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Suikerfabriek Vierverlaten

De rubriek in Freewave Nostalgie waar we bij kleine weetjes uit het verleden stil proberen te staan. Zo is
het in de ochtendgloren in Groningen in de laatste maanden van het jaar soms niet uit te houden van een
doordringende geur. Afhankelijk van waar de wind vandaan komt, kan het enorm stinken. Een penetrante
geur die afkomstig is uit Vierverlaten aan de westkant van de stad Groningen, waar een grote suikerfabriek
is gevestigd en waar de jaarlijkse campagne dan in volle gang is. Bieten van het land en daarna verwerken
tot ondermeer suiker. Uit alle delen van het land worden de suikerfabrieken in Nederland met grote vrachtwagens bevoorraad. Maar soms kan het oogsten fout gaan zoals in december 1965 het geval was. Er werd
echter een slimme oplossing gevonden. Ruim 100 militairen van de afdeling veldartillerie uit Ede werden
ingezet om in de velden van de Noordoostpolder te helpen bij het rooien.
Door langdurige regen waren de velden kletsnat en bijna onbegaanbaar geworden voor trekkers en als de
bieten nog langer in het veld hadden gezeten, was er grote kans geweest dat de oogst als verloren diende
te worden beschouwd. Ook had de vorst al de nodige schade aan de gewassen gebracht. In voornoemde
polder waren rond die tijd ruim 1000 hectare met suikerbieten in de grond, hetgeen een toenmalige waarde
van 3,5 miljoen gulden betekende. De soldaten werden verdeeld over drie kavels om vervolgens gedurende
vier dagen de bieten te rooien met de hand. Dat was een mooi stukje vakmanschap van de militairen die
toen nog verplicht onder dienst gingen.
Er was ook nogal wat publiciteit rond de monopoliepositie van de boekwinkels, die het alleenrecht hadden
van de verkoop van boeken. In een gemiddelde plaats
waren er destijds veel meer boekwinkels dan nu, maar
ze waren wel aanzienlijk kleiner en probeerden allen
een graantje mee te pikken van de steeds meer lezende Nederlanders. Op 16 december 1965 werd echter
bekend dat er plannen werden gemaakt dat er ergens
in 1966 zogenaamde b-handelaren gerechtigd zouden worden een beperkt assortiment aan boeken te
mogen verkopen. Te denken valt daarbij aan kruidenierswinkels en zelfbedieningen. Ze kregen toestemming een beperkt aantal titels in de verkoop te mogen
nemen, waarbij de uitgevers alleen de zogenaamde
b-titels mochten leveren. De zogenaamde b-handelaar
kreeg ook niet de mogelijkheid lid te worden van de

Boekwinkel jaren ‘60
(vlak na de opening)
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‘Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels’ en mocht ook geen boeken verkopen van de
zogenaamde niet-officiële uitgevers. Ze dienden zich te houden aan de regels zoals door de uitgevers waren
opgesteld in samenwerking met de erkende boekhandelaren. Als een b-handelaar zich echter niet aan de
regels zou houden dan kon deze direct worden bestraft met een boete van maximaal 10.000 gulden.
De Koninklijke Uitgeversbond en de Nederlandse Boekverkopersbond stuurden – onder strikte geheimhouding – een voorstel in december 1965 aan hun leden waarbij in februari een besluit zou worden genomen.
Uiteindelijk gingen de nieuwe regels per 1 april 1966 in, waarbij het boekenkartel tegemoet was gekomen
aan de wens voor meer verkoopplaatsen maar tegelijkertijd ook haar machtspositie had behouden. Een van
de belangrijkste redenen was dat de uitgeverijen met grote oplagen van pocketboeken meer verkooppunten
wensten. En zo kan ik me heel goed herinneren dat plotseling boekenmolens verschenen in de ook steeds
groter wordende zelfbedieningen.
De situatie op televisiegebied in Nederland was anno 1965 nog beperkt, hoewel al meer dan tien jaar de
mogelijkheid bestond om de programma’s, verzorgd vanuit Bussum, te volgen via het beeldscherm, dat al
dan niet thuis of bij één van de buren was opgesteld en alleen in zwart-wit signalen ontving. De situatie
in bepaalde Afrikaanse landen was bepaald niet zo ver gevorderd als in de meeste West-Europese landen,
Amerika en Canada, landen die geheel in de ban waren van het redelijk jonge communicatiemiddel. Slechts
in enkele schaars bewoonde gebieden van Canada waren nog geen signalen te ontvangen.
In Afrika was er bepaalde tegenstand bij diverse groepen inwoners tegen de televisie.
In Zuid-Afrika ging het zelfs zo ver dat er
een totale weigering was tot invoering van
de televisie in het land. Als je bijgaande
landkaart bekijkt kun je voor jezelf zien in
welke landen in 1965 binnen het Afrikaanse
continent nog geen televisie was. China was
al een stuk verder en had de beschikking
over ondermeer 13 sterke zenders waardoor een redelijk groot deel van het immens
grote land al met signalen kon worden bedekt. Alleen in het westen van het land was
ontvangst in die tijd onmogelijk wegens het berg- en woestijnachtige gebied. Indonesië had wel een eigen
televisiemaatschappij, maar gezien de uitgestrektheid en het gegeven dat het land der duizenden eilanden
nog technisch ver achter liep, was de ontvangst minimaal.
Als we vandaag naar het 8 Uur Journaal kijken, dan kunnen we vier op de vijf dagen beelden zien die zijn
geschoten bij of in de Tweede Kamer om andermaal de kijker op de hoogte te houden van de perikelen in
Den Haag. In 1965 was dat wel andere koek; zijn we nu geheel gewend aan de dagelijkse beelden, dan
staan we ook niet stil bij hoe het een vijftig jaar geleden was. In een krant van 11 november 1965 vond ik
een verslag waarin werd begonnen met het gegeven dat het televisieteam, dat de dag ervoor verslag deed
vanuit De Haag, wel een heel drukke dag diende te hebben gehad.
Allereerst werd het uitstekende camerawerk geroemd omdat vrijwel geen enkele persoon, die betrekking
had op de gebrachte onderwerpen, niet in beeld werd gebracht. Maar het ging ook over de regisseur wiens
reacties dermate snel waren met het brengen van beelden, waarbij het leuk was of hij – bij wijze van spreken
– vooraf op de hoogte was van de complete teksten, die werden gebracht. ‘Er is gisteren zeer breedvoerig gesproken en zo op het eerste gezicht zou men zeggen dat een dergelijke spraakwaterval iets is om bij in slaap
te vallen. Het tegendeel is echter het geval, zolang er sprekers zijn zoals Cals, Goedhart en Koekoek.’ Drie
politici uit die tijd, die het kijkspel tot boeiende hoogtepunten konden maken via hun haarscherpe uitspraken.
Even kijken wie zich nog herinnert de toen nieuwe programmering op de KRO televisie, zoals deze werd aangekondigd tijdens een feestelijke persconferentie van de omroep, die werd voorgezeten door Mr. H.W. van
Doorn. De KRO, die in 1965 veertig jaar bestond, had besloten een groot aantal nieuwe programma’s in te
voeren om het winterseizoen met een fris gezicht op te starten. Het was op maandag 13 september dat een
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groot aantal vertegenwoordigers van de pers Van Doorn
aanhoorde en tevens een overzicht kreeg van wat de
kijkers van de KRO zoal te wachten stond.
Zo werd bekend gemaakt dat de Katholieke omroep de
zondagavond op de televisie ondermeer ging vullen met
het programma ‘Stadhuis op stelten’. Het was een televisiedrama over het wel en wee van de inwoners van
Blijkerk en de belevenissen op het stadhuis. Bij de KRO
stond schrijver Hans Keuls aan de basis van deze destijds erg populaire serie, terwijl voor de dinsdagavond
het programma ‘Nieuwspoort’ nieuw was en gezien kon
worden als een parlementair programma dat vanuit Den
Haag werd gepresenteerd door Ad Langebent en Frits
van der Poel. Op de woensdagavond werden twee programma’s afwisselend geprogrammeerd. De ene week
een aflevering van het programma ‘Piste’, dat al vele jaren werd uitgezonden en een productie was van Jos van
der Valk. De andere week werd de woensdagavond ondermeer gevuld door een aflevering van ‘Havenpolitie.’
Ook op de donderdagavond was de KRO in beeld en wel
met een satirisch programma terwijl de vrijdag bedoeld
was om de jongeren te lokken met het programma TV
Dansant. Amusement was er op de zaterdagavond met
een nieuw programma, dat werd gepresenteerd door
Kees Schilperoort onder de titel: ‘Schiet U rijk’’, een programma dat trouwens voor het eerst te zien was in de
jubileumweek van de KRO, die plaats vond in de laatste week van november 1965.
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Omroephistorie

archief Beeld en Geluidl

Voor een Briefkaart op de eerste rang zónder Bob Bouma was eigenlijk
ondenkbaar. Toch werd dat in het jaar 2000 kort vertoond: Paula Patricio
mocht toen vijftien nieuwe afleveringen presenteren van de legendarische
KRO filmquiz, die tussen 1969 en 1982 maandelijks werd uitgezonden. Bob
Bouma maakte, samen met regisseur en samensteller Fred van Doorn, 140
afleveringen. Het idee voor het programma was afkomstig van Jos van der
Valk. Bouma had al tv-ervaring opgedaan met AVRO’s Weekeindejournaal (live vanuit Studio Irene) en microfoonervaring bij de RONO (Regionale Omroep Noord en Oost). De briefkaarten waren aanvankelijk bedoeld
om filmfragmenten aan te vragen, maar dat bleek al snel te ingewikkeld en vooral te kostbaar. De formule
werd gewijzigd in een filmquiz, met twee kandidaten in de studio, en filmnieuws. De briefkaart bleef voor de
kijkersvraag (hoofdprijs: een bioscoopbon). Goede quizkandidaten waren volgens Bouma een soort lijfsbehoud: we hebben niets liever dan dat de mensen onmiddellijk antwoorden. Dat maakt het programma lekker
snel en zo kunnen we er dus veel informatie in kwijt, zei Bouma in 1975. Later dacht hij daar heel anders
over, zoals hij aangaf in de VPRO-Gids. ‘We lieten filmfragmenten van vier, vijf minuten zien. Het tempo
van het programma lag laag, net zoals bij de andere televisieprogramma’s uit die tijd’. Maar er werden dan
wel twee miljoen kijkers verwelkomd met ‘Lieve dames, beste heren’, een kreet die Bouma na kritiek van
feministen (het was seksistisch) maar schrapte. Voor Bouma was televisie overigens een bijbaantje. Hij was
tegelijkertijd perschef en artist relations manager bij platenmaatschappij Phonogram. Bouma presenteerde
eind jaren tachtig ook nog Cijfers en Letters voor de KRO. Hij overleed in 2009.
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Beat Boat, Dick Weeda
tekst: Paul de Haan
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Recentelijk kwam er weer een tune boven water, namelijk het nummer ‘I wanna be your man’ in uitvoering
van het orkest van Bob Leaper. Het werd ooit gebruikt als tune voor het programma ‘Beatboot’ op Radio 227
door Dick Weeda. Gevonden tunes worden onder een aantal gelijksoortigen gedeeld en naar aanleiding van
de vondst schreef Paul de Haan de volgende herinnering.
Beat Boat, Dick Weeda, Swinging Radio “Double Two Seven” en de zomer van ‘67, far out man, groovy. Wat
er aan vooraf ging? Op 3 mei 1966 beluisterde ik met stijgende verbazing de testuitzendingen van Radio
England op 355 meter middengolf, later
werd dat helaas de belabberde 227 meter.
SRE was ongehoord goed voor onze oren,
toen in 1966, maar de pret duurde maar
tot het najaar van ’66; financieel werd het
een klucht. In de laatste dagen van SRE
herinner ik me de spotjes met aankondiging dat binnenkort Swinging Radio Holland van start zou gaan en ook Hitweek
besteedde er aandacht aan. Dat er een
maritieme supplier was voor scheepszenders met dezelfde naam was ze even aan
de aandacht ontglipt en het werd na wat
briefwisseling tussen beide Radio Hollands
uiteindelijk Radio Dolfijn, niet swingend,
wel Nederlandstalig gepresenteerd met
veel Sinatra, Peggy Lee en Ray Conniff.
Niets mis mee, ik was toen al een groot
liefhebber van het genre, maar hier hadden we Britain Radio en 390 al voor.
archief Hans Knot
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Op de achtergrond van dit visserstafereel: de Laissez Faire,
heden herdoopt in “Earl J. Conrad”
http://www.OceansArt.US

De commercials voor Exota limonadegazeuse en Pieterman passpiegels staan me nog scherp op het netvlies.
Maar uiteindelijk werd de belofte dat het zou gaan Swingen toch ingelost toen in het voorjaar van 1967
Dolfijn uiteindelijk Swinging Radio 227 zou worden met namen als Look Boden, Lex Harding, Tom Collins,
Harkie en inderdaad Dick Weeda. Tony Windsor had aan boord van de Laissez Faire de wind er onder en
zijn glas was nooit halfleeg, hij maakte van de keurige Dolfijnomroepers deejays volgens het Big L concept
van 3 uur programma en het liefst 2 x daags. En het klonk als een klok. Ik herinner me de zomer van ‘67 en
mijn bezoek aan the Dutch TT motor races op het circuit van Assen. Vroeg in de ochtend liep ik daar op de
TT zaterdag al rond en menig transistorradio stond op 227. Overdag in Nederland goede ontvangst, zelfs in
Grunn, maar ‘s avonds ondergedompeld in de Oost-Europese etherellende.
Het was kort maar krachtig, bijna 5 maanden, en 227 verdween met stille trom voordat in augustus 1967
de Britse anti-zeezenderwet van kracht werd, immers de Laissez Faire lag voor de Engelse kust en deelde
schip met Britain Radio 355. De Amerikaanse investeerders in het schip met twee 50 kW zenders aan boord
wachtten niet op 14-8-‘67 en beide stations aan boord zwegen voor deze datum om met rode cijfers terug
te keren naar de VS. Wij bleven achter met ‘rode oortjes’ van het 227-geweld dat met gemak het brave
Veronica achter zich liet en verder had kunnen gaan als de Yanks beter hadden nagedacht om de investering
terug te verdienen.
Recept: anker lichten en koers naar 4 mijl uit de kust van Scheveningen, voortzetten 227 met bijvoorbeeld
de twee 50 kW zenders gekoppeld, een recept voor succes, zowel in termen van geld als van luisteraars. De
keerzijde van dit scenario had kunnen zijn dat de Nederlandse anti-zeezenderwet dan al eerder een feit zou
zijn geweest en we nimmer een RNI vanaf de MEBO of de terugkeer van Caroline vanaf de Mi Amigo hadden
kunnen beluisteren. Geen King David en Capital Radio en we zouden nimmer die ‘overheerlijke Suzywafels’
bij Simon de Wit in Nederland hebben kunnen kopen. Ja, dan waren we wel heel wat misgelopen.
Beat Boat, Dick Weeda, Radio 227, de zomer van ‘67, wow, far out man! Mooie tune trouwens, waarvoor
dank. O ja, de Laissez Faire bestaat anno 2015 nog steeds bijna ongewijzigd als vissersschip in de VS, muziek
komt er niet meer uit.
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50 jaar Hilversum 3
maar toch 2 uitersten

© Jan van Heeren



De afgelopen week heb ik een duik genomen in het hitverleden van 50 jaar Hilversum 3 (Radio3 en 3FM) en
dat in twee gedeeltes. Voor hen die van een jongere generatie zijn even het volgende: In 1965 werd er op
11 oktober een radiostation geopend als derde station van het Hilversumse radionet. Als Hilversum 3 was het
overdag te beluisteren met als doel een tegenhanger te worden van de eens zo populaire zeezenders, met
het toenmalige Radio Veronica voorop.
In Hilversum, om precies te zijn op het Mediapark in het gebouw van ‘Beeld en Geluid’, is er een tentoonstelling te zien waarop basis van ‘profiling’, zoals het breed wordt aangekondigd, terug kan worden gegaan naar
je jeugd. Het woord profilering heeft de tekstschrijver, betrokken bij de inrichting van de tentoonstelling,
beter kunnen gebruiken bij het neerzetten van een stukje Nederlandse mediahistorie.
Met hoge verwachtingen was ik naar Hilversum gereisd om de tentoonstelling te bekijken want in 50 jaar
is toch een groot aantal objecten verzameld, zijn er duizenden foto’s gemaakt en is er veel beeld- en geluidsmateriaal bewaard gebleven. Al met al een mooie gelegenheid om een mooie overzichtstentoonstelling
te maken, te vergelijken met eerdere succesnummers uit de tijd dat ‘Beeld en Geluid’ nog Omroepmuseum
heette.

© Hans Knot

Maar wat een teleurstelling was het om weinig echte foto’s te
mogen aanschouwen, objecten te zien of echt iets van een geschiedschrijving te kunnen beleven; alleen maar losse flarden en
punten waar je, met gebruik van een hoofdtelefoon (ja zo heet
het betreffende apparaat) fragmenten kunt beluisteren. Nee,
het leek wel een speelplaats voor de hedendaagse jongeren.
Maar te zwijgen over de historische fouten die dezelfde tekstschrijver op diverse plekken heeft gemaakt, uiteraard in samenwerking met een daarbij behorende redactie. Een tekstbord vermeldde bijvoorbeeld dat Hilversum 3 pas populair kon worden
na 31 augustus 1974 en wel met het verdwijnen van de illegale
Radio Veronica en andere stations die actief waren vanaf zee.
Illegaal waren ze totaal niet, Radio Veronica en de meeste andere stations hebben zich keurig aan de Nederlandse wetgeving
gehouden en verdwenen voordat een wetswijziging van kracht
werd en deze de stations – waren ze in de ether gebleven – in
de illegaliteit had getrokken.
FREEWAVE
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Tevens sprak men over het gegeven dat in 1965 ‘Hilversum 3, de FM-zender voor lichte muziek’ was opgericht. Ik kan me alleen herinneren dat destijds het
station via de middengolf en de draadomroep actief
was en het FM-gebeuren pas later erbij kwam. Hoe
kun je de eigen geschiedenis vervalsen, vooral als je
op diverse tekstborden vermeldt dat je een zender in
plaats van een radiostation bent?

Onder: Hilversum 3 mengtafel uit 1971. Boven: de tekst met
foutieve informatie en een deel van een tentoonstellingsmuur
© Hans Knot
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Daar tegenover staat een totaal ander document dat
ik met veel plezier heb bekeken en dat onder de titel
‘Top 50 3FM’ op 24 oktober via de NPO op Nederland
3 werd uitgezonden. Luisteraars van 3FM, en dat zijn
natuurlijk vooral de jongeren, kregen de gelegenheid
te stemmen via internet op hun favoriete programma
uit de geschiedenis van het radiostation. Uiteraard
had dit gegeven invloed op samenstelling van de lijst
met 50 favoriete programma’s, maar daadwerkelijk
kwam er een heel goed informatief programma uit
voort, waarin ook toppers van het begin van Hilversum 3 aan het woord kwamen en in actie waren te
zien. De lijst, hoewel lang niet alle 50 noteringen de
aandacht kregen die deze hadden verdiend, gaf een
mooie doorsnee van 50 jaar radio, waarbij ook het
gevecht met de populariteit van Radio Veronica als
station vanaf zee, niet was vergeten. Heel veel fotomateriaal en beeldmateriaal kwam voorbij, dat was
opgedoken uit de diverse archieven en dat zonder
problemen van de eerder vermelde tentoonstelling
in ‘Beeld en Geluid’ wel een stempel ‘Serieus’ had
mee kunnen krijgen, ware dit mooie materiaal daar
ook daadwerkelijk gebruikt.

Hoe de radio
de oorlog
overleefde

Albert Heijn, jaren ‘60,
Zaandamse Westzijde

‘Hoe de radio de oorlog overleefde’ is een driedelige serie van
de VPRO over de Nederlandse radio buiten bezet gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. De afleveringen werden eind
1987 uitgezonden in ‘Het spoor terug’, onderdeel van het geschiedenisprogramma OVT. De begeleidende teksten van de
serie zijn geschreven door radio-icoon Arie Kleijwegt en hier
bewerkt en aangevuld voor Freewave Nostalgie, met links
naar de radioprogramma’s. Onze speciale dank gaat uit naar
de VPRO, in het bijzonder naar programmamaker Marnix
Koolhaas.
Samenstelling en bewerking: André van Os.

DEEL 3: GééN NATIONALE
OMROEP, WEL EEN WERELDOMROEP
In brede kring bestond na de oorlog het verlangen naar meer openheid en eenheid in de sterk verzuilde
maatschappelijke verhoudingen. Maar de behoudende krachten bleken sterker. De politieke ‘doorbraak’ mislukte en het streven naar een Nationale Omroep bleek een illusie. Want de oude omroepverenigingen werden
hersteld in hun rechten.
Als op 5 mei 1945 een einde komt aan een vijfjarige bezettingstijd staan de bevrijde Nederlanders voor de vraag
hoe zij hun nationale samenleving weer zullen opbouwen.
Moet alles weer beginnen, waar het in 1940 is afgebroken
of hebben de ervaringen tijdens de afgelopen oorlogsjaren
geleid tot het inzicht dat meer nationale verbondenheid de
voorkeur verdient boven de benauwende verzuiling, die de
vooroorlogse maatschappelijke verhoudingen kenmerkte. In
brede kringen is men van de wenselijkheid van een zodanige
vernieuwing sterk doordrongen geraakt. De essentie ervan is
de gedachte dat een nationaal saamhorigheidsgevoel de natuurlijke bedding zal zijn van de principiële verscheidenheid
in de samenleving.

Vara’s Radiogids herrijst 2 maanden na het einde van de
oorlog. Op de cover symbolisch een verbroken keten.

Uitvoerig is over die idee gediscussieerd in het gijzelaarskamp St. Michelsgestel, waar tijdens de oorlogsjaren veel
prominenten uit de Nederlandse samenleving waren ondergebracht. Eén van de voorgangers daarbij is professor Schermerhorn. Hij zal de eerste naoorlogse minister-president worden. Zijn naaste medewerker en medegijzelaar uit Gestel is
professor Hendrik Brugmans, oud-Kamerlid van de SDAP, die
later bekendheid zal krijgen als voortrekker van de Europese
gedachte.
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Vanzelfsprekend zijn de voornamelijk jeugdige medewerkers van de nieuwe radio-omroep Herrijzend Nederland, die onmiddellijk na de bevrijding van het zuiden in september 1944 met uitzendingen is begonnen,
sterk voor deze vernieuwingsgedachten gewonnen. Zij zien geen van allen enig heil in het oude verzuilde
omroepsysteem en verlangen unaniem naar een nationaal bestel op basis van het bewonderde Engelse
model van de BBC.

Metropole Orkest
Een van de eerste medewerkers die Herrijzend Nederland, na de verhuizing naar Hilversum, aantrekt,
is de jonge dichter Max Dendermonde, later bekend
geworden door een groot oeuvre aan romans. Hij
krijgt samen met Joop Acda de leiding van de kunstuitzendingen en ook hij zag niets in terugkeer van
de vooroorlogse omroepen: “Ja absoluut zeker. Iedereen, in welke sector ‘ie ook zat, was voorstander
van het BBC-model. Het was al heel snel duidelijk,
in het vroege voorjaar van 1946, dat het overgangsbestel zou uitlopen (op terugkeer van de zuilen)”.
Een andere vertegenwoordiger van de nieuwe naoorlogse generatie programmamakers is Netty Rosenfeld. Als omroepster bij Herrijzend Nederland in
Eindhoven begonnen, maakte zij later carrière als
documentairemaakster bij de VPRO-televisie. Ook
zij moest er niet aan denken, dat de oude verzuilde
omroep zou terugkeren. “Dat vonden we bespottelijk (...) Het leek me heel ouderwets en heel raar.”
Herrijzend Nederland zal na de bevrijding nog vele
maanden vanuit Hilversum uitzenden en zich ontwikkelen tot een volwaardige omroep, die zelfs eigen orkesten in het leven roept, zoals het nog steeds bestaande Metropole Orkest, bij de oprichting onder
leiding van Dolf van der Linden.

Wereldprogramma
Ondertussen is Herrijzend Nederland ook
druk bezig met wat zij haar ‘Wereldprogramma’ noemt. Op 24 mei 1945 wordt een
programma uitgezonden met Nederlands
nieuws voor alle land- en rijksgenoten buiten
het vaderland. De BBC zorgt dat het signaal
via Londen op de kortegolf wordt gezet zodat het daadwerkelijk wereldwijd hoorbaar
is. In de zomer van 1945 verhuist het team
van de werelduitzendingen van Eindhoven,
via Den Haag naar Hilversum. Daar vlakbij
wordt hard gewerkt aan het repareren van
de vooroorlogse Philips kortegolf zenders.
Henk van den Broek spreekt het openingswoord van de eerste werelduitzending via
de eigen, herstelde zender (roepletters PCJ)
op 13 oktober 1945. Ook George Sluizer, A.
den Doolaard, Frits Thors en Lou de Jong
12 • FREEWAVE
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Controlekamer van de Wereldomroep, waarschijnlijk in het oude
pand aan de Bothalaan 1 in Hilversum. Foto: Wereldomroep

Landgenoten! Prinses Beatrix achter de microfoon
van de Wereldomroep. (foto: Wereldomroep)

werken mee.
Wat is er inmiddels gebeurd op het bestuurlijke vlak waar de beslissingen over de inrichting van de omroep
(toen meestal aangeduid als “de radio”) zullen moeten vallen? Onmiddellijk na de bevrijding zijn de leiders
van de oude omroepverenigingen bijeengekomen om hun rechten te heroveren: hun studio’s, hun personeel
en hun zendmachtiging. In 1941 waren zij daaruit ontzet door de Duitse bezetter, die overging tot de oprichting van een nationaalsocialistische eenheidsomroep.
Als zij op dinsdag 6 mei 1945 in vergadering bijeen zijn in de AVRO-studio worden zij echter pijnlijk verrast
door de binnenkomst van een majoor van het Militair Gezag, H.J.van den Broek, die hen, nogal autoritair,
aanzegt dat alleen hij, als chef van Radio Herrijzend Nederland, van de regering de bevoegdheid heeft gekregen om radio-uitzendingen te verzorgen en dat hij daarom de studio’s vordert. Dat is niet direct bevorderlijk
voor een goede verstandhouding, meende Joop Acda, die later -als opvolger van Van den Broek- directeur
van de Wereldomroep zou worden:
“Ze konden zijn bloed wel drinken. Als je nagaat dat hij het voor elkaar heeft gebokst om van de ene op de
andere dag die jongens uit hun studio’s te gooien - hun eigen studio’s, moet je je eens even voorstellen zeg.
Ze zaten er ‘s morgens nog te vergaderen en ‘s middags waren ze weg”.

Springladingen
De regering, dat is het kabinet Gerbrandy, is in Londen tot de conclusie gekomen, dat het onwenselijk is,
dat de oude omroepen terugkomen. Wel moet Herrijzend Nederland, als omroep van het Militair Gezag, zo
spoedig mogelijk worden vervangen door een overgangsorgaan, waarna een definitieve regeling van het
radiobestel zal moeten worden voorgelegd aan het nieuw te kiezen parlement.
In de overgangssituatie zal een door de regering benoemde commissie voor de programma’s verantwoordelijk zijn. De omroepen zullen daarin wel betrokken zijn, maar herstel van hun rechten is daarbij niet aan
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de orde. Zij zullen beschouwd
worden als vertegenwoordigers van bepaalde geestelijke
stromingen en het geheel zal
onder leiding staan van een
regeringscommissaris.
De
aanvankelijke bedoeling is dat
deze commissie al op 1 juni
de omroeptaak van Herrijzend
Nederland zal overnemen.
Henk van den Broek, die inmiddels alles in het werk stelt
om zijn nationale omroepplannen te verwezenlijken, krijgt
in die dagen bezoek van zijn
oude strijdmakker van Radio
Oranje, Bob den Doolaard. Hij
doet open voor een officier
van de Engelse genie en heeft
nieuws voor Van den Broek.
“Ik zeg: Henk, hier is je kans Wereldomroep: een matroos aan het woord tijdens de opnames van het onder zeevarvoor een nationale omroep. enden immens populaire programma ‘Schip van de Week’ dat werd gepresenteerd
Onder alle studio’s, vertelt door onder andere Mies Bouwman. (foto: Wereldomroep)
deze man mij, liggen springladingen. Ik organiseer een kist whiskey voor die man, hij blaast alle studio’s op en jij krijgt je nationale omroep in Amsterdam. Waarop hij mij met grote, ontstelde ogen aankeek en zei: ‘Je meent het toch niet?’”.
Die rigoureuze oplossing is dus niet tot stand gekomen. Maar voorlopig blijven de kansen van de oude omroepen weinig florissant. Het nieuwe kabinet onder leiding van professor Schermerhorn, voorstander van de
vernieuwingsgedachte bij uitstek, heeft helemaal niets op met de omroepverenigingen. Zijn lage dunk van
hun vooroorlogse bestel wordt nog versterkt door hun lafhartige gedrag tegenover de Duitse bezetter en de
bedenkelijke rol daarbij van
enkele van hun nu weer
Nieuwslezer Pim Reijntjes in
naar voren getreden leide jaren ‘50. Als 93-jarige
zou hij de afscheidsuitzendders. Hij wijzigt de plannen
ing van de Wereldomroep in
van het vorige kabinet en
2012 openen.
kondigt aan dat er als overfoto: Wereldomroep
gangsorgaan een stichting
moet komen waarin naast
de vertegenwoordigers van
de oude omroepen ook representanten van andere
groeperingen zullen worden opgenomen, die allen
voorstander zijn van een
nationale omroep. Omdat,
als enige van de omroepen,
ook de VPRO dat is, zullen
de aanhangers van terugkeer van het oude systeem
in dit stichtingsbestuur in
de minderheid zijn. In een
toespraak voor de microfoon van nog steeds Herrijzend Nederland, kondigt
14 • FREEWAVE
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Koningin Juliana opent in 1961 het nieuwe gebouw van de Wereldomroep aan de Witte Kruislaan
in Hilversum. Tegenwoordig is dit gebouw een rijksmonument en volledig gerenoveerd door de
huidige bewoner, omroepcombinatie AvroTros. Foto: Wereldomroep

Schermerhorn op 27 juli 1945 deze aanpak aan.
De grote omroepen zijn verontwaardigd, omdat zij in deze kabinetsplannen in het geheel niet zijn gekend.
Het is hen duidelijk dat Schermerhorn eigenlijk niets met hen te maken wil hebben. Op een bijeenkomst die
zij op hun verzoek met hem hadden, was hij zelfs niet gaan zitten omdat hij niet wenste te onderhandelen
met mensen die nog niet gezuiverd waren, daarbij doelend op Vogt van de AVRO en Speet van de KRO.
Ook de aanvankelijk aangestelde regeringscommissaris prof. Oranje is door hem vervangen, omdat deze te
veel de belangen van de omroepen zou laten gelden. In zijn plaats komt mr. Kesper,een voorstander van de
Nationale Omroep. Hij zal de voorzitter van de overgangsstichting worden.
De stemming bij de oude omroepbestuurders is in die zomermaanden van 1945 zodanig beneden peil, dat zij
overwegen het bijltje er maar bij neer te gooien. De enige onder hen die strijdvaardig blijft, is J.B. Broeksz
van de VARA. Hij is zeer overtuigd van zijn zaak en op zijn gedrag in de oorlog is in elk geval niets aan te
merken. In een vergadering die de omroepleiders op 27 augustus hebben met de nieuw aangewezen voorzitter van de voorgenomen stichting, mr. Kesper gaat Broeksz geducht in de aanval. Hij blijft hameren op
de rechten van de oude omroepen: het bezit van hun studio’s, hun zendmachtigingen en het recht om hun
programmabladen uit te geven. Op veel van de punten heeft Kesper geen overtuigend verweer. Trouwens,
het tij begon zich langzaam aan overal tegen de vernieuwers te keren.

Lou de Jong
Iemand die van huis uit - in dit geval van Londen uit - eveneens op het standpunt van de vernieuwingsgedachte stond was Lou de Jong. Door zijn langdurige ervaring bij de BBC was hij overtuigd geraakt van de
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voordelen van een dergelijke nationale omroep. Vanuit de aard van zijn latere werk, de geschiedschrijving
van de Tweede Wereldoorlog en de naweeën daarvan, heeft hij een goed inzicht gekregen in de factoren die
de machtsverschuivingen in de strijd om het omroepbestel in die naoorlogse tijd hebben bepaald.
“Had zich wel een echte vernieuwing afgetekend op het gebied van de radio, dan zou dat in schril contrast
hebben gestaan tot wat zich in het algemeen in de Nederlandse samenleving heeft afgespeeld. (...) Die mensen die in de vijftien jaar voor de Duitse inval in ‘40 de Nederlandse omroeporganisaties hebben opgebouwd,
die denken er geen seconde aan om de naoorlogse ontwikkeling van deze zaak aan nieuwelingen over te
laten. Die willen zelf met hun hele standje terugkomen. (...) Enkele van deze mensen, ik denk in het bijzonder
aan Vogt van de AVRO en Speet van de KRO, hebben zich eigenlijk in 1940 dusdanig misdragen dat ze na
‘45 niet zomaar mogen terugkeren. (...) Voor iemand als Broeksz, die een bij uitstek weerbare houding in juli
‘40 heeft ingenomen en dus wel terug mag komen, is de zaak daarmee bekeken. Als hij de VARA terug wil
hebben, dan moest hij met de leidende figuren van de (andere omroepen) in zee gaan.”
In het najaar van 1945 wordt de oppositie van de oude omroepen tegen de voorwaarden waaronder zij
deel zullen moeten nemen aan de Stichting Radio Nederland in Overgangstijd steeds hardnekkiger. Op 8 november, zo verklaart Schermerhorn later met spijt, is het kabinet eigenlijk ontrouw geworden aan zijn eigen
ideaal der vernieuwing, toen zij toestemde in een vetorecht dat ieder der oude omroepen in het bestuur van
de nieuwe stichting zou krijgen over elk programma dat hen vanuit hun eigen opvattingen niet zinde. Binnen
het kabinet was over de radio-zaak geen echte eensgezindheid meer. Tegenover Schermerhorn en zijn minister van OK&W, prof Van der Leeuw, waaronder de radio ressorteerde en die een overtuigd voorstander van
een nationale omroep was, stonden belangrijke ministers als Drees en Beel, die steeds meer begrip konden
opbrengen voor de rechten, die hun geestverwante omroepen VARA en KRO claimden.

Nieuwslijn-redactie eind jaren ‘80: Kees Toering, Bert Koster, Marga van Beusekom. Marcel Oosten,
Jeroen Pauw, Loretta Schrijver, onbekende stagiair. Foto: Wereldomroep
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Politiek verslaggever Hans Andringa en presentator Wim Vriezen (Wim de Valk bij Radio Monique)
tijdens een uitzending van Nieuwslijn. Foto: Wereldomroep

Radio_vraagstuk
Door al het gehakketak op het politieke vlak over de rechten van de oude omroepen binnen het verband van
het in te stellen overgangsorgaan, de Stichting Radio Nederland in Overgangstijd, is het bestaan van Herrijzend Nederland veel langer gaan duren dan de bedoeling was. De opvattingen en de hele cultuur binnen die
enthousiaste organisatie verhevigen zich steeds meer in een verlangen naar voorzetting van het werk binnen
een nationale omroep en in afkeer en verzet van en tegen de dreiging van de terugkomende oude omroepen. Als op 19 januari 1946 de laatste uitzending van Herrijzend Nederland de lucht ingaat, breekt voor de
programmamakers een onzekere tijd aan. In het kader van de Stichting Radio Nederland in Overgangstijd,
waarvan ds. Spelberg van de VPRO programmadirecteur is geworden, komen zij steeds meer in de lucht te
hangen, want de invloed van de omroepen neemt voortdurend knellend toe.
In de pers wordt in die dagen veel over het radiovraagstuk geschreven. Bladen als Het Parool en Vrij Nederland tonen zich krachtige voorstanders van een nationale omroep. Een groep vooraanstaande Nederlanders
heeft zich verenigd in een Comité Nationale Omroep. Er hebben figuren zitting in uit alle geledingen van de
samenleving. In een van de publicaties van het comité, dat nog tot 1948 actief bleef, zette prof. Banning,
een invloedrijke figuur in zowel vrijzinnige als socialistische kring, zeer kernachtig uiteen waarom hij voor een
Nationale Omroep was: “Ten eerste omdat een volk meer is dan de som der zuilen. (...) Ten tweede omdat
de tegenwoordige toestand het volstrekt onmogelijk maakt dat alle levende krachten uit ons volk voor de
microfoon aan bod kunnen komen. Met andere woorden: omdat het privilege der omroepverenigingen de
geestelijke vrijheid ernstig benadeelt.” De omroepverenigingen denken daar heel anders over. Zij menen juist
dat zij de kampioenen van het vrije woord zijn.
De periode waarin het compromis van Radio Nederland in Overgangstijd gefunctioneerd heeft - van begin
1946 tot begin 1947 - is gekenmerkt door niet aflatende bestuurlijke ruziemakerij en saboterend gedrag van
de omroepen, die zich steeds sterker begonnen te voelen, vooral toen de eerste verkiezingsuitslag in mei
1946 een definitieve doodsteek aan de doorbraakgedachte en het vernieuwingsproces leek toe te brengen.
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Boven: Oude redactievloer op de Witte Kruislaan met op de voorgrond de burelen van Nieuwslijn, het
vlaggenschip van de dagelijkse Nederlandstalige korte golf programma’s. Foto: Wereldomroep.
Onder: De middentafel op de nieuwe redactievloer waar dagelijks de nieuws-onderwerpen werden besproken voor alle redacties die in negen talen wereldwijd uitzonden. Foto: Wereldomroep.
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De woede daarover bij idealisten als Henk van Randwijk, de strijdbare hoofdredacteur van Vrij Nederland,
was zeer groot. Hij verweet de omroepleiders dat ze met opzet geen discipline, geen goede wil een geen
soepelheid betoonden. “Alleen een radiorevolutie zou nog verandering kunnen brengen. En zo revolutionair
is het Nederlandse volk niet.”

Wereldomroep
De kaarten zijn geschud. Na de verkiezingen verdween het kabinet Schermerhorn. Het maakte plaats voor
het kabinet Beel, waarin de katholieke minister Gieten op OK en W zonder veel moeite een regeling trof waarbij de Nederlandse Radio Unie (NRU) werd opgericht. Daarin hebben de oude omroepen hun volledige autonomie, nu ook formeel, weer terug. Zij die het graag anders gewild hadden, blikten met spijt en berusting
terug. De tijd was er niet rijp voor. Hun troostprijs was de aparte stichting Radio Nederland Wereldomroep.
Netty Rosenfeld: “Omroepland, het heeft nooit gedeugd”.
Van den Broek wordt in augustus 1946 gevraagd een volwaardige wereldomroep op te bouwen. Waar de nationale radio weer wordt toevertrouwd aan de omroepverenigingen en hun nieuwe samenwerkingsverband
Nederlandse Radio Unie (NRU), worden de werelduitzendingen op 15 april 1947 officieel ondergebracht in
een aparte Stichting Radio Nederland Wereldomroep. Van den Broek wordt directeur. Mr. A.J. d’Ailly wordt
de eerste bestuursvoorzitter, een functie die veel later zou worden vervuld door de zoon van Henk van den
Broek: de oud-minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek.
Henk van den Broek blijft strijden voor een zelfstandige positie van de Wereldomroep en bouwt het bedrijf
gestaag uit. Die zelfstandigheid wordt in 1956 gemarkeerd door de toestemming van de minister van Onderwijs om een eigen Wereldomroepgebouw op te trekken aan de Witte Kruislaan in Hilversum (tegenwoordig
een rijksmonument en in gebruik door de fusieomroep AVRO-TROS). De Nederlandse Radio Unie vindt
natuurlijk dat de Wereldomroep kan volstaan met het gebruik van de binnenlandse studio’s. Henk van den
Broek maakt de voltooiing van het eigen gebouw en de opening door koningin Juliana niet meer mee. Hij
sterft twee jaar daarvoor, in 1959.

Het einde
Radio Nederland Wereldomroep bedient vanaf 1947 met succes Nederlanders in het buitenland -naast zeevarenden, emigranten, expats en militairen later ook vakantiegangers en vrachtwagenchauffeurs- en is decennialang de stem van Nederland in de rest van de wereld: in het Engels: Indonesisch, Afrikaans, Sranang,
Papiaments, Spaans, Portugees, Frans, Arabisch en Chinees.
Tot zij toch nog vrij plotseling definitief wordt wegbezuinigd door het eerste kabinet Rutte in 2012. De omroepverenigingen, die de bezuinigingen op de publieke omroep zien ingevuld door Wereldomroep en het Muziekcentrum voor de Omroep (MCO), tonen nauwelijks solidariteit met het residu van een nationale omroep.
Een doorstart onder de naam RNW Media is vandaag de dag nog actief om vrije meningsuiting in de wereld
te promoten via het internet, gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.
AUDIO BIJ AFLEVERING 3: www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_382641.html
MEER FOTO’s OP INTERNET:
Distributie en techniek www.flickr.com/photos/rnw/sets/7215762935778441
De Nederlandstalige afdeling 1947-2012 www.flickr.com/photos/rnw/sets/72157629212381948
Tot zover de Wereldomroep - afscheidsuitzending 10 en 11 mei 2012
www.flickr.com/photos/rnw/albums/72157629677325368
Wereldomroep dossier Beeld en Geluid samengesteld door Martien Sleutjes en André van Os
www.beeldengeluid.nl/wereldomroep
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Een foto van

de Stadsschouwburg

tekst: Hans Knot
Recentelijk waren oma en opa, Jana en Hans, uitgenodigd te komen kijken bij de optredens van de tweeling
Sil en Femke op hun school in de wijk Reitdiep te Groningen. Sprankelend te zien hoe de kleuters van bijna
vijf jaar in de gymzaal hun Sinterklaasfeestje vierden, deed me ook in gedachten wegzakken naar mijn eigen
jeugd en vroeg me af hoeveel van mijn leeftijdsgenoten ook een goede herinnering hebben aan de jaarlijkse
optredens voor de ouders. Zowel in de voormalige Groninger Harmonie, heden ten dage behorende tot de
Rijksuniversiteit, als wel in de Stadsschouwburg, werden optredens verzorgd waarbij in een paar uur tijd een
deel van de scholieren een, al dan niet kleine of grotere, rol kreeg toebedeeld en dus ook alle ouders tegelijk
aanwezig waren. Een foto uit de jaren zestig van één van de optredens, die mijn klas voor ouders verzorgde,
haalde de nodige herinneringen op aan een zeer fijne tijd die ik beleefd heb op de Cort van der Lindenschool,
gevestigd aan de Violenstraat in Groningen.
Weken van tevoren werd er geoefend aan een presentatie die uit verschillende onderdelen bestond, waarbij
voor enkele klasgenoten korte solostukjes werden voorgesteld en ingestudeerd en door een grotere groep
een eigen show stuk werd geprogrammeerd en geleerd. Ouders hielpen mee met het maken van de in de
show te dragen kleding; een schoolklas die trouwens was samengesteld uit leerlingen afkomstig uit de stad
Groningen als wel vanuit de vele omliggende dorpen op het platteland.
En er was juf Vaatstra, die echt van wanten wist want op een bijna militaristische wijze – tenminste zo
werd het toen door ons gezien – werden de teksten er bij herhaling ingedramd, zodat het tijdens een
voorstelling niet fout kon gaan. Voor de bewegingen en de dans in het optreden stond onze toenmalige
gymleraar, Hindriks, garant, waarbij hij geassisteerd werd door Lily Wolters-Rus. Gezamenlijk hadden ze een
documentaire bedacht waarin leerlingen de dans door de eeuwen heen dienden uit te beelden in woord en
beweging.
Na weken lang van voorbereidingen was het vooral spannend gedurende de dagen voor de jaarlijkse grote
voorstelling, die in 1965 in de maand april op een vrijdag plaatsvond in de Stadsschouwburg aan de Turfsingel in Groningen. Waarschijnlijk is de spanning te groot geworden want er ging nogal het een en ander
mis. Volgens een verslag in het Nieuwsblad van het Noorden van 10 april 1965 was er een meelevend en en20 • FREEWAVE
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thousiast publiek dat een gevarieerd programma kreeg
voorgeschoteld in een praktisch uitverkochte Schouwburg. En inderdaad werd er gewag gemaakt van het
programma, waarvan vooral het deel na de pauze meer
dan de moeite waard was: een toneelstuk over het leven op een internaat.
De recensent, die zijn artikeltje met ‘A’ ondertekende,
vond de documentaire over dans, die ondermeer voor
de pauze werd opgevoerd, nogal zwaar van opzet. Bovendien was het vrijwel onverstaanbaar gesproken en
beviel het dus veel minder dan het deel van na de pauze. ‘Dat was jammer want men had veel zorg besteed
en de kostumering was zeer verzorgd en geheel in stijl.’
De muziek, tijdens de schoolavond, werd verzorgd door
het ensemble van Rob Smit. Ook dient nog vermeld te
worden dat de omlijstende zang door andere leerlingen
werd verzorgd; dit onder leiding van onze toenmalige
muziekleraar Piet(je) Hiemstra, die bij mij nog steeds in
hoge rang staat door het bijbrengen van de liefde voor
klassieke muziek. Hij was tevens onze tekenleraar, die
ons de kunst van het werken met houtskool en Siberisch
krijt leerde. De geur van het fixeermiddel komt na 50
jaar zo weer bovendrijven. Maar dat terzijde.
Volgens de recensent was de muziek echter onsamenhangend, uitgezonderd als het ging om het lied ‘Als alle
hovenen bloesem’, dat wel een goede vertolking kreeg.
Na de pauze was er trouwens ook nog een luchtig spel;
het is waar de foto van is bewaard gebleven, die in de
weken na de voorstelling op school kon worden aangeschaft. Het stuk was van Kasper Afman, dat pasklaar
was geschreven voor 15 leerlingen die waren verkozen
om het stuk voor en over de jeugd te presenteren. Volgens de krant kwam het dan ook duidelijk tot uiting dat
de jongelui het met plezier speelden.
Het stuk bevatte het verhaal over het leven op een internaat, waarbij allerlei grillige gebeurtenissen plaatsvonden. Zo kwam er op een bepaald moment een nieuwe
leraar en een nieuwe leerling in het internaat, waarbij
hun karakters dermate botsten dat de politie er aan te
pas kwam. De politieagent werd destijds gespeeld door
Herman Huizenga. Vele Groningers kennen Herman als
vaste rechterhand van Roel Hemmes van de gelijknamige muziekwinkel in de Steentilstraat en later werkend bij
de Cirkel in de Oude Ebbingestraat. Het was Herman die
destijds met de strijdkreet ‘Dienst is dienst en plicht is
plicht’ de rust terugbracht in het internaat en daarmee,
volgens de krant, de situatie ophelderde.

Drink het puur!
Het wordt kouder, hoesten en een hoofdje vol
is al weer normaal rond de tijd van het jaar.
Ik vecht me er wel doorheen maar dacht toch
nostalgisch terug aan de tijd van de levertraan die in de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen werd gekocht bij drogisterij Ebel Ebels.
We werden er sterker van en groeiproblemen
werden voorkomen. We lusten er wel pap van
schreeuwde weer een andere advertentie van
een concurrerend merk. Laat ik daar maar niet
in mee gaan. (HK)

Op de bijgaande foto (p. 20) ondermeer: Ineke van Aar,
Frea Noordhuis, Minneke van der Velde, Bert Postma,
Mieke Betten, Johan Huisman, Greta Velting, Alice Mast
en Fenno Scheeringa. Zo maar een heerlijke herinnering
aan bijna vijftig jaar geleden.
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Omroephistorie:

De

Sjuut

tekst: André van Os

Tijdens speeches versprak hij zich opzettelijk, of gaf hij expres programma’s verkeerde namen. Op camera’s en reportagewagens moest de prijs
worden geschilderd om kostenbewustzijn te kweken bij de medewerkers.
Het kerstpakket zou plaats moeten maken voor een zak aardappelen en
het personeel moest vakantiewoningen krijgen. Ideeën van Emile Antoine Schüttenhelm. Afkomstig uit de Katholieke Jeugdbeweging, werkzaam
bij het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OK&W),
voorzitter van NTS en NOS van 1959 tot 1975. Schüttenhelm, bijgenaamd De Sjuut, werd door minister Cals in Bussum gedropt als ‘parachutist achter de linies’, als de vinger van de minister. ‘Omdat jij de enige
bent die het overleeft’, verklaarde Cals. De Sjuut was de eerste volslagen
buitenstaander die aan de top van de omroep kwam. De aanvankelijke
weerstand tegen zijn persoon wist hij schijnbaar moeiteloos te overwinnen. Bij zijn afscheid werd Schüttenhelm getypeerd als ‘padvinder, voortrekker, doel-mens, schooljongen en schrijver van het Groot Hekkenboek
van Hilversum. Met dat laatste werd op Schüttenhelms meest tastbare
erfenis gedoeld: het hek rond het Omroepkwartier. De NOS-voorzitter
bouwde al spoedig een innige band op met de pers. Openbaarheid van
NOS-vergaderingen en informatieve persbijeenkomsten kwamen uit zijn
koker. ‘Ik heb altijd de waarheid tegen ze gesproken, al was dat soms
een noodzakelijk gesluierde waarheid. Ik zal de pers missen’, zei hij bij
zijn afscheid, ‘en ik hoop dat de pers na mijn vertrek zal blijven beuken
op de deur van de informatie en de openheid.’ Oom Emile Schüttenhelm
vertrok in de zomer van 1975, per heteluchtballon: ‘Vanuit den hoge kijk
ik op jullie neer’, galmde het over het Omroepkwartier. ‘Waar we heen
gaan, weet ik niet. Niet naar de bliksem.’ De Sjuut overleed in 2003, op
93-jarige leeftijd.
Foto boven: 1 oktober 1964: Schüttenhelm opent Nederland 2
Foto hiernaast: 21 oktober 1961: De eerste paal voor het Omroepkwartier
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Omroephistorie:

tekst: André van Os

In september 1961 kreeg het de televisieprijs van het Prins
Bernard Fonds. Hoofdredacteur Carel Enkelaar mocht tweeduizend gulden in ontvangst nemen (en vergat deze -naar
verluid- te delen met zijn redactie). De jury, onder voorzitterschap van AVRO-baas Willem Vogt, prees de slagvaardigheid van het Journaal. Het instituut ‘zo stipt en stellig dat
het uit het avondleven van de kijker niet weg te denken is’, vertoonde immers maar mooi rechtstreekse
beelden van de bouw van de Muur in Berlijn, ook al bleek bij het afbreken van de Muur die slagvaardigheid
iets minder overtuigend. ‘Het Journaal vindt nergens iets van en het Journaal wil nergens iets mee. Het
Journaal registreert’, zei Enkelaar. Maar het Journaal mocht ook nergens iets mee in die begintijd. Nieuwslezers in beeld waren taboe en toen zij eindelijk wel verschenen, mochten zij geen ‘goedenavond dames en
heren’ zeggen, want dat was subjectief. De komst van het NTS-Journaal in de jaren vijftig was een zwaar
bevochten gezamenlijkheidsproject, vurig bepleit door J.W. Rengelink: Nieuws
Frits Thors
vormt de ruggengraat van de televisie
en mag niet afhankelijk zijn van een
omroepvereniging, die bepaalde, voor
de meerderheid van ons volk belangrijke, actualiteiten niet in het eigen
journaal zal willen opnemen, vond hij.
Maar er was ook een praktische reden:
het opzetten van een eigen filmdienst
voor binnenlands nieuws was voor de
omroep een peperdure onderneming.
De NTS zorgde voor uitwisseling van
nieuwsbeelden met buitenlandse omroepen en onderhandelde met het Polygoon-Journaal, dat niet happig was om
zijn materiaal af te staan. Gebeurtenissen als Juliana’s bezoek aan de VS, de
Olympische Spelen en de WatersnoodEugènie Herlaar
ramp (de echte van 1953) maakten de
noodzaak van eigen televisieverslaggeving duidelijk. Zo ontstond de eerste ‘gezamenlijkheidsredactie’, die aan
de wieg stond van wat in 1999 door
een soort publieksjury werd verkozen
tot ‘het programma van de eeuw’. Een
prestatie voor een programma dat toen
pas 43 jaar werd uitgezonden.
Zie ook:
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/
VOLUME01/Televisiecommissaris_Rengelink.shtml en
http://www.beeldengeluidwiki.nl/index.
php/NOS_Journaal
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In 1966 vond het huwelijk plaats tussen prinses Beatrix van Oranje en haar Duitse prins, Claus
von Amsberg. Een huwelijk dat enorm veel publiciteit kreeg in de maanden vooraf, als wel na de
huwelijksvoltrekking. Het is niet mijn bedoeling om volop in deze materie te treden, daar in de
afgelopen decennia meer dan genoeg over de voltrekking en de klaarblijkelijk destijds daarbij
behorende rellen is gepubliceerd. Wel zal ik enkele zijlijnen bewandelen. Het lijkt me verder
vooral leuk eens stil te staan bij de meer onbelangrijke zaken die er een halve eeuw geleden
speelden.
In januari 1966 was er de terechte vraag, wanneer er een officiële postzegel ter gelegenheid van het Koninklijk huwelijk op de markt zou komen. Verder was er de vraag welk ontwerp er uiteindelijk zou worden gekozen voor publicatie. De roep om de uitgave van een postzegel betreffende het huwelijk van Prinses Beatrix
had voor de toenmalige minister Suurhoff van Verkeer en Waterstaat een allesbehalve gunstig verloop. In de
Tweede Kamer antwoordde hij namelijk op vragen dat hij zich te laat had gerealiseerd dat een gelegenheidszegel tot de mogelijkheden behoorde. Daardoor was volgens hem de tijd te kort om een dergelijke zegel te
laten ontwerpen en te drukken.
Een paar dagen later verklaarde de minister in een interview dat hij aan zijn mededeling in de Tweede Kamer
niets had toe te voegen. De toenmalige directeur-generaal van de P.T.T. nam het antwoord niet serieus, zoals
uit berichten in de pers viel op te merken. Hij stelde namelijk dat de Minister al in de zomer van 1965 door
de directeur-generaal benaderd was met de suggestie een huwelijkspostzegel uit te geven. Intern was zelfs
binnen de P.T.T., destijds verantwoordelijk voor de uitgaven van nieuwe zegels, het overleg over de uitgifte
van een speciale postzegel al lang begonnen. Ook had men al het oog op een ontwerper voor de postzegel.
Van minister Suurhoff werd echter niets meer over deze kwestie vernomen.
25 jaar later herdacht men het huwelijk op deze postzegelset
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Zodra bekend werd dat er daadwerkelijk een voorstel tot een nieuwe uitgave van een postzegel was gedaan brak de paniek uit en vond op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op het hoogste niveau een
bijeenkomst plaats. Het resultaat van deze bijeenkomst was dat de persdienst van de P.T.T. het zwijgen werd
opgelegd en diegene die toch meer wenste te weten over dit delicate onderwerp diende zich te wenden tot
het ministerie van Suurhoff.
Wel verscheen er nog een perscommuniqué, waarin werd toegegeven, dat een eerste gesprek met de directie der P.T.T. over
een huwelijkszegel had plaatsgehad op 28 september 1965. De
minister had toen al de tijd te kort geacht nog voldoende overleg
te kunnen plegen over een ontwerp, dat algemeen zou worden
gewaardeerd. Tevens vond de minister het niet uitkomen van
een speciale huwelijkszegel geen bezwaar, omdat bij het huwelijk van koningin Wihelmina en van prinses Juliana ook geen
gelegenheidszegel was uitgegeven.
Niet alleen in Nederland zelf waren er problemen, maar ook in
een van de overzeese toenmalige gebiedsdelen. De koninkrijksgenoten in de West, die de mening van onze toenmalige minister
Suurhoff niet deelden, hadden de Antilliaanse ontwerper Oscar
Ravello Nadal opdracht gegeven tot het vervaardigen van een
huwelijkszegel. Zij zaten vervolgens met een ander probleem
en wel met een foute zegel in hun maag: vogelkenners waren
tot de conclusie gekomen, dat beide vogels, afgebeeld op de
postzegel, mannetjes waren.
Op de zegels, stonden ze snavel aan snavel, rustend op verlovingsringen met de initialen van Beatrix en
Claus. Vermoedelijk heeft een gebrek aan vogelkennis de heer Nadal destijds parten gespeeld, want zoals
overal in de dierenwereld onderscheidt het mannetje zich van het vrouwtje. De vrouwtjesparkiet gaat met
een hogere en spitsere vorm van de kop door het leven, terwijl zij ook dikwijls wat minder sierlijk van bouw
zijn. Het grote verschil vormt echter de snavel van het mannetje, die vlakbij de neus blauw getint is tegen
de hoornkleurige snavelwortel van de vrouwtjesparkiet.
Een redelijk typisch Nederlands gebruik is dat een toekomstig echtpaar enkele weken voor hun huwelijk in ondertrouw
gaat. Het is voor inwoners van vele andere landen onduidelijk
waarom deze traditie plaatsvindt en daarom was het destijds
Radio Nederland Wereldomroep die het in haar uitzendingen,
gericht op verschillende windstreken, probeerde uit te leggen
aan de luisteraars. Op donderdag 17 februari 1966 vond de
ondertrouw plaats en die dag hadden de radiomakers van de
Wereldomroep het druk om de luisteraars niet alleen verslag
te brengen van de ondertrouw, die plaatsvond in het gemeentehuis van Baarn, maar ook om uitleg te geven aan luisteraars
in allerlei delen van de wereld over wat deze ondertrouw inhield. Dit gebeurde in vele talen en dialecten.
Er kwam dan wel geen speciale postzegel, maar wel ruim een
week na de huwelijksdag van prinses Beatrix en Claus von
Amsberg — op 20 maart – kwamen twee langspeelplaten uit,
waarop een klankbeeld van het huwelijk was vastgelegd. Zowel de eerder gememoreerde ondertrouwplechtigheid, die plaatsvond in Baarn, als ook de ontvangst in de Ridderzaal in Den Haag werden als eerste in dit
klankbeeld opgenomen. Op de huwelijksdag op 10 maart 1966 werden de plechtigheden in het Amsterdamse
stadhuis en in de Westerkerk, alsmede het geluidsdecor van de feestvierende hoofdstad aan de opnamen
toegevoegd.
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De dubbel-lp werd uitgebracht door de NV Philips Fonografische Industrie, in samenwerking met het Prinses Beatrixfonds, dat het 10-jarig bestaan in 1966 tevens herdacht.
De prijs van de twee platen, die vergezeld gingen van een
album met foto’s, was destijds 25 gulden en het batig saldo — gerekend werd op minstens 50.000 gulden — kwam
ter beschikking van het Prinses Beatrix-fonds. De productie verscheen onder de titel ‘Het prinselijk huwelijk’.
In de maanden voor het sluiten van het huwelijk waren er
in tal van steden actiecomités actief om een waar feestelijk programma te organiseren voor de inwoners. Zo gebeurde het ook in Groningen, de stad die me mijn hele
leven al lief is. Op 15 februari was er een persconferentie
van de Algemene Oranje Vereniging Oranje Nassau, waarbij de toenmalige voorzitter de heer L. Oosterhof,
de plannen openbaarde. Zo vertelde hij ondermeer dat op de dag van het feest op een praalwagen een jeugdig boompje in optocht door de stad zou worden gevoerd. Dat boompje zou om half vijf ‘s middags met enig
plechtig vertoon aan de Nassaulaan in de grond worden gezet om daar, duidelijk door een bord met opschrift
gemarkeerd, zijn verdere leven als Oranjeboom te slijten.
Oosterhof kon toen nog niet vertellen wat voor boom het precies ging worden. Een sinaasappelboom zou
natuurlijk het aardigst zijn geweest, maar daar die in het Nederlandse klimaat slecht gedijt, diende er nog
een andere keuze te worden gemaakt. Oosterhof destijds: “Deskundigen van de afdeling Plantsoenen van de
Gemeente Groningen beraden zich al op een boomsoort, die de naam ‘Oranjeboom’ met enige waardigheid
kan dragen en bovendien niet al te zeer bij de omringende vegetatie uit de toon valt.”
De boomplanterij was slechts een onderdeel van het uitgebreide feestprogramma, dat Oranje Nassau voor
de tiende maart had opgesteld. Het begon om half acht ‘s morgens met een reveille door zes drumbands, om
negen uur gevolgd door een concert van de muziekvereniging Oranje op de Grote Markt. Wie de televisie-uitzending van de huwelijksplechtigheid wenste te volgen, hoefde niet naar huis te gaan, want in de Korenbeurs
aan de Vismarkt werd een serie van elf ontvangers opgesteld. Deze gratis service van de Oranjevereniging
was in de eerste plaats bedoeld voor de bejaarden, die voor andere feestelijke activiteiten in het centrum van
de Martinistad waren, maar in principe was iedereen welkom.
Ter verhoging van de sfeer werd er tevens een buffet ingericht, waar koffie en andere dranken verkrijgbaar waren.
In verband met de televisie-uitzending van de huwelijksplechtigheden was het zwaartepunt van het programma in Groningen op de namiddag- en de avonduren gelegd. Een van de
klapstukken werd de optocht, die van kwart voor vier tot half
vijf door de stad trok. Behalve de eerder genoemde Oranjeboom reden er vijf praalwagens in mee. De stoet bestond verder uit duizend schoolkinderen in rood-wit-blauwe en oranje
capes, muziekkorpsen, ruiters en koetsen.
Tegen de tijd dat de optocht, op weg van de Bloemsingel naar
de Nassaulaan, de Grote Markt begon te naderen, eindigde
het programma in de openlucht voor de meer oudere jeugd.
Deze voorstelling, met artiesten als Ronnie Tober, André van
Duin en Tonny Bakkenes op een verwarmd podium, duurde
van drie tot vier uur. De jongere kinderen werden vervolgens
onthaald op een feest in de Harmonie aan de Oude Kijk in ‘t
Jatstraat. De organisatie daarvan kostte het bestuur de nodige
Ronnie Tober in 1966
© Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief
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hoofdbrekens, omdat er veel meer liefhebbers dan plaatsen waren. In principe kwamen alle leerlingen van de
drie laagste klassen van de lagere scholen in aanmerking voor een kaartje. Dat waren er echter rond 8000,
terwijl de Harmonie er hooguit duizend kon bergen. Ook als de voorstelling twee maal werd herhaald waren
er nog altijd vijfduizend kinderen die teleurgesteld werden. Ruimte voor een vierde voorstelling en meer was
er niet, omdat de Harmonie om vijf uur weer beschikbaar diende te zijn voor de deelnemers aan de optocht,
die daar als beloning een uitgebreid variétéprogramma kregen voorgeschoteld.
De in Groningen destijds zeer bekende impresario Herman Rinket had het er die dag druk mee, want behalve
voor de kinderfeesten en de openluchtvoorstelling in
de middaguren moest hij ook nog zorgen voor de artistieke bezetting van maar liefst drie avondfeesten.
Eén daarvan speelde zich weer af op de Grote Markt,
waar het Cocktail Trio en zangeres Shirley tot de grote
trekpleisters behoorden. Het Cocktail Trio vormde ook
de grote trekpleister tijdens een dansfestijn in de Harmonie, dat tussen acht uur in de avond en twee uur in
de nacht duurde. Dansmuziek werd verzorgd door het
Noorder Ballroomorkest en The Rhytmn Kings.
Maar ook op andere locaties waren er bruisende feesten, zoals in de Korenbeurs, hoewel er niet al te veel
jeugd op afkwam want tevoren was er aangekondigd dat degene die met spijkerbroek of trui wenste te
komen werd geweerd van het feest. De jeugd trok liever naar de Hereweg waar Daddle Doofy sinds enkele
maanden was gevestigd. Optredende groepen daar op de Huwelijksdag waren ondermeer The Rocking Tigers, Nicky and the Shouts, The Skyscrapers en The New Dalton Jazzband.
Verder was er ook een culturele gala-avond in de Stadsschouwburg, waaraan werd meegewerkt door de
Koninklijke Liedertafel Gruno en het Groninger Studenten Toneelgezelschap dat onder meer een eenakter
onder de noemer ‘Neem Ons’ speelde, onder regie van Joop Admiraal.
Een dag later ging het toekomstige paar in het Gemeentehuis van Baarn, waaronder Soestdijk viel, in ondertrouw. Een speciale perstribune was er gebouwd om de internationale pers de gelegenheid te geven een
fotootje en berichtje over het paar te maken. Dezelfde dag werd er ook bekend gemaakt dat Prinses Beatrix
en de toekomstige Prins Claus ter gelegenheid van hun huwelijk ook een schenking zouden doen en wel
ten behoeve van revalidatie van gehandicapte kinderen in Nederland en de toenmalige overzeese gebieden.
Uiteraard werden de inwoners van het land opgeroepen ook te doneren aan het gekozen doel.
Dezelfde dag werd bekendgemaakt dat op 5 maart het Comité
voor het Nationaal Geschenk het cadeau zou aanbieden aan
prinses Beatrix en de heer Von Amsberg. Daarnaast werden
op zaterdag 19 en zaterdag 26 februari op paleis Soestdijk
geschenken aangeboden door deputaties namens colleges,
verenigingen, instellingen en groeperingen, voor zover deze
dit al vroegtijdig hadden aangevraagd. In verband met de
beschikbare tijd kon slechts een beperkt aantal deputaties
worden ontvangen. Individuele gevers dienden hun geschenk
aan prinses Beatrix en de heer Von Amsberg per post toe te
zenden.
Op vrijdag 18 februari kwam de NTS, de Nederlandse Televisie
Stichting, naar buiten met de plannen om in de avonduren van
de huwelijksdag op 10 maart een feestelijk totaalprogramma
te brengen waarbij op Nederland 1 een kermisachtig idee
diende te worden gecreëerd. Er zouden in totaal ongeveer 200
artiesten en musici aan meewerken. Er was bijvoorbeeld een Vlooientheater, waarvan Cees de Lange de
directeur was en waar het Cocktail Trio, onder leiding van Ad van der Gein, aanwezig was uit hoofde van
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een bij dit theater passend liedje, dat door het trio zeer populair geworden is. Hieruit wordt duidelijk dat dit
showprogramma op beeldband was vastgelegd daar het Cocktail Trio live die avond in Groningen optrad.
In het Rariteitenkabinet was Frans Vrolijk de dragende man en Bueno de Mesquita de boeienkoning. Verder
traden daar Ronnie Bierman en Sylvia de Leur als Siamese tweeling op. Onder de zangeressen was er ondermeer Corry Brokken, als handlezende zigeunerin, en Conny van den Bos. Daarna zag men Peter Oran als
schoen poetsende zakkenroller. In de poffertjeskraam, bevonden zich Willeke Alberti en Ronnie Tober, die
werden begeleid door het Meteoor-kwartet. Joop Doderer, bij velen bekend als Swiebertje, was die avond de
man bij de Kop van Jut en bij de lachspiegel zag men The Spotlights.
Op weg naar de schiettent, waar de Wama’s en de Mounties optraden, ontmoette
men ook Rob van Reyn met een mimisch
nummer. In die tijd was hij veelvuldig op
die manier op de Nederlandse televisie te
zien. In de muziektent zaten The Riats, een
beatgroep uit Den Haag die tussen 1965
en 1969 actief was en ondermeer de tune
voor VARA’s Fanclub aanleverde. Ook was
er bijvoorbeeld een vrolijke keuken ingericht waar Herbert Joeks, Rita Corita en
anderen de vrolijke noot brachten terwijl
er ook aan een poppenkast – van Merlijn
– was gedacht. Een dansact werd door de
Bell Air Sisters uitgevoerd. Heel opmerkelijk
was het optreden in de Paradetent van de
gelegenheidsformatie ‘De Roetetoetsers’.
Het orkest was voor die gelegenheid samengesteld uit ondermeer Cees de Lange,
de Wama’s, André Meurs, Nicky Nobel, Simon Sint, Rexis en Herman ‘t Hart. Verder
waren er de jongleur Freddy Kenton en
de Kamees met een clownsnummer. In de
kassa zat Tonny Huurdeman.

goochelaar Fred Kaps

Voor de tent bevonden zich trouwens vijf boeren (Kees Schilperoort, Boer Voorthuizen, Lubbert van Gortel,
André Carrell en Peer van Baokel) en in de tent: Gerry en Tobi Rix, Fiet Koster, de vuurvreter Satani, the
Calthens met een acrobatisch nummer, Fred Kaps met het doorgezaagde weesmeisje, de clown Brockino en
het duo Johnny Kraaykamp en Rijk de Gooyer.
Tenslotte werkten nog mee: de Amsterdamse Politiekapel onder leiding van Johan Pinkse en een groot feestorkest onder leiding van Harry de Groot. Zestig plussers onder de lezers zal dit bovenstaande een feest aan
herinneringen terugbrengen, zoals het amusement in de eerste helft van de jaren zestig van de vorige eeuw
werd gebracht. Aan de andere kant zal tevens gedacht worden aan een vorm van oubollig amusement wat
destijds de meest normale zaak was als het ging om ontspanning via de beeldbuis.
Alle kranten openden op de 19de februari 1966 met het bericht – al dan niet positief – dat de televisiepresentator en AVRO coryfee Willem Duys aan het einde van zijn programma ‘Voor de Vuist Weg’ spontaan
het Wilhelmus had aangeheven. Een speciale persbijeenkomst op de zaterdagmiddag werd door de AVRO
georganiseerd waarbij werd meegedeeld dat over het algemeen goed was gereageerd door de kijkers maar
dat er ook negatieve reacties waren geweest. Directeur Siebe van der Zee stelde dat de actie van de presentator spontaan was geweest nadat een onderwerp in zijn programma ging over eventuele plannen van
Verzetsstrijders te protesteren tegen het huwelijk van Prins Beatrix met de Duitser Von Amsberg. In andere
omroepkringen werd gesteld dat men rekening had gehouden met het zingen van het Wilhelmus. Productieleider van de AVRO, Ger Lugtenberg, stelde echter dat het zingen van het lied niet in het script van het
programma was opgenomen.
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Enkele dagen later verklaarde Duys dat het allemaal spontaan was opgekomen terwijl hij een van zijn gasten
aan het interviewen was. “En ik kan u vertellen dat heel veel mensen het op prijs hebben gesteld want mijn
huis is momenteel een bloementuin. Ik krijg alsmaar boeketten, ondermeer met oranje linten eraan met teksten als ‘God zegene U’ en ‘redder des vaderlands’. Wel zijn er vrijdagavond na de uitzending beschadigingen
aan mijn auto veroorzaakt en op zondagavond is een band doorgesneden. Het was een moment om duidelijk
te kiezen voor het Oranjehuis, te vaak is de laatste tijd negatief over hen gepraat.”
schoolschrift

Op zondag 20 februari bezocht het toekomstige echtpaar onverwachts
een kerkdienst van de Nederlandse Protestantenbond, die werd gehouden in een kerk aan de Tesselschadelaan in Hilversum, met als
voorganger dominee H.J. Kater, die het kerkelijk huwelijk op 10 maart
zou inzegenen. In een andere gemeente, in Egmond aan Zee, werd
dezelfde dag de inzamelingsbus gemist die was geplaatst om de inwoners een bijdrage te kunnen laten leveren aan het Nationaal Geschenk
aan het toekomstige paar. In het gemeentehuis was ingebroken maar
men kon na de inbraak geen mededelingen verrichten over de dader
en de buit.

Ook in de VS was er aandacht voor het toekomstige huwelijk. Op de
zondagavond was er via de NBC een 60 minuten durende documentaire te zien over het Koningshuis met als titel: ‘The daughters of Orange’. Voor deze documentaire had de Nederlandse journalist Friso Endt
adviezen geleverd. De vraagstelling van de film luidde of het mogelijk
was de kroon te dragen in deze moderne wereld, indien men, zoals
koningin Juliana, positief en welbewust afstand had genomen van het vroegere goddelijke Koningschap.
Door deze stap van Koningin Juliana was, volgens de makers, het Koningschap voor het volk niet langer
onbereikbaar.
Na een historisch overzicht van het leven van koningin Wilhelmina werd de aandacht bijna uitsluitend gericht
op de eerdere crises in het Koningshuis. Meer dan tien minuten werden gewijd aan de problemen rond Greet
Hofman. Haar huis, gewoontes en pacifistische overtuigingen kwamen ruimschoots aan bod. Vervolgens ging
men in de documentaire meteen over naar de controverse rond het huwelijk van prinses Irene. Nadrukkelijk
werd gesteld, dat het Carlisme onaanvaardbare, ondemocratische trekken had. Verder werden bijzonderheden naar voren gebracht zoals het feit, dat prinses Irene en prins Hugo hun romance lange tijd geheim
hadden weten te houden door zich in Spaanse hotels te laten registreren onder de namen Signora Meyer en
Signor Artinez.
Verder werd aandacht besteed aan het vermogen van de Nederlandse Koninklijke familie. Volgens de makers
van de documentaire van NBC bezat het Huis van Oranje op dat moment, naast de juwelenschat en drie
gouden serviezen, een fortuin van ruim 2 miljard, waarvan 175 miljoen in Amerikaanse aandelen waren
belegd.
Het laatste deel van de NBC documentaire was uiteindelijk gewijd aan prinses
Beatrix. Zij werd gepresenteerd met de bijnaam ‘Prinses zonneschijn’. Haar aanstaande huwelijk met een Duitser werd verklaard met het gegeven dat de Nederlandse Kroonprinses tijdens de Tweede Wereldoorlog met haar familie in Canada
woonde, waardoor zij niet zelf de Duitse bezetting en de daaruit voortvloeiende
anti-Duitse gevoelens had ondergaan.
Ook werd aandacht besteed aan het toekomstige paleis van het paar. Kasteel Drakensteyn werd echter in
Noord-Nederland gelokaliseerd. De prinses zelf werd beschreven als ‘minder aan het volk toebehorend dan
aan zichzelf’. Dit was dan een parafrase op een zinsnede van voormalige koningin Wilhelmina, dat het volk
niet aan de koningin behoorde maar de koningin aan het volk.
Uit een latere publicatie bleek dat de NBC kijker gemiddeld de documentaire als niet oninteressant beviel
en in vele opzichten meer informaties verschafte dan de meeste artikelen in de Amerikaanse pers over het
FREEWAVE

Nostalgie

• 29

Nederlandse Koningshuis. Maar het was voor velen toch wel opvallend, dat de aandacht geheel gericht was
op de crises in de Koninklijke familie. Weinig tijd en celluloid werd er destijds besteed aan de wezenlijke
functie en de rol van het Koningschap in Nederland. Ook de vraag over de mogelijkheid om een gedeeltelijk
ongestoord privéleven in de moderne wereld te verzoenen met de eisen van het Koningschap werd slechts
even onderdeel van het geheel.
Een afsluitende conclusie bij de documentaire was dat men stelde dat de NBC overigens met deze documentaire er kennelijk naar gestreefd had om de dochters van Oranje zo menselijk mogelijk te behandelen, met
een onmiskenbare ondertoon van sympathie voor land, volk en het Koningshuis van Nederland.
Dat er niet alleen Koninklijke en regeringsgasten bij het huwelijk in de Westerkerk zouden worden genodigd bleek op donderdag
24 februari. Kort daarvoor was Kees Verkerk
wereldkampioen hardrijden op de schaats
geworden en tussen de honderden brieven,
die dagelijks bij hem binnenkwamen, lag er
een uitnodiging van het toekomstige paar om
aanwezig te zijn bij het huwelijk. Een dergelijke uitnodiging kwam ook binnen op de
nertsenfarm van de vader van Ard Schenk in
Anna Paulowna. Ard zijn vader, Klaas, wilde
desgewenst de tekst in de uitnodiging bekendmaken: “In opdracht van Hare Majesteit
de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid de
Prins der Nederlanden heeft de opperceremoniemeester de eer uit te nodigen de heer
Ard Schenk tot bijwoning van de plechtige
inzegening van het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden met de heer Claus von Amsberg op
donderdag 10 maart 1966 in de Westerkerk
in Amsterdam.” Ook werd een kledingadvies
toegevoegd: ‘civiele mannen: kostuum, jacquet of donker colbert’.
Op zaterdag 26 februari was er al een generale repetitie in Amsterdam waar vrijwilligers
de plekken van het bruidspaar, bruidsmeisjes,
familieleden en getuigen innamen. Ze waren
voorzien van een om de hals hangend kartonArd Schenk (r) met Kees Verkerk naast hem
nen bord van wie ze voorstelden. Tussen 2 en
(ANP Historisch Archief)
half 6 werd het huwelijk een paar keer, ter
oefening, gesloten. Vooral de cameralieden
kregen daarbij de mogelijkheid een optimale positie te kiezen zodat op 10 maart de mooiste beelden de
wereld konden worden ingestuurd. De Amsterdamse studenten Marion Erp en Dirk ter Braak waren voor een
dag de stand-ins voor Beatrix en Claus. Aanwezig waren ook de toenmalige burgemeester van Amsterdam,
Van Hall, en de heer Kees van Langeraad, de regisseur van de huwelijksplechtigheid namens het Hof. Beiden
waren gekomen om er precies achter te komen wat hun op de 10de maart stond te wachten.
Controle was er ook vanuit de directe omgeving van Prinses Beatrix want zowel grootmeester J.J.L. Baron
van Lijnden als thesaurier jhr. Mr. E.W. Roëll waren aanwezig. De gemeente Amsterdam had vooral een rol
weggelegd voor vrijwilligers die afkomstig waren uit de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam, die
liefst 35 figuranten leverde. De maandag erna bleek de repetitie een succes te zijn geweest en werd er door
de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur samen met de figuranten een glas sherry geheven: “De
deelnemers hebben het spel zeer correct gespeeld. De repetitie verliep in een geanimeerde sfeer.”
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Tijdens een bijeenkomst in paleis Soestdijk op zaterdag 5 maart kregen prinses Beatrix en Claus von Amsberg het eerder gememoreerde nationaal geschenk aangeboden. Het werd een 48-delig porseleinen servies,
een 72-delig glasservies en 48 zilveren bestekken, alles voorzien van de letters ‘B’ en ‘C’ en een kroontje. Mr.
J. A. Jonkman, de eerste voorzitter van het Nationaal Comité, vergezeld van 30 comitéleden, overhandigde
het geschenk.
In zijn toespraak zei hij tot het bruidspaar: “Aan het geschenk hebben zeer veel Nederlanders een bijdrage
gegeven. Overheersend was de aanhankelijkheid en niet de bezwaren; zoek naar de beste aanpassing van
Oranje aan een Nederland in een weer nieuwe tijd.” Voordat mevrouw Stoffels-van Haatten vervolgens een
symbolische cheque van een miljoen gulden voor het spastische kind aanbood, overhandigde de heer J.
Lachmon ‘het geschenk van Suriname’ dat bestond uit twee gouden bekers, een sigarettenbeker voor de
bruid en een drinkbeker voor de bruidegom. Met enige trots vertelde hij dat het goud uit Surinaamse bodem kwam en Surinaamse vaklieden de bekers hadden vervaardigd. Naast de geschenken werd er ook een
cheque van f 20.000,- aan het paar ter hand gesteld.
De heer J. Bikker gaf vervolgens, namens de Nederlandse Antillen, zes zilveren schalen, waarin het Antilliaanse wapen was gegraveerd, terwijl ook een cheque van f 32.677,- werd overhandigd namens de bevolking
van deze Overzeese eilandgroep.
In de Waterloozaal van Paleis Soestdijk werd vervolgens het servies, glaswerk en bestek bekeken. Een ronde
tafel was er mee gedekt. Een GPD correspondent bezocht de bijeenkomst en in diverse kranten was zijn
ervaring de volgende maandag terug te vinden. ‘De Koningin was even verrukt als haar oudste dochter. Prins
Bernhard en Claus bekeken met bewondering het gladde zilverwerk en de modern hoog-opgaande glazen.
“Het is werkelijk enorm”, vond de prinses, die met Claus aan tafel ging zitten en de Koningin en de Prins
erbij uitnodigde.’ Ondertussen bleef de stroom van geschenken voor prinses Beatrix en Claus onverminderd
voortduren. Iedere dag werden er grote en kleine pakjes op het kasteel Drakensteyn gebracht. De cadeaus
werden daar uitgepakt en van een naam en adres voorzien.
Nieuwe Leidse Courant

Heel vroeg in de ochtend van
de 7de maart was er een andere
generale repetitie en wel die van
de bruidsstoet door Amsterdam
richting Westerkerk. Om vijf uur
was de oefening begonnen en
rond zeven uur, toen al honderden Amsterdammers op weg
waren naar hun werk, kwam het
verkeer in het centrum van de
hoofdstad van Nederland totaal
vast te zitten. Hierdoor kwamen
velen te laat op hun werk. Snel
werd er door opperstalmeester
Bischoff van Heemskerck ingegrepen, om een nog grotere
chaos te voorkomen. Hij besloot
de Koninklijke stoet, bestaande
uit ondermeer de Gouden en
diverse glazen koetsen, begeleid door cavaleristen en marechaussee en rechercheurs (als
lakeien gekleed), te ontbinden.
Inmiddels was een aantal trams
komen vast te zitten, waarbij vele passagiers hadden besloten te voet verder te gaan richting hun werkgever.
De generale repetitie had trouwens aan het licht gebracht dat zonder vele problemen de bochten en bruggen
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op de route waren te nemen. Maar ook was er een stil protest van tegenstanders van het huwelijk. Op de
in het centrum geparkeerde auto’s, voorzien van een Duits nummerbord, werd er onder de ruitenwisser een
mededeling gestoken waarop stond vermeld dat wegens de meer dan 100.000 Amsterdammers die tijdens
de Tweede Wereldoorlog waren vermoord er geen prijs op de aanwezigheid van Duitsers tijdens het huwelijksfeest op 10 maart werd gesteld.
Gesproken over de Duitsers, kan worden gemeld dat er
ook een soort van tegenoffensief werd gegeven, nadat
wekenlang vooral negatieve zaken over onze Oosterburen
in de geschreven pers waren gepubliceerd. Volgens een
begin maart 1966 verschenen aflevering van het Duitse
weekblad ‘Der Spiegel’ waren er bij Prinses Beatrix plannen om – wanneer ze eenmaal koningin zou worden – de
afstand tot het volk weer te vergroten en een status in te
nemen die vergelijkbaar zou kunnen zijn met de autocratische trots van haar grootmoeder Wilhelmina. Beatrix zou
zich, aldus het artikel, al lang hebben geërgerd aan de
nonchalante ironie, waarmee de Europese hoge adel op
het ‘fietslustige’ koningshuis der Nederlanden neerkeek.
Volgens het artikel in Der Spiegel wilde prinses Beatrix het
prestige van Oranje vergroten en wilde zij meer afstand
tot de onderdanen bewaren, omdat alleen op die manier
de monarchie de glans kon afstralen, zonder welke een
prinses slechts een alledaagse vrouw was. In het artikel
ging het verder over afkeer van de Nederlanders ten opzichte van Duitsland, die tot een soort statussymbool was
geworden.

De redactie van ‘Der Spiegel’ schreef verder
ondermeer dat: ‘De ironie wil, dat juist de Nederlanders eigenschappen toegeschreven worden, die Nederlanders de Duitsers aanwrijven.
De Nederlander gaat in het buitenland karikaturaal gezien door voor humorloos, bezeten
door werk- en eetlust en stijf.’ Men was verder
van mening dat kroonprinses Beatrix zelf vastberaden was de geheimhouding om haar toen
aanstaande verbintenis met Claus von Amsberg
te doorbreken en voor de publicatie van haar
plannen had gezorgd.
Maandagavond 7 maart was er voor vijftig vertrouwde familieleden en vrienden een zogenaamde Polteravond, die werd gehouden in Paleis Soestdijk. Vooral de vele persoonlijke bijdragen van gasten in gedicht en
gezang maakte de avond tot een groot succes. Het waren Prinses Irene en Prinses Christina, die volgens een
verklaring vanuit het Koninklijke Huis, vooral veel bijval kregen met de door hun gezongen liederen. Creatief
bleek Prinses Margriet te zijn geweest met een cabareteske opvoering, waarbij ze kroop in de huid van een
succesvolle barjuffrouw.
Dinsdagavond 8 maart was er in het Paleis op de Dam ter Amsterdam niet een vrijgezellenavond maar een
groots bal georganiseerd in opdracht van het toekomstige echtpaar en aangeboden aan de vele gasten,
vrienden en familieleden. Daarvoor was het gezelschap, 236 personen in totaal, aangeschikt aan de dinertafels van de Oranjebalzaal in het Amsterdamse Hilton. Het schitterde niet alleen van de vele gasten maar
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tevens door de fantastische kroonlichters en muurornamenten die de zaal versierden. Na het diner waren de
dinergasten naar het Paleis gegaan waar nog meer, niet bij het diner aanwezige, genodigden hen verwelkomden. De gehele eerste verdieping van het Paleis was feestelijk versierd voor het Koninklijke bal.
De kranten maakten de volgende dag ondermeer melding van het gegeven dat – ondanks dat het bal een
uitstekende gelegenheid was geweest – geen der gasten oude Duitse onderscheidingen had gedragen.
Slechts het Bondskruis van Verdiensten sierde hier en daar een revers. In totaal waren er 500 gasten en rond
kwart voor elf hadden Claus von Amsberg en Prinses Beatrix het bal geopend. Een prettig intermezzo was
het feit dat zus Prinses Margriet, tezamen met haar burgerechtgenoot Pieter van Vollenhove, enkele liedjes
had gezongen.
Natuurlijk gebeurde het grote bal niet zonder incidenten. Zo werd een dag later bekend gemaakt dat Prins
Bernhard er persoonlijk voor had gezorgd dat een der vrouwelijke gasten een kostbare platina armband,
bezet met briljanten, na verlies, had teruggekregen. Journalisten noch fotografen werden op het feest toegelaten en de later gepubliceerde foto’s in kranten waren allen afkomstig van de Rijksvoorlichtingsdienst.
In werkelijkheid was er wel een journalist aanwezig die er op een slinkse manier in was geslaagd de danszaal op de eerste verdieping van
het Paleis te bereiken. Het ging om een verslaggever van het West-Duitse boulevardblad ‘Bildzeitung’. Hij had zich tijdens een voorbezichtiging, georganiseerd voor de pers in het Hilton
Hotel, ingesloten in één van de wc’s en heeft
daar net zo lang gewacht totdat het diner was
afgelopen en is vervolgens in de stoet gasten
meegegaan naar het Paleis op de Dam. Toen
hij eenmaal in het Paleis was en probeerde te
fotograferen was het Prinses Beatrix persoonlijk
die hem ontmaskerde als een niet uitgenodigde
gast. Vervolgens werd de journalist verwijderd
en aan een vertegenwoordiger van Rijksvoorlichtingsdienst overgedragen. Deze dienst had
zeer scherpe regels vastgelegd en overwoog
serieus alle rechten van verslaggevers van de
‘Bildzeitung’ onmiddellijk in te trekken. Op het
laatste moment werd afgezien van deze actie
en werd uiteindelijk de volgende ochtend de betreffende journalist de wacht aangezegd en het
land uitgezet.

9 maart 1966 : Aankomst bij het Hilton voor een
galadiner (foto: ANP foundation)

De dag voor de huwelijksinzegening werd bekend gemaakt dat, met gebruik van een snelle auto, na de voltrekking van alle plechtigheden, het echtpaar naar vliegveld Soesterberg zou gaan om vandaar per vliegtuig
op huwelijksreis te gaan. Een bestemming werd uiteraard niet bekend gemaakt. In die tijd was het een gewoonte bij Koninklijke huwelijken dat niet openbaar werd gemaakt waar een dergelijke reis heen zou gaan.
De 10de maart 1966 was dan eindelijk aangebroken, een dag die in vele delen van Nederland veel regen en
wind maar in Amsterdam ook nogal behoorlijk veel rook bracht. Op de televisie zagen we weinig tot niets
omdat de beelden werden weggeschakeld als het erop leek dat ter plekke rellen ontstonden. Het feest mocht
niet verstoord worden en niet worden uitgedragen naar de kijkers, laat staan dat de beelden internationaal
zouden worden verspreid. Op de dag van het huwelijk lag ’s avonds niet de gebruikelijke donderdagseditie
van het Nieuwsblad van het Noorden bij ons thuis op de mat. De directie van de uitgeverij had, zoals bij vele
andere uitgeverijen van kranten het geval was, besloten voor een dag de editie te laten vervallen. Daarom
kwamen de negatieve berichten pas de volgende dag in de kranten.
Het ging daarbij om rellen die zelf ontaardden in felle gevechten, waarbij gemeld werd dat het al in de nacht
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van woensdag op donderdag in de binnenstad van Amsterdam heel onrustig was en dit bleef zo tot laat in de
middag van de Huwelijksdag. Daarbij waren de aanwezige leden van het politiecorps van de hoofdstad vrijwel constant in touw en toen het snel goed uit de hand liep werden er ijlings ook militairen opgeroepen om
de duizenden republikeinen en provo’s tot rust te brengen. Daarbij werden tal van harde charges uitgevoerd
en werden er nieuwe series dranghekken geplaatst om de oprukkende boze menigte tot staan te brengen.
Rookbom tijdens het huwelijk
© Hans Wöhlken

Langs de route van de Koninklijke stoet werden op diverse plekken door relschoppers rook- en stinkbommen
het publiek ingegooid. Er vielen tal van lichtgewonden,
waarbij het Binnengasthuis in het centrum van Amsterdam gereed was gemaakt om gewonden op te vangen.
Natuurlijk was het onderscheiden van mensen, die op
een vredige manier de tocht wilden zien passeren, met
de mensen die om rellen te schoppen, kwamen, onmogelijk. Zelfs kwam het op een bepaald moment zover
dat een van de aanwezige rechercheurs in de Raadhuisstraat uit paniek een pistoolschot, gericht op de lucht,
afvuurde om de rust te herstellen, wat ook niet lukte.

Volgens diverse kranten ging het vooral op middelbare
scholieren. Laten we eens kijken wat de GPD ondermeer
de wereld in bracht: ‘Tientallen fotografen, onder wie
vele Duitsers, die kwaad in Hotel Krasnapolsky op de
Dam zaten, omdat zij geen kaarten hadden gekregen
om in het stadhuis en de Westerkerk te fotograferen,
veerden op en schoten series plaatjes van de felle charges. De demonstranten - voor het merendeel leerlingen van middelbare scholen - werden tegen etalages
en gevels gesmeten en vervolgens teruggedreven in de
Warmoesstraat en de Damstraat. Deze straten werden
daarop met dranghekken afgegrendeld. Op dat moment
reed de Koninklijke stoet in de Raadhuisstraat, op de
terugweg van de kerk naar het paleis. Er werd bij herhaling het woord ‘Republiek’ gescandeerd.’
De politie volgde toen een nieuwe tactiek want wie het woord riep, werd door twee of drie agenten weggesleept en een eindje verder onder voorlopige bewaking gesteld. De GPD had alle lof over voor de politie want
men concludeerde: ‘Dat de stoet tenslotte zonder schram of stoot het Koninklijk paleis bereikte is te danken
aan die uiterste krachtsinspanning van de politie. Alle toevoerwegen tot de Dam waren niet alleen met hekken, maar ook met een vaak dubbeldik kordon agenten afgegrendeld. Op het laatste ogenblik was ook nog
besloten de aspiranten van de politieopleidingsschool als een laatste buffer aan de stoet toe te voegen.’
Enige tijd was er vroeg in de ochtend trouwens behoorlijke paniek daar een van de tientallen voedingskabels, gelegd richting Westermarkt, om de extra stroomfaciliteiten voor de televisieploegen te garanderen,
was doorgesneden. Gelukkig konden technici het euvel spoedig herstellen. Ook op de Kloveniersburgwal
werd een poging ondernomen een televisiekabel te beschadigen. In beide gevallen werden geen daders
gearresteerd.
Opmerkelijk was het verder dat er op de woensdagavond door de toenmalige politie-inspecteur Heyink een
persconferentie in Hotel Krasnapolsy werd gegeven waarbij aan de aanwezige binnen- en buitenlandse
journalisten werd verteld dat er zich in Amsterdam tijdens de huwelijksdag geen incidenten van betekenis
hadden voorgedaan en het hele programma volgens schema was afgewerkt. Uiteraard werd deze verklaring
met enige hilariteit ontvangen daar de journalisten zelf de nodige rookbommen hadden zien ontploffen en
ook getuige waren geweest van de gevechten. Begrijpelijk was dan ook dat op vrijdag 11 maart in de kranten
wel de nodige incidenten werden uitgelicht als bewijs dat Heyink het volledig mis had.
‘Het is niet duidelijk geworden, of inspecteur Heyink daaronder ook verstond de brute wijze waarop zes
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politiemannen een duidelijk minderjarige arrestant aftuigden op de Dam, hem meesleurden het Damrak op
en daar in een overvalwagentje gooiden. Geen incident van betekenis was kennelijk ook, dat een naar schatting 16-jarig meisje, boos over het slaan en daarom “smeris” roepend, door een politieman zo hard werd
geslagen, dat zijn gummiknuppel het begaf. Incidenten van betekenis waren er ook niet, toen verslaggevers,
die zich op de afgesproken plaats in de stoet meldden, door een auto van de paleisrecherche onder de voet
werden gereden; dat een verslaggeefster een slag met een gummiknuppel in de nek kreeg; dat een andere
journalist tanden door de lip geslagen kreeg; kortom, het is zeker wel duidelijk, dat in Amsterdam helemaal
niets is gebeurd.’
Er waren arrestaties verricht ondanks dat er volgens de politiewoordvoerder helemaal geen rellen waren
geweest. Eén van de aanwezige journalisten vroeg zich af hoe het toch mogelijk was dat er toch zes personen waren gearresteerd. ‘Het is duidelijk: de persconferentie in Krasnapolsky, gistermiddag, was een staaltje
boerenbedrog en dat kon des te gemakkelijker, omdat het merendeel der daar aanwezige journalisten had
gekeken naar de televisiebeelden en dus nauwelijks iets van de vechtpartijen had aanschouwd. De buitenlanders viel het dan ook moeilijk hun verontwaardiging te bedwingen, dat niet iemand hen even was komen
waarschuwen. Een radeloze CBS-reporter rende zaal-in zaal-uit, op zoek naar monitoren, waarop hij iets kon
zien van de opstootjes.’
Opmerkelijk was de aanwezigheid van een Deense
mevrouw die speciaal naar Nederland was gekomen met als doel het huwelijk te aanschouwen op
een van de negen televisies die waren opgesteld in
de Korenbeurs aan de Vismarkt te Groningen. Waarschijnlijk een volger van Koningshuizen. Ze hoorde dat
alle feestelijke uitingen door de Nederlandse televisie
werden uitgezonden en ook in openbare ruimte voor
groot publiek werden vertoond. Als eerste deed ze de
stad Groningen aan en vernam vrij snel waar ze het
programma kon zien. Maar goed dat ze niet in de moderne tijd leefde want dan was haar ongetwijfeld een
SMS gestuurd waarin vermeld werd dat op het laatste
moment de Deense staatstelevisie alsnog had besloten de huwelijksreportage van de NTS over te nemen
voor uitzending in Eurovisieverband.
Sommige Nederlanders sloegen een beetje op hol met
hun Oranjeliefde. Nog nauwelijks waren de vele cadeaus door het echtpaar uitgepakt en een plek gegeven in hun kasteeltje of de berichten kwamen al naar
buiten dat voor een eersteling, die geboren zou worHuisvlijt
den, geschenken zouden klaar staan. Eén van de toenmalige grootste verzamelaars van ons land, de heer
J. Jonker, eigenaar van kasteel Nederhorst, stelde dat hij uit zijn verzameling curiosa een blauw gevoerde
cassette – met daarin ivoren halters, springtouw en stokken zou schenken. Een soortgelijke doos werd eerder
aan Koning Willem III en Koning Emma aangeboden voor hun dochter op haar zesde verjaardag. Bij de doos
was ook een boekje met oefeningen ingesloten.
Op vrijdag 18 maart was er een korte verklaring vanuit het Amsterdamse politiecorps waarin werd meegedeeld dat, tot op dat moment, slechts een klacht was binnengekomen van een burger, een journalist. Hij had
ten tijde van de rellen, waarbij hij verbleef rond het perscentrum gevestigd in Hotel Krasnapolsky, een ferme
tik met een politieknuppel gehad. Hierover had hij een klacht ingediend bij de Commissaris van Politie. Bij
de Hoofdofficier van Justitie van het Arrondissement Amsterdam. Mr. J.F. Hartsuiker, was geen enkele klacht
gedeponeerd over incidentele gevallen van mishandeling van burgers door politieambtenaren.
Op 19 maart was het andermaal onrustig in Amsterdam. Er werd een ‘happening’ gehouden ter gelegenheid
van de opening van een tentoonstelling van foto’s en ander materiaal over het politieoptreden van 10 maart
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1966. Het kwam tot een heuse veldslag tussen de politie en de voornamelijk jeugdige bezoekers. Volgens de
kranten was de laatste groep voornamelijk uit op rellen en waren ze in grote aantallen naar de Prinsengracht
gekomen om de weg voor eventuele bezoekers te blokkeren. Ook het verkeer in de aangrenzende Utrechtsestraat werd gestremd. De politie kreeg een telefoontje dat er varkens werden losgelaten waarna een politieauto, bemand met twee agenten, orde op zaken probeerde te stellen. Nadat de rijweg vrij was gemaakt
stond opeens een 23-jarige inspecteur van een verzekeringsmaatschappij in bokshouding tegenover één van
de agenten waarna de agent met een forse duw hem in het publiek liet vallen. Ondanks tegenstand wist de
agent de knaap te arresteren en riep versterking op.
Binnen een paar minuten verschenen
er liefst 24 agenten
op de gracht, waarna het helemaal uit
de hand liep. Er vielen gewonden en er
werden arrestaties
verricht.
Burgemeester Van Hall
van Amsterdam gaf
in de avond een
verklaring in het
AVRO programma
‘Mies en Scène’:
”Het angstige, dat
ik in deze zaak vind,
is dat beide partijen
steeds meer in opwinding komen. Er
kan een moment
komen, dat er ongelukken gebeuren,
wat ik dan erge ongelukken noem, als er doden vallen. Als die opwinding zo doorgaat dan kan dat wel eens
gebeuren. Het punt is, ja, is het mogelijk om een afkoelingsperiode te vinden.”
Burgemeester
Van Hall en Mies

Hij schetste verder de moeilijke positie van zijn geprovoceerde politieagenten en vertelde dat een Joodse
agent was uitgescholden voor ‘smerige SS-er’ en onthulde dat die middag, tijdens het uitbreken van nieuwe
relletjes, in het stadshuis de eerste interne besprekingen tussen burgemeester, politie en psychologen waren
begonnen om te komen tot een beter klimaat en zo mogelijk een oplossing van de vele problemen.
Daarmee was de rust niet teruggekeerd want een groep van rond de 100 jongeren, waaronder veel provo’s,
kon enkele uren later in de nacht van zaterdag op zondag ongestoord bij het ‘Lieverdje’ op het Spui een
brandje stichten en ging vervolgens naar de Herengracht om, zittend op straat voor de dienstwoning van Van
Hall spreekkoren aan te heffen. De nacht werd afgesloten met het gooien van een baksteen door één van de
ruiten van het huis van de burgemeester en het bekladden van het nabij gelegen Van Heutz monument.
Nergens op de televisie waren trouwens beelden te zien van
de onregelmatigheden. Wel kwam een persbericht naar buiten
waarin de NTS zich verontschuldigde met een omslachtig verdedigend verhaal: ‘Zaterdagmiddag werd het NTS journaal gebeld
door de heer Van Gasteren, die meedeelde, dat hij filmmateriaal had van ongeregeldheden in Amsterdam van die middag,
welk materiaal hij het NTS-journaal aanbood. De dienstdoende
redactiechef heeft geantwoord ten eerste te moeten onderzoeken wat er gebeurd was, en ten tweede dat hij meende dat
de VARA de opening van de fototentoonstelling ‘10-3-1966’ in
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haar rubriek ‘Achter het Nieuws’ zou opnemen en hij het beter achtte dit onderwerp eveneens aan de VARA
aan te bieden. De dienstdoende redactiechef heeft echter geen overleg gepleegd met de hoofdredactie, die
deze dag deelnam aan een forum bij de journalistenconferentie. De hoofdredactie van het NTS-journaal is
van mening, dat dit onderwerp wel uitgezonden had moeten worden en betreurt het, dat de dienstdoende
chef-redacteur geen overleg heeft gepleegd.’
Op Schiphol bij terugkeer
van de huwelijksreis

In de kranten van 13 maart was er eindelijk weer iets te
lezen betreffende de eerder gemelde huwelijksreis van
Beatrix en Claus naar Mexico, maar de berichtgeving was
niet positief te noemen: ‘Prinses Beatrix en prins Claus schijnen ook tijdens hun huwelijksreis niet van de rust te kunnen
genieten, die vele Nederlanders hun op de tiende maart zo
van harte toewensten. Op het zonnige eiland Cozumel, gelegen voor de kust van Mexico, worden zij door de pers en
fotografen voortdurend lastiggevallen. De Prinses heeft nu
gedreigd met haar man het eiland te zullen verlaten, als de
journalisten hen niet verder met rust laten.’ Een lid van het
gezelschap van Beatrix en Claus had namens hen een verklaring uitgegeven, waarin werd gezegd dat de huwelijksreis een strikt privé karakter droeg en dat dit moest worden
geëerbiedigd. Even later vertrokken prinses Beatrix en prins
Claus in het jacht van de vroegere Mexicaanse president,
Lopez Mateos, naar een ver en stil strand.

Vele toekomstige bruiden werden warm van het bericht dat op maandag 21 maart in de kranten verscheen.
De ontwerpster van de bruidsjurk van Prinses Beatrix, de toen 62-jarige Lientje Bergé-Farwick, was er waarschijnlijk niet van op de hoogte maar in diverse Amsterdamse naaiateliers werd er hard gewerkt om een
replica van de jurk te maken. Een Haags atelier was hen echter voor want dat slaagde erin dezelfde week al
de bruidsjurk in kopievorm in de aanbieding te gooien voor de prijs van f 298,00.
Op 23 maart kwamen de resultaten naar buiten van een onderzoek uitgevoerd door het NIPO waarbij over
het gehele land verspreid enkele honderden mannen en vrouwen waren ondervraagd betreffende het huwelijk van het Koninklijke echtpaar. De ondervraging had plaatsgevonden vier dagen na het huwelijk en dus op
14 maart 1966. Enkele van de antwoorden op de gestelde vragen waren:
31 % Ik ben het er mee eens; niets op tegen.
23 % Ik hoop, dat zij erg gelukkig worden; geloof wel, dat zij gelukkig zullen worden.
12 % Een leuk stel; sympathiek paar.
9 % Goed; geweldig; prima; ideaal.
4 % Blij dat Beatrix een man heeft; leuk voor de Prinses.
3 % Ik vind het een goede keus.
4 % Claus is sympathiek; vlot; flink; geschikt; aanvaardbaar.
5 % Dat Claus een Duitser is, maakt voor mij niet uit; mogen het hem niet aanrekenen.
7 % Jammer dat het een Duitser is; liever een Nederlander of Engelsman.
13 % leder recht op eigen keuze; dit is een vrij land; als Beatrix met Claus wil trouwen moet zij dat mogen.
2 % De tijd zal het leren; toekomst moet het uitwijzen; Claus moet waar maken dat hij dit waard is.
Dezelfde dag werd de pers een verklaring gestuurd waarin de Amsterdamse burgemeester stelde zich ernstige zorgen te maken over de herhaalde botsingen in Amsterdam. ‘Wanneer zich opnieuw botsingen zouden
voordoen zou hieruit een toestand kunnen ontstaan, welke ernstige en reële gevaren inhoudt voor het welzijn en de veiligheid. Daarom doe ik een ernstig beroep op de burgerij in het algemeen en op groeperingen
in het bijzonder, maar voorts ook op allen, die in welke vorm dan ook invloed kunnen uitoefenen op een
herstellen van de rust in onze stad, om thans niets te doen, dat tot nieuwe botsingen aanleiding kan zijn en
alles in het werk te stellen anderen ervan te weerhouden activiteiten te ontketenen, die een ingrijpen van de
politie onvermijdelijk maken’.
Op 24 maart bleek dat een van de in Amsterdam, tijdens de huwelijksplechtigheden aanwezige fotografen,
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achtte in een redactioneel commentaar dit kwalijke praktijken. ‘Wie met stinkbommen smijt, is een domoor.
Wie stinkbommenwerpers koopt, is een schoft’.
Niet zoals anno 2015 het geval is dat een volgende ochtend de kijkcijfers bekend zijn maar twee weken na
de uitzending werd op 24 maart bekend dat de televisiereportage van het huwelijk van prinses Beatrix en
prins Claus op 10 maart, die duurde van 9.50 —14.45 uur, een zeer grote belangstelling had genoten. Gemiddeld per uur had 85 procent van personen met een televisie thuis dit programma gevolgd. Van personen die
thuis geen televisie hadden, keek ongeveer zestig procent elders. Dit betekent, dat circa driekwart van de
Nederlandse bevolking van vijftien jaar en ouder deze uitzending destijds heeft gezien. De kijkdichtheid was
het hoogst voor dat deel van de reportage, dat betrekking had op de huwelijksinzegening in de Westerkerk.
Ook de waardering (voor de hele reportage met 8,2 zeer hoog) was voor het gedeelte in de Westerkerk
iets groter. Slechts één procent van de kijkers gaf de hele uitzending een waarderingscijfer van 5 of lager.
In het continuprogramma-onderzoek, dat door Intomart in opdracht van de Nederlandse Radio Unie en de
Nederlandse Televisiestichting werd uitgevoerd, werd tot op dat moment voor geen enkel programma een
dergelijke grote belangstelling vastgesteld. De kijkdichtheid (98 procent) overtrof die van het tot op dat
moment het meest bekeken programma, namelijk dat van Toon Hermans op zaterdag 27 februari 1965 (95
procent).
Er was ook beroering om
een uitspraak van minister-president Cals die eerder had gemeld dat er in
ons land een terreur groeiende was van onverantwoordelijke lieden, die de
beschikking hadden over
de communicatiemiddelen
pers, radio en televisie.
De toenmalige voorzitter
van de vereniging De Amsterdamse Pers, de heer
H. Lammers heeft vervolgens op 25 maart 1966 de
beschuldiging van minister-president Cals, verontwaardigd van de hand gewezen. Lammers sprak op
Minister-president Cals met het vorstelijk paar, 1966
een bijeenkomst, waarin
burgemeester mr. G. van Hall de Amsterdamse persprijs 1965 (f 500.-) uitreikte aan de heer Nico Polak (36)
voor een in De Groene Amsterdammer gepubliceerd artikel over Amsterdam en de Amsterdammer.
Lammers tijdens die bijeenkomst: “De pers kan een dergelijk verwijt onmogelijk over zijn kant laten gaan.
Hier was de minister-president aan het woord, die als minister van Algemene Zaken een bijzondere bemoeienis heeft met het verkeer tussen de rijksoverheid en pers. Iemand, die een dergelijke functie in het openbare
leven bekleedt, moet weten wat hij zegt. De minister-president heeft geen enkele grond voor zijn beweringen. Er zijn goede en slechte journalisten, zoals er ook goede en slechte bestuurders zijn. Van een terreur,
en dan nog wel van onverantwoordelijke lieden, is geen sprake.”
Op 29 maart kwam vanuit de regering commentaar op de vragen die vanuit Duitsland waren gesteld betreffende de opstelling van enkele persvertegenwoordigers tijdens het huwelijk. In de kranten verscheen de
verklaring naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer: ‘Minister-president Cals stelde er van overtuigd
te zijn, dat enkele van de vele (foto)journalisten, die ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Beatrix
en prins Claus naar Nederland waren gekomen, contact hadden gehad met bepaalde personen over door
deze te ondernemen ordeverstorende activiteiten. Hij grondt deze overtuiging op berichten, die hem in de
afgelopen weken hebben bereikt en die een bevestiging vonden in verschillende mededelingen, die ook in de
pers zijn verschenen. Dit deelt hij mee in antwoord op vragen, die hem ter zake door het Tweede Kamerlid
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mevr. Brautigam (PvdA) zijn gesteld. Te allen overvloede herhaalde hij zijn
mededeling aan de vertegenwoordigers van de Buitenlandse Persvereniging en zei van oordeel te zijn, dat indien daartegen geen maatregelen
zouden worden genomen, inderdaad het gevaar bestond van terreuracties van mensen met gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Dat gevaar
werd naar zijn overtuiging bevorderd door de onevenredig grote aandacht
die in verschillende massacommunicatiemiddelen aan het optreden van
deze personen werd gewijd. Met instemming had hij intussen ervaren, dat
ter zake thans een grotere terughoudendheid wordt betracht,’ aldus het
antwoord dat niet alleen in de Tweede Kamer verslaggeving kwam maar
ook in de gedrukte pers. Tot zover de diverse onderwerpen die raakvlak
hadden met het Koninklijke huwelijk in maart 1966. Ook in april en de
maanden daarna bleef het deels onrustig, totdat weer andere onderwerpen van protest meer aandacht gingen krijgen.
Gebruikte bronnen:
Archief Nieuwsblad van het Noorden
Archief Spiegel
Artikelen verzameld in de jaren zestig door auteur ondermeer uit de Telegraaf, Trouw en Volkskrant

Danny Kaye in Nederland
Op 23 november 1966 bracht de Amerikaanse komiek en entertainer Danny Kaye een bezoek aan Nederland. Prinses Beatrix en Prins Claus waren aanwezig bij zijn optreden in de Singerconcertzaal in Laren. De
opbrengst van ‘Entree voor Danny Kaye’ kwam ten goede aan het kinderfonds van de VN, UNICEF, waarvan
Kaye ambassadeur was. Ook Sinterklaas en zijn pieten kwamen langs.
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Radio Philharmonisch Orkest
versus Hilversum 3 tekst: Hans Knot
Eerder beschreef ik de eerste moeilijke maanden van het in het najaar van 1965 van start gegane derde
radionet, onder de naam Hilversum 3. Daaruit bleek dat de meerderheid van de omroepen nauwelijks nieuwe
programma-ideeën goed kon doorvoeren omdat er vanuit Den Haag door het ministerie van CRM nauwelijks
geld ter beschikking was gesteld om het toekomstige station, dat de concurrent van de zeezender Radio
Veronica diende te worden, tot een succes te maken. Uit het in dat verhaal geschetste programmaoverzicht
van de diverse omroepen bleek heel duidelijk dat over enige vorm van concurrentie totaal niet gesproken
kon worden.
Een later grote tegenstander van Radio Veronica en andere zeezenders was mr. Harry van Doorn, tevens
de latere minister van CRM, die in 1974 de zeezenders de nek zou omdraaien door invoering van de zogenaamde anti-zeezenderwet. De zogenaamde wet die geen wet was, maar een aanpassing van de bestaande
wetgeving. Maar al veel eerder liet mr. H.W. van Doorn van zich horen en wel in de tijd dat hij voorzitter
was van de Katholieke Radio Omroep, kortweg de KRO. In september 1965 maakte hij namelijk bekend, dat
zijn omroep, vaak tot de conservatieve omroepen gerekend, open en positief stond tegenover het eventuele
toekomstige nieuwe bestel. Dit, omdat deze plannen, mits ze mochten doorgaan, meer waarborgen boden
voor geestelijke vrijheid en eenheid in verscheidenheid.
Minister Vrolijk, van CRM, had even daarvoor aangegeven, dat een meer Open Bestel de weg voor de omroepen naar meer vrijheid mogelijk maakte. Van Doorn voegde eraan toe dat de omroepen eindelijk wisten
waar ze enigszins naar toe gingen: “Er is eindelijk een tijd gekomen, dat men zich kan gaan wijden aan de
eigen taak, namelijk het maken van programma’s, zonder dagelijks teveel tijd aan activiteiten kwijt te raken
door tegen de stroom in te moeten roeien.”
Maar de vraag of KRO-voorzitter Van Doorn blij was met de komst van Hilversum 3 was alleen maar negatief te beantwoorden gezien hij het helemaal niet goed vond dat minister Vrolijk het positieve sein had
gegeven voor de opstart van Hilversum 3. Immers een gedegen aangekondigd luisteronderzoek over de
toen bestaande radionetten Hilversum 1 en 2 was dan wel aangekondigd maar resultaten waren, tot op dat
moment, totaal niet bekend. Van Doorn: “Had men zo’n haast een licht platenpalet erbij te hebben? Is dit
wegens Veronica? Nu een derde net nog slechts een maand op zich laat wachten is het tijd nog eens met
nadruk te pleiten voor coördinatie tussen alle drie radiostations in Hilversum”. Daarbij uiteraard doelend op
de uitzendingen van Hilversum 1, 2 en de toen toekomstige Hilversum 3.
>>

MediaPages.nl

Zeezenders en mediaherinneringen
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Links: Henk Bouwman, die in 1965 de Hilversum 3-afdeling opzet. Naast hem Harry van Doorn.

Hij haalde daarbij aan dat de financiering van slechts één uitzending van het Radio Philharmonisch Orkest
meer kostte dan de financiering van Hilversum 3 in de periode van de opstart tot en met 31 december 1965.
Helaas stelde hij dit zonder het verder te onderbouwen. Hij vroeg zich daarbij tevens af of de regering het
werkelijk betreurde dat er voor Hilversum 3 er zo bitter weinig geld beschikbaar was. “Juist door de beperkte
financiële toezegging is men op Hilversum 3 slechts in staat alleen iets simpels te brengen, bijvoorbeeld
platenprogramma’s. Op die manier heeft de regering voorkomen dat er op dit nieuwe radiostation al te serieuze praat kan komen, zodat dit radiostation geheel niet kan concurreren met Radio Veronica.” Hij kondigde
tevens aan dat de KRO het niet over zich heen zou laten komen en zeker geen kleurloze programma’s op
Hilversum 3 zou gaan brengen. Van Doorn wilde dus duidelijk wel concurrentie tegen de hem zo gehate indringer binnen de Nederlandse radio industrie, tevens gevestigd in het hart van Hilversum, Radio Veronica.


In de eerste helft van de jaren zestig van de vorige
eeuw was het vooral een komen en gaan van gesponsorde programma’s op Radio Veronica. Duur van dergelijke shows varieerden vooral in lengte van 15 tot
30 minuten en de bedrijven die deze programma’s betaalden zorgden ervoor dat ze via de dagbladpers ook
melding van maakten dat er een dergelijk programma
via Veronica was te beluisteren. (HK)
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Luisteren!

F���w��� Nost�l��� ��is����p�

��ks�: M�r� Jac�b�/ H�n� K��

De Freewave Nostalgie luistertips verwijzen naar radioprogramma’s over radio. De teksten zijn bewerkt overgenomen van de
betreffende websites. De links leiden meestal naar webpagina’s,
tenzij ‘deeplinken’ naar de audiobestanden mogelijk was. Veelal is
aanvullende software nodig om de fragmenten te beluisteren (zoals Flash en Silverlight). Ben je zelf een leuk programma tegengekomen? Stuur ons dan een e-mail met gegevens.
Samenstelling: André van Os.
Hoe de radio de oorlog overleefde 1: Radio Oranje
Aflevering één van een driedelige serie over de radio tijdens de oorlog. Ditmaal: Radio Oranje. Deze ‘stem
van strijdend Nederland’ was de dagelijkse radio-uitzending uit Londen, waarmee de Nederlandse regering
het contact onderhield met het door de Duitsers bezette Nederland. Dat gebeurde met vallen en opstaan,
zoals blijkt uit de getuigenissen van twee bekende stemmen van deze zender, de schrijver A. den Doolaard
en historicus Lou de Jong. VPRO, Het spoor terug, 6 december 1987.
http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_382639.html
Hoe de radio de oorlog overleefde 2: Radio Herrijzend Nederland
Tweede aflevering van driedelige serie over de radio tijdens de Tweede Wereldoorlog: Radio Herrijzend
Nederland. Kort na de bevrijding van Eindhoven, op 18 september 1944, kwam deze ‘eerste zender op vrije
grond’ in de lucht met een dagelijks programma, gericht op bezet en bevrijd gebied. Na de bevrijding van het
totale grondgebied werden de uitzendingen voortgezet vanuit de Hilversumse studio’s. De omroep vormde
een onderdeel van het Militair Gezag en was de bakermat voor een nieuwe naoorlogse omroepgeneratie.
VPRO, Het spoor terug, 13 december 1987.
http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_382640.html
Hoe de radio de oorlog overleefde 3: Er komt geen nationale omroep
Aflevering drie van een driedelige serie over de radio tijdens de oorlog. In deze aflevering: de pogingen om
een nationale omroep op te richten. In brede kring bestond na de oorlog het verlangen naar meer openheid
en eenheid in de sterk verzuilde maatschappelijke verhoudingen. Maar de behoudende krachten bleken
sterker. De politieke ‘doorbraak’ mislukte en het streven naar een Nationale Omroep bleek een illusie. Want
de oude omroepverenigingen werden hersteld in hun rechten. VPRO, Het spoor terug, 20 december 1987.
http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_382641.html
BBC Witness: Radio Caroline
In 1964 a ‘pirate’ radio station began broadcasting from a ship off the coast
of England, in defiance of British law. Keith Skues was one of the first DJs
on Radio Caroline. He tells Witness about the difficulties, and the fun, they
had on board. BBC World Service, Christmas Day 2014.
http://www.bbc.co.uk/programmes/p02f8lfn
Radio Vaticaan
Op 27 april 1950 krijgt paus Pius XII t.g.v. zijn 50-jarig priesterfeest een
radiozender aangeboden van de Nederlandse katholieken. De zender
was bedoeld als uitbreiding en vernieuwing van Radio Vaticana in Rome.
Kerkhistoricus Ton van Schaik over deze zender. VPRO, OVT, 27 april 2008.
http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2008/Ovt-27-04-2008/
Radio-Vaticaan.html
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Het spel der onzichtbaren
In januari 2009 zendt OVT de Spoor Terug-serie “Het Spel der Onzichtbaren” uit, een drieluik
over de geschiedenis van het hoorspel.
deel 1: Een moeizaam begin
Als eind 1923 een wedstrijd wordt uitgeschreven voor een radio-toneelstuk begint eigenlijk de geschiedenis
van het Nederlandse hoorspel. De Hilversumse radio moet dan eigenlijk nog beginnen en pas vanaf eind
jaren twintig worden door de VARA en AVRO met enige regelmaat hoorspelen uitgezonden. Vaak nog tot
hoorspel omgevormde toneelstukken, maar toch. In de loop van de jaren dertig ontwikkelt het hoorspel zich
tot een volwaardig onderdeel op de radio. De VARA houdt er zelfs een speciaal gezelschap op na en vanaf
1935 begint ook de KRO met hoorspelen. Samenstelling: Gerard Leenders en Léon Povel.
http://download.omroep.nl/vpro/radio-archief/OVT_2009_01_11_Spel_der_onzichtbaren_1_.mp3
deel 2: Een groot succes
In de oorlog zet de Nationale Omroep het hoorspel vooral in als propagandamiddel voor het nationaalsocialisme en de Duitse bezetter, maar na de oorlog keert het hoorspel weer als vanouds terug als brenger
van verstrooiing en verheffing. Al een paar maanden na de oorlog wordt een hoorspelkern opgericht, vanaf
1947 werkzaam onder de vlag van de Nederlandse Radio Unie. Voortaan mogen alle omroepen voor een
hoorspel gebruik maken van ca. 30-40 vaste acteurs en actrices, die zijn te horen in literaire hoorspelen,
detectives en sciencefiction. Samenstelling Gerard Leenders.
http://download.omroep.nl/vpro/radio-archief/OVT_2009_01_18_Spel_der_onzichtbaren_2_.mp3
deel 3: Van nieuw elan naar verloren strijd
Op 2 januari 1957 gaat de allereerste hoorspelcursus van start met de bedoeling om de bestaande
hoorspelkern te verjongen. Dat lukt en er zullen nog twee nieuwe lichtingen jonge acteurs volgen. Begin
jaren zestig is er volop werk; het hoorspel staat nog hoog aangeschreven, maar de televisie wint steeds meer
terrein. De hoorspelkern dunt uit en vanaf midden jaren zeventig willen de omroepen van de hoorspelkern
af. In 1986 komt een einde aan een tijdperk. Samenstelling: Gerard Leenders.
http://download.omroep.nl/vpro/radio-archief/OVT_2009_01_25_Spel_der_onzichtbaren_3_.mp3

De eerste Nederlandse radio-uitzending
De Friese ingenieur Idzerda was de eerste die
op 8 november 1919 als een soort omroep van
start ging. Dat deed hij vanuit zijn studio in de
Beukstraat 8 in Den Haag. Hij experimenteerde
niet alleen met radio in zijn Soirée Musicale,
maar maakte er reclame voor in bladen en zond
regelmatig uit. Kees Slager over deze begintijd
van de radio in Nederland. Met geluidsfragmenten
van Idzerda en Emile Stuttenhelm. VPRO, OVT, 7
november 1999.
http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/
afleveringen/1999/Ovt-07-11-1999/De-eersteNederlandse-radio-uitzending.html
Rock ‘n roll wedstrijd op de radio in 1957
Fragment OVT 9 februari 2003 uur 1 (7,5 min.)
Het programma ‘Idols’ is een succesvolle formule. Ook in 1957 hadden ze dat principe al door. Op 9 februari
organiseerden een filmmaatschappij en een platenzaak Nederlands eerste rock ’n roll wedstrijd in Hotels
Krasnapolsky in Amsterdam, die op de radio werd uitgezonden. De aanleiding was de première van de film
‘Don’t knock the rock’ van Bill Haley. Wim Booker was (samen met Rita van Braak) de winnaar. Mathijs Deen
spreekt met hem. Met geluidsfragment van de uitzending van 1957.
http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2003/Ovt-09-02-2003/Rock-n-roll-wedstrijd-op-de-radioin-1957.html
FREEWAVE

Nostalgie

• 43

Het beste van PHOHI. Afl. 1: Paraat
Fragment OVT 4 juli 2004 uur (12 min.)
De Philips’ Omroep Holland Indië; een radiozender die tussen 1928
en 1940 uitzond naar voormalig Nederlands Indië. Afl. 1: Paraat. Een
reportage uit 1939 over een legeroefening van de gemobiliseerde
troepen te Oldebroek.
http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2004/Ovt-04-072004/Het-beste-van-PHOHI-Afl-1-Paraat.html
Het beste van PHOHI. Afl. 2: De J.P. Coen
Fragment OVT 11 juli 2004 uur (12 min.)
Over het vertrek van het schip de J.P. Coen vol verlofgangers terug
naar Indië.
http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2004/Ovt-11-072004/Het-beste-van-PHOHI-Afl-2-De-J-P-Coen.html
Het beste van PHOHI. Afl. 3: Filomeentje
Fragment OVT 18 juli 2004 uur 2 (13 min.)
Een verslag van het bezoek aan actrice Charlotte Köhler in 1939 die dan veel succes heeft met haar
voorstelling Filomeentje.
http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2004/Ovt-18-07-2004/Het-beste-van-PHOHI-Afl-3Filomeentje.html
Het beste van PHOHI. Deel 4: dansles op de radio
OVT, 24 augustus 2003 (10 min)
“Dansles op de radio”, vanuit het sportpaviljoen Klinkert op het Museumplein in Amsterdam. Met de Jam, een
nieuwe rage naar aanleiding van de film Carefree. Een verslag van de opleiding van jeugdige werklozen door
de stichting Nederlandse Volkskracht in 1939.
http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2003/Ovt-24-08-2003/Het-beste-van-PHOHI-Deel-4dansles-op-de-radio.html
Het beste van PHOHI. Afl. 4: Een show door alle tijden.
Fragment OVT 25 juli 2004 uur 2 (11 min.)
‘Het is altijd hetzelfde lied’. Een stemmenspel met muziek uit januari 1940.
http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2004/Ovt-25-07-2004/Het-beste-van-PHOHI-Afl-4-Eenshow-door-alle-tijden.html
Het beste van PHOHI. Afl. 5: De vooravond van
Kerstmis 1939
Fragment OVT 1 augustus 2004 uur 2 (11 min.)
Een reportage over de kerstinkopen in Amsterdam tijdens
de crisistijd van 1939 met een oorlogsdreiging op de
achtergrond.
http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2004/
Ovt-01-08-2004/Het-beste-van-PHOHI-Afl-5-Devooravond-van-kerstmis-1939.html
Het beste van PHOHI: Afl. 6: Kerstmis 1939
Fragment OVT 8 augustus 2004 uur 2 (13 min.)
Een reportage over een kerstviering voor arme
kindertjes.
http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2004/
Ovt-08-08-2004/Het-beste-van-PHOHI-Afl-6-Kerstmis1939.html
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De surftips zijn ook deze keer weer interessant, bijvoorbeeld het artikel dat recentelijk in een vooraanstaande
Britse krant stond over Sealand.
http://home.bt.com/news/world-news/september-2-1967pirate-radio-boss-captures-north-sea-fort-and-declaresthe-independent-principality-of-sealand-11364001281261

Dan een link naar een programma van Cherry Red TV
waarin een interview werd uitgezonden met Les Reed,
componist, arrangeur en orkestleider. Ian MacNay interviewde Les Reed.
https://www.youtube.com/watch?v=OUVisG2GY9c
Christian Bergmann maakte foto’s, en ook anderen, tijdens de in Erkrath gehouden Duitse radiodag:
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets/72157656840773033
Trouwens de interviews en meer van die dag in Erkrath staan ook on line:
http://www.offshore-radio.de/caroline/erkrath2015/
Dit is een interessante video over Atlantic 252 in haar begindagen, een
station dat we ook in onze herinnering hebben. De video is gefilmd door
Gerry Reynolds. http://t.co/cxfu6wOyMb
Op het fotoarchief van Martin en mij zijn weer vele nieuwe foto’s te
vinden van mensen met een zeezender t-shirt. En natuurlijk is er ook
een pagina 2 en 1.
h t t p s : / / w w w . f l i c k r. c o m / p h o t o s / o f f s h o r e r a d i o / a l bums/72157647238929025/page3
Een interessant artikel over Dick Witkovski, die ondermeer de tweedehands zenders voor de Ross Revenge
leverde, is ook terug te vinden op internet.
http://www.radioworld.com/article/the-ocean-is-cruel-to-broadcasters/276999
En wat te denken van de volgende interessante documentaire
over de geschiedenis van AFRN?
https://www.youtube.com/watch?v=4EUx1UJyaeY
Ook deze mag wel weer eens een plug hebben, één van de
vele sites met herinneringen aan Radio Luxembourg.
http://www.pjede.de/208/jocks.html
In een Canadese krant stond recentelijk een zeer interessant
artikel vol herinneringen aan de zeezendertijd, in de jaren zestig van de vorige eeuw, van Mel Howard.
http://www.winnipegfreepress.com/local/proud--pop-pirate331921231.html
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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

MONIQUE 963
- Jan-Fré Vos

Het is er:
het eerste boek over
Radio Monique
Toen in maart 1980 de Mi Amigo zonk
leek het gedaan met de Nederlandstalige zeezenders. Tot eind 1984. In
december hoorden we ineens testuitzendingen van een nieuw Nederlandstalig station: Radio Monique.
Het station werd ongekend populair
en had een grote schare luisteraars.
Joost den Draaijer, Tony Berk en Stan
Haag waren weer terug op de radio.
Bijna drie jaar duurde het avontuur.
Op 25 november 1987 kwam de zendmast naar beneden en was het avontuur plotseling voorbij. Daarna kregen
we nog Radio 558/Radio 819, maar
die wisten, mede door het zwakkere
signaal, niet meer zo populair te worden als hun voorganger.
Dit boek gaat over de periode 1984-1987, over de uitzendingen van Radio Monique vanaf
de Ross Revenge. Het verhaal van hoge luistercijfers maar ook van stakende deejays die
weer eens een keer naar hun zin te lang aan boord moesten zitten.
In de woorden van het station zelf: Radio Monique, het station voor jou en mij.

€ 21,95 (NL) of € 23,95 (buitenland)
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HET REM-EILAND, DE ONSTUIMIGE GESCHIEDENIS VAN RADIO EN
TV NOORDZEE - Hans Knot
In 2014 is het vijftig jaar geleden dat Radio en TV Noordzee van start
ging. Een commercieel station dat vanuit volle zee haar programma’s
richting Nederland straalde. Hans Knot belicht de opkomst en ondergang
van deze unieke onderneming in zijn nieuwste boek.
€ 20,00 (NL) of € 22,95 (België)
7” Vinyl single met RNI Jingles
- Jumbo Records
€ 4,00
Linnen tas met de tekst:
“I want a radioship for Christmas”
€ 4,00
De gouden glans van radio, De turbulente geschiedenis van RNI
- auteur Ferry Eden, uitgave Marc van Amstel
In het boek vertellen de booteigenaren Meister en Bollier en ook kapitein
Harteveld hun verhaal en komen deejays als Joost den Draaijer, Jan van
Veen, Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Hans ten Hooge, Andy
Archer (e.a.) aan het woord over hun tijd bij RNI. Het is een kleurrijk boek
met 160 pagina’s, 175 foto’s en circa 75 andere illustraties en de moeite
waard voor zowel de toenmalige luisteraar van Radio Noordzee als de
echte zeezenderfan.
Een rijk geïllustreerd boek in full color € 24,95 (NL) € 30,95 (België)
Actie: zolang de voorraad strekt: een GRATIS vinyl single met RNI Jingles
Laser 558 in mp3, giga set
Voor de ware Laser Lover is er deze DVD-box met ongeveer 575 uren aan
MP3 opnamen, opgenomen vanaf de middengolf. Zowel Laser 558 als Laser
Hot Hits en Laser 730 (de testen met de ‘ballon’) komen aan bod. Herbeleef
het Laser-tijdperk van 1984 - 1987. VEEL uren voor weinig geld.
De complete box kost: € 15,00 (NL)/ € 18,00 (België)
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“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
ﬁetszadels, de lul van Doe Maar plots verdween en
de meiden van de The Ladybirds hun behaatjes in
de coulissen lieten. 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 baanbrekende 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 schandaalﬁlms Blue Movie en Deep Throat.

Een rijk geïllustreerd boek
in full color € 24,95 (NL)
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