gevolg had dat het blauwe blikje uit de winkel werd verdreven. Al weer 
enige jaren geleden verkocht de vijfde generatie Buisman de onderneming. 
http://www.buismaningredients.com/site/

In het weekend van 7 en 8 augustus 1965 werd het vijfde internationale festi-
val van het lichte lied gehouden in de Poolse badplaats Sopot. Nederland werd 
er vertegenwoordigd door de praktisch nog onbekende Connie van den Bos. 
Ze bereikte geen plaats in de finale maar trok wel aandacht getuige interna-
tionale uitnodigingen om onder meer in landen achter het IJzeren Gordijn te 
mogen optreden, als wel in Frankrijk. In de week volgend op het festival ging 
ze al weer op reis en wel naar Knokke om daar als vertegenwoordigster van 
Nederland aan het gelijknamige festival mee te doen, waarover een andere 
keer meer.

Een andere Conny, Van Bergen, kreeg ook de nodige aandacht in 
de kranten. Ze had een contract voor een optreden in de Friesland-
hal in Leeuwarden. Terwijl ze aan het zingen was werd de zaal, zo-
als vaak gebeurde in die tijd, onrustig en werd er van alles richting 
het toneel gegooid. Van Bergen werd geraakt door een toegewor-
pen afgekloven appel. Direct besloot ze een einde te maken aan 
het optreden en verliet ze het podium. Het concert was georgani-
seerd door het Jeugdontspanningscomité en de voorzitter daarvan, 
de heer J. Bijlsma, verklaarde op de dinsdag na het concert er 
van overtuigd te zijn dat het klokhuis beslist niet voor Van Bergen 
bestemd was geweest. Hij had zelf gezien dat een jongen uit het 
publiek de appel uit de hand van een meisje had gegrist en deze 
richting het podium had gegooid. Volgens Bijlsma was het stom 
toeval geweest dat het klokhuis in het gezicht van de zangeres was 
terecht gekomen. Als straf voor het niet doorzingen had het comité 
besloten de zangeres slechts de helft van haar honorarium uit te 
keren. Het is niet duidelijk of Conny van Bergen ooit weer in de 
Friese hoofdstad heeft opgetreden.

In de jaren zestig had je nog geen ‘roddelbladen’ als Story, Weekend of Privé en diende je je tevreden te 
stellen met berichten die je in de kranten vond. Mijn allereerste LP kocht ik bij een filiaal van Vroom en 
Dreesmann in Apeldoorn. Het was de LP op het DECCA Label, ‘Dit is Rob de Nijs’, waarop hij werd begeleid 
door The Lords maar deels ook door het orkest van Jack Bulterman. Het was het jaar 1965 en drie maanden 
later na de aankoop, in de maand augustus, kwam het bericht dat Rob de Nijs ging breken met zijn bege-
leidingsgroep The Lords. 

Spanningen achter de schermen waren 
de oorzaak dat De Nijs een optreden 
in Rotterdam op zaterdag 13 novem-
ber plotseling zonder begeleiding van 
The Lords diende te doen. Drie uur 
voordat hij het toneel zou opgaan had-
den ze hem meegedeeld niet naar de 
havenstad te komen. Aan een journa-
list meldde De Nijs dat ze hem op een 
onsportieve manier voor joker hadden 
gezet. “In allerhaast heb ik vier andere 
musici bij elkaar gescharreld en we 
hebben niet eens gerepeteerd.” Toch 
was het optreden volgens De Nijs ge-
slaagd: ”We hebben een geweldige 
avond gehad, de mensen hielden niet 
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op met het applaudisseren. Voor mij is het beslist een morele overwinning geworden.” Hij 
stelde tevens direct op zoek te willen gaan naar nieuwe Lords en niet bekend was of de 
originele Lords zonder de Nijs zouden blijven optreden. 

Maar en kwam ook een reactie uit de hoek van de voormalige begeleidingsgroep waarom 
het misging. Het was afkomstig van de heer A.A. Heeren, de schoonvader van Bert de 
Nijs, de broer van Rob: “Ik wil de vuile was niet direct naar buiten dragen. Ik heb van-
middag een gesprek met een vertegenwoordiger van de platenmaatschappij. Ik kan wel 
zeggen dat The Lords nooit hebben geweigerd met Rob samen te werken, maar wel met 
Rob zijn vader, die sinds vier jaar zijn zakelijke leider is.” Ook de vader van Rob de Nijs 
werd om commentaar gevraagd en hij stelde vooral dat de problemen waren ontstaan 
omdat de ouders van de leden van The Lords vonden dat een te groot deel van de gages 
naar De Nijs en zijn vader zelf gingen. “Nu is het uiteindelijk tot een uitbarsting gekomen. 
The Lords hebben daarbij blijk gegeven niets van het vak te begrijpen. Intern kan er van 
alles gebeuren maar het publiek behoort daar niets van te merken.”

Reeds een dag later werd bekend dat Rob de Nijs een nieuwe begelei-
dingsgroep had gevonden in The Jumping Jewels. Deze groep had ook 
groot succes, maar gelijk aan The Lords hadden zij zo hun interne pro-
blemen met hun zanger en voorman Johnny Lion. Het was ook nodig dat 
er spoedig een nieuwe begeleidingsgroep zou komen daar Rob de Nijs 
een contract had getekend om veelvuldig op te treden in de circustent 
van Toni Boltini, die in de winters altijd neerstreek in Soesterberg, maar 
waar het publiek altijd welkom was. Johnny Lion zou niet veel later als 
begeleidingsgroep ‘The Young Ones’ hebben. In december werd er ech-
ter via een rechtszaak een verbod tot optreden van Rob de Nijs met de 
Jumping Jewels opgelegd. De rechtszaak was aangespannen door het 
management van Johnny Lion.

Op 16 december 1965 volgde het bericht dat Rob de Nijs, na alle moei-
lijkheden van de daaraan voorafgaande weken, een nieuwe beatgroep 
had gevonden: ‘Het groepje, dat vorig jaar in Amsterdam werd opgericht, 
draagt de bizarre naam The Clungels. Het televisiedebuut van de jongens 
die elkaar reeds als HBS’ers leerden kennen, zal 2 januari zijn, tijdens 
de Swinkt-show van Rob de Nijs.’ The Clungels werden in die tijd gevormd door Arthur de Groot (19), Theo 
Pietersen (18), Paul Brachel (22) en Axel van Duin (18). Niet veel later trof ik nog een advertentie aan waarin 
Rob de Nijs werd aangekondigd in een optreden met de Amsterdamse groep ‘Het’. Hij was dus nog duidelijk 
zoekende. 

Hetzelfde weekend dat Rob de Nijs verlaten werd door zijn Lords waren er ook de nodige problemen op de 
zondag in Vlagtwedde. Er was een dansavond georganiseerd in Hotel Beijering waarbij The Tielman Brothers 
zouden optreden. Helaas was het onmogelijk de groep het toneel op te krijgen omdat in de middag twee 

leden waren opgepakt door 
de politie van Nijmegen. Ze 
hadden, aldus een woord-
voerder van het Nijmeegse 
korps, iemand het ziekenhuis 
ingeslagen. De lokale krant 
meldde dat voor de avond in 
Vlagtwedde enorme belang-
stelling bestond en dat er 
om zeven uur in de avond al 
300 personen in de danszaal 
van het hotel waren, waar-
bij ze allen 4 gulden entree 
hadden neergeteld.
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Freddy Heeren en Guus Hoekstra

The Tielman Brothers
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Drie andere leden waren in de loop van de middag al, vanuit het verre Heerlen, in Vlagwedde aangekomen 
en alle apparatuur was door hen opgesteld. Wel werd gemeld dat de twee anderen enige vertraging hadden 
omdat ze bij een verkeersongeval waren betrokken. De vertraging duurde langer dan verwacht daar ze niet 
alleen betrokken waren bij het ongeluk maar ook bij de daarop volgende woordenwisseling. Ook dat ging 
niet naar wens, waarna de beide heren de automobilist van een andere auto het ziekenhuis insloegen. Reden 
genoeg voor de politie van Nijmegen de beide leden van The Tielman Brothers uit te nodigen mee naar het 
bureau te gaan om daar alles heel fijntjes uit te zoeken. 

Telefonische pogingen vanuit Vlagtwedde om beide personen vrij te krijgen en af te laten reizen naar de pro-
vincie Groningen waren vergeefs en dus besloot de hoteleigenaar alle aanwezigen hun entreegeld terug te 
betalen. Wel stelde hij een eis tot schadevergoeding bij de manager van The Tielman Brothers in te dienen.

In de zomer van 1965 
werden ook de oude 
zenders van Hilversum 
1 en 2 vervangen door 
nieuwe. Na 25 jaar trou-
we dienst kwam er een 
einde aan het gebruik. 
In het zenderpark te Lo-
pik werden de zenders 
ontmanteld waarna een 
deel van de installatie 
naar het Postmuseum 
in Den Haag werd ge-
bracht. Het was niet 
dat de zenders geheel 
aftands waren maar 
bepaalde onderdelen, 
waaronder de kostbare 
zendbuizen, bleken niet meer vervangbaar. Met de omzetting naar de nieuwe zenders, inclusief installatie, 
was destijds een bedrag van 1,5 miljoen gulden gemoeid. Door de installatie van de nieuwe zenders werd 
er jaarlijks een bedrag van f 70.000,-- bespaard, voornamelijk door de terugdringing van energiekosten. 
Tevens werd het waterverbruik, nodig voor koeling van de installaties, teruggedraaid van 400 naar 8 liter 
per minuut. 

De zenderruimte was in 1938 gebouwd en was aangepast aan de grootte van de daarin te plaatsen nieuwe 
installaties. De hoge wanden van de zenderzaal waren voorheen totaal in beslag genomen door kasten 
waarin zich een wirwar van draden, lampen, buizen, roosters en veel meer was te vinden. De regeltafels, die 
meer leken op een commandobrug van een grote oceaanstomer, stonden er wat zielig bij maar zouden ook 
spoedig worden afgevoerd om ruimte te maken voor 12 nieuwe zenders. Voor de kenners, de nieuwe zenders 
waren van het type 8 FZ 16. Bij lange na diende niet de totale ruimte als voorheen te worden gebruikt en dus 
werd alleen de ruimte in de benedenzaal van het Lopik zendergebouw hiermee ingericht.

De techniek was in de daaraan voorafgaande 25 jaren ontzettend snel vooruitgegaan en met de nieuwe 
zendinstallaties waren er slechts drie knoppen nodig voor het in- en uitschakelen van de zenders. Na het 
bedienen daarvan zorgde een automaat voor het in juiste volgorde en op de juiste tijdstippen in- en uitscha-
kelen van de secties. Fouten in bedieningen en storingen werden vanaf 1965 dan ook door automatische 
beveiliging opgeheven. 

Maar de belangrijke technici waren ervan overtuigd dat storingen altijd mogelijk bleven. Daarbij diende 
ondermeer gedacht te worden aan de invloed van onweer. Bij eventuele blikseminslag was het met de oude 
zenders zo dat men gemiddeld drie seconden nodig had de zenders opnieuw op te starten, terwijl dit met 
de toen nieuwe zenders was teruggebracht tot slechts één seconde. Ook was het zo dat bij een eventuele 
storing vanaf 1965 bij uitval van een hoofdzender de activiteit meteen werd overgenomen door een reser-
vezender.

De zenderzaal met 120 kW zenders in Lopik, 1948



DEEL 2: RADIO HERRIJZEND NEDERLAND
Kort na de bevrijding van Eindhoven, op 18 sep-
tember 1944, kwam de ‘eerste zender op vrije 
grond’ in de lucht: Radio Herrijzend Nederland, 
met een dagelijks programma gericht op be-
zet en bevrijd gebied. De uitzendingen vonden 
iedere dag plaats tussen 7:00 en 9:30, 12:00 
en 13:30, en tussen 17:00 en 22:15 op de 420 
meter middengolf. Na de bevrijding van heel 
Nederland werden de uitzendingen voortgezet 
vanuit studio’s in Hilversum. De omroep was on-
derdeel van het Militair Gezag en de bakermat 
voor een nieuwe naoorlogse omroepgeneratie.

Arie Kleijwegt

De geschiedenis van de zender Herrijzend Ne-
derland is min of meer ook de geschiedenis van 
de vroegere presentator van Het Spoor Terug, 
Arie Kleijwegt. Ook zijn omroep-carrière is daar, 
in september 1944 in Eindhoven, begonnen. 

Arie: “Ik was toen 23 jaar en was als onderdui-
ker een jaar eerder in Eindhoven beland. Ik kon 
natuurlijk op geen enkele manier vermoeden, 
dat van daaruit een nieuw hoofdstuk in de ge-
schiedenis van de Nederlandse radio zou begin-
nen en dat ik daar iets mee te maken zou krij-
gen. Als ik ‘s avonds tegen een uur of zes op die 
gedenkwaardige maandag 18 september 1944 
op mijn oude fiets tussen de eerste tanks van 

10 • FREEWAVE Nostalgie

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 tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. De afleveringen werden eind 
1987 uitgezonden in ‘Het spoor terug’, onderdeel van het ge-
schiedenisprogramma 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.

Philips Schouwburg, kamer 2  © Frans Gommers



het tweede Britse leger via de Aalsterweg Eindho-
ven binnenrijd, moet verslaggever Robert Kiek, die 
we dan dagelijks via Radio Oranje kunnen horen, 
vlak in de buurt zijn geweest”.

Philips

Al op 19 september arriveert vanuit Londen de ka-
pitein van het Nederlandse Militair Gezag, Henk van 
den Broek. Hij is de chef geweest van Radio Oranje, 
waar hij onder het pseudoniem ‘De Rotterdammer’ 
grote oorlogsbekendheid heeft gekregen. Hij heeft 
van de regering de opdracht gekregen in bevrijd ge-
bied een radio-omroep op te zetten, die heel Neder-
land zal kunnen bestrijken. 

Hij treft het, want juist in Eindhoven is in het ge-
heim bij Philips een zender gebouwd die daarvoor 
kan worden gebruikt. Mr. Joop Landré, de latere 
oprichter van de TROS, is dan perschef van Philips 
en hij is één van de eersten waar Van den Broek 
contact mee opneemt. Ook Gabri de Wagt, die later 
lange jaren jeugdprogramma’s bij de VARA zal gaan 
maken, is één van de mensen, die in die allereerste dagen bij de nieuwe zender wordt betrokken. De eerste 
omroepster van de nieuwe Eindhovense zender, die ook een lange omroepcarrière tegemoet gaat, is Netty 
Rosenfeld, die als rasechte Amsterdamse enkele jaren in Eindhoven is ondergedoken geweest.

De rechterhand van 
kapitein Van den 
Broek, die de leiding 
van Herrijzend Neder-
land krijgt, is George 
Sluizer, eveneens af-
komstig van Radio 
Oranje. Ook hij gaat 
een lange omroep-
carrière tegemoet als 
programmaleider van 
Radio Nederland We-
reldomroep. Als de 
oud-medewerkers van 
Herrijzend Nederland 
in 1959, 15 jaar na 
dat gedenkwaardige 
najaar van 1944, voor 
het eerst in een reünie 
bijeen zijn, is hij het 
die die tijd nog eens 
beeldend tot leven 
wekt.

“Op 29 september 
werd voor het eerst 
met wat grammofoon-
plaatjes proefgedraaid 
op 420 meter, zo dicht 
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mogelijk bij de golf-
lengte van Hilver-
sum. Het was een 
heerlijk gehoor. Op 
30 september wa-
ren alle benodigde 
t oes temmingen 
binnen, ook van de 
censuur. Er werd 
koortsachtig ge-
werkt door alle uit 
de grond gestamp-
te en nog oner-
varen afdelingen. 
Op 2 oktober ging 
de eerste officiële 
proefuitzending de 
lucht in. Het was 
een ontroerende 
ervaring voor hen 
die het hoorden. 
Een Maastrichts 

blad schreef onmiddellijk daarna: ‘Spreek jij, omroeper van Herrijzend Nederland! Jij kunt vrij spreken! Wij 
wachten met smart op het Nederlandse vrije woord op Nederlands vrije bodem. Spreek waarheid!’”

De Fox

Die hele lange laatste oorlogswinter bestaat Nederland uit twee hermetisch van elkaar gescheiden delen: 
het bevrijde zuiden, waar Herrijzend Nederland opereert en het bezette gebied boven de grote rivieren, 
waar, wat wij noemen de Duits-Japanse radio van Hilversum nog altijd uitzendt. Worden wij daarginds wel 
gehoord? Lange tijd bestaat daarover onzekerheid. Joop Landré, die inmiddels onder het pseudoniem ‘De 
Fox’ strijdbare teksten is gaan uitzenden, weet het ‘Duitse’ Hilversum een reactie te ontlokken.

“Door een truc die ik zelf verzonnen heb, daar ben ik nog altijd trots op, naar aanleiding van het Engelse 
bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag. Dat was een vergissing. Maar ik draaide het om. Ik heb 
een praatje gehouden met een razende woede,  dat de nazi’s niets ontziend onschuldige burgers bombar-
deerden in een buitenwijk in Den Haag. Wat heeft die stomme Blokzijl gedaan?” (Max Blokzijl, werkzaam bij 
de Duitse omroep in Hilversum, later gefusilleerd, AvO) “Die heeft dat uitgezonden over de hoofdzenders, 
datzelfde praatje, en sprak daar schande van. ‘We laten u horen wat de landverraders in Eindhoven u wijsma-
ken’. Een razende Blokzijl. En toen hebben 
we staan dansen in de studio. Op datzelfde 
moment is die microfoon nog belangrijker 
geworden want je weet: ik word gehoord.”

Strubbelingen

Al heeft, zolang de Eindhovense omroep 
haar werk doet de nieuwsvoorziening uiter-
aard de eerste prioriteit, toch probeert men 
al gauw een zo volledig mogelijk program-
ma te maken. Daartoe behoren ook religi-
euze uitzendingen en muziek. In die sector 
is Kees Middelhoff werkzaam, ook een uit 
het noorden afkomstige onderduiker, die 
daar vanuit Brabant zijn verdere beroeps-
leven in Hilversum bij de Wereldomroep zal 
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Het voorbereiden van een uitzending    © Frans Gommers
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voortzetten. Met het oog op de komende 
kerstuitzendingen maakt hij muziekopna-
mes in de Sint Jan van het pas bevrijde ‘s-
Hertogenbosch. Dat gaat met heel bijzon-
dere strubbelingen gepaard. 

Tijdens de opnames viel het aggregaat uit 
of er viel een stuk raam naar beneden of 
er was lawaai van een vliegende bom (V1) 
op weg naar Antwerpen. Daar werd de 
opname dan op afgestemd: zodra een V1 
was gepasseerd konden net zeven minuten 
Sweelinck worden opgenomen. De opname 
was precies afgerond toen de volgende vlie-
gende bom overkwam. 

Kritiek uit Londen

Herrijzend Nederland werkt op twee fron-
ten. Het moet zich met bemoedigende 
uitzendingen richten tot de mensen in het 
noorden, maar heeft ook een taak in het 
begeleiden van het weer op gang komende 
leven in het bevrijde zuiden. In het voorjaar 
van 1945 gaat het oorlogsverloop naar een 

climax. Oost- en Noord- Nederland worden bevrijd, de Duitsers worden van alle kanten teruggedrongen op 
eigen grondgebied, maar in het bezette westen van ons land wordt de hongersnood ondraaglijk. Herrijzend 
Nederland smeekt de geallieerden om hulp.

Vanuit Londen, waar Radio Oranje nog steeds actief was, bezag men het regionale programmabeleid van 
Herrijzend Nederland met enige zorg. Schrijver A. den Doolaard, die Van den Broek als programmachef was 
opgevolgd: “In die tijd ging Van den Broek zijn eigen gang en hij zat met de grote moeite dat hij in het begin 
met een tamelijk zwakke zender 
uitzond voor het bevrijde zuiden, 
maar tegelijkertijd in noord Ne-
derland gehoord werd. En ook 
in Londen, want de luisterdienst 
van de BBC tapte hem ook af. 
Niemand kan twee heren dienen 
en een paar keer is dat gekomen 
tot conflicten.” 

Het Militair Gezag trad op tegen 
de zwarte handel, wat leidde tot 
honger in het bevrijde zuiden. 
Van den Broek berichtte daarop 
over de ellendige voedseltoe-
standen. “Maar dat kon natuurlijk 
helemaal niet met het oog op het 
noorden, waar de voedseltoe-
standen nog veel slechter waren.” 
Zelfs premier Gerbrandy was ‘not 
amused’ omdat de indruk werd 
gewektt dat de geallieerden be-
vrijde gebieden aan hun lot over 
lieten. Den Doolaard: “Van den 

FREEWAVE Nostalgie  • 13

Bij de Naald in Apeldoorn

Premier Gerbrandy kondigt 
de bevrijding aan, 1944



Broek had in principe gelijk, maar verder 
kijkend weer niet. Hij zat met alle geva-
ren van een regionale zender. Gevaren 
die vandaag de dag nog met regionale 
zenders bestaan, nietwaar? Dat de regio 
soms andere belangen heeft die in bot-
sing komen met het geheel.”

Bevrijd 

Maar langzaam nadert ook het einde van 
deze unieke omroep, die de bevrijding 
van ons land heeft begeleid. De politiek 
gaat zich nu nadrukkelijk bemoeien met 
de vraag hoe het in het naoorlogse Ne-
derland met de radio verder zal moeten. 
Kunnen de vooroorlogse omroepvereni-
gingen, die hun oude posities weer wil-
len hernemen, zonder meer terugkeren? 
De regering is daar niet voor. Omdat die 
tegenstelling niet zomaar is uitgevochten 
duurt het nog tot januari 1946 dat Her-
rijzend Nederland het Nederlandse radio-
programma -nu vanuit Hilversum- blijft 
verzorgen.

Karel Nort, oud-omroeper van de AVRO, was eigenlijk de enige professionele kracht waarover Herrijzend Ne-
derland beschikte. Al in het najaar van 1944 was hij als verzetsman door de linies naar het zuiden gekomen. 
Hij is het ook die in de avond van de 4de mei 1945 het lang verwachte bevrijdingsbericht vele malen voor de 
Eindhovense microfoon zal voorlezen.

De toespraak van Henk van den Broek, ‘De Rotterdammer’, op de avond van 4 mei 1945 moet voor de drager 
van dat pseudoniem het hoogtepunt zijn geweest van zijn oorlogscarrière bij de radio. Als dagbladcorrespon-
dent in Parijs is hij daar al in de meidagen van 1940, kort na de Duitse inval via de Franse radio mee begon-
nen en zette zijn strijdvaardige toespraken daarna voort via De Brandaris en Radio Oranje in Londen. Na de 
Eindhovense periode zal hij zijn loopbaan in Hilversum afsluiten als eerste directeur van de Wereldomroep.

Overgangstijd

Oorlogscorrespondent van Herrijzend Nederland Sjoerd de Vrij berichtte over de rampspoed van de honger-
winter, waarvan de bijzonderheden na de bevrijding pas goed bekend worden. De Vrij, later voorlichtingschef 
van Philips, heeft in die dagen gebeurtenissen van zodanige wereldhistorische betekenis meegemaakt als 
slechts weinig journalisten is gegeven.

Na de bevrijding kunnen de programma’s van Herrijzend Nederland natuurlijk luchtiger van toon worden 
en wordt ruimschoots aandacht geschonken aan de ontspanning waaraan ook de Canadese bevrijders zich 
overgeven, zoals Frits Thors belicht in een reportage. Op 19 januari 1946 komt dan eindelijk de dag waarop 
Herrijzend Nederland voor het laatst in de lucht is. De uitzendingen zullen worden voortgezet door de Stich-
ting Radio Nederland in Overgangstijd, waarin de oude omroepen alweer veel te zeggen krijgen. Dat is niet 
zonder slag of stoot gegaan, zoals we zullen lezen in deel 3.

AUDIO BIJ AFLEVERING 2:
http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_382640.html
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Soms heb je van die luistermomenten waarmee je te-
rug wordt gebracht in de tijd. Zo zat ik recentelijk naar 
een oude Peter Van Dam Show uit juli 1975 op Radio Mi 
Amigo te luisteren. Echt helemaal te gek. En dat deed me 
ook terugdenken aan die warme en hele hete zomer die 
we dat jaar in Vlaanderen hadden. Hier in Wondelgem 
hebben we een openlucht zwembad, dat op zich voor die 

tijd al redelijk zelden was. Eerst was het zwembad in (privé) particuliere handen. En in die zomer kwam het 
in handen van gemeente Wondelgem.  Na de gemeentelijke fusies, die we in Vlaanderen in 1977 hadden, 
kwam de gemeente Wondelgem in handen van de Stad Gent en dus ook het openluchtbad.
 
Maar even terug naar die warme en hete zomer van 1975. In het plaatselijk zwembad hadden ze ook een PA 
systeem om ermee om te roepen als er iemand naar de receptie of zo moest komen. Je kent dat wel. Een der-
gelijk PA systeem is echter niet geschikt voor het laten horen van muziek. En toch werd er van deze regel af-
geweken en  hadden ze  een draagbare radio op Radio Mi Amigo afgestemd en vervolgens voor de microfoon 
van het PA systeem gezet. En zo knalde even voor enkele dagen het geluid van Radio Mi Amigo in het plaatse-
lijke openlucht zwembad. Maar om een of andere redenen heeft dat niet echt heel lang geduurd iets van een 
kleine week of zo. De reden dat men het niet langer deed is me totaal niet bekend en dus een groot raadsel.

Een vriend zijn moeder werkte eerder als kassière bij een grootgrutter en dat was in de tijd van de zeezender 
Radio Veronica. Ze vertelde dat het geluid van Veronica ook de supermarkt in knalde en wel de hele tijd lang 
in de uren dat de zaak open was. En zo werd zij verslaafd aan Radio Veronica. Tja, wat wil je als die op je 
werk de hele dag hoorde, je zou voor minder verslaafd raken.
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Toen Radio Caroline ook via de 576 khz begon was mijn eerste 
actie het signaal van Caroline te beluisteren en te vergelijken 
met het signaal dat er via de 963 khz werd uitgezonden. Een 
gek idee kwam in me op en dus pakte ik de draagbare radio 
van mijn moeder en stapte op de tram en in de trein richting 
Oostende. Daar aangekomen deed ik meteen de radio aan om 
eens te horen en te zien of mijn radio niet uit elkaar knalde van 
het signaal. Loop ik langs de dijk aldaar te wandelen hoorde ik 
plotseling Radio Caroline luid en duidelijk uit verschillende luid-
sprekers knallen in een kledingzaak. Ik trachtte vervolgens om 
erachter te komen op welke frequentie men had afgestemd, 
maar daar was niet achter te komen want 963 en 576 khz 
waren even sterk.
 
Een van die verkoopsters zag me daar buiten staan op de dijk 
en begon plots te lachen. Ze zal wel gedacht hebben wat voor 
een gek daar met een draagbare radio in zijn handen stond en 
aan wat knoppen stond te draaien. Dat deed ik inderdaad om te zien of er geen dooie plek in het signaal 
zat.  Er was bijna geen verschil te horen maar wat wil je op die plek; tussen mij en het zendschip zat op dat 
moment ongeveer 80 tot 90 kilometers hemelsbreed en niets dan open zee.
 

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw, toen ondermeer Marc Jabobs 
aan boord van de Mi Amigo zat, waren wij op vakantie aan zee en zaten op 
de hoogste etage van de een groot gebouw en vlak aan de dijk met niets 
anders dan de zee voor onze neus. Heerlijk was dat en Radio Mi Amigo 
klonk bijna als een FM-station daar. Maar toen ik weer thuis was, bleek het 
toch best even wennen aan de ontvangst die ik daar had. Want, ondermeer 
met gebruik van een antenne op zolder, was het dan wel goed en redelijk 
sterk te noemen, maar thuis klonk het signaal van Radio Mi Amigo heel dof, 
wat aan de zee niet het geval was.
 
Een andere keer, tijdens het oversteken met de ferry van Oostende naar 
Dover, zat ik op het schip ook te luisteren, maar dan moest ik de radio wel 

tegen het raam zetten, vanwege al dat ijzer van het schip. En gelukkig stond er zo een klein randje voor het 
raam; de dikte van de wand denk ik, zodat die draagbare radio daar kon op staan. Heel wat mensen keken 
me wel een tikje raar aan en begonnen ook nogal vaak te lachen met de gedachte welke rare flierefluiter met 
lange haren daar naar de radio zat te luisteren en Radio Caroline knalde als een gek natuurlijk.
 
Toen was het wel goed te merken, naarmate we ongeveer 
op de hoogte van het zendschip waren dat het signaal van 
Caroline keihard was. Het signaal was dus al sterk in Oost-
ende tijdens het vertrek maar net na de strook waar je 
richting Frankrijk kan uitwijken, was ongeveer een beetje 
de plek waar we het dichtst bij het zendschip moeten zijn 
geweest.
 
Op de trein in Engeland heb ik ook nog eens naar Radio 
Nederland Wereldomroep zitten luisteren. Normaal lukte 
dat dus niet in de treinen in België of Nederland omdat 
er een hoogspanningsleiding boven je hoofd zit waar 600 
Volt of meer opzit. Maar in de trein in England was het een 
diesel die de trein trok en was er dus geen hoogspanningslijn boven je hoofd en lukte het wel te luisteren. 
De radio moest niet nodig tegen het raam staan maar de telescoopantenne van de radio moest wel naar het 
raam wijzen en als die helemaal tegen het raam zat was het signaal duidelijk veel sterker, wat wel normaal 
is. En bijna niemand van de treinreizigers keek er van op; het was zo’n open coupe. Naar Radio Caroline en 
Radio Mi Amigo luisteren heb ik dus op vele plekken gedaan.
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Officieel werd er in 1965 al een tijdje gepraat over een nieuw radiostation dat zich vooral op de jeugd zou 
gaan richten met het brengen van populaire muziek, ook wel popmuziek genoemd. Maar kwam deze plannen 
ook echt uit? Op 10 augustus van dat jaar werd bekend gemaakt dat de omroeporganisaties bang waren 
de streefdatum van 1 oktober niet te halen betreffende het openen van het derde radionet in Nederland. 
Programmatechnisch was er al wel het nodige uitgevoerd door de Technische Dienst van de Nederlandse 
Radio Unie, maar op programmatisch gebied was er door de omroepen nog niets voorbereid omdat men 
eenvoudigweg nog geen cent had ontvangen van regeringswege uit Den Haag. 

Een niet bij name genoemde woordvoerder stelde dat men ook niet zonder een welgevulde portemonnee 
naar een kruidenier kon gaan. In een Kamerdebat had de toenmalige minister Vrolijk, van Cultuur Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, eerder gemeld dat er genoeg geld voorhanden was om de kosten voor het derde 
radionet te kunnen dekken. Maar andermaal werd weer eens hoog van de toren geblazen want informatie, 
destijds ingewonnen, leerde dat de omroepverenigingen pas een week daarvoor de begroting via de re-
geringscommissaris voor het Radiowezen bij de regering hadden ingediend. Wel werd duidelijk, gezien de 
krappe tijd, dat de omroepen slechts met eenvoudige programma’s van start konden gaan. 

Slechts 11 dagen later werd er een officiële startdatum vrijgegeven. Het bleek namelijk dat het bestuur van 
de Nederlandse Radio Unie, waarin ook de toenmalige omroepen waren vertegenwoordigd, had besloten dat 
vanaf 11 oktober, elke dag van 9 uur in de ochtend tot 6 uur in de avond, het derde programma de ether in 
zou gaan. Het programma, zo werd ook bekend, zou via de FM-band worden uitgezonden, terwijl de NRU 
het vertrouwen had uitgesproken dat de PTT de faciliteiten voor het uitzenden via de middengolf voor betref-
fende datum ook gereed zou hebben. Wel gaf men tenslotte aan dat het bestuur van de NRU, met het oog 
op de financiële kwesties, alleen de kosten kon dekken voor het lopende jaar en dat voor 1966 uitgebreid 
overleg diende te zijn met vertegenwoordigers van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk. 

Op vrijdag 10 september 1965 werd er bekend gemaakt dat het voorlopige programma van Hilversum 3 tot 
31 december van dat jaar gehandhaafd zou blijven en als een gezamenlijk programma van de Nederlandse 
Radio Unie zou worden gebracht. De AVRO, KRO, NCRV en de VARA hadden zich bereid verklaard de eerste 

De moeilijke eerste weken van 

Hilversum 3 

tekst:
Hans Knot

Ingang van de vroegere Hilversum III studio’s



drie maanden de programma’s te verzorgen. In een officiële verklaring van de NRU werd andermaal duidelijk 
dat het een programma van eenvoud en van ontspannend karakter zou gaan worden.

Tevens maakte men bekend dat er gebruik zou gaan worden gemaakt van studiofaciliteiten die werden 
ondergebracht in de kelder van de nieuwbouw van de discotheek van de gezamenlijke omroepen. Tenslotte 
werd gemeld dat elk uur dat men in de ether zou zijn, op het hele uur, een kort nieuwsbulletin zou komen 
met de duur van maximaal twee minuten, verzorgd door de Radionieuwsdienst.

Mondjesmaat kwam de informatie inzake het toekomstige muziekstation naar buiten en 1 oktober 1965 werd 
bekend dat de deelnemende omroeporganisaties hun programmaschema klaar hadden. Uitzendtijden waren 
definitief gesteld van 9 uur in de ochtend tot 6 uur in de avond. Omdat in eerste instantie de VPRO wel was 
gepland en zich alsnog had teruggetrokken diende, zo werd gemeld, dat segment nog vanuit Den Haag 
onder de andere vier betrokken omroepen te worden verdeeld. 

De programmering van de zondag werd verdeeld onder de AVRO en de VARA waarbij om de week de uit-
zendlengte van beide veranderde. Wel was het zo dat de VARA het merendeel van de programmering die 
dag voor zijn rekening zou gaan nemen. De maandag was de gehele dag in gebruik door de KRO, terwijl 
de dinsdag tot 5 uur de NCRV actief zou zijn en het laatste uur nog door de VARA werd meegenomen. Het 
merendeel van de woensdag was vervolgens voor de KRO, terwijl de rest voor de AVRO zou zijn.

De donderdag was vervolgens geheel voor programma’s van de VARA terwijl de vrijdag door de AVRO zou 
worden gevuld. Op zaterdagen waren de uren tot 11 uur in de ochtend ingeruimd voor de AVRO terwijl de 
rest van de uitzenddag het de NCRV was die voor de programmatische verantwoordelijkheid stond. Alles 
werd dus geprogrammeerd door de vier verschillende omroepen maar wel onder de verantwoordelijkheid van 
de Nederlandse Radio Unie. Ook werd bekendgemaakt dat de officiële opening van het station zou worden 
gedaan door de eerder gememoreerde minister voor CRM, Vrolijk. 

De KRO maakte bekend dat men de licht 
amuserende programma’s ging afwisselen 
met korte actualiteiten van maximaal 3 mi-
nuten. ‘Heeft Veronica Joost en Tineke, bij 
de KRO hopen we dat Betty en Bert hun 
populariteit ook zullen halen.’ De NCRV had 
zich ingezet op de populariteit van Skip 
Voogd, die ook voor verschillende muziek-
bladen schreef. Onder zijn leiding zouden 
de platenprogramma’s worden gebracht. De 
VARA meldde zich in te zetten voor tal van 

verschillende programma’s, waarbij het eigen orkest een belangrijke rol zou gaan spelen, terwijl de AVRO 
vooral beloofde aandacht te besteden aan de automobilisten in een programma met de titel ‘de zingende 
bougie’. Tevens beloofde de AVRO dat zij en de andere omroepen ook gebruik wensten te maken van de 
onder supervisie van de NRU spelende orkesten. Daarbij zou vooral gebruik worden gemaakt van eerder 
opgenomen materialen.

Al eerder werd gemeld dat er in de nieuwbouw van de discotheek op het omroepkwartier ruimte werd ge-
creëerd. Op 1 oktober werd duidelijk dat het ging om een presentatieruimte als wel een hoofdcontrolekamer, 
waar de banden en platen konden worden opgelegd voor uitzending. Meerdere andere ruimtes werden voor 
ingebruikname in 1966 gepland. Hard was er gewerkt om het geluid van Hilversum 3 vooral ook via de FM 
verspreid te krijgen, wat – in samenwerking met de PTT – aardig was gelukt. Slechts het deel van Noord-Hol-
land boven Alkmaar en de inwoners van de Waddeneilanden zouden verstoken blijven van een FM-signaal. 
Wel werden inwoners, ver verwijderd van een FM-zender, aangeraden een buitenantenne aan te (laten) bren-
gen. In de loop van 1966, zo stelde de PTT, zou er een steunzender Wieringermeer gereed komen waarna 
de overige inwoners ook via de FM zouden kunnen gaan meeluisteren. Tijdens de eerste maanden bleken 
de uitzendingen alleen via de FM-frequenties beschikbaar en volgens het ministerie van CRM kon het enkele 
maanden duren voordat ook de middengolf, via de 240 meter, geactiveerd werd. 
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Dat Hilversum 3 geen direct gevaar werd voor de toenmalige zeezenders, die voornamelijk muziekprogram-
ma’s gevuld met popmuziek en aanverwante zaken programmeerden, mag blijken uit een aantal namen van 
programma’s die door de vier eerder genoemde omroepen in de eerste drie maanden van het bestaan van 
Hilversum 3 werden gebracht:

Betty, Boogiewoogie, Cosmopolitian, Dansensemble, Drie in de pan, Echo’s van duizenden eilanden (Indo-
nesische volksmuziek), Elektronisch orgelspel, Hoogtepunten uit operettes, musicals en films, Instrumentaal 
allerlei, Instuif, Johan Willem Friso Kapel, Keuze van de omroeper, Klanken van eigen bodem, Koorzang en 
orkest, Langs de weg, Leger des Heils, Lichte grammofoonmuziek voor Tieners, Lichte lunchmuziek, Lichte 
orkestmuziek, Midi melodie, Muziek aan de lopende band, Muziek bij de thee, Muziek is troef, Operettemu-
ziek, Opgeruimd, Orgelspel, Orkestparade, Popopera, Popshow (dansorkest en solisten), Promenadeorkest, 
Ritmisch strijkorkest, Tango Rumba, Tienerama Tienerparade, Toedeloe, Toonkunst voor allen, Top tien van 
deze week, Toptalent, Tot uw orders, gevarieerde muziek, Van uur tot uur, Vertel dat maar in platen en praten 
op een dorpsplein, Volksmuziek, Western Country, Zangsolisten, Zet em op, Zing met ons mee, Zing zing 
zing, Zingende boogie

Je mag er van uitgaan dat er bij de start van een nieuw radiostation volop promotie zal worden verricht 
om het station onder de aandacht te brengen van het potentiële luisterpubliek. Mede omdat Hilversum 3 
een actie was van de bestaande omroepen en de regering in Den Haag om 
het als alternatief voor het te populaire en in hun oren illegale Veronica te 
kunnen beconcurreren. Getuige het bovenstaande overzicht van programma-
namen werd het me al snel duidelijk, als niet-luisteraar van de beginperiode 
van Hilversum 3, dat de concurrerende positie van het station ten overstaan 
van Radio Veronica minimaal zal zijn geweest. Een bij elkaar geraapt geheel 
aan programma’s dat geheel niet een doorsnee popstation kon worden ge-
noemd.

Bij research voor dit artikel heb ik me vooral gericht op datgene dat via de 
Gemeenschappelijke Pers Dienst in de regionale pers naar voren kwam. Niets 
bijzonders op de dag voor de start van het station in oktober 1965, slechts 
een korte aankondiging dat Minister Vrolijk het station officieel zou gaan 
openen. Op de dag van de opening en de dag erna andermaal geen bijzon-
derheden behalve de programmering voor de volgende dag.

Pas op zaterdag 13 november, ruim een maand na de officiële start van 
Hilversum 3, werd er in een langer artikel aandacht besteed aan de pro-
grammering en de programmamakers. Zo werd ondermeer vastgesteld 
dat van de vier betrokken omroepen vooral de KRO de meest frisse en 
boeiende aanpak van haar programma’s wist te bereiken. Ongetwijfeld 
had de omstandigheid, dat men voor dit doel een enthousiast team jon-
geren had aangetrokken, hierop een belangrijke invloed gehad. Uit het 
artikel werd duidelijk, dat de KRO-uitzendingen werden gekenmerkt door 
een niet aflatende actualiteit. ‘De jongens zitten in de letterlijke zin bo-
venop het nieuws. Ze hebben zo nodig verbindingen naar elk punt in 
Nederland en het buitenland beschikbaar.’

Als voorbeeld werd genoemd dat Han Mulder enkele dagen eerder op 
reportage was geweest in Harlingen en omgeving, op zoek naar een 
zoekgeraakte kist met ammunitie, waarbij de luisteraar door flitsende 
reportages heet van de naald continu op de hoogte werd gehouden. Over 
de presentatie werd gemeld dat deze aantrekkelijk was door de volstrekt 
ongedwongen manier waarop de deejays hun ‘commentaartjes en gezeg-
den ten beste gaven’. 

Gelukkig concludeerde de niet bij name genoemde journalist dat deze 
vorm van presentatie niet nieuw was daar het door Veronica al eerder 
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werd geïntroduceerd. Wel nieuw was de actualiteitendrift in het programma van de KRO en op dit punt was 
Veronica in het nadeel omdat de programma’s een week vooraf werden opgenomen en vanaf internationale 
wateren werden uitgezonden. Maar er was nog een duidelijk verschil volgens de journalist: ‘Persoonlijk mis 
ik de reclame allerminst. Beter voldoen me de korte, luchtige Hilversum 3 commentaartjes, die niet het op-
dringerige hebben dat reclamespots nu eenmaal hebben.’

Kritisch luisteren was zeker gedaan want hij vervolgde met: ‘Ui-
teraard missen de jongelui nog de rijpheid van de doorgewinterde 
radiomedewerkers en foutjes en minder geslaagde stuntjes zijn 
daardoor niet te vermijden. Maar dit vormt aan de andere kant ook 
weer een boeiend element aan de uitzendingen van Hilversum 3.’ 
Maar het maken van fouten had volgens hem ook zo zijn charmes 
getuige: ’Feitelijk maakt de Hilversumse radiofabriek te weinig slip-
pertjes. Wat dat betreft was het in die prille radiotijd interessanter. 
Het kon toen nog wel eens gebeuren dat een grammofoonmachine 
plotseling dienst weigerde en ik herinner me ook nog dat Oom Henk 
(H. F. Oets) van het zo bekende VARA-vragenuurtje voor de kinde-
ren tijdens een uitzending opstond om de openstaande tuindeuren 
van de studio te sluiten. Er kwam namelijk een onweersbui opzetten 
en die hadden we via de microfoon toen al eerder horen naderen.’

Een andere programmamaker bij de KRO was Bert de Winter, des-
tijds 28 jaar en die volledig zichzelf bleef als hij achter de microfoon 
zat. Feitelijk was hij de vliegende reporter bij de KRO en in die tijd 
hield hij precies bij hoeveel reportages hij had gemaakt. Hij sprak 
de verwachting uit dat eind 1965 het aantal van 1000 zou worden 
gehaald. Een nadeel van het hebben van een eigen programma, 
twee dagen per week, was, dat hij zich gebonden voelde en niet 

elk moment er op uit kon vliegen om een reportage te maken. Bert 
de Winter deed zijn presentatie trouwens voor de vuist weg. Dit in 
tegenstelling tot Betty Snoek, die alle teksten vooraf schreef. Deze 
26-jarige KRO-medewerkster was de dochter van Arie Snoek. Die 
naam staat bij 60-plussers bekend als de man achter de piano in Ab 
Goubitz zijn Ochtendgymnastiek op de radio.

Dat de KRO redelijk aansloeg bij een deel van het Hilversum 3 luister-
publiek had mede te maken met een half jaar durend onderzoek dat 
een aantal medewerkers had verricht. Gerard Hulshof was destijds 
continuïteit regisseur op Hilversum 3. Hij stelde in een interview dat 
het gesproken woord kort en bondig diende te zijn en feitelijke infor-
matie gefixeerd diende te zijn op herkenbare punten.

Frans Wijsen en Frans de Zwaan hadden voor de start van Hilver-
sum 3 in opdracht van de KRO het onderzoek verricht naar de juiste 
manier van radiomaken voor het nieuwe station. Men had onder-
meer gerenommeerde radiomakers in Engeland, Frankrijk, Duitsland 
en Amerika geïnterviewd. Mede door de inhoud van de interviews 
kon Gerard Hulshof, samen met zijn programmamakers, een juiste 
invulling geven en een programma neerzetten dat in grote trekken, 
volgens hem, met een ideaal station overeenkwam.

Men was tijdens het onderzoek er op gespitst er achter te komen op welke uren er meer, en ook wanneer er 
minder, zou worden geluisterd. Daarom waren vooral de drukke uren tussen 12 en 13 uur en die tussen 17 en 
18 uur tijdens de KRO-dagen gevuld met veel ‘recht-toe-recht-aan’ muziek. Andere uren waren er voor meer 
diepgang in de programma’s. Hulshof: “Het is natuurlijk behoorlijk pionieren, we maken lange dagen van 7 
tot 19 uur en er wordt veel geïmproviseerd. De ogen van radioveteranen glimmen als ze ons bezig zien.” 

Bert de Winter

Betty Snoek
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Op 21 december werd bekendgemaakt dat het tijdstip waarop het pro-
gramma van Hilversum 3 ook via de middengolf zou worden uitgezon-
den, nog niet vast stond. Van de zijde van de PTT maakte men destijds 
bekend dat het wachten was op het antwoord van minister Vrolijk, die 
moest vaststellen wanneer Hilversum 3 te beluisteren zou zijn op de 
240 meter middengolf. Frankrijk en Ierland, die ook op deze golflengte 
met zenders actief waren, hadden al meegedeeld geen bezwaar tegen 
de komst van Hilversum 3 te hebben, maar Hongarije verzette zich wel 
tegen de uitzending na zonsondergang, omdat dan de reikwijdte van 
de Nederlandse zenders zo groot was dat het Hongaarse programma 
gestoord kon worden. 

De verwachting was dat Nederland rekening zou houden met de bezwa-
ren van Hongarije, dat ook lid was en is van de Internationale Telecommunicatie Unie. De overweging dat 
een ander land van achter het toenmalige IJzeren Gordijn, te weten Oost-Duitsland, er nut in zag westelijke 
zenders te storen, wanneer men dat nodig achtte, legde geen gewicht in de schaal. Oost-Duitsland was na-
melijk geen lid van de Internationale Telecommunicatie Unie en was dus vrij te doen wat het wenste. Voor de 
hand zou liggen Hilversum 3 in de winterperiode eerder uit de lucht te nemen dan in andere jaargetijden.

Volgens een advies aan 
minister Vrolijk zou dit 
in december en een 
groot deel van janu-
ari betekenen dat de 
AM-zender om half vijf 
uit de ether diende te 
worden gehaald. Vanaf 
21 januari om vijf uur, 
vanaf 5 februari om half 
zes en vanaf 20 februari 
om zes uur. De termijn 
van zes weken, waarin 
buitenlandse regeringen 
bezwaar konden ma-
ken tegen de geplande 
Nederlandse uitzending 
op 240 meter, liep tus-
sen Kerstmis en Oudjaar 
1965 af.

Ondertussen gingen de 
doorsnee gezapige pro-
gramma’s op Hilversum 
3 door en werd bij lange 
na niet de doelstelling, 
de concurrent van Radio 
Veronica te worden, ge-
haald. De luistercijfers 
van Hilversum 3, dat 
later zowel op FM als 
de AM uitzond, waren 
pas in de jaren zeventig 
hoger dan die van Radio 
Veronica.
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                         MEER DAN 70 JAAR 
                                                               OUD

Dit jaar wordt stil gestaan bij het 50-jarige bestaan van radiostation 3FM (was Radio 3, was Hilversum 
3). Maar de benaming Hilversum III werd al veel eerder gebruikt. In het Verzetsmuseum in Amsterdam 
kwamen we dit blaadje tegen. Het is een illegaal verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog, dat tussen 
1943 en 1945 werd uitgegeven in Noordwijk. 

Het verzetsblad Hilversum 
III werd clandestien ge-
typt in het woonhuis van 
de familie Versélewel de 
Witt Hamer in het Lange-
veld bij Noordwijk, zo le-
zen we op de website van 
de Bollenstreekomroep. 
Charles Erasmus Verséle-
wel de Witt Hamer (1881-
1957) was geneesheer-di-
recteur van Sancta Maria, 
een landgoed dat van 
1927 tot 2006 fungeerde 
als psychiatrische inrich-
ting. Van daaruit werd het 
blaadje verspreid.

De toenmalige zenders Hilversum I en II werden tijdens 
de oorlog bestuurd door de Duitse bezetter en zonden 
nazi-propaganda uit. Waarschijnlijk werd voor het ver-
zetsblad de naam Hilversum III gebruikt om duidelijk te 
maken dat het hier om het vrije woord ging.

André van Os 

MediaPages.nl
Zeezenders en mediaherinneringen
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In de jaren zestig van de vorige eeuw was er gedurende een bepaalde periode sprake van massahysterie 
als het om The Beatles en The Stones ging. In zwijm vallende meisjes, schreeuwende meisjes, zalen die 
door jongeren werden afgebroken en ga zo maar door. In het weekend van 14 en 15 augustus 1965 was het 
helemaal een gekke boel als het om The Beatles ging. 

Allereerst was er een menigte van 500 juichende, zingende en dansende anti-Amerikaanse en anti-Engelse 
Indonesiërs, voornamelijk jongeren. Ze waren er niet om naar The Beatles te luisteren maar hadden een 
ander doel: het verbranden van 400 grammofoonplaten en 24.000 
boeken. Dit gebeurde op het plein voor het hoofdbureau van po-
litie in Jakarta. De boeken en platen waren enige weken eerder 
door de politie in beslag genomen tijdens een grote razzia in mu-
ziekwinkels en de boekenwinkels. De jongeren smeten muziek van 
ondermeer Connie Francis, Everly Brothers, Rolling Stones, maar 
ook The Blue Diamonds, in het vuur, dat was aangestoken door 
politieagenten. The Blue Diamonds waren opmerkelijk omdat deze 
Nederlandse Indogroep het jaar daarvoor gedurende de kerstperi-
ode nog een uitgebreide tournee door het land had gemaakt.

De boeken bleken vooral gruwelverhalen, cowboyromannetjes 
en zinnenprikkelende lectuur te zijn, terwijl onder de muziek 
ook twistplaten en Beatlesplaten waren. Reden van de massale 
verbranding was dat het materiaal niet overeenstemde met de 
identiteit van het Indonesische volk, tenminste dat was de reden 
aangegeven door de toen heersende president Soekarno.

Vervolgens werd er op 15 augustus in New York in een baseball-

Massahysterie

tekst:
Hans Knot



stadion, waar normaal de belangrijkste wedstrijden van het jaar worden 
gespeeld, ten overstaan van 55.000 toeschouwers door het viertal uit 
Liverpool een concert gegeven. Volgens de schrijvende pers steeg uit het 
Shea Stadium een ongelofelijk, soms griezelig geluid op: ‘Het begon als 
een juichkreet die spoedig overging in een gestadig gegil, oorverdovend 
gehuil dat tenslotte overging in het alles overheersende geluid van een 
opstijgend straalvliegtuig.’

Uiteraard was het hysterisch gehuil van de meer dan 55.000, merendeels 
meisjes, dat gedurende het gehele optreden van The Beatles, dat 30 mi-
nuten duurde, aanhield. The Beatles waren bij het stadion aangekomen 
per helikopter, waarna ze in een gepantserde auto naar het podium wa-
ren gereden en werden aangekondigd door Ed Sullivan. De dag ervoor 
hadden ze nog een opname gemaakt voor de Ed Sullivanshow in Studio 
50 van CBS, een opname die in de maand september op de Amerikaanse 
televisie werd uitgezonden. Het publiek had een tijdje gewacht op het 
viertal en werd in een voorprogramma bezig gehouden door ondermeer 
The King Curtis Band, Brenda Holloway en Sound Incorparated. In der-
tig minuten tijd presteerden The Beatles het om liefst twaalf songs er 
doorheen te jagen.

Voor Sid Bernstein, de impresario van het grote concert, was het een enorm succes daar hij er vanuit ging dat 
de opbrengst op bruto basis meer dan 1 miljoen gulden was, waarvan 600.000 gulden naar The Beatles zou 
gaan. De politie van New York maakte in de late avond bekend dat er 115 personen gewond waren geraakt 
of waren flauw gevallen: ‘Ordebewaarders hadden op de grote tribune het druk met langharige, op het punt 
van een flauwte zijnde meisjes, zachtkens op het gelaat te slaan,’ Uiteraard valt het te betwijfelen of de fans 
iets hebben meegekregen van de gebrachte songs daar klaarblijkelijk krijsende zinnen als ‘I love you Paul, 
I love you Ringo’ overheersten. Enige uren voordat het concert van start zou gaan had de politie van New 
York nog een telefoontje gekregen met de mededeling dat er een bom in het stadion was geplaatst, maar 
een onderzoek leverde niets explosiever op dan The Beatles en hun fans.

Maar het kon ook anders uitvallen. Het Groninger Vakan-
tiecomité had bedacht voor ongeveer 2000 kinderen een 
mooie afsluiting van de zomervakantie te organiseren. 
Men had als locatie gekozen voor de prachtig verlichte 
Veilinghal, gelegen aan de Peizerweg. De organisatie had 
voor een optreden gezorgd van Joop Doderer in zijn rol 
als Swiebertje, aangevuld met ingrediënten als onder-
meer Malle Pietje, Bromsnor en Saartje. Op het podium, 
zo was het de bedoeling, zou een toneelstuk van rond de 
90 minuten plaatsvinden, waarbij de technici voor 5 mi-
crofoons hadden gezorgd, die terdege waren aangesloten 
op de mengtafel. Toen het toneelspel een aanvang nam 
bleek slechts één van de microfoons het te doen en werd 
het alleen de kinderen op de eerste rijen duidelijk waar 
het allemaal om ging. 

Swiebertje en de zijnen konden dus kiezen uit onver-
staanbaar of samendrommen voor de één in tact geble-
ven microfoon, waarbij de echte actie op het toneel ook 
verloren zou gaan. Het leverde een elkaar overschreeu-
wend spektakel op waarbij ook nog eens een groot aan-
tal ontevreden kinderen tussen de stoelen ging stoeien 
en spelen. Na 35 minuten besloot Swiebertje de teksten 
maar weg te laten en zich toe te leggen op de komische 
uitingen, waarbij hij wel werd gehinderd door een kluwen 
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aan microfoonsnoeren.

In de kleedkamer kwam 
het vervolgens tot een 
kleine explosie toen 
Joop Doderer als com-
mentaar gaf: “Een groot 
schandaal. Die kinderen 
betalen entree en dan 
hebben ze recht op een 
leuke voorstelling. Het is 
idioot om te zeggen dat 
die kinderen zich toch 
wel amuseren. Gisteren 
stonden we in een zaal 
in Woerden waar 5000 
kinderen geamuseerd 
naar ons hebben geluis-
terd, ook achteraan in de 
zaal. Maar zoals het hier 
gebeurde is het niet te 
doen!’

Uiteraard werd door het bestuur van het organiserende Vakantie Comité excuses gemaakt aan het toneel-
gezelschap waarbij de oorzaak werd neergelegd bij de firma die de geluidsinstallatie had geleverd. Achteraf 
bleek een paar weken daarvoor dezelfde firma ingehuurd te zijn geweest bij het afscheidsfeest van de toen-
malige burgemeester Tuin van Groningen en ook die keer weigerde een groot deel van de geluidsinstallatie. 
Als uitsmijter kwam de wethouder Ruller nog even de kleedkamer in om de spelers elk een Groninger Koek 
aan te bieden, immers ook toen al ging er niets boven Groningen. 
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Op 17 december 1965 stond op pagina 7 van het Nieuwsblad van het Noorden een advertentie, die was 
geplaatst in opdracht – zo bleek veel later - van het Groninger Studentencorps. In dit corps waren diverse 
studentenverenigingen vertegenwoordigd. Op tal van manieren manifesteerde dit corps zich. Die keer riep 
men in de advertentie de jongeren van Groningen op om gezamenlijk te vieren dat de stad Groninger forma-
tie ‘The Tigers’ - in de advertentie werd gewag gemaakt van het orkest - was uitgeroepen tot de beste beat-
groep van het noorden. Let wel, het was een paar maanden voor de doorbraak van Cuby and The Blizzards. 
Men verzocht jong Groningen dezelfde avond tussen 8 en 9 uur massaal naar de Grote Markt te komen.

Wat een leuk feestje diende te worden liep die avond echter uit op wilde taferelen. De regionale krant meldde 
de volgende dag dat de ‘happening’ rond de beatgroep op de Grote Markt was uitgelopen tot een ‘mep-
pening’. ‘Honderden tieners, kennelijk teleurgesteld door het tamme verloop van het per grote advertentie 
aangekondigde gebeuren, hebben geprobeerd alsnog aan hun trekken te komen door tussen acht uur en 
kwart over tien de binnenstad op stelten te zetten.’

Het bleek dat ze behoorlijk tekeer waren gegaan want er wer-
den ondermeer fietsenrekken op de rijweg gesmeten en auto’s 
beschadigd. De politie, waarvan het hoofdbureau in de directe 
omgeving van de Grote Markt was gehuisvest, zette direct een 
ploeg in om de orde te herstellen. Acht politiemannen, onder 
aanvoering van inspecteur P. A. Spakman, moesten verschei-
dene charges met de gummiknuppel uitvoeren, eer de rust in de 
binnenstad van Groningen terugkeerde.

Voor elf uur die avond zaten er elf jeugdige knapen in de cellen 
van het hoofdbureau. Ze werden in de loop van de nacht weer 
naar huis gestuurd, nadat tegen een aantal van hen proces-ver-
baal was opgemaakt. De Rocking Tigers probeerden tegen acht 
uur per auto naar de Grote Markt te rijden. Bij het beeld ‘De 
Grote Verscheuring’, dat een paar weken eerder was geplaatst 
en ingewijd, zouden ze door een groep Vindicatleden, ter ere 
van hun eerste grammofoonplaat, gehuldigd worden. The Roc-
king Tigers liepen in de Herestraat al vast in de versperringen, 
die hun fans daar hadden opgeworpen.’
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Uiteraard vroeg de aanwezige verslaggever een reactie aan de woordvoerder van The Rocking Tigers, de 
toen 24-jarige Johan Bolt. “We schrokken ons dood, we hadden het heel rustig en netjes willen houden, maar 
we zagen toen al wel dat de zaak volkomen uit de hand liep. Van schrik hebben we besloten de huldiging 
binnenshuis te laten gebeuren. We hadden de grootste moeite om bij Mutua Fides binnen te komen. Op de 
markt stond al een enorme menigte, die steeds maar schreeuwde van ‘We want Tigers! We want Tigers!”

Toen de Rocking Tigers niet tevoorschijn kwamen — ze hadden trouwens niet eens instrumenten bij zich 
— trok de menigte schreeuwende tieners via de Herestraat naar het Zuiderdiep. Ze brachten vervolgens het 
verkeer tot stilstand en begonnen aan vastgelopen auto’s te schudden. Ze trapten er tegenaan en klommen 
er in sommige gevallen bovenop om op het dak van de voertuigen wilde dansen uit te voeren. Voor de politie, 
die zich tot dan toe vrij passief had gehouden, was dat het moment in te grijpen. 

De gummiknuppels – destijds veelvuldig bij rellen gebruikt - kwamen te voorschijn en links en rechts werden 
rake klappen uitgedeeld. Ongeveer terzelfder tijd kwam het ook op de Grote Markt tot een treffen tussen 
de politie en grote groepen jongelui, die de zuidelijke rijweg met fietsenrekken blokkeerden, waardoor ook 
daar het verkeer kwam vast te zitten. De verslaggever van de krant slaagde erin ook inspecteur Spakman, 
op dat moment de eindverantwoordelijke van de gemeentepolitie in de Martinistad, heel kort aan het woord 
te krijgen: “Het is een wonder dat er geen ongelukken gebeurd zijn”.

Trouwens de Rocking Tigers zelf liepen ook nog klappen op toen ze omstreeks tien voor negen onthutst 
de sociëteit Mutua Vides aan de Grote Markt verlieten. Ook de manager van The Rocking Tigers werd de 
volgende ochtend geïnterviewd: “De studenten waren eerst erg boos op ons, omdat wij door het plaatsen 
van die advertentie een rel zouden hebben uitgelokt,” aldus Eddy Harms, “maar dat is de ellende juist: wij 
hebben helemaal geen advertentie geplaatst. We hebben er ook geen idee van wie het wel gedaan heeft. 
Een of andere grapjas misschien, of iemand van een concurrerende band, die ons op deze manier dwars 
wilde zitten. Wij zijn uiteraard blij met publiciteit, maar wat er nu gebeurd is hebben wij in de verste verte 
niet gewild. Die advertentie is de oorzaak geweest van alle ellende. Wij hebben er beslist niets mee te maken, 
dat hebben we gisteravond ook nog tegen de politie gezegd.”

Een woordvoerder van het Nieuwsblad van het Noorden verklaarde in de krant dat de advertentie aan de 
advertentieadministratie telefonisch was opgegeven en dat iemand een gefingeerde naam had gebruikt en 
tevens een verkeerd adres had opgegeven. Het bleek dat The Rocking Tigers het een bijzondere nare zaak 
vonden, omdat ze vreesden dat hun goede naam er door geschaad werd. De rellen van bijna vijftig jaar 
geleden doen me, hoewel in kleine schaal, denken aan het project X, waardoor de gemeente Haren enige 
jaren geleden zeer negatief in de publiciteit kwam.



Als het gaat om verboden en deels verdwenen objecten kwam 
ik recentelijk bij het opruimen van een kast nog een oude drie-
wegstekker tegen. Ik denk dat destijds deze stekker uit curiosa 
bewaard is gebleven en vele decennia niet meer is gebruikt. 
Maar in huize Knot aan de Korreweg in Groningen werd de drie-
wegstekker zeker tot het einde van de jaren zestig van de vo-
rige eeuw gebruikt. Sluit ik mijn ogen en laat ik mijn gedachten 
werken dan zie ik zo een exemplaar voor mijn ogen, dat beves-
tigd was aan een opstaande wandcontactdoos. In de drieweg-
stekkerdoos was ondermeer een stekker geplugd waarmee een 
godslichtje was verbonden. Het stond op de schoorsteenmantel 
in de achterkamer. 

De driewegstekker werd ook wel verdeelstekker of dubbelstek-
ker genoemd en de conclusie is juist dat er meerdere apparaten 

of objecten, die stroom nodig hadden, op konden worden aangesloten. De verdeelstekkers, die momenteel 
in de handel zijn, hebben een parallelschakeling, waardoor alle aangesloten toestellen of objecten dezelfde 
maximale spanning krijgen. Dat was echter niet het ge-
val met de ouderwetse driewegstekkers. Deze werden 
in Vlaanderen trouwens kattenkop en/of dominostekker 
genoemd. Het waren ondingen die geen parallelschake-
ling hadden en dus een gevaar voor overbelasting en 
kortsluiting waren. Met bepaalde regelmaat las je dan 
ook in de kranten dat een defecte, dan wel niet goed 
functionerende driewegstekker de oorzaak was van een 
kortsluiting die eindigde in een brand.

Eind 1965 werd dan ook van overheidswege bekend 
gemaakt dat de driewegstekker niet langer mocht wor-
den verkocht: ‘Een vernuftig apparaatje, dat de moge-
lijkheden van de in vele woningen dun gezaaide stop-
contacten verdrievoudigt, wordt schaars.
Verscheidene handelaren in elektrotechnische artikelen 
moeten al tijdelijk ‘neen’ verkopen, totdat zij nog een 
laatste voorraadje bij de groothandel hebben gevon-
den. Reden: de driewegstekker is tot verboden huis-
raad verklaard.’

Als datum van verbod tot verkoop werd 1 juni 1966 gesteld. 
Geen enkele driewegstekker, onverschillig of deze gammel of 
degelijk was, mocht meer worden verkocht. Sinds 1 januari 
van dat jaar was er al een invoerverbod op deze stekker-
vorm van kracht, terwijl ze ook niet meer mochten worden 
geïmporteerd. Deze verboden leidden er uiteraard toe dat de 
voorraden steeds kleiner werden en uitgeput raakten. 

Er waren alternatieven want de overheid stelde dat het drie-
weg-principe wettelijk was veroordeeld ‘omdat het gevaar 
opleverde voor oververhitting en aanraking der elektriciteits-
polen.’ Wel stelde men tevens dat los plaatsbare of in de 
muur te bouwen contactdozen er voor in de plaats zouden 
komen. En vanaf 1966 was het dan ook duidelijk dat er, voor-
al in de vele nieuwbouwwoningen, veel meer wandcontact-
dozen waren aangebracht om de gezinnen optimaal en zo 
veilig mogelijk van elektriciteit te kunnen voorzien. 
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Chris Howland
even bij de AVRO 

Hans Knot

In november 2013 verscheen het bericht dat Chris 
Howland in Rösrath, bij Keulen, was komen te over-
lijden. Tot in zijn laatste maanden bleef Howland 
in Duitsland radio maken. Naast het spelen in vele 
films, het maken van diverse platen, waarbij onder-
meer ‘Fräulein’ een gigantische hit werd, maakte 
Chris Howland decennia lang zeer populaire radio-
programma’s.
 
Chris zat radio in het bloed want hij was zoon van 
een redacteur van de BBC en groeide op in Zuid En-
geland waar hij een opleiding tot imker volgde. Na de Tweede Wereldoorlog werd Chris Howland werknemer 
van het radiostation van het Britse leger BFN (heden ten dage BFBS). Deze loopbaan nam een aanvang op 12 

maart 1948. Het ging snel want in 1948 werd hij al benoemd tot chef 
woordvoerder en hoofd van de afdeling muziek bij de BFN. Het nieuwe 
station werd gerund door soldaten en alle sprekers dienden veelzijdi-
ge taken op zich te nemen zodat Howland een woordvoerderrol kreeg 
toebedeeld. Hij heeft bij BFN vele programma’s gepresenteerd met in 
het bijzonder de programma’s ‘Family Favorites’ en ‘Breakfast Club.’

Na vier jaar dienstplicht besloot Chris Howland in Duitsland te blijven 
en ging hij ook op auditie bij de NWDR. In 1952 werd hij daar inge-
huurd als ‘disc-jockey’, een vak dat eigenlijk in Europa nog niet als 
zodanig bestond. Er werd gehoopt om luisteraars te winnen, die de 
jaren voorheen verloren waren gegaan omdat jonge luisteraars vooral 
waren gaan luisteren naar BFN en AFN. 

Op 1 september 1952, presenteerde hij voor het eerst een programma bij de NWDR, 
waarbij hij de nieuwste trends binnen de internationale muziekscene aan de luisteraars 
presenteerde, in zijn populaire stijl in krakend Duits met Brits accent. Wel bleef hij 
tegelijkertijd ook voor BFN actief. In het voorjaar van 1954 verhuisde hij met de BFN 
Hamburg naar Keulen, het nieuwe hoofdkantoor van de BFN. In hetzelfde jaar trad hij 
toe tot de NWDR in Keulen dat in januari 1965 de WDR werd nadat de regionale herver-
deling van de radiostations in Duitsland had plaatsgevonden.

In 1959 ging Howland tijdelijk naar Groot-Brittannië om daar een televisie talkshow over 
volkeren en plaatsen te gaan regisseren. In 1961 keerde hij terug naar Duitsland, waar 
hij het muziekprogramma Studio B vanaf 22 oktober 1961 presenteerde via de WDR. 
Later kwam er zelfs een televisieversie waarmee hij tot 1970 met liefst 61 afleveringen 
was te zien. Ook was hij, vanaf juli 1961, de presentator van de Duitse versie van ‘Can-
did Camera’. 

Maar wat velen niet weten is dat hij, hoewel kort, ook een eigen radioprogramma had op de Nederlandse 
radio. In het najaar van 1965 presenteerde hij het programma ‘Howland in Holland’, dat door de AVRO werd 
uitgezonden. Een dag later was een reactie van hem in de kranten van de Gemeenschappelijke Persdienst 
terug te vinden. 

Chris Howland
even bij de AVRO
Chris Howland



‘Het is Chris Howland, Europa ‘s populairste 
disc-jockey, dinsdag niet helemaal meegeval-
len. Bij de AVRO maakte hij voor de eerste keer 
het directe radioprogramma ‘Howland in Hol-
land’, een combinatie van plaatjes draaien en 
actief muziek maken. Howland, die ongeveer 
18 jaar geleden als Engelse korporaal is blij-
ven hangen in Duitsland, doet de laatste tijd bij 
onze oosterburen weinig radio meer.’

Reden was trouwens, en dat meldde de jour-
nalist niet, dat Howland zich vooral toelegde op 
het vertolken van diverse rollen in vele speel-
films, waaronder in zes verschillende Karl May 
films. In het verhaal meldde Howland dat hij 
niet wist hoe het Nederlandse publiek op hem 
zou reageren, nadat zij het eerste programma 
via de AVRO hadden gehoord.

Over zijn eigen manier van presenteren van het 
programma zei hij destijds; “Ik kan niet zeggen 
dat ik het uitgesproken slecht vond, maar om te 
zeggen dat het goed was is ook weer overdre-
ven. Ik ken nog te weinig de mentaliteit van de 
Hollanders. Ik weet nog niet wat hier wel of niet 

aanslaat. Ik weet bovendien niet of men mijn mengseltje van Duits en Engels goed kan verstaan.” Howland 
ging in het geheel tien programma’s maken voor de AVRO, een aantal dat vooraf was vastgelegd. Als zovele 
deejays in de daarop volgende decennia was Chris Howland in het bezit van een bijnaam en ging als ‘Heinrich 
Pumpernickel’ voor velen door het leven.

Soms loop je weer eens een supermarkt in en dan zie je dat grote 
bord hangen, waarop staat aangegeven wat de huisregels zijn. Ik 
kan me daar soms aan storen, mede doordat het gedrag van ande-
ren zodanig is dat de goeden onder ons zich vervolgens aan strakke 
regels dienen te houden. Er zijn van die caissières, gelukkig maar 
een heel klein percentage die niet weten om te gaan met de waar-
den en normen en denken de klant op een botte wijze te kunnen 
toespreken en te verordenen de tas te openen. Dan denk je dat dit 
probleem van deze tijd is, maar niets is minder waar. 

Want ook al in januari 1966 was dit onderwerp reden tot behoorlijke gespreksstof. Wat was het 
geval? De eigenaar van de grootste supermarkt van Hoogezand-Sappemeer had vlak voor de 
kerstdagen 1965 zijn gedachten laten gaan over de vele vermissingen in zijn voorraden en daarom 
kondigde hij voor zijn zaak, gevestigd aan de Hoofdstraat, voor het publiek zeer onsympathieke 
– althans zo werd het opgevat – maatregelen aan. Een groot aantal winkelende huismoeders 
voelde zich op dat moment ook goed gekrenkt. De bedrijfsleider had namelijk ondermeer beslo-
ten dat tassen en mandjes van alle binnenkomende huismoeders en –vaders dienden te worden 
gevorderd door een aan te wijzen personeelslid. 

Er werd vervolgens een bewijsstuk gegeven dat de tas of het mandje ‘onder controle’ stond en pas daarna 
mocht men zich vrijelijk door de winkel begeven. Na gedane inkopen werden de gevorderde eigendom-
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men teruggegeven. De ongebruikelijke methode was voor een groot aantal klanten aanleiding geweest de 
bewuste supermarkt te mijden. De boodschappen werden vervolgens gehaald bij de concurrentie waar de 
tassen en manden wel waren toegestaan. De eigenaar van het bedrijf wenste zich destijds niet uit te laten 
over de achtergronden van deze maatregel hoewel de bedoelingen duidelijk waren.

Het enige commentaar dat hij wenste te verstrekken was: “Het is een maatregel die wij hebben doorgevoerd 
en ons alleen aangaat. Uiteraard zullen we ook de consequenties aanvaarden. Och, het is voor de klant alleen 
maar een kwestie van wennen.’ Een van de vele huisvrouwen, die vaste klant van het bewuste bedrijf was, 
stelde in de krant: “Ik zal er nooit aan wennen. Mij zien ze daar nooit weer. Toen een paar weken geleden 
plotseling werd gevraagd even mijn tas in te leveren was het alsof ik een klap in het gezicht kreeg. Ik had 
het gevoel dat men mij op de korrel had en ik een grote dief was. Ik heb mijn tas toen wel ingeleverd, omdat 
ik overdonderd werd en zag dat de andere dames ook zonder tassen in de winkel liepen. Ik doe daar nooit 
een stap weer binnen de deur. Ik voel me diep gekrenkt.”

Als je voorstaande leest en vergelijkt met sommige van de huidige huisregels binnen winkelbedrijven komt 
snel de vraag op van: ‘Zijn wij allen dan dieven?’ Waar blijven we als mens met zijn eigen eergevoel en waar-
digheid en waar blijft onze eigen wil? De eigenaren van grote bedrijven laten hun werknemers regelrecht op 
de stoel van de rechter zitten. Zij zullen wel even vertellen wat je moet doen en laten. Een van de bezoekers 
aan de supermarkt in Hoogezand-Sappemeer had destijds een prachtige conclusie klaar: ‘Ze hadden even-
goed een bord kunnen plaatsen met het opschrift: ‘Jullie zijn allemaal dieven en daarom nemen we jullie 
tassen af. Ze kunnen straks wel verlangen dat de dames in bikini komen dan kunnen ze tenminste niet iets 
stilletjes meenemen. In wezen is dat hetzelfde, ja toch?”

Ook werd destijds een vertegenwoordigster van een vrouwenvereniging haar mening gevraagd en zij stelde: 
“Persoonlijk vind ik deze methode zeer onsympathiek. Ik kwam zelden in dit bedrijf, maar ik zal er nu 
helemaal niet meer komen. Kijk, als je denkt dat er in je bedrijf gegapt wordt dan heb je het volste recht 
maatregelen te nemen, maar dan moet je dat wel op een menselijke manier presenteren. Er is nu op een on-
tactische, ja zelfs brute wijze opgetreden. De leiding van dit bedrijf had de klanten moeten voorbereiden en 
uit de doeken dienen te doen waarom men graag de tassen wilde innemen. Een eenvoudig foldertje met een 
vriendelijk tekstje had heel wat narigheid kunnen voorkomen. Ik moet echter zeggen dat niet alle vrouwen 
er zo over denken. Er is een zekere groep die het bedrijf gelijk geeft. Deze dames hebben geen bezwaren 
tegen het feit dat de tassen worden afgenomen.”

Bij het grote winkelconcern in Groningen, Vroom en Dreesmann, werd ook nog even de bedrijfsleider ge-
vraagd om zijn mening: ‘Een hoogst ongebruikelijke en volgens ons ook wel onsympathieke maatregel. Bij 
ons doen we zoiets niet en zijn ook helemaal niet van plan het te gaan doen. Er zijn heus wel andere en 
betere methoden om het publiek te controleren. Natuurlijk worden de mensen bij ons gecontroleerd maar 
men merkt daar niets van. Een oneerlijke klant wordt pas buiten de deur verzocht even mee te komen. Tas-
sen vorderen is kennelijk een nieuwe maatregel. Ik heb er nog nooit van gehoord. Misschien dat ze in het 
Westen in de grote steden dit hier en daar toepassen, ik weet het niet. Als je een zelfbediening, begint, loop 
je de kans, dat er gestolen wordt, je dient daar eenvoudig rekening mee te houden. In je exploitatie dient 
een post te zijn voor onvoorziene uitgaven.’

Uiteraard werd er ook gekeken naar de juridische kant van de maatregelen en daarvoor werd er een mening 
gevraagd aan de voorlichter van de politie die stelde dat de leiding van het bedrijf het volste recht had der-
gelijke maatregelen in te voeren daar een winkel gezien wordt als een ‘persoonlijk bezit’. Tevens stelde de 
woordvoerder destijds dat het publiek zonder meer kon weigeren de tassen af te geven.

Met dit laatste gegeven is het duidelijk dat men destijds bij het innemen van de tassen eigendommen tot zich 
nam die van de klant waren en zeker zal dat meer inkomsten hebben gescheeld dan de incidentele diefstal 
die destijds plaats vond; immers vele klanten liepen over naar de concurrent. Ikzelf weiger, indien gevraagd, 
mijn tas voor controle te tonen. Kan soms tot rare en boze reacties leiden, maar ik weiger gelijkgesteld te 
worden met diegene die andermans eigendommen tot zich neemt. Wat dat betreft is er de afgelopen halve 
eeuw dus niets veranderd.



Helden van Toen - Tineke de Nooij 
Tineke de Nooij begon haar carrière in 1960 bij zeezender Radio Veronica. Eerst als tekstschrijver maar al 
snel is haar stem ook te horen in de ether. Al in 1962 krijgt zij haar eigen programma Koffietijd met Tineke. 
Als de zeezender in 1974 verdwijnt, maakt Tineke de overstap naar tv. Eerst achter de schermen, om begin 
jaren tachtig weer op de voorgrond te treden met het eerste middagprogramma op de Nederlandse televisie: 
Tineke. Presentator Will Luikinga belt vanuit het Spaanse Altea om een korte herinnering aan ‘Tinus’ op te 
halen. NTR, 15 mei 2010
http://www.npogeschiedenis.nl/speler.POMS_NTR_174037.html

Helden van Toen - Will Luikinga 
Diskjockey Will Luikinga (Groningen, 1943) werd 
vooral bekend door het radioprogramma Will Wil 
Wel van Veronica. Een muziekprogramma met 
een spelelement in de vorm van gokautomaat 
‘Harry’. Luikinga’s radioavontuur begon eind ja-
ren zestig bij Radio Veronica. In Helden van Toen 
vertelt Will Luikinga onder meer over zijn tijd bij 
Veronica. Verslaggever Jeroen Dirks brengt een 
bezoek aan componist en dirigent Dick Bakker 
met wie Luikinga het winnende songfestival-num-
mer Ding-a-dong (Teach In) schreef. NTR, 17 de-
cember 2011.
http://www.npogeschiedenis.nl/speler.POMS_
NTR_177399.html

Radio Veronica
OVT 1 april 2007 uur 1 (19 min) Over het boek ‘Dit was Veronica, geschiedenis van een piraat’. Een gesprek 
met de auteur de journalist Auke Kok over de geschiedenis van de zeezender.
http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2007/Ovt-01-04-2007/Radio-Veronica.html

Het spoor terug: Radio Luxembourg 208: vrijbuiter in de aether: deel 1
Een tweeluik over de geschiedenis van Radio Luxemburg. Deel 1: ‘Gezellige praatjes en vrolijke plaatjes.’ Eind 
jaren vijftig en begin jaren zestig was het commerciële radiostation Radio Luxemburg bij de jeugd vooral 
bekend als een Engelse zender waar je rock & roll kon horen. Maar de radiozender had vanaf het allereerste 
begin in 1933 ook commerciële Nederlandstalige uitzendingen. Na de oorlog startte het radiostation rond 
1950 met dagelijkse Nederlandstalige radio-uitzendingen op de middengolf. Radio Luxemburg bereikte eind 
jaren vijftig dagelijks meer dan een miljoen Nederlandstalige luisteraars. Samenstelling: Gerard Leenders. 
VPRO radio, 13 maart 2005.
http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2005/Ovt-13-03-2005/Het-Spoor-terug-Radio-Luxemburg-
208-vrijbuiter-in-de-aether-deel-1.html
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De Freewave Nostalgie luistertips verwijzen naar radioprogram-
ma’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 (zo-
als Flash en Silverlight). Ben je zelf een leuk programma tegenge-
komen? Stuur ons dan een e-mail met gegevens. 

Samenstelling: André van Os.

Luisteren!
F���w��� Nost�l��� ��is��� �p�

Teach-In arriveert op Schiphol na het winnen van het Eurovisie 
Songfestival (1975). Naast zangeres Getty Kaspers: Will Luikinga
© Anefo/ Nationaal archief



Het spoor terug: Radio Luxembourg 208: vrijbuiter in de 
aether: deel 2
Een tweeluik over de geschiedenis van Radio Luxemburg. Deel 
2: Het station van de sterren. De commerciële Nederlandstalige 
uitzendingen van Radio Luxemburg, vooral beluisterd door huis-
vrouwen, hadden rond 1960 gemiddeld 1 miljoen luisteraars per 
dag. Met sterren als Herman Emmink, Johnny Hoes, Stan Haag, 
Johan van Minnen en Felix Meurders als presentatoren. O.a. door 
de opkomst van de zeezenders verminderde vanaf midden jaren 
zestig het Nederlandse aandeel bij Radio Luxemburg. Begin jaren 
negentig had het middengolfstation 208 haar laatste uitzending. 
Samenstelling: Gerard Leenders. VPRO radio, 20 maart 2005.
http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2005/Ovt-20-
03-2005/Het-Spoor-terug-Radio-Luxemburg-208-vrijbuiter-in-de-
aether-deel-2.html

Radio Kootwijk: De Kathedraal van de Veluwe 
Als op 7 mei 1923 de eerste draadloze verbinding met Bandoeng in Nederlands-Indië tot stand gebracht 
wordt, begint er voor Nederland een nieuw tijdperk in de internationale communicatie. Voor de geïsoleerde 
bewoners heeft het een merkwaardig effect: Indië ligt naast de deur, de bewoonde wereld van Nederland 
blijft alleen over een stoffig zandpad bereikbaar. Direct na de Tweede Wereldoorlog is Radio Kootwijk voor 
duizenden soldaten de enige levenslijn met het moederland. Als de koloniën verloren gaan, neemt ook het 
belang van Radio Kootwijk steeds verder af. Ondertussen heeft het gelijknamige dorpje, midden op de Ve-
luwe, zich door het isolement tot een unieke gemeenschap in ons land ontwikkeld. Samenstelling: Marnix 
Koolhaas. 747 Documentaire, 22 september 2003.
http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_213920.html

Radio Kootwijk 1: Hallo Bandoeng! 
Eerste aflevering van een tweeluik over Radio Kootwijk. In 1918 wordt 
midden op de Veluwse heide het enige dorp gebouwd dat naar de radio 
genoemd wordt: Radio Kootwijk. Het dorp moet onderdak verschaffen aan 
de werknemers van het gelijknamige nieuwe kortegolf-radiostation. Als 
op 7 mei 1923 de eerste draadloze verbinding met Bandoeng in Neder-
lands-Indië tot stand gebracht wordt, begint er voor Nederland een nieuw 
tijdperk in de internationale communicatie. Voor de geïsoleerde bewoners 
heeft het een merkwaardig effect: Indië ligt naast de deur, de bewoonde 
wereld van Nederland blijft alleen over een stoffig zandpad bereikbaar.  
Aan het woord komen: Theo Beekman, geboren in Kootwijk, bewoner en 
later technicus; Coby de Haan, bewoonster; Roland Bos Verschuur, techni-
cus; Koen Ennen, ingenieur; zijn vrouw Ida Ennen; Greet Udink, bewoon-
ster; Martin Nieuwenhuis, beheerder; Reinie van Ravestein, bewoonster. 
Samenstelling: Marnix Koolhaas. Presentatie: Kiki Amsberg. Het Spoor 
Terug, 2 maart 1997.
http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_490831.html

Radio Kootwijk 2: Bandoeng tabée
Tweede aflevering van een tweeluik over Radio Kootwijk. Voor duizenden soldaten is Radio Kootwijk direct 
na de Tweede Wereldoorlog de laatste levenslijn met het moederland. Dankzij het kortegolfstation zijn ze in 
staat om het thuisfront een teken van leven te geven. Als de koloniën verloren gaan, neemt ook het belang 
van Radio Kootwijk steeds verder af. Ondertussen heeft het gelijknamige dorpje, midden op de Veluwse 
heide, zich door het isolement tot een unieke gemeenschap in ons land ontwikkeld. Hoewel het einde van 
het zendstation dreigt, zal het unieke karakter van het gelijknamige dorpje niet veranderen. Aan het woord 
komen: Greet Udink, Reinie van Ravenstein, Coby de Haan, Kees van der Pluijm, Annemarie van der Weide, 
bewoners; Martin Nieuwenhuizen, beheerder. Samenstelling: Marnix Koolhaas Presentatie: Kiki Amsberg  Het 
Spoor Terug, 9 maart 1997.
http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_490832.html
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Herman Emmink, 1960
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De radio-estafette
Op hoeveel manieren kun je naar de radio luisteren? De een hoort alleen de informatie. Een ander is zich be-
wust van de emotie in de stem van de spreker. Een derde valt de begeleidende muziek op, die hij vaag ergens 
van kent. Een vierde ergert zich mateloos aan een tikkende klok op de achtergrond. In De Radio-Estafette 
laten mensen uit verschillende disciplines (documentaire, drama, muziek, geluidskunstenaar) horen hoe zij 
luisteren en geven elkaar het stokje door. Een ketting met vijf schakels, associatief aan elkaar verbonden: De 
Radio-Estafette. VPRO, Holland Doc Radio, 15 november 2009.
http://www.npo.nl/holland-doc-radio/15-11-2009/POMS_VPRO_216496

Het Spoor terug: De vrije radio in de jaren ‘80
OVT 7 maart 2010 uur 2 (31 min) Het Spoor terug: De vrije 
radio in de jaren ‘80. Dit jaar is het 20 jaar geleden dat er een 
eind kwam aan de uitzendingen van de illegale radiostations die 
gedurende de jaren tachtig grote groepen luisteraars bedienden. 
Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld een stad als Nijmegen kende 
een aantal trendsettende radiostations, in de lucht gehouden 
door een groep enthousiastelingen die vaak op de hielen werden 

gezeten door politie en opsporingsdienst. Inmiddels is er in Nederland (legale) lokale radio, ontstaan door 
die illegale praktijken in de jaren ‘80. Samenstelling: Peter Kroon. Presentatie: Astrid Nauta. Geinterviewden: 
Freek van der Maas (Radio Keizerstad); Ron Gijzen (Radio Digitaal); Loek Geertse (opsporingsambtenaar 
Radio Controle Dienst)
http://www.npogeschiedenis.nl/speler.POMS_VPRO_214855.html

Radio in de jaren dertig, veertig en vijftig
Een schatkamer aan audiofragmenten
http://www.kwaad.net/Radio.html

Nostalgische momenten op de Nederlandse radio
Vanaf 1993 t/m heden. Curieuze selectie met onder meer:
- Einde voor Radio 3 op AM 675 (1993)
- Aankondiging en start en nieuwe jingle Radio 538 op 103.0 FM 
(1995)
- Aankondiging start  Hitradio Veronica via AM 1224 (1995)
- Einde Veronica “niet commercieel” - start HitRadio Veronica (1995)
- Einde Radio 25; 25 jaar Haagse Radio via Stadsradio Den Haag 
94.0 FM (1999)
- Einde RTL FM en start 100%NL (2006)
- Einde Arrow Classic Rock / start Radio Maria op AM 675 kHz (2008)
http://radio-tv-nederland.nl/radio/nostalgie.html

In memoriam Arie Kleijwegt
Fragment OVT 4 maart 2001 uur 2 (21 min.) Op 1 maart 2001 
overleed Arie Kleijwegt, oud-VPRO tv directeur en oud-columnist 
van OVT. Een man die zich door het lot liet leiden en erdoor was 
gefascineerd. De wind waaide op 19 augustus 1943 vrij krachtig uit 
het zuidwesten, vertelde Kleijwegt in één van zijn columns. Door 
deze omstandigheid fietste hij naar een onderduikadres in Eind-
hoven in plaats van in Rotterdam. En daardoor kwam hij bij de 
radio Herrijzend Nederland terecht, waar zijn carrière in de media 
begon. Marnix Koolhaas spreekt met Kees Slager over zondagskind 
Kleijwegt. Luisteraar Jan Cees van Beers leest een bewonderende 
column voor. Geluidfragmenten (2x) van de CD Arie Kleijwegt, afsc-
heid van een radioman.

http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2001/Ovt-04-03-
2001/In-memoriam-Arie-Kleijwegt.html

Arie Kleijwegt
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Oud-minister d’Ancona haalt herinneringen op voor boek 
Radio Noordzee Nationaal 
‘Joh, laat het allemaal maar vrij’. Dat was, vertelt oud-minister Hedy d’Ancona, zo’n beetje de houding van 
politiek Den Haag toen begin jaren ’90 commerciële omroep in ons land zou worden toegelaten. 

Hedy d’Ancona, die dezer dagen 78 wordt, had haar handen vol aan het bewaken van de belangen van 
Hilversum: haar collega’s in het kabinet Lubbers 3 hadden behoorlijk genoeg van de publieke omroep die al-
leen maar de hand ophield en nooit eens zelf met ideeën kwam om het allemaal wat doelmatiger te maken. 
Achteraf heeft ze er spijt van dat er niet veel meer eisen aan ‘de commerciëlen’ zijn gesteld.

Bijna een kwart eeuw later haalt de oud-bewindsvrouw herinneringen op voor het boek ‘Radio Noordzee Na-
tionaal’ van René van den Abeelen; één van de vier eerste presentatoren van het station. Hij besloot dat het 
niet genoeg was om zijn eigen verhaal en dat van een twintigtal vroegere collega’s op te schrijven en maakte 
een tweede druk waarvoor hij contact opnam met de PvdA-minister die omroepgeschiedenis schreef. En met 
haar topambtenaar van toen: Harry Kramer. Die doet uit de doeken hoe die nieuwe wetgeving destijds tot 
stand is gekomen en kijkt terug op de perikelen rond de geruchtmakende frequentieverdeling waarbij onder 
meer Sky Radio en 538 er naast grepen. Hùn protesten en die van mensen als Erik de Zwart waren volgens 
hem een gevolg van ‘hun beperkte blik’. 

Eind jaren ’80 en begin jaren ’90 van de vorige eeuw waren commerciële radio en televisie vaak het gesprek 
van de dag. De Nederlandse overheid had eerder al afgerekend met de populaire zeezenders en probeerde 
nu met onhoudbare regelgeving commerciële initiatieven te voorkomen: alleen buitenlandse stations moch-
ten worden doorgegeven. Nederlandse bedrijven kwamen er niet aan te pas, wat leidde tot de roemruchte 
u-bochtconstructies. Tot het echt niet langer kon worden tegengehouden en op 13 juli 1992 de eerste 
machtiging voor een Nederlands commercieel radiostation werd uitgereikt aan Radio Noordzee Nationaal. 
Datzelfde station sleepte anderhalf jaar later de eerste bijna landelijke fm-dekking in de wacht en heeft al 

Status Quo 
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met al dan ook een belangrijke plek in de Nederlandse mediageschiedenis veroverd. 

Hoe beleefde Jerney Kaagman haar kantoorbaan bij het station? Waarom stapte (oud-Ster directeur) com-
mercieel adviseur Chris Smeekes van het ene op het andere moment op? Wat had Will Luikinga met Radio 
Noordzee Nationaal te maken? Was Marc Jacobs echt de goedkoopste dj van het station? Hoe zaten die 1-
aprilgrappen in 1996 en ’97 ook alweer in elkaar? Wat was dat nou met Peter Teekamp en dat radiostation 
Holland Glorie? 

René van den Abeelen beschrijft hoe het er vanaf de eerste dag aan toeging en dat maakt dit boek tevens 
een uniek verslag van een radiostation-in-opbouw. Uit alle geledingen van de organisatie komen collega’s aan 
het woord: dj’s, technici, medewerkers van management, commerci-
alverkoop, secretariaat en publiciteit. Het boek bevat veel smakelijke 
anekdotes, doet een aantal onthullingen en geeft een goed beeld van 
wat er eigenlijk allemaal speelt bij zo’n radiostation, waar de luiste-
raar geen flauw idee van heeft. 

Lezers hebben exclusief toegang tot bonusmateriaal op internet met 
nog meer foto’s uit eigen archief dan de twintig pagina’s die in het 
boek zijn opgenomen, en ook historische geluidsfragmenten van on-
der meer het moment dat op 1 april 1994 om middernacht de etherf-
requenties in gebruik werden genomen. 

De paperback telt 150 pagina’s op formaat 170x240 mm, wordt in 
eigen beheer uitgegeven en is bij elke boekhandel te bestellen, ook 
online en ook als e-book. 

Radio Noordzee Nationaal, isbn 9789402138276, € 29,95
Als e-book: isbn 9789402138283, € 7,50




Op 26 september vond een prima geslaagde Radiotag in Erkrath (Duitsland) 
plaats. Het was alweer de 15e. Hoofdgasten waren Johnny Jason (midden) 
en Andy Archer (r). De dag werd georganiseerd door Jan Sundermann (l).

foto © Christian Bergmann
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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 onderne-
ming in zijn nieuwste boek.
€ 20,00 (NL) of € 22,95 (België)

NIEUW!!! Verkrijgbaar vanaf medio november: Boek 
over Radio Monique, geschreven door Jan-Fré Vos.

Prijs en meer info volgt op de SMC website

NIEUW!!! Onlangs, in oktober 2015, verscheen het boek:
“Toen niets mocht en alles toch kon” - Kris Diercks
Dit boek legt de muzikale focus op de weergaloze sixties 
en seventies. Ontdek waarom John en Yoko op de vloer van 
hun Rolls belandden toen ze België doorkruisten. Waarom 
Queen eigenaar werd van 65 fi etszadels, de lul van Doe 
Maar plots verdween en de meiden van de The Ladybirds 
hun behaatjes in de coulissen lieten. Hits en Tits - Toen niets 
mocht en alles toch kon neemt je mee naar die boeiende 
tijd toen alles verboden leek en alles toch mogelijk werd. 
Geniet van de turbulente jaren met wonderlijke verhalen en 
pikante anekdotes over Phil Bloom, Hoepla, de baanbreken-
de Hitweek, Willeke van Ammelrooy en de blote bipsen van 
Mary Porcelijn. Maar ook over de omstreden minister van 
Justitie Alfons Vranckx, de zedenmeester van Jazz Bilzen, de 
modderpoel op Woodstock en de schandaalfi lms Blue Movie 
en Deep Throat. 
Een rijk geïllustreerd boek in full color voor € 24,95 
(NL)

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



7” Vinyl single met RNI Jingles
- Jumbo Records
€ 4,00 

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 midden-
golf. Zowel Laser 558 als Laser 
Hot Hits en Laser 730 (de tes-
ten met de ‘ballon’) komen aan 
bod. Herbeleef het Laser-tijd-
perk 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 in Museum RockArt in Hoek van 
Holland. De deuren van het museum gaan deze 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 beperkter in omvang dan voorgaande jaren. 

Bezoekers kunnen er de speciale uitzending van Radio Extra Gold NL bijwonen, die geheel in de 
stijl van diverse Nederlandstalige zeezenders gepresenteerd zal worden, inclusief bijpassende jingles 
en muziek. Dit alles met behulp van de recent gerestaureerde, originele Veronica studioapparatuur. 
Uiteraard zal een aantal oud gedienden uit de zeezenderhistorie weer acte de présence geven. Ook 
aandacht voor de ‘concurrent’  aan land: 50 jaar geleden startte Hilversum III. Auteur Arjan Snijders 
vertelt over het boek dat hij over dit onderwerp heeft gemaakt. Daarnaast kan de huidige RockArt-
tentoonstelling “50 jaar Nederlandse Top 40” worden bekeken. Natuurlijk is de RadioDay ook altijd 
weer een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

De radioprogrammering ziet er als volgt uit:
11:00-12:00  Wim de Groot [Mi Amigo 272]
12:00-13:00  Ferry Eden [Mi Amigo 272, Monique]
13:00-14:00  Ad Roberts [Monique]
14:00-15:00  Wim de Valk [Monique]
15:00-16:00  Ronald Bakker [Radio Delmare]
16:00-17:00  Arjan Snijders over zijn boek “50 jaar 3FM”
17:00-18:00  Elly van Amstel [Monique /819]
Jan Veldkamp zal een aantal interviews afnemen.

De RadioDay 2015 wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door: 
AD ROLAND MEDIA - Internet Radiocafé - Radiotrefpunt.nl - Radio Extra Gold - RockArt

Locatie: Museum RockArt, Zekkenstraat 42, 3151 XP Hoek van Holland (Industrieterrein 
de Haak). Route:  http://www.rockart.nl/rockart/route

www.radioday.nl


