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Inhoud

Beste lezers,

December is de maand van terugblikken. En 
Freewave Nostalgie doet per definitie al niet 
anders. Helaas levert ditmaal het terugblik-
ken tot aan de vorige Freewave Nostalgie twee 
ziekenhuisopnames op van bekenden voor de 
lezers. 

Graham Gill ging met een hevige longontste-
king naar de intensive care. Gelukkig is hij in-
middels weer thuis en gaat hij stukje bij beetje 
vooruit. Vervolgens schrikten we van het be-
richt dat Jan-Fré Vos een herseninfarct heeft 
gehad. Naar omstandigheden gaat het goed 
met hem en is ook hij herstellende. Zijn tijde-
lijk adres is: Jan-Fré Vos, Beatrixoord, Dilgt-
weg 5, c4-31-001, 9751 ND Haren.

We wensen 
beide heren 
toe dat ze snel 
weer helemaal 
de oude zullen 
zijn. 

En natuurlijk 
geldt voor alle lezers, namens de 
medewerkers van Freewave Nostalgie: 

een goed en gezond 2017!

Jan van Heeren
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Het lijkt erop dat winters vroeger meer invloed hadden op het beoefenen van bepaalde soorten van sport 
dan nu het geval is. Maar het kan ook liggen aan de steeds meer ontwikkelde vormen van communicatie 
dat het eigenlijk niet meer mis kan gaan. Wel was dit bijna het geval geweest op een zondag in de maand 
januari 1971. 

In de Eerste Divisie was voor die dag ondermeer de voetbalwedstrijd tussen Veendam en Helmond Sport 
gepland in de Lange Leegte. Scheidsrechter G.J. Klaassens was door de KNVB in Zeist aangewezen om de 
wedstrijd te fluiten en hij diende vroeg af te reizen vanuit zijn woonplaats Venlo om op tijd in Veendam te 
arriveren. Even voor negenen die ochtend stond hij op het station in Venlo toen zijn naam werd omgeroepen 
en werd gevraagd zich te melden bij het loket. Hij kreeg vervolgens te horen dat de wedstrijd wegens de 
winterse omstandigheden was afgelast. Een telefoontje met dit bericht was bij de Spoorwegen voor hem 
binnengekomen en op die manier werd hem een vergeefse reis bespaard.

Klaassen had zelf eerder geprobeerd contact te krijgen met Zeist hetgeen hem niet was 
gelukt. Na het bericht te hebben ontvangen besloot hij maar een beetje te gaan trainen 
en een paar uur later, toen hij weer thuis kwam, vertelde zijn vrouw hem dat er een ver-
ontrust telefoontje was geweest vanuit Veendam, waarin men had geïnformeerd waar 
hij bleef. Het was de bedoeling dat hij in dezelfde trein als de tegenstander zou reizen, 
maar toen de ploeg uit Helmond in Assen uit de trein stapte bleek de scheidsrechter in 
geen velden of wegen te vinden. 

Duidelijk dient te zijn dat de wedstrijd helemaal niet was afgekeurd en dat er klaarblijkelijk vanuit het 
bondskantoor in Zeist fouten waren gemaakt. Gelukkig kreeg Veendammer bestuurslid Klaas Hartman een 
ingeving en nam ruim een uur voor de officiële aanvangstijd contact op met scheidsrechter Tjeerd Elsinga uit 
Groningen, die door het afgelasten van AGOVV—EDO een vrije zondag kreeg, met het verzoek in Veendam 
te komen fluiten en twee grensrechters mee te nemen.

De heren Jacques d’Ancona en Bouke Draaisma waren bereid hem te assisteren, doch bij aankomst in Veen-
dam bleek dat de geplande grensrechter Assink uit Almelo zich wel had gemeld. Na een onderlinge loting 
fungeerde de heer Draaisma als tweede grensrechter en kreeg d’Ancona een ere-plaatsje op de tribune 

Beleefden de rond de 2500 toeschouwers dan nog plezier aan de wedstrijd? Ze dienden te wachten tot ruim 
in de 90ste minuut toen Veendam op een 1-0 voorsprong kwam en zodoende bleef er voor Veendam dan 
toch nog een positieve herinnering aan een duel, dat slechts sporadisch een niveau bereikte, waaraan enige 
vreugde kon worden ontleend. En voor Jacques d’Ancona kwamen er nog andere momenten van totale 
glorie. 

TEKST:  HANS KNOT





foto: Halverwege de jaren 70 zat er nog steeds muziek in SC Veendam



Deze markante, zeventig me-
ter hoge televisie-zendmast 
(voor Nederland 1) stond van 
1958 (sommige bronnen zeg-
gen 1951) tot 1976 aan de 
Insulindelaan in Hilversum, on-
geveer waar later het prachtige 
RVU-paviljoen werd gebouwd, 
dat nu onderdeel is van omroep 
NTR. Het was de tweede zend-
mast in Hilversum na de grote 
zendtorens van de Nederlandse 
Seintoestellen Fabriek (NSF) 
die tot de oorlog in Hilversum 
Noord stonden. 

Begin jaren zeventig werd de mast 
vervangen door de PTT-toren aan 
de Witte Kruislaan, naast het ge-
bouw van de Wereldomroep. Voor 
het plaatsen van een nieuwe an-
tenne werd zelfs een KLM Sikorsky 
helikopter ingezet. Aanvankelijk was 
de toren 142 meter hoog, maar te-
genwoordig is de constructie 196 
meter (dankzij de vele toegevoegde 
antennes). De toren gaat sinds 2011 
door het leven als de ‘Man-bijt-hond’ 
televisietoren omdat het logo van dit 
tv-programma erop is geschilderd. 
Bij de start van het nieuwe televi-
sieseizoen van 2013 werd de toren 
opnieuw ‘officieel geopend’. In de 
zendmast heeft de firma Alticom 
een datacenter. Het uitzicht over het 
Gooi, tot aan Amsterdam en Almere, 
is ronduit spectaculair. Tijdens de 
Open Monumentendagen is de toren 
open voor bezoekers.
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Omroephistorie





In gedachten zie ik ze nog wel eens staan, de zogenaamde lijnwagens van de NRU, de eerdere naam van 
de NOS. Ze werden ingezet om verbindingen te leggen tussen bijvoorbeeld een schouwburg of een voet-
balstadion en de studio in Hilversum voor een reportage op de radio. Ze werden trouwens in het begin van 
de jaren zeventig van de vorige eeuw vervangen. De Technische Dienst Radio van de NOS had namelijk in 
januari 1971 de eerste van een nieuwe serie reportagewagens in gebruik genomen, die geschikt waren voor 
stereofonische reportages en andere uitzendingen in stereo. Voor die tijd een opmerkelijke aanschaf gelet op 
de ontwikkeling die de radio in die tijd doormaakte.

De wagen bevatte een 
mengtafel met twaalf 
microfooningangen, drie 
recorders voor registra-
tie- en montagedoelein-
den. Deze werden des-
tijds door de technische 
dienst van de NOS mag-
netofoons genoemd. 
Verder had de wagen 
een televisiecircuit voor 
visueel contact met de 
plaats van de reportage 
en een verwarmings- en 
klimaatinstallatie. De 
uitrusting van de wagen 
werd verder aangevuld 
met een zend- en ont-
vanginstallatie, die een 
draadloze verbinding 
van de reporter met de 
wagen en omgekeerd 
mogelijk maakte. Daar-
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Louis Frequin De 
stereo 

lijnwagens 
van de 

NRU


Oude lijnwagen van de NRU en 
links twee televisiereportage-
bussen in Amsterdam, 1963
© Rob Olthof

Lijnwagen, 1963   © Rob Olthof



toe was een uitschuifbare, hydraulisch werkende antennemast ingebouwd.

De wagen - destijds het standaardtype Mercedes-bestelwagen — was als stereoreportagewagen ingericht 
door de Technische Dienst Radio van de NOS. Er kwamen in de eerste helft van 1971 nog drie van deze 
wagens in bedrijf. Begin 1970 werd door de NOS de allereerste stereo-productiewagen, eveneens een stan-
daardtype Mercedes bestelwagen, in gebruik genomen. Deze wagen, die 32 microfooningangen had, was 
speciaal bestemd voor het opnemen van grote stereoproducties, zoals concerten en dergelijke. Deze wagen 
bezat echter geen zend- en ontvangapparatuur, zoals de in januari 1971 in bedrijf gestelde stereoreporta-
gewagen. 

Voor montagedoeleinden was de stereo-productiewagen evenmin geschikt. Medio 1970 kwamen nog twee 
van deze stereo-productiewagens gereed. In 1970 werden bovendien een zogenoemde evenementenwagen 
ingericht. Een en ander had tot gevolg dat in de loop van de eerste helft van dat jaar de acht zogenaamde 
lijnwagens (voor mono-uitzendingen), waarvan de radio-omroep sinds 1963 gebruik maakte, werden ver-
vangen.

Technische informatie: archief Paul Snoek. 

In de jaren ‘80 waren via de 
Free Record Shop historische 
uitgaven van de Telegraaf en 
de Volkskrant voor een aan-
zienlijk aantal guldens te koop. 
Deze exemplaren vormden een 
mooi cadeau voor iemand die 
op die dag was geboren. Theo 
van Halsema zond ons enkele 
interessante artikelen uit de Te-
legraaf van donderdag 18 au-
gustus 1927. 

We tonen hierbij twee adver-
tenties voor de Aetherbode van 
de A.N.R.O. (voorheen N.S.F. en H.D.O.). Dit blad was de voorloper van 
de Avrobode. In 1927 zijn er slechts enkele nummers van de Aetherbode 
uitgekomen. Reden was dat de A.N.R.O. (Algemeene Nederlandsche Ra-
dio Omroep) in december van datzelfde jaar al fuseerde met de N.O.V. 
(Nederlandsche Omroep Vereeniging) en er zo de nieuwe naam A.V.R.O. 
(Algmeene Vereeniging Radio Omroep) ontstond. 

Volgens de advertentie kan het blad zich het beste radioweekblad noe-
men (en dat al na slechts 12 nummers uitgebracht te hebben). 

Voor alle zekerheid: bij interesse, gelieve het hiernaast afgebeelde in-
teekenbiljet niet meer te versturen naar de administratie te Amsterdam, 
doch u aan te melden via het wereldwijde web. 
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Toen Paul op 12-jarige leeftijd in 
juni 1964 verslingerd raakte aan 
het medium radio en zeezenders 
was daar wel het één en ander 
aan vooraf gegaan. Ook leidde 
het tot de aankoop in 1969 van 
een zogeheten Jostykit, een mini 
FM-zender van 0.5 watt. Iets later 
en samen met ondermeer amigo 
Hans Knot kwam het rond Kerst 
1970 tot deelname aan een ol-
diesstation op FM in het zuiden 
van de stad Groningen met RNI 
Groningen als geleende wel klin-
kende naam. Toen al draaiden we 
de Bonzo Dog Doo Dah Band en ‘I 
saw her again’ van de Mama’s en 
Papa’s, Jimi Hendrix en John May-
all. Die platen draaiden we ‘over 
and over again’, ze waren prachtig 

en we hadden niet zoveel platen om te draaien. Helaas kwamen na twee weken drie, in saai beige regenjas-
sen gehulde heren, langs in een al net zo saaie lichtbruine Opel Rekord stationcar met drie sprieten op het 
dak. Ze eisten de zender op en die plaat van Elvis, die ze zo vaak hadden gehoord! De RCD <PTT radiocon-
trole dienst> gooide roet in het eten.

Incidenten in 1959 en 1964 lagen verder aan de 
basis van mijn adoratie van dat prachtige me-
dium radio. Als ik anno nu aan derden probeer 
uit te leggen hoe het toch zo ver met mij is ge-
komen lees ik van de gezichten dat ze dit beeld 
van <zie foto hiernaast> mij hebben, mijn vrouw 
onderschrijft dat overigens.

Een vleesgeworden radiozonderling met opgehe-
ven vingertje met aan zijn zijde een merkwaar-
dige viervoeter. Voor maximale ontvangst op 
de ontvanger een zogeheten ‘richtbare en met 
condensator uitgeruste’ middengolfontvangst 
antenne. Afstemmen op een bepaald station en 
door middel van de condensator de signaalsterk-
te verhogen, ‘those were the days’. In een serie 
artikelen uit de ‘60s-70s en 80s tot heden’ gaan 
we terug naar de oorsprong tot anno nu.

In september 1952 keek ik voor het eerst de wereld in en die wereld zou zich een aantal jaren in deze omge-
ving afspelen, Petrus Campersingel-Kooijkerplein te Groningen. Overigens op mijn geboortedag in september 
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Radio en meer
de 60’er jaren



Paul met zijn Ierse 
wolfshond Joris

“Fanatiek radioluisteraar, 
nogal Old School”



1952 strandde de Poolse trawler ‘Brozd’ op het strand nabij Scheveningen, weigerden 3 Groninger meisjes 
van circa 18 jaar mee te emigreren met hun ouders naar Australië en verkozen hun verloofdes boven ‘Way 
down Under’, maakte de Amsterdamse klipper ‘Ons Ideaal’, met als lading cement, slagzij op het IJsselmeer 
en moest de reddingsboot vanuit Lemmer uitvaren.

Volgens de scheepvaartberichten in het Nieuwsblad van het Noorden lag de coaster ‘Gazelle’ in Delfzijl met 
een ladinkje hout uit Finland. Het coastertje van circa 300 ton bestaat nog steeds en ligt in Amsterdam nabij 
het KNSM eiland en is woonschip.

Een tube Medinos kostte 53 cent en ik poetste er jaren mijn tanden mee, werd gekocht bij kapper Buringa 
in de Prof. Rankerstraat in Groningen, waar vierwekelijks mijn haar volgens de beproefde methode ‘rondom 
kort met de tondeuse’ onder handen werd genomen. Nee, dan de radio….op Hilversum 1 op 402 meter mid-
dengolf om 20.00 uur een piano recital, terwijl op Hilversum 2 op 298 meter om 15.00 uur kamermuziek 
klonk, dat mocht je niet in de keuken beluisteren. Op de RONO, Regionale Omroep Noord en Oost Nederland 
op 188 meter waar om 19.00 uur de stem van het noorden te beluisteren was. De RONO zat in die tijd op 
de middengolf vanaf de zenderopstelling Hoogezand. Die super slecht gemoduleerde middengolfzender zou 
er nog jaren lang staan te tetteren totdat men op FM een plaatsje kreeg. Intussen op mijn geboortedag in 
september 1952 via the BBC Light op 1500 meter langegolf om 18.20 uur mars en walsmuziek. Auntie BBC 
deed wulps.

^ Het hoekpand 
rechts op het Gro-
ninger Kooijkerplein 
boven de apotheek 
was vele jaren mijn 
thuis. Foto circa 1935 
- H. Pluim

< Het plein circa 
1950 vanuit een an-
dere hoek, geweldig 
speelveld midden op 
het plein, op de hoek 
rechtsboven de krui-
denier Coöperatie en 
daarnaast een grijze 
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ijzeren telefooncel waar zowel een dubbeltje of kwartje in ging, afhankelijk van de duur van het gesprek. 
Weinig auto’s en fietsers te zien. Onder in beeld de toegang naar de vijver ‘Wetering’, waar een schiereilandje 
nog meer mogelijkheden tot spelen gaf. Foto H. Pluim.

Paul<tje> circa 4 jaar met step, geblokte blouse, 
bretels en vriendjes.  >

Ondanks het feit dat er in circa 1956 weinig verkeer 
was en je als kind redelijk veilig kon spelen was ons 
favoriete plekje om met de step te jakkeren door de 
zeer lange brandgang, die vanaf het Kooijkerplein in 
de richting van de Dirk Huizingastraat liep. In 2016 
bezocht ik deze brandgang opnieuw en een buurtbe-
woner was zo vriendelijk het hek van de brandgang 
te openen. Brandgangen zijn tegenwoordig niet 
meer toegankelijk voor niet-bewoners. Een brand-

gang is een pad tussen huizenblokken om via de achterkant de tuinen en/of de schuurtjes te bereiken. De 
naam verwijst naar het gebruik van het pad door de brandweer om bij calamiteiten op moeilijk te bereiken 
plekken te komen en de slangen uit te rollen, maar ook om te voorkomen dat de brand overslaat van het 
ene huizenblok naar het andere.

Het hoekhuis aan het Kooij-
kerplein in 2016, de apotheek 
onder het huis is er niet meer 
gevestigd.  >
 

Circa 1960 introduceerde bij 
ons thuis een zogeheten platen-
wisselaar met daarbij een lam-
penradio die als versterker en 
luidspreker diende, de platen-
wisselaar kwam uit de inboedel 
van een café in Hilversum waar 
overigens veel omroepmede-
werkers kwamen. Na de Twee-
de Wereldoorlog verscheen de 
platenwisselaar voor het afspe-
len van kleine 45-toerenplaten 
met een middellijn van 18 cm. 

brandgang Kooijkerplein anno 2016



De platenspeler heeft een dikke as en de platen moeten dan ook een groot gat in het midden hebben. De 
platen worden opgestapeld en blijven ongeveer 10 cm boven de draaitafel hangen. De platenwisselaar zorgt 
ervoor dat de plaatjes een voor een vallen en worden afgespeeld. Later verschenen er ook platenwisselaars 
met een dunne as, die ook geschikt was voor andere platen. Onder de draaitafel een kastje met dubbele 
deurtjes en in dat kastje een aantal platen dat mij kennis lieten maken met aan de ene kant Rock & Roll en 
aan de andere kant Jazz muziek. Die scheiding van stijlen kwam goed uit. 

Ik ben de jongste van drie kinderen, allen jongens. De ene broer groot R & R liefhebber de andere Jazz 
liefhebber. Thuis hadden we in die tijd de zogeheten Draadomroep met vier kanalen, Hilversum 1-2 en 2 
buitenlandse kanalen. Kortom daar kwam weinig R & R alsmede Jazz uit. De bij de platenwisselaar mee-
gekomen buizenradio werd al snel door beide broers ingezet waar een radio voor gemaakt is, radiostations 
beluisteren. En zo kon het gebeuren dat zowel Radio Luxemburg als BBC Light opeens door ons huis schalde. 
Als snotneus < 6 en 8 jaar jonger vergeleken met de beide ‘grote broers’> luisterde en keek ik mee. Dat 
meekijken resulteerde in snel en jong begrijpen hoe je met radio’s afstemt en het verschil in meterbanden 
herkent. Het meeluisteren resulteerde in meeswingen op de klanken van het kanon Freddy Canon met 
‘Tallahassee Lassie’, Little Richard enerzijds en Dave Brubeck met ‘Take five’ alsmede Louis Armstrong met 
‘Basinstreetblues’ anderzijds. Dat Basinstreetblues heeft volgens mij één van de beste drumsolo’s ooit op de 
plaat gezet, fenomenaal.

In 1958 was het tijd geworden de pen op 
te pakken en richting lagere school te gaan 
om de eerstvolgende 6 jaar het hoofd<je> 
vol te stampen met wetenswaardigheden. 
In dit geval de Van Starkenborgschool op 
loopafstand en de kenners herkennen de 
architectuur, de Amsterdamse School. 
Op de foto de zusterschool ernaast, de 
Scheepstraschool. 

Kenmerkend voor de Amsterdamse School 
is het gebruik van veel baksteen en het 
toepassen van versieringen in de gevels, 
in baksteen of gebeeldhouwd natuursteen. 
De vaak plastische gevels zijn meestal 
gevuld met laddervensters en worden 
bekroond met steile daken en soms met 
torentjes versierd. Het plastische karakter 

en de soms zelfs symbolisch aangebrachte draagconstructie veroorzaakten soms problemen bij het aan-
brengen van de werkelijke draagconstructie. Gebouwen uit de Amsterdamse Schoolperiode zijn vooral grote 
(sociale) woningbouwprojecten, scholen en enkele utilitaire werken. Door de plastische gevels en de speelse 
indeling hiervan is er binnen deze stijl zelden sprake van massiviteit in de gebouwen. Zij zijn wel groot, maar 
ogen toch menselijk.

In circa 1962 op 10-jarige leeftijd kwam bij ons thuis de eerste transitorradio, eigendom van mijn oudste 
broer die tegelijkertijd ook zijn dienstplicht vervulde. Dat betekende in het weekend als hij thuis was met 
verlof dat de Philips transistor stond afgestemd op BBC Light langegolf 1500 meter, op zondag was daar de 
Britse top 20 op te beluisteren gepresenteerd door de legendarische van origine Australische deejay Alan 
Freeman.

In een huishouding waar de draadomroep al jarenlang het meest geavanceerde apparaat was, de wasma-
chine een Hoover langzaam wasser met wringer was, de platenspeler ook als ludiek werd ervaren was de 
introductie van deze transistorradio een revolutionaire ontwikkeling. Geen lampen binnen in de behuizing 
maar kleine bijna buitenaardse onderdelen op een printplaat en mind you, naast midden en langegolf ook 
FM. Maar zoals gezegd, ik was niet de eigenaar en mocht alleen maar meeluisteren in het weekend. Immers 
gedurende de weekdagen stond de draadomroep aan, niet te hard, 4 tikjes over de nul op de binnenste 
draaischakelaar. In september 1962 op mijn tiende verjaardag betekende dat luisteren naar Hilversum 1 met 
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Naakt in 
vroege clips



ondermeer om 07.20 uur het programma ‘Vrolijke Plaatjes’ van de AVRO. Het duurde maar liefst 20 minuten, 
er zijn immers grenzen aan vrolijkheid. Bij de buren op Hilversum 2 om 12.00 uur bij diezelfde AVRO een half 
uur Pia <back in town> Beck. Wat een heen en weer rennen moet dat voor die lieden van de Algemene zijn 
geweest tussen Hilversum 1 en Hilversum 2. Hilversum 3 was gelukkig nog niet uitgevonden.

Maar goed op zondag naast Saromapudding des middags het toetje van de BBC, namelijk Alan Freeman met 
zijn BBC Top 20. 

Alan Freeman geboren in Australie maakte zijn radiodebuut in mijn geboortejaar 1952 bij een lokaal station 
in Australië, in 1958 begon zijn loopbaan bij ‘the BBC’ in ‘the UK’. Vanaf begin 1961 werd hij de presentator-
deejay voor het wekelijkse BBC Light hitparade programma met de naam ‘Pick of the Pops’.

Toen Freeman zijn loopbaan begon bij 
de BBC bracht dat een schok teweeg. 
De keurige BBC, zelfs op het lichtvoetige 
Light Programme, begroette luisteraars 
met het al even nette ‘Good afternoon 
ladies and gentlemen’. Bij Freeman werd 
dat over boord gezet en hij verkoos “Hi 
there Poppickers” als begroeting. Lange 
tijd waren ze in Broadcasthouse in Lon-
don ‘not amused’, maar hij mocht zijn 
gang gaan. Toen in maart 1964 vanaf 
een schip op de Noordzee met aan boord 
een 10 KW zender en een 60 meter hoge 
zendmast ‘DING DING This is Radio Caro-
line’ klonk waren bij ‘Auntie BBC’ de rapen 
helemaal gaar. Maar in september 1962 
was van ‘The Lady of radio’ nog geen 
spoor te vinden. 

Het betekent overigens ook dat ik vanaf 1962 de Engelse taal met de paplepel naast de levertraan naar binnen 
kreeg. Overigens kreeg ik in die tijd naast de levertraan ook nog een rauw geklutst ei, voor goede weerstand 
en blakende gezondheid. Gelukkig was salmonella toen nog niet uitgevonden. Naast BBC Light kwam met 
regelmaat ook Radio Luxemburg en AFN uit die transistor waar ik nog steeds alleen maar naar durfde kijken. 
Overigens zou dat zeer snel veranderen. Tussen deze radio perikelen door was er nog een grote verandering 
thuis opgetreden, het ‘boze oog’ had een plek gekregen inclusief binnen-antenne. In 1962 kregen we TV. Ne-
derland stond vanaf die dag dagelijks om 19.30 uur afgestemd op het agrarisch nieuws, om 20.00 uur het NTS 

journaal met als af-
sluiting het weer, niet 
door een weerman of 
vrouw maar door een 
weerarm. Die arm 
hanteerde een lip-
stick, waarschijnlijk 
door de weerarm van 
huis meegenomen, 
zijn vrouw zoekt nog 
steeds naar die kleur 
en naar de rest van 
haar weerman. Om 
20.40 uur een film 
uit de oude doos 
en om 22.30 uur de 
dagsluiting en de 
zender ging weer uit. 
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onze eerste transistor radio thuis, circa 1962

Piet Pelle op zijn Gazelle 
(zie pag. 12)



De televisie trouwens ook, mogen we die tijd terug? Gewoon om 22.30 uur alle radio- maar vooral tv-zenders 
uit. Uiteraard maakte ik die sluiting nooit mee, op 10-jarige leeftijd werd je om 20.15 uur na het tandenpoet-
sen met Medinos naar bed verwezen. In september 1962 was ik slechts twee jaar verwijderd van mijn eerste 
eigen transistor. Tot die tijd begon ik tijdens weekdagen als de Philips niet werd gebruikt, daar de eigenaar 
zijn dienstplicht vervulde, de transistor heimelijk te gebruiken en leerde als snel de route over zowel midden 
als lange golf. Nog heden ten dage kan ik geblinddoekt alle stations op de middengolf, die hoorbaar zijn met 
naam en golflengte noemen, puur op het gehoor. Vreemd? Ja zeker, nogal.

Op mijn tiende, in 1962, nam mijn mobiliteit sterk toe door de Gazelle fiets waar tot die tijd mijn neef op 
had gereden.

Het was inderdaad een standaard Gazelle jongensfiets met terugtraprem. Zo vaak als het kon trok ik er op 
de fiets tussenuit met als veel gekozen bestemming 1 de binnenhavens in Groningen, zoals de Noorder- en 
Oosterhaven, waar vele binnenvaartschepen maar ook coasters van het formaat 30-60 meter lang opgelegd 
lagen, wachtend op betere tijden. Die zouden voor dit type coaster niet meer komen, velen werden gesloopt 
of verdwenen naar Zweden of Noorwegen. 

De Oosterhaven in Groningen, begin 60-er ja-
ren. Eén van mijn favoriete bestemmingen om 
schepen te kijken. Hier zien we de essentie van 
de vroegere binnenvaart en kustvaart uit die 
tijd. Coasters van het formaat 600 ton, circa 50 
meter lang kwamen met lading uit veelal the UK 
of Scandinavië. De lading uit de coasters werd 
overgeladen in de kleinere binnenvaartschepen 
en verder het land in vervoerd.

Mijn fietstochten brachten mij ook naar het 
Nieuwe Kerkhof in Groningen waar mijn oma 
woonde, het huisje is hier anno 1962 zichtbaar 
op een foto van een foto in een asbakje. Vroe-
ger, toen alles beter was, kon je met je favoriete 
foto naar de plaatselijke fotograaf en nadat je 
een asbakje had uitgezocht kwam de foto op de 
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De Groninger Oosterhaven met binnenvaart en coasters. foto: Drijfhout.



onderkant van het asbakje. Dit scho-
ne ambacht is totaal verloren gegaan. 
Niet dat er geen fotografen meer zijn 
maar vanwege het feit dat het asbakje 
volledig uit de gratie is geraakt.

Hier hetzelfde huisje in 2016.  >

De Nieuwe kerk aan het Nieuwe Kerk-
hof in Groningen, een oase van rust 
ingeklemd tussen de drukke Ebbinge- 
en Boteringestraat. Overigens zou ik 
vanaf 1964 hier regelmatig tussen de 
middag een broodje eten, mijn mid-
delbare school was ernaast gevestigd. 
Nu drie bepalende elementen voor 
een groot deel van dit relaas.

Deze prachtige foto werd per 
drone gemaakt door Max. 
We zien de Loosdrechtse 
plassen nabij Hilversum. De 
Loosdrechtse Plassen zijn 
een groot watersport- en 
natuurgebied tussen Am-
sterdam en Utrecht. De term 
Loosdrechtse Plassen is de 
historisch ontstane verza-
melnaam voor alle plassen 
in de voormalige gemeente 
Loosdrecht. Soms worden 
alleen de Eerste tot en met 
de Vijfde Plas aangeduid als 
Loosdrechtse Plassen.

V
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De kerk aan het Nieuwe Kerkhof 2016



Dit is het motorschip Seja in het Verbindingskanaal Groningen. Het schip is van het type binnenvaart steilste-
ven. Terwijl de tjalken, botters en aken bolkoppen zijn, en terwijl de klippers een uitstekende, overhangende 
kop hebben, hebben de steilstevens een steven die ongeveer rechtop in het water staat.

En dan deze schitterende rode Skoda Octavia uit 1963, VW bemoeide zich er toen nog niet mee, deze prach-
tige bijna art-Deco- achtige 2-deurs personen wagen uit Tsjecho-Slowakije is naast de Loosdrechtse Plassen 
en de prachtige steilsteven Seja <die wel een kwastje kan gebruiken> de basis voor een hobby die tot het 
heden zo’n belangrijke rol speelt. Foto: RC archief.

Tot zover deel 1, de aanloop naar een merkwaardige hobby, de ‘zeezenderij’ in Europa tussen 1958 en 1990. 
In juni 1964 stuitte ik bij toeval op dit fenomeen. Daarover in deel 2 meer. 
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Het motor binnenvaartschip Seja 2016 in Groninger Verbindingskanaal. foto: Binnenvaartlog.nl



Zegels sparen, bonusproducten, hamsterweken, voetbal en andere plaatjes, sparen voor goedkopere diners, 
keukenpret voor kinderen, kristalglazen actie, wuppies en meer. De strijd om het winnen en vasthouden van 
de klanten is voor het Aholdconcern en voor Albert Heijn van enorm belang. Acties die allemaal worden en 
werden ondersteund door uitgebreide reclamecampagnes via de radio en de televisie. 

Nadat op 2 januari 1967 voor het eerst een kort reclameblok via de STER op de televisie werd uitgezonden 
was men binnen het AHOLD concern nog lang niet toe aan deze vorm van klantbewerking. Men maakte 
voornamelijk gebruik van dagbladreclame om de producten aan de vrouw te brengen. Voorzichtig kwam 
daar in 1971 verandering in. Albert Heijn had voor dat jaar een reclamecampagne op touw gezet, waarbij 
het aantal televisiespots voor de STER opliep tot 158. Dat betekende destijds gemiddeld drie maal per week 
een reclamespot voor deze grootgrutter op de buis. 

De campagnes in de dagbladpers verschilden vanaf dat moment van een vroegere methode. Tot eind 1970 
waren de wekelijkse aanbiedingsadvertenties van Albert Heijn in vrijwel de hele dag- en nieuwsbladpers de 
enige publiciteit van het Zaandamse concern. De kranten zagen zwart van deze aanbiedingsadvertenties, 
met als gevolg dat Albert Heijn zich in de ogen van het grote publiek niet onderscheidde van de andere 
grootgrutters, terwijl bovendien de werfkracht bij niet-klanten verminderde. 

Daar kwam dus in 1971 een belangrijke wijziging in. Door een nieuwe vorm van budgettering hield dit on-
dermeer in dat er minder en op kleiner formaat geadverteerd ging worden in landelijke kranten. De totale 
post dagbladreclame (waarin ook de regionale en plaatselijke 
bladen zaten) zakte van 84 naar 40 procent van 
de zes miljoen gulden die er aan publiciteit in 1971 
werd besteed. De zogenaamde huis-aan-huisbla-
den konden rekenen op een flinke stijging van hun 
aandeel: van 1 naar bijna 40 procent. Het tijdschrif-
tenaandeel liep van 15 tot 10 procent terug.

De televisie (STER) kreeg in 1971 11 procent terwijl 
het budget in voorgaande jaren voor dit medium 
vrijwel te verwaarlozen was. De televisie werd trou-
wens voornamelijk ingeschakeld voor de themacam-
pagne. Dat betekende ondermeer aandacht vragen 
voor de kwaliteit van groente, fruit en vlees. De 
aansluiting op deze campagnes werd dan vervolgens 
gemaakt in de damesbladen, andere tijdschriften, 
landelijke- en regionale dagbladen, die overigens 
ook voor de zogenaamde prestigereclame werden 
ingeschakeld. 

Voor de acties waarin weekaanbiedingen bekend wer-
den gemaakt, maakte Albert Heijn voornamelijk ge-
bruik van plaatselijke bladen, omdat het assortiment 
lokaal sterk moest worden aangepast aan de
lokale behoeften. Daar werd destijds bijna vier mil-
joen gulden aan uitgegeven. Dat Albert Heijn tot 1971 
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Televisiereclame voor Albert Heijn 
startte met vertraging

 tekst: Hans Knot

post dagbladreclame (waarin ook de regionale en plaatselijke 

lokale behoeften. Daar werd destijds bijna vier mil-
joen gulden aan uitgegeven. Dat Albert Heijn tot 1971 
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zo weinig gebruik heeft gemaakt van televisie 
kwam vooral omdat de STER destijds zo weinig 
flexibel was. Alle reclamespots voor het hele jaar 
moesten al vóór 1 januari van het betreffende 
jaar worden ingeleverd, zodat er onmogelijk ac-
tuele aanbiedingen konden worden gedaan.

In het allereerste begin van de televisiereclame 
was ook Albert Heijn er als de kippen bij, maar 
dat vervelende gebrek aan flexibiliteit was er de 
oorzaak van dat men even snel weer van het 
scherm verdween. Omdat themareclame niet 
aan bepaalde tijdstippen gebonden is, besloot 
men medio 1970 toch weer in zee te gaan 
met de STER. Rond die tijd konden in totaal 
3.150.000 huisvrouwen thuis naar de televisie 
kijken, maar ze zagen natuurlijk niet allemaal 

iedere dag alle reclame. Naarmate er meer spots namens Albert Heijn werden uitgezonden zagen meer 
vrouwen die. Uit onderzoeken is gebleken dat de reclame op één dag destijds werd gezien door 58 procent 
van alle huisvrouwen in het bezit van een ontvangsttoestel. Na zes dagen was de reclame (éénmaal of vaker) 
gezien door 82 procent en dat is niet minder dan 2.600.000 huisvrouwen. 

Tussen de rij met alle namen van tv-beroemdheden die in 2016 zijn overleden, hoort ook de naam “Tango” 
thuis. Tango werd beroemd als een van de tijgers die aantraden in de Esso televisiereclames van de jaren 
‘90. De tijger stierf in een Britse dierentuin, 22 jaar oud; niet ver verwijderd van de tijgerrecordleeftijd van 
24 jaar. Esso en de tijger zijn al lang met elkaar verbonden. Vanaf 1959 om precies te zijn. Toen was de 
tijger nog een getekende figuur. De slogan van destijds klinkt velen nog steeds bekend in de oren: “Stop 
een tijger in uw tank”. Dat zo’n zinnetje bijna 60 jaar later nog 
steeds zijn kracht niet verloren heeft, is toch wel opmerkelijk. 
Ook op de hoes van het reclamesingletje van The Shoes uit 1967 
(“Tank Esso mix”) zien we de tijgerstaart. Veronica dj Jan van 
Veen hielp The Shoes aan deze lucratieve activiteit. Maar terug 
naar de tijger. Het lijkt er op of de tijger in het eerste decennium 
van deze eeuw toch langzaam is verdwenen uit de Esso reclame. 
Zelfs de te sparen ‘tijgerpunten’ verdwenen. In 1968 kon men 
echter nog lang geen afscheid nemen van de Esso tijger, getuige 
de door Hans Knot opgediepte paginagrote advertentie in een 
aantal dagbladen (zie blz. 17). De boodschap was duidelijk: de 
tijger zou blijven. En dat werd ook nog eens ondersteund via een 
commercial op tv, die netjes werd aangekondigd in de adverten-
tie: Nederland 1, 19.56 uur. Men had die 16e maart 1968 dus 
wat om naar uit te kijken!
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Het Grobbekuiken (in de Albert Heijn?) Vanaf 1972 konden Ti-
Ta-Tovenaarplaatjes gespaard worden bij AH.

De tijger 

moest blijven

tekst: Jan van Heeren
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archief Hans Knot 
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Toen de VPRO aan de beurt was om zijn 75-ja-
rig jubileum te vieren was de omroep hekken-
sluiter, na de gevestigde AVRO, NCRV, KRO en 
VARA. De wortels van de VPRO gaan terug naar 
1924, naar een subcomité van de ‘Centrale Com-
missie voor het Vrijzinnige Protestantisme’. Dat 
subcomité, dat zich met ‘radiozaken’ bezighield, 
besloot op 29 mei 1926 zichzelf om te vormen 
tot de Vrijzinnig Protestantsche Radio Omroep. 
Maar die VPRO zag zich geconfronteerd met een 
vervelend probleem: er was geen zendtijd meer. 
De Hilversumse Draadloze Omroep (HDO, later 
AVRO), had bij zenderexploitant NSF een con-
tract voor vier avonden per week. De andere 
drie avonden werden gevuld door KRO, NCRV 
en VARA. Slechts door ingrijpen van de regering 
wist de VPRO een uurtje zendtijd van de HDO 
te krijgen. Op zich was dat niet zo’n probleem: 
de VPRO was, net als de VARA, voorstander van 
een nationale omroep, waar zij een speciaal on-
derdeeltje van wilden zijn. ‘Er kome een natio-
nale omroep, waarbinnen de VPRO het vrijzinnig 
protestantse element uitdraagt.’ Die opvatting 
maakte de kleine VPRO jarenlang bepaald niet 
geliefd bij de andere zuilen. Nadat de overheid 
met het zendtijdenbesluit van 1930 de verzui-
ling in de ether officieel had gevestigd, bleef de 
VPRO de belangrijkste ‘kleine zendgemachtigde’, 
maar kreeg gezelschap van onder vele anderen 
de Humanistische omroep en de RVU. De VPRO 
bleef ook uitgesloten van samenwerkingsverban-
den als het Centraal Bureau voor den Omroep 
en de ‘werelduitzendingen’. Het omroepje bleef 
een vreemde eend in de bijt met een specifieke 
missie, verwoord door mede-oprichter dominee 
Spelberg in zijn in 1945 verschenen dissertatie De 
Radiogemeente. Hij benadrukte ‘de constructieve 
functie van den omroep in het algemeen, door 
den invloed waarvan een civiliseerende tendenz 
een barbariseerende steeds krachtiger zou ver-
mogen terug te dringen’. Later werd alles anders: 
met de puntjes in V.P.R.O. verdwenen de domi-
nees van het eerste uur. Wat nog jaren bleef was 
een prettige dwarsigheid in een blijvend verzuild 
omroepbestel, die zich tegenwoordig -misschien 
onbewust trouw aan zijn wortels - ‘sponsor van 
de vooruitgang’ noemt.

Mede-oprichter en directeur van de VPRO, 
dominee Everhard Spelberg (foto: Particam)

VPRO
Omroep-
historie



Eerste brief aan de leden, 1926 (bron: weblogs.vpro.nl)
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In de zomermaanden spreken we vaak over de komkommertijd in de dagbladpers. Allerlei berichten die 
normaal tijdens de drukkere perioden de kolommen van de krant niet zullen halen, zijn dan wel te lezen. 
Terugbladerend in een krant uit 1971 kwam ik wel een heel vreemd bericht tegen want wat doe je als je 
schulden hebt? Zelf heb ik geen ervaring maar ik zou beslist niet mijn vrouw verkopen zoals destijds gebeurt 
door een inwoner van Worms in de toenmalige West-Duitse deelstaat Rijnland-Pfalz. Met slechts één pennen-
streek werd de overeenkomst getekend waarmee hij — om zijn schulden te kunnen betalen — zijn 26-jarige 
echtgenote voor 2000 mark verkocht aan een Italiaanse gastarbeider. De andere belanghebbenden tekenden 
ook, waarmee de koop een feit was geworden.

De verkoper kreeg echter spijt en drong enige maanden later de woning van de koper binnen waar hij 
trachtte, onder bedreiging van een gaspistool, de ‘koopwaar’ terug te vorderen. Zijn opzet slaagde niet, want 
het vrouwtje had het best naar haar zin en zij verklaarde aan de politie liever bij haar nieuwe ‘eigenaar’ te 
blijven.

In de winter van 1971 waren er tal van geruchten 
dat de sneeuw een slechte invloed op het menselijk 
gestel uitoefende. Was de sneeuw besmet, vroeg 
men zich in de Italiaanse wintersportoorden af en de 
vraag stelde men destijds ook in Oostenrijk. De oor-
zaak van de onrust was het optreden van vreemde 
ziekteverschijnselen bij de toeristen die bijvoorbeeld 
in de nacht last van hoofdpijn hadden, die moesten 
overgeven, verhoging kregen en andere symptomen 
vertoonden die de artsen niet konden thuisbrengen. 
Opvallend was dat het verschijnsel het meest bij kin-
deren optrad en dat zou een reden temeer zijn de 
ziekte toe te schrijven aan de sneeuw, omdat kinde-
ren meer dan volwassenen in direct contact met de 
sneeuw komen. In het weekblad L’Espresso dat met 
de Jobstijding gekomen was, stond overigens te lezen 
dat geen enkele analyticus in staat was te zeggen dat 
het veelvuldig optreden van een gevoel van onbeha-
gen bij de toeristen inderdaad te wijten zou zijn aan 
de sneeuw van het betreffende seizoen. 

De afgelopen vakantie telde ik voor de grap het aan-
tal gele palen, dat nog langs de snelwegen staat om 
via de ANWB een noodoproep om assistentie te kun-
nen doen. Ze zullen wel bij lange na niet meer zoveel 
worden gebruikt als in de afgelopen vier decennia, 
immers het merendeel van de automobilisten heeft 
de beschikking over een mobiele telefoon om op een 
adequate manier bij pech of ongeluk te kunnen rea-
geren richting hulpdiensten. In december 1970 werd op de toenmalige Rijksweg 28, de zogenaamde Velu-
weweg, geen patrouillerende wegenwacht meer gezien. Automobilisten die de wegenwachter nodig hadden, 
moesten eerst via de toen geïntroduceerde praatpalen het wegenwachtstation in ‘t Harde waarschuwen. Dan 




“Snel, sta op, mijn man is erg jaloers!” - cartoon door 
Edmond Kiraz uit 1971



pas rukte de wegenwachter uit. De invoering van het toen nieuwe praatpaalsysteem dat in gebruik werd 
gesteld door de toenmalige minister Bakker van Verkeer en Waterstaat maakte het mogelijk dat de wegen-
wachter niet steeds meer hetzelfde traject behoefde te rijden op zoek naar gestrande automobilisten.

Wanneer een pech-automobilist via de gele 
praatpaal — om de twee kilometer stonden 
ze aan weerszijden van de weg - het wegen-
wachtstation ‘t Harde opriep werd vanuit het 
station de wegenwachter per mobilofoon ge-
mobiliseerd. Na afhandeling van een pechgeval 
keerde de wegenwachter naar zijn standplaats 
terug. Overigens wisten destijds vele automo-
bilisten nog niet dat langs de Veluweweg een 
nieuw praatpalensysteem aanwezig was. In de 
eerste week waarin de praatpalen op hun ge-
bruik konden worden beproefd door de wegge-
bruikers (van 21 tot 28 december 1970) vonden 
367 pechgevallen plaats op deze rijksweg 28. 
Slechts 109 meldingen kwamen via de praatpa-
len binnen. Overige gevallen moesten toevallig 
passerende wegenwachters constateren.

De ANWB heeft destijds becijferd dat een automobilist, die via de praatpaal een pechgeval meldde, veel 
sneller werd geholpen dan de automobilist die in zijn auto bleef zitten tot de wegenwacht toevallig kwam 
opdagen. Het scheelde ongeveer een half uur voordat actie werd ondernomen bij de laatste groep. 

Het is heel gewoon dat we dagelijks met onze computer, I-phone, telefoon of wat voor moderne apparatuur 
dan ook, zitten te werken. Zonder problemen gaat het leven op de wereld door, uitgezonderd de incidentele 
storingen die er zijn of pogingen om in de huidige computernetwerken in te breken. Enorme hoeveelheden 
aan gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen. Heel anders was dat pakweg een 45 jaar geleden. 
Enorm grote kasten waarmee werd gewerkt en ook de nodige storingen ontstonden. 

Harry Eastwood, destijds bedrijfslei-
der van het computer-laboratorium 
van de universiteit van Leeds, was 
bijvoorbeeld tot de ontdekking ge-
komen dat de overigens zo stoïcijnse 
computers uit hun concentratie en 
in de war raakten door de statische 
elektriciteit die zich in nylon-onder-
goed pleegt te vormen. Sommige 
Britse bedrijven schreven daarom 
het dragen van katoenen ondergoed 
door het vrouwelijk computerperso-
neel voor. Niet duidelijk is of er ook 
voorschriften voor ondergoed voor 
mannen werden uitgeschreven. 

“De nieuwste en gevoeligste com-
puters lijden in het bijzonder aan de 
kwaal,” zo verklaarde Eastwood des-
tijds aan journalisten, die zijn labora-
torium bezochten. “Ondergoed, truien en overalls van nylon kunnen voldoende statische elektriciteit afgeven 
om een computer volkomen uit zijn evenwicht te brengen.” Een andere soort van onderbreking van com-
puterwerkzaamheden was bijvoorbeeld het laten vallen van een doos met nog te verwerken ponskaarten, 
waarop alle gegevens die in de computer dienden te worden ingevoerd. 
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KDF9 computer bij de Universiteit van Leeds (1970)



Elektrotechnisch Bureau Bal was van 1 augustus 
1913 tot 20 december 1917 gevestigd in Ginne-
ken aan de Markt 15 en daarna in Breda aan 
de Nassausingel 5. Dit pand ziet er nog steeds 
prima uit en valt op door het prachtige metsel-
werk, vooral boven de ramen.) Leonard Bal had 
n.l. op 30 november 1917 (datum notariële akte) 
de Nassausingel 5 gekocht voor FL 8000,-. 

Toen de N.V.V.R in Radio Nieuws nr. 2 van 1 februari 1919 een beroep deed op zijn leden om zich aan te 
melden voor een vrijwillig radiotelegrafistencorps, was Leonard Bal een van de 132 leden die zich aanmeld-
den en een van de 65 uiteindelijk geselecteerde leden. Hij kreeg van de N.V.V.R de codenaam “Liasform” en 
werd ingedeeld bij het militaire radiotelegraaf station Breda. 

Op 16 april 1920 verhuisde Leonard Bal en zijn ge-
zin naar Teteringen en ze vertrokken op 25 januari 
1921 naar Londen. Nu zorgen deze data voor enige 
verwarring. De NV Bal zou tot november 1920 blijven 
adverteren met zijn producten en met het adres Nas-
sausingel 5. Kennelijk heeft hij dit adres nog een tijd 
als postadres gebruikt. Leonard had op 29 novem-
ber 1920 de vertegenwoordiging in Londen op zich 
genomen van de Tsjechische ,, Ceramiek” handels-
maatschappij. Deze had vestigingen aan de N.Z. Ha-
ringvliet 83 te Rotterdam en op het adres “45 Hatton 
Garden” te Londen. Deze straat en het gebouw waar 
hij dus gewerkt heeft ziet er nu zoals hiernaast uit.

Deze firma maakte prachtige levensechte beeldjes, 
die nu zeldzaam zijn en veel geld waard zijn. Leonard 
en zijn gezin woonden in deze Londense periode in 
“Woodlane” en “Ealing”, voorsteden van Londen. Le-
onard Bal heeft het besluit om het Elektrotechnisch 
Bureau Bal achter zich te laten en naar om Enge-
land te gaan, dus eind 1920 genomen. Dit klopt ook 
met de advertenties over Bal lampen en apparaten, 
waarvan de laatste staat in Radio Nieuws van novem-
ber 1920. De huizen aan de Selby Road zien er nog 
vrijwel hetzelfde uit als de tijd dat het gezin Bal er 
woonde.

De zaken ontwikkelden zich kennelijk niet gunstig en op 2-2-1922 keerde hij berooid terug uit Londen, vestig-
de zich in Schiedam en woonde achtereenvolgens in Zandvoort, Nieuwer -Amstel, Heemstede, Rotterdam en 
in Breda. In deze periode was hij vertegenwoordiger van onder andere, drogisterijartikelen, vulpennen en an-
dere artikelen, die niets met radio te maken hadden. Op 11 mei 1931 woonde hij weer in Ginneken en van 9-
7-1932 tot 24-11-1933 in Rosmalen. In deze periode noemde hij zich radiovertegenwoordiger, voor het Fran-
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se merk Ducretet, en was 
hij in dienst bij van de 
Fa. van Embden in Am-
sterdam. Op 24-11-1933 
verhuisde hij naar Nijme-
gen en stond Leonard niet 
meer te boek als radiover-
tegenwoordiger maar als 
radiomonteur. Ook binnen 
Nijmegen was de familie 
Leonard Bal alles behalve 
honkvast. Tussen 1933 en 
1946 staan er 7 adressen 
op de bevolkingskaart, 
waarvan de St. Annastraat 
353 het laatste adres is. 
Ook over deze Nijmeegse 
periode is nauwelijks iets 
bekend. 

Na de bevrijding in 1945 trad hij in dienst van het Ministerie van Wederopbouw als marconist. Na een hartin-
farct op 2 februari, overleed Leonard Bal de volgende ochtend op 3 februari 1946. Bijna heel Nederland was 
inmiddels Leonard Bal vergeten. De Veron, afdeling Nijmegen, verzond een condoleancebrief aan de familie. 
Uit deze condoleancebrief blijkt dat hij een trouw clublid en leermeester was binnen deze afdeling en dat hij 
dagelijks draadloos in contact stond met zijn vrienden en collega’s met zijn amateurstation PA0MP. 

Ook het Secretariaat van H.M. de Koningin bleek een ijzeren geheugen te hebben. Deze dienst zond op 9 

2 Selby Road in Londen

De condoléancebrieven van de V.E.R.O.N. 
(rechts) en de secretaris van de koningin 
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februari 1946 een condoleance naar de familie Bal in verband met het overlijden van Leonard. Op de ten-
toonstelling in de Dierentuin te Den Haag, moet Bal, met zijn radioapparatuur, in 1918 vast en zeker veel 
indruk hebben gemaakt.

Op de grafsteen zien we ook de naam Brennie Bal 
staan en dit is een triest verhaal: Tijdens een motor-
race in Nijmegen ging er wat fout tijdens een inhaal-
procedure. Er raakte een motorrijder in het publiek 
met vreselijke gevolgen. Dit moet voor de familie ui-
teraard onvoorstelbaar droevig zijn geweest. Kennelijk 
was dit kleinkind voor Leonard Bal erg belangrijk, dus 
misschien vandaar dat zij in het zelfde graf is gelegd.

Elektrotechnisch Bureau Bal c.q. NV Bal Breda 
(1913 tot 1921)

Elektrotechnisch Bureau Bal was dus van 1 augustus 
1913 tot 20 december 1917 gevestigd in Ginneken aan 
de Markt 15 en daarna in Breda aan de Nassausingel 
5. Elektrotechnisch Bureau Bal werd op 13 Juli 1918 
omgezet in de NV Electro Technisch Bureau Bal en de 
NV werd aangegaan voor 75 jaar. Men was dus nog vol 
goede moed. Dat het Elektrotechnisch Bureau Bal (van 
Leonard) werd opgericht op 1 augustus 1913 blijkt 
uit het Kamer van Koophandeldossier uit 1921 van 
het Elektrotechnisch Bureau Bal (van Krijn) en is dus 
afkomstig van de broer Krijn Bal. Bij Elektrotechnisch 
Bureau Bal c.q. NV Bal van Leonard waren nog twee 
andere personen betrokken.

De eerste was Jan Johannes Sterrenburg (broer van Alijda) die van 21 september 1911 tot 11 januari 
1920 bij de familie Bal inwoonde en instrumentmaker was. Hij was bij de productie van de Bal ontvangers 
betrokken en is getuige geweest van de ontwikkeling van de Bal lamp. Jan Johannes Sterrenburg verhuisde 
naar Rotterdam op 11 januari 1920. Het kwam tot een verwijdering tussen Leonard Bal en Jan Sterrenburg 
omdat deze laatste met een katholiek meisje trouwde. Godsdienst was toen ook al een splijtzwam in het 
gezin Leendert Bal, omdat niet alleen Leendert, maar minstens nog drie van zijn kinderen katholiek werden. 
Het vertrek van Jan Sterrenburg was overigens ook vrij logisch, omdat het inmiddels minder goed ging met 
de NV Bal Breda. Later zou Jan Sterrenburg in dienst treden van de Gemeentelijke Elektriciteit en Watercen-
trale in Ginneken. De hierna genoemde NV Elektriciteit en Waterleiding Maatschappij te Ginneken werd op 2 
maart 1921 overgenomen door de gemeente Ginneken. En na de annexatie van Ginneken door Breda in 1942 
door de gemeente Breda. Dhr. Cor van Driel heeft ooit met Jan Sterrenburg gesproken, die toen woonde in 
de dienstwoning van het voormalige Elektriciteit en Waterleiding -bedrijf aan de Ulvenhoutseweg. Jan Ster-
renburg vertelde dhr. van Driel dat hij een paar keer met een doosje met onderdelen naar Pope in Venlo is 
gereden om er radiolampen te laten maken. Dit laatste wordt ondersteund door Mevrouw Bal -Sterrenburg. 
Ook volgens Alijda Bal -Sterrenburg had Leonard Bal van zijn eerste lamp(en) de elektroden zelf vervaardigd 
en was Leonard met de ontwikkeling van zijn lamp begonnen pas het behalen van zijn telegrafisten diploma 
in november 1917. Dit maakt het volgende duidelijk:

- Voor de eerste Bal lampen maakte Leonard kennelijk zelf de roosters, anodeplaatjes e.d.
- De eerste Bal lampen zijn door Pope gemaakt; althans deze smolt de roosters en anoden in een glaslichaam 
met 2 stuks E14 fittingen. 
- Leonard Bal is pas begonnen met de ontwikkeling van de Bal lamp eind 1917. 

De tweede persoon is Stefaan Pieter Schleijer, die in de Bal catalogus van 1918 ook directeur wordt 
genoemd. In de Bal catalogus van augustus 1918 hebben een aantal toestellen het typenummer BS (num-



mer), waarbij BS waarschijnlijk staat 
voor Bal -Schleijer. In de catalogus 
van 1919 is de BS vervangen door een 
andere lettercombinatie en wordt de 
naam Schleijer niet meer genoemd. S.P. 
Schleijer was tussen 1898 en 1918 di-
recteur van de NV Bredase Boekhandel 
en Uitgevers -maatschappij v/h Broese 
en Co. Uit de oprichtingsakte van de NV 
Electro Technisch Bureau Bal van 13 Juli 
1918 blijkt dat op die datum Schleijer 
voor de helft eigenaar was van Electro 
Technisch Bureau Bal en de helft van de 
geplaatste aandelen kreeg in de nieuwe 
NV. Leonard kreeg uiteraard de andere 
helft. Dit geplaatste kapitaal was de 
waarde van Electro Technisch Bureau 
Bal, maar er moest wel aan goodwill FL 
6479,20 worden ingeboekt om aan de 
waarde van de 44 geplaatste aandelen 
te komen namelijk FL 22.000,- 

De rol van Stefaan Pieter Schleijer en Leonard Bal binnen Electro Technisch Bureau Bal ?
Hierover zijn geen gegevens, dus kunnen we alleen maar speculeren, maar uit de levensloop van Leonard Bal 
blijkt dat hij geen ondernemerstype was. Waarschijnlijk fungeerde Schleijer dan ook als financier en nam het 
algemene management voor zijn rekening en zorgde via relaties ook voor werk. Het is dan ook waarschijnlijk 
dat hij vanaf de oprichting in 1913 berokken was bij Electro Technisch Bureau Bal. Leonard zal de Electro- en 
radiotechniek voor zijn rekening genomen hebben. Toen Schleijer in oktober 1918 naar Rijswijk verhuisde, 
kwam een eind aan de samenwerking tussen Bal en Schleijer. Waarschijnlijk heeft Schleijer zijn aandelen in 
N.V. Electro Technisch Bureau Bal te koop aangeboden aan Leonard en is dit de reden dat Leonard in oktober 
1919 zijn woning aan de Nassaustraat 5 moest verkopen voor Fl. 12.000,- Hij bleef echter in die woning 
wonen en daar zijn bedrijf voeren tot april 1920, iets wat kennelijk niet bij de verkoop was afgesproken, want 
hij moest aan de nieuwe eigenaar, dhr van Rey, een boete van Fl. 300,- betalen voor gederfd woongenot.

De belangrijkste jaren van Elektrotechnisch Bureau Bal waren ongetwijfeld 1918, 1919 en 1920 en de peri-
ode direct daaraan voorafgaand, waarin de Bal lamp werd ontwikkeld. Toch gingen de zaken m.b.t. de Bal 
toestellen en Bal lampen kennelijk niet goed na 1918. Als je de catalogussen van 1918 en 1919 bekijkt, treedt 
er een forse prijsval op. Hetzelfde zien we ook bij de Bal ontvanglamp, die oorspronkelijk FL 15,- kostte, 
maar al snel zakt naar FL 8,50, terwijl Idzerda met zijn Ideezet op FL 12,50 bleef zitten. Eind 1920 zijn de 
activiteiten van NV Bal beëindigd. Voor een Electro Technisch Bureau als dat van Bal was er in Breda werk 
genoeg in 1920 en was er eigenlijk geen goede reden waarom Leonard Bal zijn bedrijf zou staken. Want 
nadat Ginneken in 1904 een elektriciteitscentrale had gekregen, kwam in 1918 een elektriciteitscentrale in 
Breda in bedrijf. Het stoppen met zijn bedrijf door Leonard Bal moet dan ook gelegen zijn in het feit dat hij 
zich realiseerde, dat hij niet de geschikte persoon was om dit bedrijf zonder hulp overeind te houden. Maar 
ook de overname van Philips van zijn uitvinding, was waarschijnlijk de belangrijkste reden om er mee te 
stoppen. En dit wordt ook bevestigd door de zoon.

Radio
Klokkenmakers waren radioamateurs van het eerste uur. Dat had te maken met het feit dat men een klok 
uiteraard graag op de juiste tijd instelde, maar een exacte tijd had men ook nodig om te controleren of een 
klok over langere tijd wel gelijk liep. Maar ook het vakmanschap en het kunnen letten op detail, zal een rol 
hebben gespeeld. Vanaf begin 1910 werden er vanaf de Eiffeltoren al tijdseinen uitgezonden in morse code. 
En Leonard was in 1910 klokkenmaker/ graveur. Mogelijk is dit de reden voor zijn belangstelling voor radio en 
om te proberen deze tijdseinen te ontvangen. Maar om deze tijdseinen te ontvangen had men niet alleen een 
ontvanger nodig (die je wel zelf moest maken) maar bovendien moest je dus ook morse kennen.  Leonard Bal 
ging van september 1915 tm. augustus 1917 voor 1 dag in de week naar de Gemeentelijke Zeevaartschool in 
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Rotterdam om daar een opleiding tot radiotelegrafist te volgen. Het examen legde hij op 13 en 27 augustus 
1917 met goed gevolg af en het diploma ,,Radiotelegrafist 2e klasse” is gedateerd op 25 september 1917. 
Leonard Bal bestelde in 1916 bij Idzerda materialen om een kristalontvanger te maken en dus heeft hij thuis 
ijverig geoefend in het ontcijferen van morse.

Leonard Bal en zijn bekendheid in het Rotterdamse en Haagse ,,draadloze” circuit.
Leonard Bal moet op de Gemeentelijke Zeevaartschool in Rotterdam L.F. Steehouwer hebben leren kennen, 
die tijdens zijn opleiding tot radiotelegrafist, docent radiotelegrafie was aan de Gemeentelijke Zeevaart-
school. L.F. Steehouwer wordt in de Bal Catalogus van augustus 1918 nog genoemd als vertegenwoordiger 
van Elektrotechnisch Bureau Bal voor Rotterdam en hij kwam volgens Alijda Bal regelmatig met Polak bij 
Leonard thuis. Hoe Leonard Max Polak heeft leren kennen, is niet duidelijk, maar Polak was wel een goede 
bekende van Steehouwer. Polak kwam in 1917 – 1918 (en mogelijk later) geregeld bij Bal thuis en was vol-
gens mevrouw Bal (Alijda) een goede vriend van Leonard, die regelmatig bleef logeren. Ook volgens Alijda, 
was Polak op de hoogte van de ontwikkeling van de eerste Bal lamp en zelfs aanwezig bij het vervaardigen er 
van. Van dit laatste blijkt echter niets uit de verhalen van Polak. Polak was weer een goede bekende van Tolk, 
met wie hij ook zendproeven deed rond 1910 en beide waren tijdens deze zendproeven in contact gekomen 
met de heer Veder (oprichter van de N.V.V.R).

Idzerda en Bal
Deze hebben elkaar gekend en wel minimaal vanaf 1916. Er zijn namelijk rekeningen uit dat jaar bekend 
van Technisch Bureau Wireless aan Elektrotechnisch Bureau Bal te Ginneken. Technisch Bureau Wireless was 
vanaf 1914 bijna de enigste plaats in Nederland waar men aan materialen kon komen voor het maken van 
radio- en zendapparatuur. Op deze rekeningen staan o.m. materialen om kristalontvangers te maken, en 
aankoop hiervan heeft alleen maar zin, als je morse kende. Bij deze rekeningen uit 1916 gaat het om bestel-
lingen van enkele stuks, wat wijst op privé gebruik. Uit deze rekeningen kun je de conclusie trekken dat in 
1916 Bal bezig was in het zich bekwamen in de ,, draadlooze verbindingen ” maar dat van productie voor 
derden nog geen sprake was. Het jaar 1916 sluit ook goed aan met de periode 1915 – 1917 waarin Leonard 
Bal de cursus Radiotelegrafie volgde. Nu had Technisch Bureau Wireless een leeshoek met allerlei literatuur 
op het gebied van de “draadlooze verbindingen”. Dit blijkt uit regelmatige publicaties van Idzerda in het blad 
,,Telefonie en Telegrafie”. Sinds de oprichting van de N.V.V.R in 1916 gebruikte de N.V.V.R een gedeelte van 
dit blad als verenigingsblad (tot het uitkomen van Radio Nieuws op 1-1-1918). En in dit deel publiceerde 
Idzerda regelmatig de voorhanden literatuur zoals hieronder aangegeven:

Tijdschriften ter lezing
Het Technisch Bureau ,,Wireless” heeft voor leden der vereeniging de gelegenheid opengesteld om in een 
harer lokalen, van Hovestraat 105 te den Haag, op alle werkdagen, bij voorkeur tusschen 2 en 5 uur des 
middags, inzage te nemen van de aldaar aanwezige boeken en tijdschriften op radiogebied.
De volgende tijdschriften liggen geregeld ter lezing:
The Popular Science Monthly
The Wireless age
The Wireless World
The Model Engineer and Electrician
The Electrician
Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie
Technisch Tijdschrift
Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Ingenieurs
De Natuur
De officiële lijst van radiotelegraphische stations, uitgave van het Internationaal Bureau te Bern

(uit : Maandblad voor Telefonie en Telegrafie van 1 Augustus 1916)

Leonard Bal had dus minstens 3 bronnen om zijn kennis van de ,, draadlooze verbindingen ” op te doen: de 
bibliotheek van de Gemeentelijke Zeevaartschool in Rotterdam, de bibliotheek van T.B. Wireless en de biblio-
theek van de N.V.V.R, waaruit leden boeken konden lenen vanaf 1916.   (wordt vervolgd)

Bronnen:
Peter den Boer, Telegraaf, Gedenkboek n.v.v.r 1916 – 1926, RGC midden Nederlanden, City of London
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De kerkgang in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw was veel beter dan nu. Dit hield tevens in 
dat er meer religieus getinte radioprogramma’s werden gebracht door een aantal van de Hilversumse omroe-
pen. Er werden zelfs speciale onderzoeken gedaan naar het luistergedrag gericht op religieuze programma’s, 
zoals in een bepaalde week van juni 1970. Laten we eens duiken in de cijfers van een dergelijk onderzoek.

De gemiddelde luisterdichtheid van een godsdienstig gesproken woordprogramma op de radio bedroeg door 
de week 2.5 procent en ‘s zondags 
1.8 procent. De protestantse radio-
uitzendingen bereikten door de week 
een gemiddelde luisterdichtheid van 
2.2 procent, de rooms-katholieke 
3.6 procent. ‘s Zondags waren deze 
cijfers respectievelijk 1.9 en 1.6 
procent. Een luisterdichtheid van 1 
procent was destijds gelijk aan on-
geveer 90.000 luisteraars. Zie daar 
enkele van de onderzoekresultaten 
uit het rapport ‘Godsdienst op de ra-
dio’, dat was samengesteld door de 
afdeling Studie en Onderzoek van 
de NOS op basis van de luisterdicht-
heidsgegevens van de week van 14 
tot en met 20 juni 1970. 

De luisterdichtheidsmetingen werden, zoals bekend, in opdracht 
van de afdeling Studie en Onderzoek van de NOS uitgevoerd door 
het bureau Intomart. Van het totaal aantal uren, dat Hilversum 1 
en 2 destijds wekelijks programmeerden, bestond 5 procent (dat 
was ongeveer 12 uur) uit de zogenaamde godsdienstige gesproken 
woordprogramma’s.

Ruim 6 van deze 12 uren werd ‘s zondags uitgezonden. Door de 
week was dagelijks iets minder dan een uur aan godsdienstige pro-
gramma’s te beluisteren. Ruim de helft van de godsdienstige uit-
zendingen op zondag waren kerkdiensten (4 uur) en overwegingen 
(2 uur).

Ruim driekwart van de godsdienstige radio-uitzendingen waren pro-
testant en werden uitgezonden door de NCRV, het IKOR, het Con-
vent van Kerken of de Evangelische Omroep. Een kwart van de pro-
gramma’s was gericht op de rooms-katholieken en werd verzorgd 
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door de KRO in samenwerking met RKK. Het 
publiek dat naar godsdienstige programma’s 
pleegde te luisteren was, blijkens het rap-
port, ouder en bestond voor een groter deel 
uit vrouwen dan het publiek van een gemid-
deld radioprogramma.

Zowel ‘s zondags als door de week vorm-
den de gereformeerden de grootste groep 
luisteraars van alle protestantse program-
ma’s en alle religieuze muziekuitzendingen. 
Protestantse kerkdiensten, die door de week 
werden uitgezonden (middagdiensten), had-
den met 61 procent het hoogste percentage 
gereformeerde luisteraars van alle godsdien-
stige programma’s. Het rapport sprak in dit 
geval van een uitzonderlijke situatie, als men bedenkt, dat slechts één op de 10 Nederlanders destijds 
gereformeerd was.

Van het aantal luisteraars naar protestantse uitzendingen door de week was destijds 23 procent rooms-ka-
tholiek, 35 procent gereformeerd, 10 procent hervormd, 18 procent lid van een andere kerkelijke- of gods-
dienstige groepering en 14 procent onkerkelijk. De rooms-katholieke uitzendingen door de week trokken 40 
procent rooms-katholieke luisteraars, 20 procent gereformeerden, 18 procent hervormden, 4 procent leden 
van andere kerkelijke of godsdienstige groeperingen en 18 procent onkerkelijken.

De publiekssamenstelling van een gemiddeld radioprogramma was: 41 procent rooms-katholieken, 10 pro-
cent gereformeerden, 10 procent hervormden, 17 procent leden van andere kerkelijke of godsdienstige 
groeperingen en 22 procent onkerkelijken. We zijn ruim 45 jaar later en hebben veel minder kerkelijken, 
minder religieuze programma’s en bovendien een veel lager luisterpercentage als het gaat om dergelijke 
programma’s. 
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Rond de eeuwwisseling viel definitief het doek voor De Nieuwe 
Vrijzinnige Omroep (NVO) uit Amersfoort. Het vijf minuten du-
rende ‘Vrijzinnig Vizier’, dat op zaterdag op het toenmalige Radio 
5 werd uitgezonden, werd door beschermheer AVRO geschrapt. 
De AVRO wilde niet op de opvolger van Radio 5 (747AM) uitzen-
den en in de AVRO-uren op de sport- en nieuwszender Radio 1 
was voor vrijzinnigheid geen plaats. De NVO werd in 1975 opge-
richt, nadat de VPRO de religie had afgezworen. Dat was tegen 
het zere been van doopsgezinden, vrijzinnig hervormden, remon-
stranten en religieus-humanisten die ineens zonder spreekbuis 
zaten. AVRO-voorzitter Keyzer vond het jammer dat de vrijzin-
nige stem het zwijgen was opgelegd en gaf de pas opgerichte 
Nieuwe Vrijzinnige Omroep een uur zendtijd. Die constructie was 
niet nieuw: zo zond bijvoorbeeld in de jaren twintig en dertig de 
RVU zijn eerste programma’s uit in HDO/AVRO én VARA zendtijd. 
Eind jaren tachtig van de 20e eeuw deed de NVO een aanvraag 
voor een eigen zendmachtiging. Die werd door de Raad van 
State afgewezen. Reden: ‘gevaar voor 
versnippering van de zendtijd‘. Er wa-
ren te weinig vrijzinnig protestanten om 
een heuse aspirant-omroep te worden. 
Het NVO-uur bij de AVRO werd uitein-

delijk teruggebracht tot een rubriek van 
vijf minuten, verzorgd door dominee Dick Werner en later 
door de christelijk-gereformeerde theoloog dr. Anne van 
der Meiden. Zijn laatste uitzending was op 31 maart 2001. 
Een jaar eerder had de NVO nog besprekingen gevoerd 
met De Nieuwe Omroep (DNO) van Aad van den Heuvel 
en Walter Etty, maar aangezien DNO zelf geen zendtijd 
kreeg (angst voor ‘versnippering’?) liepen die contacten 
op niets uit. Volgens NVO-voorzitter Bos luisterden op 
de zaterdagmorgen maar liefst 45.000 mensen naar de 
NVO minuten. Met de AVRO werd nog onderhandeld om 
het vrijzinnige geluid te stallen op de AVRO internetsite. 
Maar het web opgaan kon de NVO natuurlijk ook zelf, niet 
gehinderd door rechtscolleges of omroepcommissies en 
tegenwoordig als onderdeel van het Zin Theater: www.
zintheater.nl

boven: AVRO-voorzitter M.J. Keyzer (foto: Collectie SPAARNE-
STAD/ Wikipedia)
links: dr. Anne van der Meiden (foto: Evertjan Hannivoort - CC 
BY-SA 3.0 - Wikipedia)

Vrijz innigOmroep-historie
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Ik wil graag met je terug gaan naar het jaar 1968. Ik was toen 19 jaar en keek met meer dan gemiddelde 
aandacht naar de nieuwsprogramma’s en de actualiteitenrubrieken van de diverse omroepen op de televisie. 
De inhoud van deze laatste groep varieerde nogal eens als het gaat om duidelijkheid en onafhankelijkheid. 
In die tijd bewaarde ik al aantekeningen als het gaat om de televisieprogramma’s die via Nederland 1 en 
Nederland 2 werden uitgezonden, maar ook aangaande de diversiteit aan nieuwsprogramma’s die via de toen 
bestaande drie Hilversumse radionetten werden uitgezonden.

Over de luisterdichtheid van de actualiteitenprogramma’s van de radio had men destijds over het algemeen, 
ondanks de opkomst van de televisie, niet te klagen. Integendeel, de geboorte van de televisie had de inhoud 
van de radioprogrammering juist uit haar versuffing gehaald. De radio had zich opnieuw van haar waarden 
bewust dienen te maken, ze had een duidelijke richting gekozen en werd het vooral het belichten van achter-
gronden, het becommentariëren van het nieuws en het geven van het nieuws aanvullende informatie.

Er waren destijds vijf belangrijke actualiteitenrubrieken op de radio en het is interessant terug te lezen hoe 
men destijds dacht over het belang van het brengen van actualiteiten en de geringe snelheid waarmee men 
kon werken. Immers was er beperkte zendtijd en waren er beperkte financiën om de programma’s snel en 
effectief te maken. In de kranten van de Gemeenschappelijke Persdienst waren destijds korte gesprekken te 
vinden met de vijf hoofden van de radioactualiteitenrubrieken over hun wijze van werken en hun inzichten. 

Ik wil één van deze vijf gesprekken graag terugbrengen om te 
tonen hoe destijds over het één en ander werd gedacht en stel U 
Jacques Grijpink (foto) van de KRO voor. Geboren in november 1925 
in Den Haag en overleden in maart 2003 in Eindhoven, alwaar hij 
was blijven wonen na de periode dat hij directeur Omroep Brabant 
was. Tijdens zijn militaire diensttijd heeft hij gewerkt bij de radio 
in Indonesië, waarna hij verder ervaring opdeed met journalistiek 
werk bij het Binnenhof. Vervolgens kwam bij de nieuwsdienst van 
de Wereldomroep terecht. 

Hij ging weer terug naar Azië en werd daar tijdelijk aangesteld als 
hoofd gouvernementsomroep Nieuw Guinea. Na terugkomst werd 
hij chef bureau Den Haag van de Wereldomroep en kwam in 1965 
in dienst van de KRO. Over de vergelijking tussen het brengen 
van de actualiteiten via radio en de televisie stelde hij destijds 
dat de sfeer van radio- en televisiejournalistiek parallel liep, alleen 
dat de mogelijkheden te werken binnen beide media totaal anders 
waren.

Grijpink: “Toen in 1965, om een voorbeeld te noemen, Premier Sjastri van India overleed, was uiteraard zo-
wel radio als televisie te laat. De mensen van ‘Brandpunt’ zijn er toch heengegaan: ze maakten een reportage 
van de begrafenis en dat werd een dramatisch document van een aparte dimensie. Zoiets kan bij de radio 
natuurlijk niet. Wij zitten dichter op de directe actualiteiten en dichter op het commentaar daarop. In dat 
opzicht staan wij meer in de buurt van een krant dan de televisie. Onze documentaires kun je vergelijken met 

Actualiteiten op 
de radio anno 1968




de luxe pagina’s van een dagblad. De radiojournalistiek wordt volwassen. Eerst nu gaat de functionele infor-
matie pas goed van de grond komen en dat is mijns inziens ons sterke punt én ons belang. Vroeger wilden 
we slechts cultuur bij de mensen brengen — de confessionele omroepen hadden voorts hun verkondigende 
taak, de niet-confessionele hun verstrooiende taak. Maar de echte goede informatie is altijd verwaarloosd.”

Dat de actualiteitenrubrieken rond die tijd duidelijke vooruitgang maakten en de journalisten van deze 
rubrieken zichzelf op een hoger niveau tilden had vooral te maken met het verschijnen en de aanpak van 
de actualiteitenrubrieken bij de televisie. Dat de luisterdichtheid van radioprogramma’s, overdag alleszins 
redelijk te noemen was en in de avonduren terugliep onder invloed van de televisie, was destijds een zaak 
die op zeer veel mensen ontmoedigend heeft gewerkt. 

Grijpink: “De televisie doet mij geen pijn, ik ga er bepaald niet gebukt onder. De glamour van het bij de radio 
werken is er een beetje af, gelukkig maar: het komt de journalistieke werkzaamheid echt wel ten goede — je 
hoeft er geen mooie stem meer te hebben, het gaat er slechts om wat je te vertellen hebt. Zo is ons werk 
gewoon handwerk geworden en ambachtelijk trachten we het zo goed mogelijk te doen”.

Een van de belangrijkste bestanddelen van de radiojournalistiek was en is natuurlijk het geven van informa-
tie, achtergronden en commentaren. Andermaal Grijpink: “Twee facetten zaten er aan dit onderwerp: In de 
eerste plaats de identificatie door middel van geluid en in de tweede plaats het bevredigen van de nieuws-
honger. Zolang de televisie niet de hele dag uitzendt, blijft er vooralsnog voor de radio voldoende ruimte over. 
Als de televisie wel uitzendt, moet je gaan werken voor een geselecteerd publiek. Er luisteren ‘s avonds altijd 
mensen: in de eerste plaats heeft niet iedereen een televisietoestel en in de tweede plaats is er een groep 
die geen bevredigende televisiekeuze kan maken en in de derde plaats is er een groep die wat de televisie 
biedt te oppervlakkig vindt. Op deze groepen kun je je programma richten.”

Radiojournalistiek dient aansluitend te zijn op de feitelijke nieuwsmededelingen en men geeft daar onder-
meer toelichting op en commentaren, dus men informeert het luisterpubliek publiek. Grijpink: “Dat is nuttig 
en tevens is het plezierig dat er regelmaat is waarmee wij uitzenden. Daarmee kweek je een groep geïnteres-
seerden. Wij werken er op vooral kort en informatief te zijn. Onze onderwerpen duren zelden langer dan drie 
minuten. We proberen zoveel mogelijk afwisseling te bereiken. We hebben bijvoorbeeld ook onze ‘kranten-
koppen’ verwerkt op radiomanier. Moeilijk is dat je natuurlijk altijd sterk afhangt van je nieuwsaanbod. Heb je 
teveel, dan pas je lastig in het uitzendschema. Heb ik echter te weinig, dan heb ik niet de minste behoefte de 
onderwerpen te rekken. Het zogenaamde opzouten bij een te groot nieuwsaanbod is er bij ons niet bij — wat 
niet meekan, wordt weggegooid. Doe je dat niet, dan raak je je voorsprong van snel informeren kwijt”

Destijds dus een totale andere beleving van actualiteiten op de radio, waarbij het luisteren heden ten dage 
naar bijvoorbeeld naar Radio 1 snel gaat vervelen daar veel te veel onderwerpen bij herhaling voorbij komen 
zonder echt te worden uitgediept, enkele uitzonderingen daargelaten.

Jacques Grijpink werd in 1976 benoemd tot directeur Omroep Brabant, die eerst alleen in de regio Eindhoven 
programma’s verzorgde. Later werden er editieprogramma’s gericht op diverse delen van de provincie en 
heden ten dage is men in de gehele provincie Brabant 24 uur per etmaal actief in radio, waarvan een deel 
met non-stop muziek. 
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In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam er tal van apparaten op de markt die voorheen ondenkbaar 
waren. Veel van de advertenties in de weinige tijdschriften die in de tijd op de markt verschenen droegen 
de naam van R.S. Stokvis. Deze handelsmaatschappij importeerde en verkocht tal van technische goederen, 
uiteenlopend van smeermiddelen tot consumentenproducten als fietsen – al dan niet met hulpmotor - en 
bromfietsen. Voor de afzet en service ontwikkelde Stokvis in de loop van de 20ste eeuw een landelijk net 
van vestigingen met magazijnen, met daarnaast een aantal regiokantoren. Het bedrijf, met het hoofdkantoor 
te Rotterdam, telde in de jaren vijftig twintig handelsafdelingen. Stokvis verwierf ook grote belangen in vele 
industriële ondernemingen, waarvan het in Den Haag gevestigde Van der Heem, met het merk Erres. De 
huisvrouw als ook de huisman werd in mooie zwart-wit foto’s gelokt om bepaalde producten te overwegen 
aan te schaffen. Gezien sommige prijzen diende er lang over te worden gespaard om tot aankoop van de nut-
tige producten over te gaan. Een historische collage aan advertenties uit het Freewave Nostalgie Archief.

Stokvis
Tekst: Hans Knot
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Al jaren lang heb ik een abonnement bij de Nederlandse Spoorwegen voor zestigplussers. Hierdoor heb ik 
een 7-tal dagen waarop ik gratis mij per trein in Nederland kan verplaatsen. Eén van deze kaarten kan op 
een willekeurige dag worden gebruikt, de anderen zijn allen afzonderlijk afgebakend voor gebruik binnen een 
periode van 2 maanden. Helaas kom ik er nooit toe om ze allemaal te gebruiken. Door dit abonnement heb 
ik 40% korting op andere reizen, waar ik vooral op kortere afstanden gebruik van maak. 

Het voordeel van alle abonnementhouders, aangesloten bij de NS, is dat ze vier keer per jaar het zeer infor-
matieve blad ‘Spoor’ in de brievenbus krijgen. Vol met toeristische trips, voordeelreisjes, stedenbeschrijvin-
gen en aandacht voor het lezen tijdens de reis. In de jaren zeventig waren er kleine informatieve boekjes bij 
de informatiebalies van de diverse stations in ons land gratis te verkrijgen voor elke reiziger van de NS. Niet 
alleen zijn die boekjes verdwenen maar ook een groot deel van de informatiebalies zijn wegbezuinigd.

In 1977 kwam bijvoorbeeld de infofolder ‘Wandelen en Fiet-
sen met NS’ uit. Liefst 48 pagina’s om de lezer te informeren 
over allerlei fietsroutes in Nederland die gemakkelijk per 
trein waren te bereiken en de manier om de wandelaar en 
de fietser enigszins uit eigen omgeving te krijgen en nieuwe 
mooie natuurgebieden en meer te laten ontdekken. Tevens 
kwam men vanuit de NS burelen met prachtige aanbiedin-
gen, waaronder ‘meerdaagse NS-vakantie-reizen voor lief-
hebbers van fietsen.’

Wandelen en fietsen ging met de NS gewoon het hele jaar 
door want wat was en is er gezonder om zo maar eens 
tussendoor erop uit te gaan? Gewoon de sleur van alledag 
even ervan af te schudden. Bij de NS ging men ervan uit dat 
na zo’n ‘dagje uit’ de volgende dag men als herboren mens 
de taken weer op zich kon nemen. De wandel- en fietsrou-
tes, zo stelde men, waren - in samenwerking met verschil-
lende organisaties op het gebied van de natuurbescherming 
en toerisme - uitgezet. Het ging om 25 wandelroutes en 
liefst 45 fietsroutes.

Voordat men in de folder overging tot de beschrijving van 
de routes en de daaraan gekoppelde voordelen, werd ver-
meld dat ze slechts van 1 mei tot 30 september 1977 geldig 
zouden zijn maar dat daarna een nieuwe serie voordelen 
zou worden verspreid, af te halen bij de toen populaire in-
formatiebalies van de NS. En het vingertje werd ook nog 

even omhoog gehouden: ‘Wees zuinig op onze natuurgebieden! Werp geen resten van levensmiddelen of 
papier, flessen en blikjes weg!’

Tevens werd vermeld dat voor een viertal wandelroutes het uit den boze was de trouwe viervoeter, genaamd 
‘hond’, mee te nemen en dat deze bij de andere routes alleen aangelijnd mee mocht. Vervolgens werd er 

Wandelen en fietsen 
met de NS in 1977  tekst: 

Hans Knot
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een opsomming gemaakt van de wandelkaarten die men bij de NS kon kopen in samenhang met het (retour) 
treinkaartje naar de betreffende bestemming. Koppelverkoop dus. Uitzondering daarop was er gemaakt voor 
de houders van abonnementen zoals de bezitters van ‘8-daagse kriskrasreizen’, tienertoeren, 60+ en 65+ 
abonnees. Zij konden op vertoon van de abonnementskaart op het station van aankomst een gratis wandel-
kaart afhalen van de toen overbekende informatiebalie.

Het leuke van die wandelingen was dat je in uithoeken van het land kwam, waar je normaal als reiziger niet 
zo snel de trein zou verlaten. Neem nu de wandelkaart nummer 12 van die periode. Die bracht je op drie 
stations, namelijk die uit je eigen woonplaats voor vertrek en weer terugkeer en ook die van Driebergen-
Zeist en die van Maarn. In Driebergen-Zeist was het een kwestie van uitstappen en de wandeling, volgens 
de aangeschafte wandelkaart, beginnen en na afloop weer opstappen op het NS-voertuig op het station van 
Maarn om de route naar je woonplaats te vervolgen en om de prachtige dag te voltooien.

En wat behoorde destijds bij de aanschaf van wandelkaart nummer 12 bestemd voor de Utrechtse Heuvel-
rug? Ten eerste de treinreis 2e klasse heen naar Driebergen-Zeist en terug van Maarn naar het thuisstation. 
Ten tweede de routebeschrijving van de aangeschafte wandelkaart. Bij aankomst had men recht op koffie en 
koek in de stationsrestauratie van het station Driebergen-Zeist. Tijdens de wandelroute was er koffie gratis 
te verkrijgen, met daarbij de toen populaire ‘sprits’ in restaurant ‘Bonaparte’ en ook nog op de koop toe was 
er nog een rustpunt ingelast in restaurant ‘De Koehoeve’ voor het verkrijgen van de gratis frisdrank. 

De wandeling, met een lengte van 13 kilometer, voerde je van Zeist naar Meern en leidde je door een aantal 
prachtige landgoederen zoals de Wilinkshof, boswachterij Bornia en den Treek-Henschoten. Bos, heide en 
zandverstuivingen wisselden elkaar af en na ongeveer twee uur wandelen was daar het plaatsje Austerlitz 
en de koffie met sprits. 

Het tweede gedeelte van de wandeling was voornamelijk in de grote boswachterij van Austerlitz, om uit-
eindelijk na ongeveer 90 minuten aan te komen bij de Koeheuvel, waar na verfrissing nog een 10 minuten 
durende wandeling richting station de Maarn volgde. Bijna veertig jaar later zijn beide uitspanningen voor 
verfrissing nog steeds intact. Kosten van dergelijke reisjes en wandelingen lagen rond de 20 gulden, al naar 
gelang van welk station je vertrok in de ochtend.

Bij de fietsroutes had men natuurlijk het probleem dat er ook een fiets diende te worden gehuurd bij het 
station van aankomst en was er een betere planning gewenst. Immers waren er meer mensen die de route 
wensten te maken en was reservering van een fiets op het betreffende station echt een noodzaak. Bij enkele 
fietsroutes was een fotosafari gekoppeld, dit in samenwerking met het toen nog bestaande bedrijf KODAK. 
Het had via ‘geef mij maar een Kodak cadeau’, een uitgebreide reclameactie van Radio Noordzee, de ‘Kodak 
Instamatic’ in de markt gezet. 

En dan was er de ‘8-daagse vakantiereis’ waar niet alleen de fietsreservering verzekerd was maar de NS ook 
nog eens voor onderdak in een hotel of pension, op basis van half pension, zorgde. Deze mogelijkheid werd 
echter alleen geboden tussen 1 mei en 1 september van 1977. Er waren daarbij drie mogelijkheden met de 
volgende plaatsen als overnachtingsplek. Assen in Drenthe, Twente met als standplaatsen Vasse en Ootmar-
sum en tenslotte Zeddam in Montferland. En voor een totaalprijs van onder de 300 gulden had je vanaf het 
diner op de eerste dag tot en met het ontbijt op de laatste dag veel plezier en vertier in de natuur.

Deelnemers aan die bepaalde routes konden een of meerdere foto’s maken, waarbij het niet noodzakelijk 
was gebruik te maken van Kodak fotomateriaal. Nadat men de foto’s had gemaakt en laten ontwikkelen en 
de beste foto had uitgekozen kon deze worden opgestuurd naar Kodak Nederland, dat gevestigd was in 
Driebergen. Geheel gratis kreeg men vervolgens een afdruk van 13 bij 18 cm thuis gestuurd. 

Verder zat er een fotowedstrijd aan gekoppeld waarbij een vakkundige jury een groot aantal foto’s zou kiezen 
als prijswinnende. Zowel Kodak als de NS stelde prijzen beschikbaar zoals 25 fototoestellen, waardebonnen, 
8-daagse ‘Kris-Kras abonnementen’ en dagkaarten. Al met al toen ook al reden genoeg voor een heerlijk 
dagje uit via het spoor.
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Boodschappen doen is voor mij altijd een groot feest. Zo 
liep ik recentelijk door een pand van een grootgrutter en 
zag een aanbieding van voorverpakte soepen van Unox. 
Soepen maken we liever zelf, vooral door een prachtige va-
riatie die je ervan kunt maken door niet op de standaardre-
cepten af te gaan maar zelf volop te experimenteren.

Maar bij het zien van de aanbieding gingen mijn gedach-
ten meteen decennia terug in de tijd. Twintig jaar geleden 
was ik intensief bezig met research voor een artikel inzake 
de ontwikkeling en invoering van hitparades – in welke 
vorm dan ook – binnen ondermeer de Amerikaanse radio-
industrie. Daarbij maakte ik gebruik van een groot aantal 
oude radio-opnamen van Amerikaanse radiostations om de 
nodige conclusies te kunnen trekken, in vergelijking met 
de ontwikkeling van de radio en dus ook de hitlijsten in 
West-Europa in de late jaren vijftig en zestig van de vorige 
eeuw.

In Europa stond die ontwikkeling nog op een laag peil en 
slechts weinige radiostations maakten gebruik van een 
lijstje met favoriete platen verpakt in bijvoorbeeld een we-
kelijkse top 10. Ga er maar vanuit dat deze lijstjes niet 

waren gebaseerd op verkoopcijfers 
maar meer door invloed van de sa-
menstellers van de radioprogram-
ma’s op de betreffende stations. 
Vaak was het dus een kwestie van 
nat vingerwerk door de samenstel-
lers en deels viel het te vergelijken 
met wat later in ons land de Tippa-
rade werd. Een hitlijst met een soort 
van voorspellende waarde die soms 
de geschiedenis inging als ‘The Pre-
diction Hit 40’. 

Tijdens het beluisteren van de di-
verse oude Amerikaanse opnamen 
viel me het op dat bepaalde stations 
ook afwijkende aantallen platen in 
de wekelijkse hitlijst hadden. Een 
station liet bijvoorbeeld in 1963 we-
kelijks 63 platen toe in de hitparade, 
wat door Radio Caroline in 1965 nog 
werd gedupliceerd met een weke-

UNOX niet alleen
in Nederland ��ks�: 

H�n� K�� 



FREEWAVE Nostalgie  • 37

lijkse lijst van 65 platen. Weer een ander Amerikaans station haalde wekelijks liefs 95 platen onder de aan-
dacht via haar hitlijst, de reden was dat men via 95FM was te beluisteren. 

In een van de opnamen, die ik beluisterde, was een radioshow van 2 maart 1964. Er was tot mijn verbazing 
– en daar komt de link naar de soep van Unox – reclame voor het Nederlandse bedrijf te beluisteren. Het ging 
om een opname van WQAM met de deejay Lee Sherwood. In de opname werd op een zeer geloofwaardige 
manier de kwaliteit van de ham, uiteraard in een blikje, van Unox beschreven. Met de gedachte dat hopelijk 
de reclame invloed had gehad op de ham-etende Amerikanen, besloot ik in een opwelling een kopie van de 
betreffende opname te maken en op te sturen naar het hoofdkantoor van Unox in Oss.

Een tweetal weken later kreeg ik een pakketje toegestuurd vanuit Oss met een begeleidende brief van Mevr. 
C. Broers, van de afdeling Consumenten Service. Hieruit bleek dat de marketiers de opname met belangstel-
ling hadden beluisterd en zeer positief hadden gereageerd. De cassette verdween in het historisch archief 
van Unox en de onderneming stuurde een doos met de hun overbekende specialiteiten als dank.

Uiteindelijk ontstond er een gezamenlijk artikel van de pen van Ger Tillekens, Jean Luc Bostyn en Hans Knot 
over de prehistorie van de hitparade, dat via onderstaande link is te lezen:

http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME02/Prehistorie_van_de_hitparade.shtml

Zeezenders en mediaherinneringen

MediaPages.nl

Radionieuws? Radiotrefpunt doet een boekje open

Radiotrefpunt.nl
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Iedere stad in Nederland zal wel van die prachtige historische gebouwen hebben waarvan soms de toekomst 
niet langer zeker is. Dit speelde in Groningen begin zeventiger jaren van de vorige eeuw toen de Harmonie, 
gevestigd aan de Oud Kijk in ’t Jatstraat, steeds minder belangstelling kreeg van mensen die normaal in het 
complex aan allerlei activiteiten meededen. Op 1 februari 1971 kwam daarbij ook nog eens de mededeling 
dat de N.V. Verenigde Nederlandse Brouwerijen Breda-Oranjeboom te Rotterdam had besloten de exploitatie 
van de oude Harmonie per 1 juli van dat jaar te beëindigen. Het gemeentebestuur was daarvan schriftelijk 
op de hoogte gesteld.

De belangrijkste conse-
quentie zou zijn, dat het 
Noordelijk Filharmonisch 
Orkest, kortweg het 
NFO, vijf maanden later 
op straat zou komen te 
staan. Het gemeentebe-
stuur overwoog dan ook 
ernstig om het orkest met 
ingang van het daarop 
volgende seizoen in de 
zogenaamde Evenemen-
tenhal, gelegen aan de 
rand van het Stadspark, 
te laten spelen, totdat het 
cultuurcentrum ‘de Oos-
terpoort’, die in aanbouw 
was, gereed kwam.

Destijds lag wethouder Hendriks, verantwoordelijk voor ondermeer cultuur, in het ziekenhuis voor herstel na 
een breukoperatie. Maar hij wilde toch commentaar geven betreffende de berichtgeving van de brouwerij: 
“Er wordt nog met de brouwerij onderhandeld over een oplossing van het probleem. Pas als het resultaat 
daarvan bekend is, zal over de huisvesting 
van het NFO worden beslist”. De vraag was 
natuurlijk of de opmerking van de wethou-
der een zoethoudertje was.

Dan was de verklaring van de woordvoer-
der van de brouwerij, Ouwerkerk, tegen-
strijdig want hij gaf destijds aan dat er 
van onderhandelingen met de afdeling 
exploitatie van Breda- Oranjeboom op dat 
moment echter geen sprake was. In een 
eerder stadium had men wel besprekin-
gen met het gemeentebestuur gevoerd. 
Daarbij was van de kant van de Brouwerij 
gesteld, dat op de exploitatie van de Har-
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monie tienduizenden guldens verlies was geleden, sinds men er in 1965 met de exploitatie was begonnen, 
en dat men onmogelijk op die manier verder kon gaan.

Men heeft vanuit de brouwonderneming destijds gevraagd 
om verliesgaranties, maar daar voelde men bij de gemeente 
Groningen niet veel voor. Wethouder Hendriks opperde toen 
de mogelijkheid, om het NFO in het nieuwe seizoen naar de 
Evenementenhal te laten uitwijken. Het gaf destijds nogal wat 
roering, mede door de deels geslotenheid van het gemeentebe-
stuur die niet eerder openlijk naar buiten trad. Toch was er al 
weken van tevoren een brief bij de gemeente binnengekomen 
waarin werd gesteld door N.V. Verenigde Nederlandse Brouwe-
rijen Breda-Oranjeboom dat men met exploitatie van de Har-
monie per 1 juli 1971 zou stoppen.

Op die brief is, volgens de brouwerij nooit enige reactie ont-
vangen. ‘Breda-Oranjeboom was destijds aan de exploitatie van 
het vervallen Harmoniecomplex begonnen, nadat haar van de 
kant van het gemeentebestuur van Groningen de toezegging 
was gedaan, dat ze de leverantierechten zou krijgen van het 
nieuwe cultuurcentrum in aanbouw, de Oosterpoort. Met dat 
vooruitzicht was men bereid de exploitatieverliezen binnen het 
Harmoniecomplex te accepteren. Men wist toen echter niet be-
ter, of dat het nieuwe cultuurcentrum er eind 1970 zou staan.

In de lente van 1971 bleek dat men nog minstens drie jaar 
moest wachten tot het complex zou worden geopend wat het 
wachten niet waard was. Het zeven man tellende vaste per-
soneel van de Harmonie was al van het besluit op de hoogte 
gesteld. In de brief aan het personeel werd gezegd, dat met 
ontslag rekening diende te worden gehouden. Ondertussen 
gingen nog wel enige tijd de voorstellingen van kinderen van 
diverse openbare scholen tijdens de jaarlijkse schoolavond in 
de Harmonie door.

Het Harmoniecomplex was trouwens al eigendom van de Rijks Universiteit Groningen, waarbij er gedeelte-
lijke afbraakplannen waren. Het zou echter nog jaren duren voordat er echt werd gebouwd. De afdeling Or-
thopedagogiek heeft nog enkele jaren gebruikt gemaakt van een Jarino-gebouw dat stond opgesteld achter 
het Harmoniecomplex. Hier werden door de afdeling Praktijk kinderen getest.

Het was allemaal bij lange na niet optimaal te noemen. Het soort gebouw was een aaneensluiting van seg-
menten die normaal bij grote bouwketen werden gebruikt. Bovendien was er, na afbraak van diverse oude 
woningen aan De Laan wel ruimte gekomen voor deze noodgebouwen maar was geen rekening gehouden 
met een normale bestrating. Ook was er totaal niet gedacht aan parkeermogelijkheden. Zo kon het, bij slecht 
weer, gebeuren dat men meer door de plassen en in de modder liep dan op het noodstraatje. 

Nadat besloten was tot nieuwbouw achter het bestaande deel van het Harmoniecomplex werd voor de ac-
tiviteiten van het Instituut voor Orthopedagogiek andere ruimte gezocht. De afdeling Praktijk kreeg tijdelijk 
onderdak in een gebouwencomplex in de noordelijke wijk Paddenpoel.

Ondertussen verdween ook Oranjeboom bier en Bredabier van het Nederlands Brouwers-toneel om ver-
vangen te worden door Skol International. Vreemd genoeg kwam ik, op huwelijksreis in 1999, samen met 
mijn vrouw Jana, Bredabier weer tegen. Het recept en de licentie bleek te zijn doorverkocht aan een lokale 
brouwerij op het eiland Guernsey, onderdeel van de Channel Islands. 

Beeld Aletta Jacobs bij De Harmonie
© Focusgroningen.nl
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Op zondag 2 maart 2008 werd in de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk, ook bekend als de Noorderkerk aan 
de Akkerstraat in Groningen, de laatste dienst gehouden. Vanwege het teruglopend aantal leden en de grote 
onderhoudskosten werd de kerk uit 1920 verkocht. Daarmee verloren de Gereformeerde Kerken een van hun 
beeldbepalende kerkgebouwen in het Noorden. Hoewel het een term is voor de katholieken werd binnen de 
Vrijgemaakte Gereformeerde gemeente met respect gesproken over de Noorderkerk als ‘de kathedraal van 
het noorden’.

In 1944, het jaar van de breuk in de Gereformeerde Kerken, was het een van de weinige ‘oude’ gereformeer-
de kerkgebouwen die in handen kwam van de Vrijgemaakten. Het onderhoud van deze grote kerk was heel 
erg duur en bovendien was de Noorderkerk met 900 zitplaatsen ook te groot geworden voor de gemeente, 
die in 2008 nog 580 leden telde. 

In gedachten ging ik terug naar de zondagochtend eind jaren vijftig van de vorige eeuw toen het gezin Knot 
zich, rechts afslaand zich naar de Katholieke Kerk aan de Vinkenstraat begaf en onze wederzijdse buren de 
linkerkant opgingen. Geheel in het zwart gekleed, geen goedemorgen zeggend zoals op andere dagen van 
de week en een dik gebedenboek onder de arm op weg naar de Noorderkerk.

Het kerkgebouw staat in een oude wijk en 
men had duidelijk te maken met kerkge-
noten die verhuisden en die deels elders 
gingen kerken. Ook bleek in 2008 dat de 
gemeente veel ouderen telden mede omdat 
er een aantal bejaardenhuizen in de wijk 
staat. Op de zondag zaten er nog maar 250 
tot 300 mensen in de kerk om de dienst bij 
te wonen. Er werd overgegaan tot verkoop 
van het gebouw waarbij plannen werden 
bekend gemaakt dat er in en op het terrein 
van de kerk ruimte zou worden gecreëerd 
voor rond de 100 appartementen die vooral 
voor jongeren zouden worden bestemd.

De bouw van de studio’s in de Noorderkerk 
liep telkens stevige vertraging op. De bezwarencommissie van de gemeente weigerde bijvoorbeeld in eerste 
instantie de bouwvergunning. De uitspraak van de commissie was voor de protesterende omwonenden een 
overwinning. Maar ze beseften dat de plannen hiermee niet van de baan waren. Mede gelet op het gegeven 
dat er al veel meer jongeren in deze Plantsoenbuurt wonen was het voor de protesterende buurtbewoners 
een doorn in het oog dat er nog veel meer jongeren bij zouden komen. Er werd zelfs gesproken van minimaal 
70% van de totale populatie in de wijk.

Ondanks alle acties in de Plantsoenbuurt zijn recentelijk dan toch de werkzaamheden binnen de Noorderkerk 
begonnen. Gedurende de afgelopen jaren werd de kerk tijdens het zomerfestival Noorderzon bij herhaling als 
overdekte locatie verkozen voor optredens. Daar is nu een einde aangekomen getuige de foto die recentelijk 
werd genomen. Van buiten zal er niets aan de Noorderkerk veranderen, van binnen zullen jongeren een 
woonplek vinden en zullen er dingen gebeuren die zeker niet aan de regels van de Vrijgemaakte Gerefor-
meerde Kerk voldoen.

De kathedraal 
van het Noorden ��ks�: 

H�n� K�� 
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Men heeft zo van die momenten, bladerend door oude dagbladen, dat direct een herinnering naar boven 
komt, zoals met een krant uit de begin jaren zeventig waarin een advertentie voor een Amerikaans bedrijf 
dat zich nog niet lang daarvoor op de Europese markt had gezet. De gigant in de VS was duidelijk op zoek 
naar een groot marktpercentage op het gebied van de kopieermachines. Tijdens mijn eerste loopbaan als as-
sistent-bedrijfsarchivaris bij het Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe (EGD) was ik al in aanraking 
gekomen met de machines van Rank Xerox, waarbij de service van het bedrijf altijd voorop stond. 

De machines, die al snel de stencilmachine bij het EGD deden vergeten, kon behoorlijke aantallen aan en 
bovendien was het probleem een goed uitziende stencil te maken ook verleden tijd. Wel waren er de inciden-
tele storingen aan de machines maar ook daar leerde je mee omgaan. Hoewel we hadden ook een collega 
die storingen met opzet veroorzaakte en als dan de chef weer eens foeterend op de afdeling tekeer ging 
stelde deze collega dat hij het probleem wel even zou oplossen. De deuren van de machine werden geopend, 
hij dook in de machine en in no-time had hij het probleem, eerder door hem veroorzaakt, weer opgelost en 
kreeg hij weer alle complimenten die hij dacht te verdienen.

Na ruim 9 jaren bij dat bedrijf 
besloot ik de overstap te ma-
ken naar de tweede en laatste 
werkgever in mijn loopbaan, 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
We praten dan over 1975. Ik 
kwam in dienst bij de afdeling 
Orthopedagogiek, toen nog 
een kleine afdeling, en kreeg 
ondermeer de taak de afde-
ling te verfrissen op technisch 
gebied. De instituten werkten 
in die tijd nog voornamelijk 
individueel en dus was de 
ene beter uitgerust dan het 
andere. 

Ik wist echt niet wat ik de 
eerste dag zag. In de toch 
wel moderne tijd van hulpap-
paratuur voor een secretariaat 
en administratie maakte men 
er nog gebruik van een zoge-
naamde ‘nat kopieerder’, waar 
van die grijze, gladde kopieën 
uitkwamen. Papier zat op een 
rol en je kon zelf de lengte 
van een te maken duplicaat 

bepalen en als deze klaar was diende je die af te snijden. Het was absoluut een grote stap terug in de tijd, 
vergeleken waarmee we werkten bij het EGD.

Gedachten bij een
advertentie

 tekst: Hans Knot



42 • FREEWAVE Nostalgie

In de eerste week heb ik direct contact opgenomen met de persoon in Zwolle van Rank Xerox, waarmee ik 
ook de contacten had tijdens mijn werk op het EGD. Een offerte voor een lease-apparaat, inclusief onder-
houdscontract, was snel gemaakt en zo deed de Rank Xerox haar intrede de Grote Rozenstraat 38. Maar hoe 
ga je met zo’n machine om, vooral als er storingen ontstaan. Ook voor mij was het een nieuw type. Men had 
daar een gedegen oplossing voor, namelijk een korte opleiding in Zwolle als machine-operator. Drie man sterk 
gingen we naar Zwolle voor technische uitleg en een uitstekende lunch en na afloop kregen we, zoals een 
Amerikaanse bedrijf gewend is, een prachtig certificaat als machine-operator. Ik geloof dat collega Bieuwe 
Van der Meulen na al die jaren dit certificaat nog steeds in zijn bezit heeft. Ik dacht er even aan bij het zien 
van de advertentie op voorgaande bladzijde. 

…
Collega Bieuwe van der Meulen is helaas in oktober van dit jaar overleden.

Amerika, circa 1922. Een bezoekje aan deze herenkapper leverde nog een extra attractie op. Voor een munt-
stuk van 5 cent was het mogelijk een tijdje te luisteren naar de radio met behulp van een hoorschelp. Niet 
via een luidspreker, want die zou pas enkele jaren later worden uitgevonden. Het gaf de kapper wel hoofd-
brekens. Hij moest zorgen dat hij de draad niet doorknipte (die toch al veel te kort was) en ook moest hij 
er op de een of andere manier voor zien te zorgen dat het haar rondom het luisterend oor toch weer netjes 
gekortwiekt werd. De afgebeelde opstelling lijkt nog een beetje geïmproviseerd, met het toestel (scheef) 
op het tafeltje, hetgeen er op kan wijzen dat de kapper de noviteit nog maar kortelings had binnengehaald. 
Hoe lang je voor die 5 cent kon luisteren is niet bekend. Wel bekend is dat het gaan branden van een rood 
lampje betekende dat er opnieuw geld ingeworpen diende te worden. Maar of de jeugdige klant het zich kon 
veroorloven om zoveel geld kon verkwisten? 

Radio bij de kapper ��ks�:

J�� v�� H�����
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Met het starten van de zogenaamde mini licenties op de oude vertrouwde middengolf in Nederland wordt 
deze frequentieband toch wel weer interessant. Mede nadat het een na het andere land de afschaffing van 
uitzendingen via de middengolf van de staats- en commerciële radiostations heeft ingesteld. Het komt er op 
neer dat velen, die in lang vervlogen tijden zich op een illegale manier de vingers hebben gebrand aan het 
bewandelen van de AM frequenties of in een ander frequentiebereik actief waren, nu proberen een heel klein 
puntje van de nieuwe feestelijke grote AM-taart mee te pikken.

Daar zijn vele ‘zondaars’ bij die ik in vroegere jaren ook ben tegengekomen en waarmee een bijzondere band 
is opgebouwd. Een andere categorie is die waarin mensen zich, al dan niet georganiseerd, bezighouden met 
het verzorgen van radio-uitzendingen via internet. Ook daarvan zijn er contacten die decennia teruggaan, 
terwijl er ook goede contacten recentelijk werden opgebouwd met wat voor mij ‘nieuwkomers’ zijn. 

Het leuke van radio, door mij in verschillende vormen in de afgelopen 47 jaar gemaakt, is dat er bij ieder 
contact wel een herinnering of meer is blijven hangen. Radio heeft ons een binding gegeven die niemand 
meer van ons afneemt. Het brengt me vandaag tot twee zaken die ik met de lezer wil delen.

Allereerst greep ik recentelijk weer eens terug 
naar een oude Sony ICF 7600 radio die, voor-
zien van een aantal korte golf banden alsook FM, 
lange golf en middengolf, een hele wereld vol ra-
dio-uitzendingen tot me heeft gebracht nadat ik 
deze transistor begin jaren tachtig aanschafte. Het 
bracht me naar herinneringen van andere radio’s 
die, voorzien van een aantal batterijen, tot mijn 
eigendom mochten worden gerekend. 

Onze eerste transistorradio in huis was eigendom 
van mijn broer Jelle en was verkregen met korting 
door gespaarde bonnen bij een zeepmiddel in te 
leveren bij aanschaf van het toestel. Een grote, 
draaibare schijf bracht je naar een ander radiostation. Blauw van kleur was het toestel en niet al te groot kon 
het staan op het apothekerskastje dat aan de buitenmuur van de keuken was opgehangen. Het was in 1965 
dat deze transistorradio een belangrijk voorwerp werd in Huize Knot en de eerste viltstiften hadden ongeveer 
tegelijkertijd de kleurpotloden verdrongen. Ze kwamen ons goed van pas door met streepjes aan te geven 
waar onze favoriete radiostations waren te vinden.

Zelf zat ik op de middelbare school en haastte me, op de dagen dat ik de middagen niet vrij was, met grote 
passen richting huis zodat ik nog een graantje kon meepikken van één van mijn favoriete programma’s. 
Het betrof de ‘Five by Four’ show tussen 4 en 5 uur op Radio City, dat via de 299 meter haar programma’s 
uitstraalde. Om en om muziek van de vijf leden van de Rolling Stones en de vier leden van The Beatles. Een 
zwarte streep van een viltstift stond voor de frequentie van Radio City.

Zo hadden de belangrijkste zeezenders uit die tijd hun eigen kleurtje op de afstemschaal, hoewel ik me 
niet kan herinneren dat de liefde voor Radio Veronica zo ver ging dat deze werd beloond met een kleurrijke 

Radio beleven tekst:
Hans Knot
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aanduiding. In ieder geval kwam het tot een tweestrijd tussen beide broers. Vraag men niet wat de exacte 
aanleiding was, maar het ging in ieder geval erom dat mijn broer naar een ander radiostation dan ikzelf 
wenste te luisteren. Wie er stijfkoppig was laat ik ruim 50 jaar later ook in het midden maar plotseling vloog 
de Sharp transistorradio door de keuken en overleefde de strijd gelukkig wel. 

Tijd werd het om een eigen toestel te gaan aan-
schaffen wat gebeurde van in de vakanties ver-
diende geld. Er was in die tijd een groot aanbod 
aan transistorradio’s verkrijgbaar, waarbij onze Ne-
derlandse Philips de toppositie innam met tal van 
modellen. Het ging zo ver dat in 1965 bepaalde 
modellen tegen afbraakprijzen in advertenties wer-
den aangeprezen als zijnde overjarig.

Ik had het geluk een jaar later te gaan werken bij 
het Provinciaal Elektrisch Bedrijf voor Groningen, 
kortweg PEB Groningen genoemd. Dit bedrijf, waar 
ik destijds als jongste bediende binnenkwam, was 
in 1967 een samenwerkingsverband aangegaan 
met Laagspanningsnetten, een andere voorziening 
op dit gebied in Groningen. Op die manier werd het 
mogelijk voor de werknemers van het PEB, inmid-
dels EGD genoemd door de fusie, ook tegen kortin-
gen, soms oplopend tot 40%, allerlei apparaten aan 
te schaffen die tot wit- of zwartgoed behoorden. U 
raadt het al, ik kocht er nog een transistorradio en 
wel van het merk Blaupunkt. In vergelijking met 
de Sharp van broeder Jelle en de Philips transistor-
radio was het een fors en tevens onhandig zwaar 
apparaat, dat dan wel weer veel meer frequentie-
bereik had dan de Sharp.

Ik herinner me dat deze radio tot het midden van 
de jaren zeventig van de vorige eeuw intensief is 
gebruikt maar op een bepaald moment de ferriet-
staaf het begaf, waardoor de ontvangstmogelijkhe-
den een stuk minder werden. Inmiddels was er ook 
een Grundig transistorradio bij de collectie geko-
men en dan spreek ik over 1970 of 1971. Daarmee 
werd ook geluisterd naar de AM en FM piraten, ge-
bruikmakende van ondersteunende antennes.

Ondertussen had een grote schare van soortge-
noten zich in Groningen en omstreken verzameld 
waarbij het tot allerlei in die tijd illegale activitei-
ten kwam maar er tevens een drang bij bepaalde 
personen was te komen tot het legaal beoefenen 
van de radiohobby via het maken van programma’s 
via een ziekenomroep. En heden ten dage worden 
de herinneringen aan die tijd nog steeds veelvuldig 
met verschillende personen opgehaald.

Ik hoef de naam ‘Anton Rabbeljee’ maar te noemen en er komt van diverse kanten een bloemrijke scala 
aan herinneringen aan deze radioliefhebber, annex superfantast, naar boven. Zo ook zeer recent toen ik op 
de zondagmiddag een bezoek bracht aan een Gasthuis aan de Eendrachtskade in Groningen. De persoon 
in kwestie had me gemaild en gevraagd of het mogelijk was nog eens herinneringen op te halen onder het 
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motto: ‘We hebben nog heel veel met elkaar te bespreken en het is zeker zeven jaar geleden dat we elkaar 
voor het laatst hebben gezien’.

Veel was er zeker te bepra-
ten begin oktober, want in de 
twee uren, die zeker spoedig 
een vervolg krijgen, kwamen 
van ‘hak op te tak’ tal van al 
dan niet gezamenlijke herin-
neringen voorbij. Het gaat 
om Johan Munstra, geboren 
Groninger en die tevens ras 
radioliefhebber is. Hij vertrok 
17 jaar geleden naar het 
platte land om in Warffum 
een betere woonomgeving 
te vinden. Inmiddels terug 
beseft hij dat hij zich in het 
centrum van Groningen veel 
beter thuis voelt. We hebben 
die recente zondagmiddag 
tal van herinneringen opge-
haald waarvan ik enige wil 
delen.

De eerste herinnering brengt 
ons naar de vierde mei 1973, 
de dag dat de door Jacob 

Kokje en mij geproduceerde dubbel LP over RNI verscheen en die ten doop werd gehouden in de haven 
van Scheveningen. Op dezelfde dag waren daar rond de 400 fans van zeezenders die op drie verschillende 
schepen naar internationale wateren wensten te varen om een rondje langs de drie toen verankerde schepen 
te doen evenals het REM eiland nog een keer te zien staan. Een boottocht georganiseerd door Rob Olthof 
en Pirate Radio News, die helaas door slechte weersvooruitzichten op het laatste moment door de booteige-
naren werd afgeblazen.

Vanuit Groningen vertrok, vroeg die ochtend, een aantal auto’s met 
daarin de eerder gememoreerde groep enthousiasten. Johan Munstra 
zat samen met mij en anderen in de Audi van broer Jelle, die de beschik-
king had over een van de eerste radio-cassettespelers in de auto. En een 
vooraf gesproken plannetje lukte. Ik had, via de platenzaak Boudisque 
in Amsterdam, een grote serie ‘Cruisin LP’s’ gekocht en die op cassette 
gezet. Het betrof opnamen van Amerikaanse radioshows.

Broer Jelle begon onderweg te fantaseren dat de kwaliteit van de radio 
dermate goed was dat het vooral in het westen van het land mogelijk 
was, via een versterkte ontvangstantenne, zelfs Amerikaanse radio te 
ontvangen. Gedurende de minstens drie uur durende autorit naar Sche-
veningen werd er regelmatig bij het luisteren van radiostation gewis-
seld. 

En inderdaad klonk plotseling de stem van een Amerikaan op de radio, ruim 11 jaar eerder dan we door 
Laser 558 zouden worden verrast met een aantal Amerikaanse deejays. Op de achterbank van de Audi werd 
vervolgens vol geloof naar dit prachtige programma geluisterd en gepraat over die wel heel mooie radio met 
superontvangst. Uiteraard hebben we Johan Munstra en de anderen die meereden, op een bepaald moment 
uit hun droom geholpen en verteld dat het ging om een opname die vanaf cassette werd gedraaid.

Hans Knot en Johan Munstra
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Een andere herinnering dateert uit 1979. Bij sommige mensen bleef het kriebelen om op allerlei manieren 
te communiceren via al dan niet legale zendinstallaties. Johan Munstra, wonend destijds aan de rand van de 
binnenstad Groningen, had op zijn huis destijds grote antennes staan die voor iedereen opvielen in verge-
lijking met de vele televisieantennes op andere daken. Ook werd hij door mij en de hem onbekende Marcel 
Poelman, regelmatig gehoord op de verboden banden.

Op een herfstige avond besloten we in de regen een bezoekje te brengen aan het pand aan de Kleine Visser-
straat in Groningen. Vervolgens werd er aangebeld en trokken we ons terug in het ernaast gelegen steegje. 
Ikzelf bleef in eerste instantie in de steeg maar toen de deur werd geopend trad Marcel voortvarend naar 
voren en toonde een of ander pasje: “Radio Controle Dienst, huiszoeking”. Pas na een minuut kwam ik ook 
tevoorschijn en trof Johan in aardige paniek aan want hij dacht dat het een serieuze inval was geweest. Bijna 
37 jaar later zijn we allemaal veel volwassener geworden maar zijn de herinneringen aan het heerlijke van 
‘het radio beleven’ nog steeds volop aanwezig. 

…
Johan Munstra is op 16 december 2016 overleden.
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LET OP!  Omdat Jan-Fré Vos vanwege zijn revalidatie voorlopig niet de SMC Shop kan 
beheren, gebruiken we tijdelijk een ander mailadres en een ander rekeningnummer 
(zie hieronder).   Alleen  de twee boeken uit deze advertentie zijn momenteel lever-
baar. Alle andere artikelen uit de SMC Shop zullen later weer wel verkrijgbaar zijn.
Bestellen:  vermeld op de overschrijving aub uw adres en de bestelling. 
Of stuur een mailtje met deze gegevens naar: jvh@mediacommunicatie.nl
Bankrekening:  NL73 INGB 000 534 9226 tnv JJW van Heeren te Dordrecht



MONIQUE 963
 - Jan-Fré Vos

Hét 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 wa-
ren weer terug op de radio. Bijna drie jaar 
duurde het avontuur. 

Op 25 november 1987 kwam de zendmast 
naar beneden en was het avontuur plotse-
ling 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)
Koopt u dit boek tegelijk met het boek op de volgende blz., dan krijgt u 2 euro korting 
op het totaal.
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LET OP!  Omdat Jan-Fré Vos vanwege zijn revalidatie voorlopig niet de SMC Shop kan 
beheren, gebruiken we tijdelijk een ander mailadres en een ander rekeningnummer 
(zie hieronder).   Alleen  de twee boeken uit deze advertentie zijn momenteel lever-
baar. Alle andere artikelen uit de SMC Shop zullen later weer wel verkrijgbaar zijn.
Bestellen:  vermeld op de overschrijving aub uw adres en de bestelling. 
Of stuur een mailtje met deze gegevens naar: jvh@mediacommunicatie.nl
Bankrekening:  NL73 INGB 000 534 9226 tnv JJW van Heeren te Dordrecht



“Toen niets mocht 
en alles toch kon”
- Kris Diercks 

Dit boek legt de muzikale focus op de weerga-
loze sixties en seventies. Ontdek waarom John 
en Yoko op de vloer van hun Rolls belandden 
toen ze België doorkruisten. Waarom Queen 
eigenaar werd van 65 fi etszadels, de lul van 
Doe Maar plots verdween en de meiden van 
de The Ladybirds hun behaatjes in de coulis-
sen lieten. Hits en Tits - Toen niets mocht en 
alles toch kon neemt je mee naar die boei-

ende tijd toen alles verboden leek en alles toch mogelijk werd. Geniet van de turbu-
lente 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 schandaalfi lms Blue Movie en Deep 

ende tijd toen alles verboden leek en alles toch mogelijk werd. Geniet van de turbu-

Een rijk geïllustreerd boek in full color  € 24,95 (NL) € 30,95 (België)
Koopt u dit boek tegelijk met het Radio Monique boek, dan krijgt u 2 euro korting op 
het totaal.


