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Inhoud

Beste lezers,

Ook al heeft ons magazine het woord ‘nostalgie’ in de 
naam, toch gaan we ook met de tijd mee. Bezoekers 
van onze website (www.freewave-media-magazine.
nl) zullen het al gemerkt hebben: de lay-out is geheel 
herzien. Veel dank aan Dieter Plogmann, die voor het 
mooie resultaat heeft gezorgd. 

Ook voor de pdf-versie hebben we niet stilgezeten. 
Liefst 52 pagina’s, waarvan 10 gewijd aan de ‘zeezen-
der’ Radio Marina. Nooit van gehoord? Lees dan zeker 
dit verhaal, geschreven door Jean-Luc Bostyn. 

De RadioDay wordt dit jaar gehouden op zaterdag 20 
mei in Harlingen. Nog niet eerder lag er op zo’n dag 
‘zomaar’ een zendschip voor de deur. Verdere info 
vindt u op www.radioday.nl

Wanneer u gaat lezen, sla dan niet gewoontegetrouw 
de advertenties over. De advertenties in deze editie 
verdienen dat namelijk niet. Hans Knot heeft ze spe-
ciaal voor u geselecteerd, om u een extra nostalgisch 
gevoel te geven. 

Tenslotte nog een luistertip: onze vaste medewerker 
André van Os, al eerder online te beluisteren op de 
VOP, heeft het presentatieteam van Radio Caroline 
versterkt. Vroege vogels kunnen hem elke zondag-
morgen tussen 06-08 uur (Nederlandse tijd) horen. 
Maar via de podcast kan natuurlijk ook: 
https://podomatic.com/podcasts/andrevanos2

Veel lees en luisterplezier, Jan van Heeren
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In herinnering ga ik terug 
naar het begin van de jaren 
zeventig van de vorige eeuw. 
Radio was – als het ging om 
de commerciële stations actief 
vanaf internationale wateren 
– glorieus. Hilversum 3, dat 
6 jaar eerder was opgezet als 
eventuele concurrent van de 
zeezenders, liep nog lang niet 
zo soepel als de bedoeling was 
geweest. Diverse radiomakers 
haalden niet alleen het geld uit 
hun loonzakje van hun eerste 
werkgever maar wisten ook, 
via een ‘bijbaantje’ wat com-
mercieel denken was. Het-
zelfde was ook van toepassing 
op een aantal artiesten dat 
bijvoorbeeld een tophit had 
gescoord. 

Daar was bijvoorbeeld de toen achtentwintigjarige Rob Out, die in de vijf jaar dat hij bij Radio Veronica terug 
was – hij was tijdelijk ondermeer bij het REM eiland project actief geweest – voor velen de bekendste en 
populairste deejay van Radio Veronica geworden. In die tijd had hij al tal van nevenactiviteiten. Zo was hij 
al vijf jaren eigenaar van een eigen platenzaak in de Amsterdamse Kinkerstraat en was er ook een filiaal in 
Zaandam. Daarnaast pikte hij ook de nodige guldens mee uit de kledingindustrie nadat hij in 1969 in Amster-
dam Boetiek Rob Out had geopend en daarna in Laren ‘Rob Outs Twotiek’. 

Destijds wilde Rob Out een verslaggever van de Gemeenschappelijke Persdienst wel ter woord staan aan-
gaande zijn bijverdiensten: ‘Ach, een mens moet toch iets doen, en toen ik net bij Radio Veronica kwam had 
ik daar nog lang geen dagtaak aan. Ik interesseerde me enorm voor platen en het lag dus voor de hand om 
een platenzaak te beginnen. Aan die klerentoestand doe ik niet zoveel, daar weet ik eerlijk gezegd ook heel 
erg weinig van af.’ Het bleek trouwens dat het kledinggebeuren in samenwerking met Will Luikinga werd ver-
richt. De in- en verkoop werd door hen aan deskundige vrouwen overgelaten. In het begin van deze handel 
waren er nogal wat bezoekers die om een handtekening van de bekende deejay kwamen. Vaak misten ze de 
boot omdat Rob Out er gewoon niet was en het leek of hij alleen zijn naam aan de Boetiek had gegeven. Op 
een later moment lieten de handtekeningenjagers het afweten. 

Hoewel Rob Out het in die tijd erg druk had bij Radio Veronica — niet alleen als deejay maar ook als pro-
grammaleider met eigen parkeerplek – kwam hij geregeld in de platenzaken langs. “Zaterdagsmiddags 
ben ik altijd wel in de Amsterdamse zaak te vinden. Het is leuk om contact met de mensen te hebben. Het 
aantrekkelijke van de combinatie discjockey-zakenman is, dat je niet vast raakt in het muziekwereldje. Daar 
zou ik anders gewoon in verzanden. Ik geloof zeker dat ik organisatietalenten heb, en die kan ik in al deze 
werkzaamheden ten volle ontplooien.” 

Maar er waren ook de nodige artiesten die er een bijverdienste bij hadden om meer inkomen te vergaren, 
zoals de voormalige basgitarist en tweede zanger van de Motions, Henk Smitskamp. Hij zat in dezelfde leef-
tijd (28) als Rob Out en stelde dat hij een zwerver in de popbusiness was geworden.  Hij begon in 1959 bij 
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foto: Rob Out in zijn platenzaak, 1968



Willy and The Giants; later speelde hij drie jaar bij de Motions, waar hij alle hits van deze Haagse formatie 
daadwerkelijk beleefde. Vervolgens nam hij enige tijd rust door in After Tea te stappen, waar ook de ex-
leadzanger van de Golden Earring actief was. 

Het was van korte duur want in 1968 was hij tij-
delijk invaller bij de Sandy Coast en volgden nog 
de nodige andere groepen waar hij werkte, zoals 
The Haigs, Chapter Two en werd hij basgitarist 
bij Livin’ Blues, waar hij ook weer de bloeipe-
riode van deze groep meemaakte. Ook werkte 
hij ruim een jaar voor het boekingskantoor van 
Paul Acket. Begin 1971 besloot hij weer echt de 
muziek in te gaan. Half februari 1971 kwam bij 
de platenmaatschappij Polydor de single ‘True 
Love that’s a wonder’ van The Sandy Coast uit 
en hoopte hij op een echte doorbraak van deze 
formatie. 

Smitkamp had het geld dan ook wel nodig want 
stelde hij destijds: “Ik ben getrouwd en heb twee 
zoontjes. Dat is een hele verantwoordelijkheid. 
Die baan neem ik er voor de sociale zekerheid 
bij.” Maar niet veel later vertrok Smitkamp bij het 
bureau omdat Acket het hem verbood na kan-
tooruren op te treden. Ongeveer tegelijkertijd 
werden nog vier werknemers aan de kant gezet 
omdat het simpelweg niet meer zo goed ging 
met het organisatiebureau.

Een ander voorbeeld destijds was de toen 25-
jarige Herman van Veen, die niet alleen cabaretier was maar ook al drie jaar onbekende artiesten coachte 
via zijn productiebureau ‘Harlekijn Holland’ en dus een tweede bron van inkomsten had. Maar niet hij alleen 
want omdat hij bijna al zijn tijd in zijn eigen loopbaan stak nam hij een aantal medewerkers in dienst voor de 
begeleiding van de opkomende artiesten. Een derde bron van inkomsten, om rond te kunnen komen, haalde 
Herman van Veen destijds uit zijn taken als regisseur van een kindermusical. 

De inmiddels 76-jarige en nog steeds actieve jazzsaxofo-
nist Hans Dulfer verdiende destijds vooral zijn geld met 
de verkoop van auto’s. Voor een grote dealer verkocht hij 
Opels aan particulieren en kocht zelfstandig occasions in. 
Als aanvulling op dit inkomen maakte Dulfer muziek. Anno 
2015 heeft hij een enorme populariteit, vooral in Japan, 
maar in 1971 was hij nog niet zo overtuigd van zichzelf: 
“Auto’s verkopen doe ik niet uit louter sociale zekerheid 
want ik geloof dat ik het in de muziek ook wel zou redden. 
Maar ik vind dat ik ook niet goed genoeg ben om van mijn 
hobby mijn beroep te maken.”

Nog even terug naar De Haag want vier jaar lang had 
Frans Krassenburg, in 1971 26 jaar, bij de popgroep Gol-
den Earring gezeten alvorens hij er in 1968 uitstapte. Er 
waren tal van meningsverschillen en er kwamen steeds 
meer verschillende ideeën hoe verder te gaan met de 

groep, hetgeen voor Krassenburg de reden was om op te stappen. Frans zong alleen bij de groep en zijn 
opvolger, Barry Hay, had de voorkeur daar hij ook nog eens gitaar speelde. 
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Frans Krassenburg ging vervolgens bij Paul Acket zijn organisatiekantoor werken en hij was daar sinds 1968 
vertegenwoordiger in popgroepen en sjouwde de Nederlandse zaaleigenaren af met in zijn koffer de agen-
da’s van vrijwel alle Nederlandse formaties. Hij was daar redelijk succesvol mee maar miste in 1971 toch het 
contact met het publiek. Hij stelde dan wel dat hij vrij nuchter van de ene naar de andere dag leefde en het 
nadeel had dat hij zich als zanger niet totaal kon uitleven op de bühne. 

Toch besloot hij weer een plaatje te gaan opnemen en weer een kleine beetje van het artiestenleven te gaan 
genieten en natuurlijk wat extra geld te genereren. Veel zaaleigenaren kenden hem nog en vroegen wanneer 
hij weer eens een plaat maakte. Wel kondigde Frans aan niet al te veel optredens te doen daar hij ruimte 
wilde geven aan zijn gezin. Krassenburg destijds: “Muziek is voor mij altijd een hobby geweest. Dat goede 
salaris is meegenomen maar op een gegeven moment is het niet meer met je privéleven te combineren. Ik 
had maanden dat er dertig keer moest worden opgetreden.”
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Louis Frequin



’Bij het afscheid nemen van Veronica sterft ook 
een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt 
mij, voor Nederland’. De dramatische woorden 
van programmaleider Rob Out, bij het sluiten 
van de zeezender Veronica op 31 augustus 1974, 
waren niet helemaal uit de lucht gegrepen. De 
miljoenen luisteraars, de tienduizenden aanhan-
gers die naar Den Haag trokken om het voor 
hun station op te nemen: het was teveel van 
het goede voor de Hilversumse omroepen. Hun 
verzuilde verwanten in het parlement legden het 
station het zwijgen op. Maar een inmiddels op-
gerichte vereniging Veronica wist als omroepzuil 
Hilversum binnen te dringen -if you can’t beat 
them, join them- en werd in recordtijd de groot-
ste omroep. De rest van het verhaal is bekend: 
zodra het kon ging Veronica weer commercieel, 
belandde bij de Holland Media Groep, stapte daar 
weer uit en hield -na het mislukken van een deal 
met SBS- alleen het meest gelezen programma-
blad en de kabelzender Kink FM over. 

In 2001 begon een club ex-medewerkers van het vroegere zendschip het station Radio 192 (de eerste fre-
quentie waarop het zendschip uitzond), vanuit een boerderij aan de Bosdrift in Hilversum. Het was de inmid-
dels derde naam (Radio Gooiland, Okay FM) van een station rond oud-Veronica technicus Ad Bouwman. Hij 
noemde het puur toevallig dat juist toen de oud-medewerkers met het radio-initiatief waren gekomen - niet 
rouwig over de situatie waarin de vereniging zich bevond. ‘Het oude Veronica-gevoel was bij de vereniging 
toch al een tijdje weg. Het spannende jongensboek was wel erg uitgekleed.’ Bouwman had wel met de 
vereniging gebeld met een aanbod tot samenwerking, maar daar kreeg hij geen reactie op. Maar Bouwman 
dacht dat zijn station de ‘oude’ achterban, die nog steeds het Veronicablad leest, kon bedienen. Bouwman 
wilde dan wel de naam Veronica kunnen voeren. Een reactie bleef uit. 

Het radiostation groeide en was in 2003 op op 95% van de Nederlandse kabelfrequenties en op een midden-
golf-zender te horen. Toen Radio 192 werd afgewezen voor een FM-frequentie bleek het moeilijk het hoofd 
boven water te houden. Dj’s werden weggekocht door het (her)startende Veronica 103 FM en toen het stati-
on de kabeldistributie niet meer kon betalen, ging Radio 192 in 2004 uit de lucht. Via internet is tegenwoordig 
192 Radio te horen, verzorgd door de Stichting Norderney. Zo heeft het zwarte schaap Veronica een reeks van 
erfgenamen gekregen: een vereniging zonder TV-zender (maar eigenaar van het ANP), Radio 538 (genoemd 
naar de tweede frequentie van de zeezender), een oud zendschip dat nu als partycentrum in Amsterdam 
ligt, maar door eerdere ver-
bouwingen in niets meer 
lijkt op het oude zendschip. 
Jammer dat het -zoals bij 
Caroline- nooit gelukt is 
schip, station en naam echt 
te continueren. De enige 
plek waar ze nog een beet-
je samenkomen is op de 
verder statische webpagina 
www.veronica.nl.
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foto: Bruno de Vos in de Radio 192 studio
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Deze rubriek brengt ons eerst terug naar februari van het jaar 1971 en naar de maand mei van het jaar 
1967. Allereerst dient vermeld te worden dat de Evangelische Omroep in die tijd een gigantische toestro-
ming van nieuwe leden had. Ruim 1,5 maand daarvoor, rond de kerstdagen van 1970, was het 45.000ste 
lid geregistreerd en op 19 februari werd al gemeld dat men het getal van 60.000 leden was gepasseerd. Na 
elke televisie-uitzending meldden zich destijds tussen de 300 en 500 nieuwe leden, terwijl dat er bij radio-
uitzendingen telkens ongeveer honderd waren. 

De verwachting van de directie van de EO was dat het aantal van 100.000 
leden gemakkelijk gehaald zou worden vóór 1 april 1972.  Een aspirant-
omroep moest volgens de Omroepwet na twee jaar binnen deze status 
100.000 leden hebben om C-omroep te worden. Haalde men dit getal niet, 
dan werd de zendtijd weer ontnomen. Duidelijk voor iedere lezer dient te 
zijn dat het voor de Evangelische Omroep niet zo ver is gekomen. In ok-
tober 1971 werd zelfs bekend gemaakt dat men het getal van de 125.000 
leden was gepasseerd en tegenwoordig zit men bijna op een half miljoen 
trouwe leden.

Dezelfde maand kwam ook het goede nieuws vanuit Engeland dat de Brit-
se regering eindelijk had besloten dat men zou overgaan tot de invoering 
van commerciële radio, iets dat men al in 1967 had beloofd te gaan in-
troduceren. De berichtgeving had het over de invoering van een nationale 
commerciële omroep en een aantal lokale commerciële stations, dat zou 
worden gesticht. Bij de verkiezingen hadden de Conservatieven zich in 
1970 verbonden tot invoering van de commerciële radio. 

De algemene verwachting was echter dat men zich tot de lokale commerciële radio zou bepalen. De bedoe-
ling was echter dat de BBC, die drie jaar eerder met de oprichting van lokale radiostations was begonnen 
en waarvan al 19 stations destijds actief waren,  over de hele linie door de commerciële radiostations zou 
worden beconcurreerd.

De Conservatieve Partij is altijd tegen het BBC-monopolie geweest. Vandaar dat 
men destijds commerciële televisie heeft ingevoerd die inderdaad een heilzame 
stimulans voor de Britse staatsomroep was gebleken. De commerciële radio, zo 
hoopte men, zou een advertentiemarkt per jaar aanboren ter waarde van min-
stens 15 miljoen pond, wat destijds stond voor ongeveer 135 miljoen gulden. 
1973 werd de commerciële lokale radio uiteindelijk een feit met LBC en Capital 
Radio in Londen als eerste 2 radiostations, die op commerciële basis hun pro-
gramma’s de ether in stuurden. 

In 1971 was Anouk er al bij want in de maand februari haalde men de dagblad-
pers omdat ze de minister van Sociale Zaken telegrafisch had verzocht een stokje 

te steken voor het optreden van de zanger Tom Jones, dat gepland stond voor 13 en 14 maart in Theater 
Carré, en wel als er geen gebruik gemaakt werd van Nederlandse musici. De Britse topzanger had aange-
kondigd naar Nederland te komen en onder begeleiding van ongeveer 40 Britse artiesten zijn show te zullen 
opvoeren. Volgens Anouk was er geen werkvergunning aangevraagd voor de Britse musici. Anouk was een 
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Radio en meer
de 60’er jaren




EO-Evangelist D. van Katwijk



vakvereniging aangesloten bij het N.V.V. en stond voor Algemene Nederlandse Organisatie van Uitvoerende 
Kunstenaars. 

In mei 1967 kwam de leiding van de National Broadcasting Company (NBC) naar buiten met de plannen tot 
een uitwisseling van nieuwsprogramma’s met televisieorganisaties uit Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk 
en Italië. Wellicht, zo maakte men bekend, zou ook de staatstelevisie uit de toenmalige Sovjet-Unie in het 
uit- wisselingsschema worden opgenomen.

William R. McAndrew, toenmalig hoofd van de nieuwsafdeling van NBC, zou eind mei naar Europa vertrek-
ken ter bespreking van de details van de toekomstige uitwisseling. Hij zei uiteindelijk te hopen op een ar-
rangement met de 17 televisieorganisaties, die destijds binnen de  Eurovisie met elkaar waren verbonden, 
en met de staatsomroep van Japan. Wanneer noodzakelijk, zo stelde McAndrew, konden de buitenlandse 
nieuwsprogramma’s voorzien worden van vertalingen.

In ons land werden destijds dagelijks meer dan 3.650.000 kranten gelezen. De oplage van de Nederlandse 
dagbladen nam in 1966 met 2,5 procent toe, dat was bijna twee maal zo snel als de groei van de bevolking 
(1,3 %). Deze groei was een duidelijk gevolg van de stijgende welvaart en van de toenemende belangstelling 
voor het nieuws, dat vooral door de televisie werd beïnvloed. Een en ander bleek uit het jaarverslag over 
1966 van de Vereniging De Nederlandse Dagbladpers. Uit het verslag bleek voorts dat het aantal dagbladen, 
dat in ons land per 1000 inwoners werd gelezen, steeg van 288 per eind 1965 tot 292 per eind 1966. Eind 
1957 bedroeg dit aantal nog 262. Uit een vergelijking met de cijfers uit andere West-Europese landen bleek 
dat de ‘krantendichtheid’ in ons land destijds nog lang niet haar hoogtepunt had bereikt.

Ook het lezen van meer dan één krant per gezin was in de jaren belangrijk toegenomen. De omvang van 
de krant — het aantal pagina’s - werd in 1966 uitgebreid met 3,3 procent. Veel Nederlandse krantenlezers 
zouden zich zelden realiseren dat hun dagblad zes maal per week in huis bezorgd kregen voor nauwelijks 
meer dan 15 cent per dag. Voor dit bedrag kon de abonnee destijds twee sigaretten roken of een klein ijsje 
kopen, maar een brief kon men er niet voor verzenden en voor een pocketboek betaalde men in 1967 min-
stens tienmaal zoveel.

De prijs van een abonnement op de krant of het aankopen van een los exemplaar was minder gestegen dan 
de kosten van levensonderhoud. In 1967 zou de abonnementsprijs wel verder worden verhoogd als gevolg 
van stijging van de papierprijzen en van de PTT-tarieven. De advertentieomzet binnen de dagbladpers steeg 
ten opzichte van het jaar 1965 met 8,8% en bedroeg in 1966 ongeveer f 305 miljoen. Het advertentievolume 
steeg in de eerste drie kwartalen van 1966 ongeveer even snel als in het voorgaande jaar, waartegenover 
een geringere stijging in het laatste kwartaal van 1966 stond. In hetzelfde jaar bood de dagbladpers aan 
ongeveer 14.000 mensen werkgelegenheid, waaronder 2000 journalisten.
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Al sinds de start van het medium worden er weerberichten op TV uitgezonden en daarmee is het televi-
sieweerbericht vrijwel even oud als de Nederlandse televisie. Het eerste weerbericht was te zien tijdens 
de tweede experimentele TV-uitzending op 7 oktober 1951, gepresenteerd door meteoroloog Cor van der 
Ham van het KNMI. Die avond werd ook een uitgebreide bijdrage over het weer uitgezonden in het VPRO-
programma ‘de mens en zijn liefhebberijen’. Daarin werd de Friese onderwijzer Hans de Jong, toen nog 
weeramateur en later weerman van de NCRV, in de schijnwerper gezet. Het weer was al meteen vanaf de 
beginjaren tweemaal in de week (!) op TV. 

De weermannen van het KNMI kwamen zelf niet in beeld: de kijker zag alleen een arm met een krijtje op 
een kaart schrijven. Veel kijkers kregen kippenvel van het krassende geluid, vandaar dat geëxperimenteerd 
werd met pastel, viltstiften en Siberisch houtskool. De BBC gebruikte een vilten vulpen, maar de oplossing 
voor het probleem kwam van onze zuiderburen: de Belgische weerman Armand Pien leende de lipstick van 
de omroepster. 

In de jaren vijftig en zestig werden de meeste weerpraatjes verzorgd door KNMI-meteoroloog Joop den Ton-
kelaar. Tussen 1953 en 1968 presenteerde hij liefst 800 weerpraatjes. Zijn aankondigingen deden soms stof 
opwaaien. Zo vertelde de weerman op zaterdag 26 januari 1963 dat de Noordzee vol lag met ijs, dat door een 

winddraaiing naar onze kust dreef en een enorme 
ijsvlakte zou veroorzaken. In het NTS-journaal zei de 
weerman: “Als u iets wilt zien wat u waarschijnlijk 
nooit meer in uw leven te zien zult krijgen, dan moet 
u morgen naar de kust gaan”. 

In 1968 verdwenen de weermannen van het scherm 
en las de nieuwslezer het bericht. Vooral weerama-
teurs uitten eind jaren zeventig hun ontevredenheid: 
zij wilden de weermannen terug op TV. In 1982 keer-
de de weerman terug op het scherm, eerst alleen in 
het late NOS-journaal, maar vanaf 1988 ook weer in 
het 8-uur journaal.

weerman Harry Otten, 1983

TV-
weer

Dit weerhuisje was voorafgaand 
aan het weerbericht te zien bij 
het NTS Journaal in de jaren ‘50
(collectie Beeld en Geluid)
© Jan van Heeren

tekst:  André van Os



Europa heeft geen gedeelde cultuur, zo wordt weleens gezegd. En, wie naar de hitlijsten van de afzonderlijke 
landen kijkt, moest haast wel constateren dat de verschillen soms groter lijken dan de overeenkomsten. Toch 
zijn er momenten geweest waarop de Europese eenheid naar voren kwam in een heuse Europese hitlijst. 
Hans Knot diepte er een tweetal op uit de radiogeschiedenis.

Met ingang vrijdag 26 februari 1971 ging de NOS op Hilversum 3 in de Jan Corduwener-show maandelijks 
de Europese Top 6 uitzenden. Het was een kortstondig internationaal schakelprogramma onder auspiciën 
van de Europese Radio Unie (EBU), waaraan zes landen meewerkten en waarin de zes beste hits van Europa 
werden gekozen.

De Top 6 kwam nog al ingewikkeld tot stand want iedere deelnemende omroep stuurde maandelijks een lijst 
met de eerste zes nummers van de nationale hitparade van het betrokken land naar de hoofdproducer van 
het programma, Keith Stewart van de BBC. Bovendien voegde men ook nog eens 
het hoogst geklasseerde nummer van een artiest of 
groep uit eigen land toe.

Op welke plaats elk van de zes nummers kwam te 
staan, maakte het uitgekozen publiek uit, dat in elk 
van de deelnemende landen in de studio van de deel-
nemende omroep meeluisterde en na afloop zijn me-
ning gaf door middel van een zogenaamde mentome-
ter; in de volksmond applausmeter genoemd. Op die 
manier werd ook uitgemaakt welke de beste nationale 
hit van dat moment was.

Het programma werd een week voor de uitzending op-
genomen en dat geschiedde in Nederland dus op vrijdag 
19 februari 1971 tussen acht en negen uur in de avond. 
Op de bewuste avond was dus een vertegenwoordiging 
van het Nederlands luisterpubliek aanwezig in Studio 1 
van de KRO, waar de NOS-opname plaats vond. 
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Hugo van Gelderen

Europese
hitlijsten 



Uit de hem toegezonden lijsten koos producer Keith Stewart de zes nummers voor de Europese Top 6. Daar-
na werden deze zes nummers vanuit de BBC-studio in Londen in een schakelprogramma met de zes landen 
ten gehore gebracht. De vaste kern van deelnemende landen bestond uit Scandinavië, België, Engeland en 
Nederland, terwijl Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Italië afwisselend meewerkten.

Tot en met november 1971 werd het lijstje een keer per maand 
dus uitgezonden in de Jan Corduwener Show op vrijdag via Hil-
versum 3 en de eerste Europese Top 6 zag er als volgt uit:

1 George Harrison – My Sweet Lord [Apple]
2 Black Sabbath – Paranoid [Vertigo]
3 New Seekers – What Have They Done to My Song Ma 
[Philips]
4 Kinks – Apeman [Pye]
5 Gilbert O’Sullivan – Nothing Rhymed [MAM]
6 Lynn Anderson – Rose Garden [CBS]

Nadat er een einde was gekomen aan dit schakelprogramma 
duurde het een aantal jaren voordat er weer een nieuw geza-
menlijk initiatief kwam via de uitzending van de Europarade, waarvan de eerste uitzending in Nederland was 
te beluisteren op Hemelvaartsdag 1976 (27), een programma dat aanzienlijk succesvoller was en jarenlang 
stand zou houden. In Nederland werd het uitgezonden door de TROS op Hilversum 3 en jaren later via Hil-
versum 2 en Hilversum 1 om tenslotte via Radio 3 (destijds de nieuwe naam voor Hilversum 3). Nederlandse 
presentatoren waren in de loop de jaren: Ferry Maat, Ad Roland, Frans van der Drift en Peter van Dam. Op 
25 juni 1987 kwam er een einde aan een lange serie van Europarades. 

De deelnemende omroepen waren de BRT uit België, de BBC voor Engeland, RTL uit Frankrijk, Aktuelle Top 
50 in West Duitsland via een aantal stations, waaronder RIAS Berlin en Radio Madrid uit Spanje. Uiteraard 
dient vermeld te worden dat de ideevorming destijds bij de TROS vandaan kwam en wel van de toenmalige 
programmaleider Hilversum 3, Hugo van Gelderen. Het programma was vooral sterk te noemen door een 
strakke presentatie en prachtige vormgeving in jingles, tunes en fillers. Günter Noris Und Die Big Band Der 
Bundeswehr - Swinging Olympia (CBS - 1972) werd als pakkende tune voor de Europarade gebruikt. 
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Iedereen viel over Bert Bakker heen, destijds mediawoordvoerder van D66, later burgemeester van Hilver-
sum. Hij opperde in 2001 het bescheiden idee één publieke tv-zender reclamevrij te maken en in ieder geval 
de kinderprogramma’s te bevrijden van de STER. De NOS was tegen, inclusief nota bene de toenmalige Zap-
pelin-chef Cathy Spierenburg, die hier een kans had de grote schare Ketnet vluchtelingen terug te winnen. 
Spierenburg verkeerde in gezelschap van onder meer Jan Blokker, Rick van der Ploeg en zelfs de redactie van 
Spreek’buis. Hun heiligverklaring van de STER was nogal ouderwets: de publieke commercie is altijd gebruikt 
om commerciële tv te voorkomen of de loef af te steken. Da’s nooit gelukt. 

De STER werd op 25 augustus 1965 in Den Haag opgericht door 
minister Maarten Vrolijk van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk werk. Doelstelling: ‘het, tegen betaling in opdracht van 
derden, doen van reclame-uitzendingen door middel van radio 
en televisie’. Zendtijd: maximaal 24 minuten per zender per dag. 
De eerste tv-commercial -die het lezen van kranten aanprees 
(zie Blokker)- werd uitgezonden op 2 januari 1967 en de eerste 
radiocommercial- voor het kruideniersbedrijf De Gruyter- op 1 
maart 1968. Volgens het boek ‘Omroep in Nederland’ was de 
introductie overigens net andersom (radioreclame in ‘67, tv-re-
clame vanaf ‘68). De STER was het publieke antwoord op Vero-
nica, het REM-eiland en later de gegadigden voor het maken van 
commerciële tv (waaronder Televizier en TROS). 

In 1989 dwong Europese regelgeving Nederland als een van de 
laatste landen in Europa tot het toestaan van commerciële tv. 
Het eerste antwoord van de regering was een verruiming van 
het reclameregime. Het ‘STER-wetje’ maakte ook ‘natuurlijke 
onderbrekingen’ in bepaalde programma’s mogelijk. Meer dan 
tien jaar later kwam er eindelijk eens een aardig idee uit de Kamer, maar Hilversum kwam niet verder dan 
wat gesteggel over de miljoenen. Bakkers plan zou 70 miljoen kosten. Nietes! 150 miljoen! En zo was weer 
een kans verkeken om de toen nog actieve Loekie de Leeuw naar de mestvaalt der historie te verwijzen.
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Bert Bakker
door: Sebastiaan ter Burg from Utrecht, The Netherlandsderiva-
tive work: Huhbakker (talk) - Bert_Bakker_(1).jpg, CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11226759

Bert 
Bakker



Loeki de Leeuw pop (baby)
(collectie Beeld en Geluid)

© Jan van Heeren



Zoals heel vaak gebeurt met het Nederlands Songfestival, als voorbode van het Eurovisie Songfestival, zijn er 
de nodige relletjes. Zo ook in 1971. In februari van dat jaar zou het Songfestival programma via de televisie 
worden uitgezonden maar een dag van tevoren kwam er weer eens van die alarmerende berichtgevingen in 
de diverse kranten, omdat het allemaal niet eerlijk zou zijn gegaan.

In totaal kwamen er 115 verschillende liedjes bij de organisatie binnen die speciaal voor het Nationale Song-
festival waren geschreven en uit die grote hoeveelheid diende een speciale jury een keuze van zes liedjes te 
maken. De jury bestond dat jaar uit Dolf van der Linden (destijds de leider van het Metropole Orkest), Nico 
Knapper, Pim Jacobs en Lex Karsemeyer, de enige vier op wie geen kritiek werd geuit, en verder mej. R. 
Geveke van de platenmaatschappij Phonogram, John Vis van het gelijknamige artiestenorganisatie bureau, 
en Benny Vreeden.

Het was gebleken dat vijf van de zes uitgekozen liedjes iets met de juryleden te maken hadden. Twee van de 
zes liedjes waren afkomstig van de pen van Bennie Vreeden. Hij was niet alleen jurylid maar ook manager 
van Saskia en Serge, die Nederland zouden vertegenwoordigen op het Europese Songfestival. Eén liedje was 
afkomstig van Hans Peters, een vriend van Bennie Vreeden, terwijl ook Gerrit den Braber een liedje leverde. 
Hij was de producer bij de platenmaatschappij Phonogram, waar hij Saskia en Serge onder zijn hoede had.

De jury, alle geruchten te hebben gehoord of gelezen, had de liedjes echter beoordeeld zonder de namen 
van de makers te kennen, maar de mogelijkheid zat erin dat de juryleden de makers van sommige liedjes 
hadden herkend. Uiteindelijk koos de jury voor een liedje met de tekst van Gerrit den Braber en compositie 
van Joop Stokkerman. ‘Tijd’ heette het nummer waarmee Saskia en Serge tijdens het Eurovisie Songfestival 

de zesde plaats behaalden.

Winnares was dat jaar Séverine, een zangeres die in Dublin, waar het Eurovisie 
Songfestival dat jaar werd gehouden, uitkwam voor Monaco. Opmerkelijk daar 
ze nog nooit in het land zelf was geweest. Ze won met 128 punten. Er waren 18 
deelnemende landen en het was de zestiende keer dat het Eurovisie Songfestival 
werd gehouden. 

Het was de tijd van ver voordat het kijkerspubliek een grote invloed kreeg op de 
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Saskia & Serge

tekst: 
Hans Knot 

Saskia_&_Serge_1 By Nationaal 
Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief- 
Fotocollectie Algemeen Nederlands 
Fotopersbureau ANEFO

en ‘Tijd’ 



keuze van de nummer 1. Wel werd er dat jaar 
een nieuwe vorm van puntentelling ingevoerd 
en kon ieder deelnemend land 2 juryleden le-
veren, waarvan één jonger dan 25 jaar diende 
te zijn en de andere ouder dan 25 jaar. Men 
kon voor elk liedje minimaal 1 tot maximaal 5 
punten geven per jurylid.

En hoe ging het verder met Saskia en Serge en 
het nummer ‘Tijd”? Helemaal niets gebeurde 
er mee, geen hitnotering, wat wel vaker ge-
beurde met songfestival nummers. Ze hadden 
wel een kleine hit in hetzelfde jaar, namelijk 
‘Zomer in Zeeland’. Door de jaren heen hadden 
ze tal van kleine successen en in 1978 waren 
ze de eerste Nederlandse artiesten die moch-
ten optreden in ‘The Grand Old Opry’, het the-
ater van de country muziek in Nashville. 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=u0koMAPbqHc 
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https://www.youtube.com/watch?v=u0koMAPbqHc
https://www.youtube.com/watch?v=u0koMAPbqHc


Het werd weer eens tijd een kamer in ons huis op te knappen en 
voordat het netjes wordt is er heel veel werk te verzetten als het 
bijvoorbeeld gaat om de leeskamer. Er wordt wat afgelezen in Huize 
Knot en dus staan die boeken, die historisch gericht zijn, op onder-
werp in de leeskamer opgesteld. En omdat er ook nieuw behang in 
komt dienden alle kasten te worden verplaatst naar andere ruimtes 
op de tussenverdieping. Dit hield dan weer in dat alle kasten uitge-
pakt dienden te worden. Zeker 15 jaar zijn er allerlei zaken, naast 
vele boeken, in die kasten terecht gekomen die grotendeels al weer 
waren vergeten en ik bij de ontruiming weer tegenkwam.

Ik kwam een flinterdun grijs boekje tegen dat ik in 1969 had veilig 
gesteld, genaamd het ‘alfabetisch stratenregister 1950’, ofwel ‘hoe 
vind ik de weg in Groningen’. Onder veilig stellen doel ik op het ge-
geven dat in 1969 mijn ouders hadden besloten het rustiger aan te 
gaan doen en dus de kapsalon aan de Korreweg werd gesloten en 
ontruimd. In de salon was een vaste bank geplaatst aan een lange 
wand, waar de klanten op hun beurt konden wachten. Voor ons, 
kinderen, was het vaak een feest eens te kijken achter de deurtjes in de bank, want daarachter was van 
alles opgeborgen.

Zo stond er altijd een rond blik met wrijfwas en grote katoenen doek waarmee de vloer van de kapsalon met 
regelmaat werd ingewreven. Parket was er lang geleden gelegd maar het was er niet aan af te zien dat het er 
al zovele jaren lag, dankzij de uitstekende behandeling die het kreeg. Oude, halfvolle of halflege verfblikken, 
terpentijn en meer. Van alles was er achter die deurtjes te vinden. 

In de salon was er wekelijks de toelevering van de leesportefeuille, waarin in de jaren vijftig en zestig van 
de vorige eeuw ook iedere week een editie van ‘De Lach’ zat. Aangezien Pastoor Schoenmaker van de Sint 
Franciscuskerk vaste scheerklant was in de salon en dus diverse malen per week langs kwam werd ‘De Lach’ 
niet op de leestafel gelegd, maar achter een van de deurtjes verstopt. Het was ook een verzamelplek voor 
oude tijdschriften, waarvan menig exemplaar anno 2017 nog steeds tot mijn verzamelcollectie behoort.
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Hoe vond ik de weg 
in Groningen?
tekst: Hans Knot



Maar terug naar het document dat ik ook uit ‘de bank’ bij ontruiming in 
1969 heb gered en dus bij de tijdelijke ontmanteling van de leeskamer 
weer boven water kwam. Het is een informatiewerkje voor de inwoners 
van Groningen uit die tijd. In 22 pagina’s komen alle straten voorbij die 
er destijds in de Martinistad waren. Bij iedere straat werd aangegeven 
waar ze waren gelegen. Beginnend bij de Aa, Hoge der staat vermeld 
dat deze in het centrum ligt van Brugstraat tot Visserstraat. Het boekje 
eindigt met de Zwarte Weg, gelegen in Noord-Zuid en wel van Gracht-
straat tot Noorderbuitensingel. 

Verder viel te leren uit het stratenregister, dat werd gepubliceerd in 
het jaar dat ikzelf een baby was, dat Groningen een grote stad aan het 
worden was. Het aantal inwoners naderde destijds de honderdvijftigdui-
zend. En het gevolg daarvan was, zo concludeerden de samenstellers, 
dat er nog maar weinig inwoners waren die de gehele stad kenden. 
Vaak kwamen ze namelijk straatnamen tegen waarvan ze nog nooit 
gehoord hadden. Laat staan dat ze wisten in welk deel van de groeiende 
stad deze straten waren te vinden. En dus was, om in deze leemte te 
voorzien, het stratenregister samengesteld. 

Het werkje werd gedrukt bij Drukkerij Harsveld in Uithuizen, waarvan dus ook voornaam een advertentie op 
de achterkant stond afgedrukt. Tevens op deze achterzijde een kaartje van de Martinistad met aangegeven 
welke stadsdelen er naast het centrum waren gelegen. In totaal waren er 30 adverteerders, voornamelijk 
een deel van de middenstand van destijds en maar 3 bedrijven bestaan 65 jaar later nog steeds. Het gaat 
daarbij om Hink Nieboer, gevestigd aan de Oosterstraat, de Noord Nederlandse Stempelfabriek (advertentie 
meldde geen adres) en de firma Mulder feestartikelen aan het Gedempte Zuiderdiep.

Andere voorbeelden van adverteerders waarvan de namen mij zeker nog iets zeggen maar waarvan de win-
kels al tijden zijn gesloten, zijn: Veenstra Aardappel Groothandel aan de Korreweg, Heins Kantoorboekhandel 
aan de Oude Boteringestraat, Singer Naaimachines aan de Oude 
Boteringestraat, Autorijschool Succes aan de Tuinbouwstraat, Ebels 
Ebels drogisterij aan de Nieuwe Ebbingestraat en Horrel’s Meubelen 
aan de Nieuwe Ebbingestraat tegenover het Noorderplantsoen. Het 
zijn dan voornamelijk zaken waar ik later voorbij zou komen tijdens 
de vele tochten naar de middelbare school, gelegen aan de Violen-
straat.

Aswoensdag heel vroeg naar een gezinsmis en tijdens deze dienst 
werd er met as een kruisje op het voorhoofd getekend door Pastoor 
Schoenmaker. Je was getekend en diende tijdens de periode van 
vasten vooral je zonden te overdenken, te denken aan je medemens 
en te vasten. Wie had er niet een eigen busje met daarin de snoep-
jes die je kreeg bij de ouderwetse kruidenier, de slager, de bakker, 
de drogist, het snoepje van de week bij de Katholieke onderneming 
De Gruyter? Al het snoep gedurende de Vastenperiode diende in dat 
blikje te gaan om vooral je erop te wijzen dan er gevast diende te 
worden tot de zaterdag voor Paaszondag. Maar er was meer, name-
lijk de Vastenactie. 
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tekst: Hans Knot

Vasten



FREEWAVE Nostalgie  • 17

Amerikaanse militairen die overzee worden gestuurd, nemen nog wel ‘s 
een leuk extraatje mee. Chocola, Lucky Strikes en... radio. Vanaf 1942 
overspoelden honderdduizenden Amerikaanse soldaten de Britse eilanden 
als voorbereiding op de invasie van Europa. Tijdens hun training en het 
lange wachten in de kampen in Engeland waren ze voor ontspanning aan-
gewezen op de BBC en dat was niet bepaald het soort ontspanning waar 
ze op zaten te wachten. De oubollige muziek, het vreemde gevoel voor 
humor, de afstandelijke, zakelijke presentatoren; ja zelfs het nieuws werd 
op neutrale toon voorgedragen bij Auntie Beeb. Thuis waren ze beter ge-
wend en dus beklaagden de Amerikanen zich bij het opperbevel. De BBC 
probeerde de Yankees wel tegemoet te komen door Amerikaanse shows 
van Bob Hope en Jack Bunny uit te zenden, maar het aanbod was te mager 
en bovendien werden bepaalde presentatoren gekuisd. 

In 1942 was door het Pentagon de Ar-
med Forces Radio Service opgericht. Deze 
dienst stuurde personeel naar Engeland 
om een eigen radiostation op te zetten: 
American Forces Network (AFN), verspreid 
via een groot aantal zenders met beperkt 
vermogen. Op 4 juli 1943 ging het eerste 
programma de lucht in vanuit een studio in 
Londen. AFN was al snel mateloos popu-
lair, ook bij Britse luisteraars. Het groeide 
uit tot een wereldwijd radionetwerk met 
periodiek hoge luistercijfers in oorden als 
Korea en (Good Morning) Vietnam. Tegen-
woordig is de American Forces Radio and 
Television Service actief over de hele we-
reld, via landzenders, satellieten, internet 
en gesloten circuits op bases en marine-
schepen. Er worden meer dan tien radio-
zenders en drie tv-kanalen aangeboden, 
waaronder een 24 uurs nieuwszender. 

Zie ook: www.afneurope.net

AFN  tekst: André van Os

DJ Chris Noel in Vietnam
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Het studeren aan een universiteit 
is in deze tijd een kwestie van hard 
aanpakken en zorgen dat je in de 
geplande studietijd zeker afstudeert 
om daarmee te voorkomen dat het je 
enorm veel geld gaat kosten en je er 
jaren aan vast zit het geleende geld 
terug te betalen. 

In de nadagen van de tijd dat stu-
deren grotendeels was weggelegd 
voor studenten wier ouders een dikke 
portemonnee hadden, werd er niet 
zo nauw gekeken op de duur van de 
studie, wat soms wel kon uitlopen tot 
een periode van 7 tot 8 jaren. Er was 
dan ook veel meer tijd voor ontspan-
ning en vermaak, getuige het verhaal 
dat in 1967 de kranten haalde over 
een aantal studenten dat gezamenlijk 
het pand Hereweg 118 in Groningen 
bewoonde. 

In die tijd dat ikzelf in het weekend 
ook frequent de uitgaansgelegenhe-

den bezocht, werd het eerste pilsje gewoon in een discotheek of kroeg gedronken. Indrinken was er geluk-
kig niet bij. Maar de studenten in voornoemde pand aan de Hereweg hadden wel zeker een gewoonte om 
‘thuis’ te drinken. Daar wist de toenmalige groente- en drankenhandelaar Rasker, destijds gevestigd aan de 
Verlengde Oosterweg, alles van. 

Rasker had in de daaraan voorafgaande vijf jaar 500 kratten pils naar het studentenhuis Concordia Instaurata 
gesleept. De naam van het studentehuis, de oudste in de stad Groningen en in 1953 opgericht, herinnert 
aan de in november 1808 in Groningen opgerichte Studenten Sociëteit ‘Concordia Instaurata’. Dat gebeurde 
destijds in een bovenzaal van herberg ‘Het Gouden Hoofd’ op de Grote Markt in de Martinistad. Sociëteit 
‘Concordia Instaurata’ telde 52 leden maar werd een half jaar na oprichting weer opgeheven wegens ‘on-
aangenaamheden met de kastelein’. Zeven jaar later werd op 3 maart 1815 in dezelfde herberg ‘Het Gouden 
Hoofd’ de oudste en nog steeds bestaande Studenten Sociëteit in Nederland opgericht: Mutua Fides. 

Op de Grote Markt wordt nog steeds in de studentensociëteit in 
grote hoeveelheden pils gedronken en dat brengt ons terug naar 
handelaar Rasker. Op zaterdag 29 april 1967 sleepte hij moeizaam 
doch bekwaam het 501ste krat de trap op om het vervolgens in een 
met ijs gevulde badkuip neer te vlijen. Een dergelijke overvloedige 
afname had zelfs de bierfabrikant verrast. 

Een vertegenwoordiger van de Brouwerij Heineken was speciaal 

Heerlijk, helder,... 
Groningen 

tekst: 
Hans Knot

studentenhuis Concordia Instaurata
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naar Groningen gekomen om dit feit op 
een waardige manier te herdenken. Om-
gerekend waren vijfhonderd kratten pils, 
bepaald geen kattenpis. 

Er waren in dat huis zes studenten 
woonachtig en een rekensommetje 
leerde dat die studenten in vijf jaar tijd 
ongeveer 5400 liter van het gele nat tot 
zich hadden genomen. De Heineken ver-
tegenwoordiger stelde dat het ook om 
12.000 flesjes zou zijn gegaan waarvan 
met de inhoud minstens 24.000 glazen 
gevuld hadden kunnen worden. Hoewel, 
gewoon uit het pijpje drinken was toen 
meer gebruikelijk. Trouwens omgere-
kend naar het aantal slokken kwam men 
op 120.000 in getal terecht. Omdat deze 
opmerkelijke mijlpaal was bereikt bracht 
de vertegenwoordiger ook nog eens 6 
kratten Heineken mee.

De studenten hadden eerst voorgesteld 
aan Heineken om vijf fusten bier te le-
veren aan de Concordia Pils Club zodat 
ze deze op het waterleidingnet zouden 
kunnen aansluiten en uit elke kraan in 
de kamers de pils rijkelijk zou kunnen 
stromen. De Heineken man had echter 
aangegeven dat alleen al de inhoud van 
één fust niet genoeg zou zijn om het 
hele leidingnet te vullen. 

Maar er werd meer meegenomen door de officiële vertegenwoordiger van de brouwerij. Zo kreeg iedereen 
die getuige was van de aanlevering van het 501ste krat een reclame t-shirt, een merkpetje en een merkvlag-
getje. Alle wanden van de kamers van Huize Concordia Instaurata, waar alleen Vindicat studenten mochten 
wonen, waren versierd met grote posters – uiteraard van Heineken. Tenslotte werd een grote Heineken 
vlag op het balkon van het huis aangebracht. Bierpullen en viltjes veranderden tevens van eigenaar en trots 
wisten de studenten te vertellen dat ze voor hun ijsvoorraad in de badkuip ook bij een middenstander altijd 
terecht konden: de visboer! 

https://www.youtube.com/watch?v=WxoWjNVvjEM

Zeezenders en mediaherinneringen

www.MediaPages.nl

https://www.youtube.com/watch?v=WxoWjNVvjEM


In 1967 was men in ons land al aardig aan het wennen wat betreft het ongenoegen betreffende te weinig 
aanbod aan televisiezendtijd, vooral op Nederland 2. In de dagbladpers was bij herhaling te lezen dat de 
kijkcijfers van het tweede televisienet teleurstellend waren te noemen. De NTS, het overkoepelende orgaan 
van de toenmalige omroepverenigingen, had al de nodige verzoeken bij het ministerie voor CRM ingediend te 
komen tot een betere financiering en uitbreiding van de zendtijd voor het tweede net. Halverwege de maand 
mei maakte een woordvoerder van de NTS bekend dat men verwachtte op zeer korte termijn uitsluitsel te 
krijgen van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk over de financiering van de NTS 
en de uitbreiding van de zendtijd, waarbij tevens werd gesteld dat men de uitbreiding van deze zendtijd met 
ingang van 1 oktober 1967 verwachtte.

De leiding van de NTS had eerder vier punten van belang bij het ministerie van C.R.M. naar voren gebracht. 
Allereerst was men van mening dat er een verhoging van het kijk- en luistergeld diende te komen. Verder 
diende men toestemming te krijgen vanuit het ministerie tot het aangaan van een lening om meer geld vrij 
te krijgen voor de productie van programma’s en het aanpassen van de benodigde faciliteiten. 

Verder wilde men duidelijke uitspraken van de regering betreffende de opgelegde beperking van de inves-
teringen voor het mogelijk maken van de uitzendingen van Nederland 2 en wenste men uitbreiding van de 
zendtijd van de STER, de Stichting Televisie Ether Reclame. Immers een groot deel van de STER-inkomsten 
diende ook toe te vloeien ter financiering van de programma’s van Nederland 1 en 2. Nederland 3 zou pas 
twee decennia later, in 1988, van start gaan.

Een ander onderzoek toonde in mei 1967 aan dat ongeveer 
80 procent van de in Nederland wonende televisiekijkers de 
programma’s van Nederland 2 kon ontvangen. Ondanks dit 
hoge percentage was de kijkdichtheid van het tweede net 
teleurstellend te noemen. In tegenstelling tot het kijkgedrag 
van nu, waarbij vooral veel wordt geschakeld van het ene 
naar het andere televisiestation, terwijl er  ook nog eens een 
overschot aan aanbod is, wist een woordvoerder van het 
NTS bestuur te stellen dat de lage kijkcijfers voor Nederland 
2 ondermeer lagen aan het gegeven dat de kijkers over het 
algemeen te honkvast en te schakellui waren. 

Daarbij kwam nog eens dat er een totaal andere manier van televisiekijken was dan we nu gewend zijn. Is 
het in deze tijd mogelijk 24 uur per etmaal televisie te kijken, in die tijd was het beperkt voor de meeste 
kijkers in Nederland tot slechts Nederland 1 en 2 en dat tijdens een beperkt aantal uren per etmaal. Inwoners 
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Meer uitzendingen
Nederland 2
gewenst

tekst: 
Hans Knot



woonachtig in de grensstreken aan zuidelijke- en oostelijke grens van Nederland hadden het voordeel nog 
signalen te kunnen ontvangen vanuit onze buurlanden.

Nederland 2 was destijds pas om 20 uur te zien en de uitzendingen begonnen altijd met 5 minuten durende 
aflevering van het Journaal. Wenste je een uitgebreide versie te zien dan was Nederland 1 het enige andere 
alternatief dat weer inhield dat de kijkers, die daarvoor hun keuze hadden gemaakt, dus grotendeels bij de 
programma’s, die via Nederland 1 werden uitgezonden, bleven hangen. 

Er waren binnen het NTS-bestuur dan ook plannen de bulletins van het Journaal op Nederland 2, te gaan 
uitbreiden tot 20 minuten per aflevering, mits daarvoor de nodige financiën beschikbaar werden gesteld. 
Het was dezelfde lengte als de bulletins op het eerste net en men vond dat een simultane uitzending in de 
toenmalige toekomst mogelijk diende te zijn. 

Ook wilde men uitbreiding van de zendtijd van het tweede net, maar de leiding van de NTS diende te wach-
ten tot daar ook een officiële toestemming toe werd verleend vanuit het Ministerie voor CRM. Uiteindelijk 
kreeg men bericht dat per 1 oktober van dat jaar de wekelijkse zendtijd voor Nederland 2, die stond op 17,5 
uur, mocht worden uitgebreid met liefst 6 uur extra zendtijd per week.

De opbrengst uit de reclamezendtijd binnen de televisie werd trouwens voor het jaar 1967 begroot op een 
bedrag van f 46 miljoen, waarbij er vanuit werd gegaan dat de volle 95 minuten aan toegewezen reclame-
zendtijd per week zou worden benut. Aldus viel terug te lezen in het allereerste jaarverslag van de STER 
(Stichting Ether Reclame) over het jaar 1966. Aan uitgaven stond hier tegenover een bedrag van ruim f 3 
miljoen begroot, dat werd gevormd door kapitaalsuitgaven, salarissen, sociale voorzieningen, schadeloos-
stellingen, algemene kosten, kosten huisvesting, research en kosten Reclameraad.

De netto-opbrengst van de reclamezendtijd in 1966 werd trouwens ter beschikking gesteld aan de rege-
ringscommissaris voor de omroep. De bedrijfssectoren voeding en reinigingsmiddelen bleken de meeste 
belangstelling te hebben voor reclame-uitingen via de STER-blokken op de Nederlandse televisie. Volgens de 
per eind 1966 toegewezen zendtijd voor 1967 was de verwachting dat reclame voor de zogenaamde voe-
dingsproducten in dat jaar rond de 29% van de totale beschikbare zendtijd zou bedragen, reinigingsmiddelen 
16%. Daarna volgden lichaamsverzorging 11%, kleding 6% en inrichtingen gebruiksartikelen voor woning 
en kantoor 6%.

We hadden in de jaren vijftig een school-
tafelbank waar me met zijn tweeën in kon-
den zitten met onder de lessenaar een vak 
waarin je persoonlijke spullen kon doen. 
Bovenop een ingebouwde inktpot die met 
bepaalde regelmaat door de onderwijzer 
werd bijgevuld. Uiteraard schreven wij op 
school nog met een kroontjespen. De inkt-
pot werd ook wel eens misbruikt door er in 
te blazen, maar pas op dat je geen vlek-
ken veroorzaakte want die waren niet uit 
de kleren te krijgen. Totdat Parker met een 
nieuwe inktsoort kwam die wel uitwasbaar 
was. Uiteraard had je de pennenlap nog 
wel nodig maar in de klas stond in een van 
de vensterbanken een grote fles voor het 
bijvullen en thuis kwam het potje Parker 
Royal Blue in kleinformaat waarmee de vul-
pennen konden worden bijgevuld.

Hans Knot
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Inktvlekkenellende voorbij
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Begin 2015 werd bekend gemaakt, bij de jaarlijkse presentatie van de gemeentelijke cijfers, dat er meer dan 
200.000 inwoners waren in de Martinistad Groningen en daarmee een magische grens was gepasseerd. Het 
zette me aan het denken want al eerder in mijn leven had ik een dergelijk bericht gelezen als het ging om de 
overschrijding van de magische grens van 150.000 inwoners en dus werd het een kwestie van in mijn archief 
duiken of er iets over terug was te vinden. 

Een exacte overschrijding van de laatst genoemde grens was echter niet terug te vinden hoewel ik een 
bericht uit begin 1967 U niet wens te onthouden. Het was dat jaar op 10 januari dat een woordvoerder van 
het bureau voorlichting van de gemeente Groningen de voorlopige bevolkingscijfers bekend maakte. Bere-
keningen hadden als resultaat het aantal van 156.208 inwoners opgeleverd, wat een aanwas van 2116 nieu-
welingen in 1966 betekende. Een verdere zoektocht bracht de datum van 30 mei 1963 aan het licht toen die 
dag in de ochtend de 150.000-ste inwoner werd bijgeschreven. Het ging om Wybe Anthonius, die in de nacht 
om kwart over drie was geboren. De vader, de 33-jarige Sietze Klaverdijk, deed de aangifte en als moeder 
werd Maria Straatman aangegeven. Namens het gemeentebestuur bood de toenmalige burgemeester van 
Groningen, Jan Tuin, het echtpaar Klaverdijk-Straatman een zilveren couvert met het stadswapen aan. Het 
geslacht Klaverdijk was destijds al sinds 1500 Gronings.

In 1966 bleken er 1164 nieuwelingen te zijn geboren in het voormalige RK Ziekenhuis, Huize Tavenier, het 
Academisch Ziekenhuis of gewoon thuis. Groningen had 
al jarenlang een vrouwenoverschot want het aantal per 1 
januari 1967 stond op 80.022 terwijl er maar 76.186 in-
woners van het mannelijke geslacht gehuisvest waren. In 
het jaar 1966 bezochten 1385 paartjes het Stadshuis om 
eerst in ondertrouw te gaan en vervolgens in het huwelijk 
te treden. Daar tegenover stond dat 126 echtparen het 
genoeg vonden en een einde aan het huwelijk maakten 
via een echtscheiding.

Afsluitend valt te melden dat liefst 9526 mensen het pret-
tig vonden, al dan niet gekoppeld aan de studie of een 
nieuwe werkgever, te verhuizen naar de stad Groningen. 
Daar tegenover stond dat 8574 Groningers naar elders 
vertrokken.

De magische grens 
opnieuw gepasseerd

Huize Tavernier
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Terugdenkend aan het minder gejaagde 
leven van in de jeugd herinner ik met de 
enorme bouwput die er in het eind van de 
vijftiger jaren van de vorige eeuw was op 
de hoek van de Grote Markt en de Oude 
Ebbingestraat in Groningen. Als gevolg van 
de bevrijding van de Martinistad Groningen 
was in de lente van 1945 de noordzijde van 
de Grote Markt totaal weg gebombardeerd 
en in de daarop volgende jaren werden stap 
voor stap nieuwe gebouwen uit de grond 
gestampt. Als nieuwsgierig Aagje wilde ik 
wel eens weten wat er zoal in de bouwput 
gebeurde en ging er regelmatig kijken. 

Vrij snel werd het duidelijk dat er een heus 
warenhuis werd gebouwd dat de naam 
Vroom en Dreesmann zou meekrijgen, een 
naam die ik tot op dat moment nooit eerder 
had gehoord. Al vrij snel na de opening wer-
den er met regelmaat bezoekjes gebracht 
aan de winkel. Tal van producten waren er 
te koop en je kon er wel een huis mee in-
richten. Zelfs was er aan vakanties gedacht 
want op de bovenste, voor de verkoop in 
gebruik zijnde verdieping, was er een con-
stante campingshow en denk ik graag nog 
terug aan de grote speelgoedafdeling. 

Zo had iedere verdieping wel iets speciaals 
zoals een beddenafdeling, een meubelafde-
ling, radio- en televisieafdeling, een discobar 
en in de kelder zelfs een grote supermarkt. 
Het waren de tijden dat de economie na de 

oorlog begon aan te trekken en de huisvrouw, want daar was Vroom en Dreesmann vooral op gericht, meer 
had te besteden en bij dit warenhuis onder een dak bijna alles van haar gading kon vinden.

Recentelijk was ik weer eens in hetzelfde gebouw, een rommelig geheel van allerlei bedrijfjes die binnen de 
onderneming ruimte hebben gehuurd om hun, redelijk dure producten, aan de vrouw en man te brengen. 
Verkoopster en bedienend personeel, dat vroeger in overvloed aanwezig was, zie je er nu in mindere mate 
waarbij je soms even dient te zoeken waar op een vloer een kassa is. Een deel van de kelder staat zelfs 
helemaal leeg nadat een bedrijf, dat zich had ingehuurd, failliet is verklaard. Nee, het assortiment is bij lange 
na niet meer zo groot als voorheen, want vroeger werd er zelfs uitgebreid aan de man gedacht, tenminste 
als hij een visser was. 
 

Beet bij V&D (2015)tekst: 
Hans Knot



Ik zag hem vaak op zijn fiets rijden, enigszins gebogen, richting Helpman. Hij viel gewoon op door zijn hou-
ding en manier van fietsen. Vaak rond vijven, als ik van mijn werk kwam bij het EGD. Het zal in het begin van 
de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn geweest. 

Enkele jaren later kreeg ik een baan bij de Rijksuniversiteit en bleek hij één van een paar duizend collega’s 
te zijn. Ik ging eerst aan de slag als bibliothecaris bij het Instituut voor Orthopedagogiek en op een voor-
lichtingsbijeenkomst van de Universiteit Bibliotheek kwam ik hem eindelijk op een andere locatie tegen. Het 
bleek dat hij een aanstelling had als beheerder van de fonotheek. 

Al vrij snel bleek dat hij een aimabele man was met veel verstand van muziek. Zijn loopbaan in de wereld 
van de muziek begon hij als pianobegeleider bij Hessel van der Wal, een Friese chansonnier en cabaretier. 
Maar hij trad ook op voor de RONO, de Regionale Omroep Noord en Oost, de voorganger van RTV Noord, 

waar hij later ook te horen was. Zo was hij 
ondermeer begeleider van Lianne Abeln  en 
Carla van Renesse. Enkele jaren later zou hij 
vooral bekend worden middels bewerkingen 
in het Gronings van musicals als ‘My fair lady’, 
‘Oklahoma’ en ‘The Sound of Music.’

Het was een voordeel dat we destijds beiden 
bij de universiteit werkten en hij in Help-
man woonde, want het kwam daardoor tot 
een optreden in een programma van de zie-
kenomroep Studio 73 in Groningen, waarna 
nog velen andere optredens zouden volgen. 
Bé Dijkmeier verhuisde later naar Winscho-
ten waar hij in juli 2010 op 83-jarige leeftijd 
kwam te overlijden.
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Bé Dijkmeier:
tekst: Hans Knot
foto: Rob Bakker Een herinnering

bij een foto

Studio RTV Noord, begin jaren ‘70  (archief Hans Knot)



Begin jaren zeventig van de vori-
ge eeuw, om precies te zijn in fe-
bruari 1971, werd er in Den Haag 
bekend gemaakt dat het zo goed 
als zeker was dat de toenmalige 
minister Marga Klompé voor haar 
toen spoedig te verwachten af-
treden, meer bekend zou maken 
betreffende de nota over de toe-
komst van de regionale omroe-
pen in Nederland. En inderdaad 
enkele dagen later werd bekend 
dat er beslist geen ruimte voor 
meer regionale radiostations was, 
laat staan tot het opstarten van 
televisieprogramma’s.

Er was geen geld beschikbaar 
voor uitbreidingen. De kijk- en 
luistergelden waren destijds ge-
fixeerd tot minstens 1979. Er zou 
wel geld kunnen vrijkomen als de 
regionale radio- (en tv-) stations, 
behalve uit de omroepbijdrage, 
tevens uit reclame gefinancierd 
zouden kunnen worden, zoals 
dat met de landelijke omroepen 

destijds al het geval was. Minister Klompé was echter beslist niet van plan in dat stadium toestemming te 
verlenen tot het invoeren van reclame in de uitzendingen van de toenmalige regionale omroepen. Volgens 
de minister zou invoering van reclame leiden tot ernstige verzwakking van de financiële positie van een groot 
aantal regionale dagbladen.

Compenserende deelneming van de regionale dagbladen in de exploitatie van regionale radio- (en tv-) 
stations was in het kader van de toenmalige omroepwet, die het verdienen aan het bedrijven van omroep 
uitsloot, niet mogelijk. Het leveren van journalistieke diensten door regionale dagbladen aan regionale om-
roepen compenseerde evenmin het verlies aan inkomsten aan advertenties. 

Uitkeringen aan regionale dagbladen van een deel van de opbrengst van eventuele reclame via regionale 
omroepen, zo had onderzoek uitgewezen, zou eveneens leiden tot dezelfde onbevredigende resultaten als 
de tijdelijke uitkering aan de landelijke en regionale dagbladen uit de opbrengst van de STER-reclame. Het 
onderzoek, verricht in opdracht van het ministerie van CRM, wees tevens uit dat een continue uitkeringsrege-
ling principieel ook onjuist werd geacht.

Wel werd er een voorstel gedaan tot de uitbouw van de toen al actieve regionale radiostations. Minister 
Klompé had daarbij een zwaarwegende principiële en praktische voorkeur voor omroepen krachtens artikel 
47-A van de toenmalige omroepwet. Dat waren filialen van de NOS, zoals de RONO in Groningen en de ROZ 
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in Maastricht, dat waren. De toekomstige regionale omroepen vallend destijds onder Artikel 47-B, zoals de 
stations gepland in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Kennemerland en Noord-Brabant, en die bestuurlijk, 
technisch en programmatisch los van Hilversum (de NOS) zouden gaan staan, wilde minister Klompé ook 
niet aanbevelen of ondersteunen. 

Politiek lag dit nogal moeilijk. De PvdA, ondersteund door een Kamermeerderheid, had bij de totstandkoming 
van de toenmalige omroepwet per amendement de oprichting van 47-B omroepen mogelijk gemaakt. D’66 
was ook voor de instelling van deze 47-B-omroepen. Ook de overgrote meerderheid van de VVD, een van 
de toenmalige regeringspartijen, was voorstander. In de KVP zou een minderheid voor 47-B-omroepen zijn 
geweest.

Verwacht werd dat als minister Klompé, gezien het politieke klimaat, gedwongen zou worden 47-B-omroepen 
toe te laten, zij in elk geval zou willen tegenhouden dat deze omroepen, behalve uit de omroepbijdrage en 
de landelijke STER-opbrengst, financieel tevens zouden worden gefinancierd door subsidies vanuit lagere 
overheden. 

Het gemeentebestuur van Rotterdam had zich bijvoorbeeld bereid verklaard een regionaal radiostation met 
een miljoen gulden per jaar te willen subsidiëren. Gedeputeerde staten van provincies als Noord-Brabant en 
Friesland, hadden zich destijds eveneens uitgesproken voor de subsidiëring van een omroep in hun regio. Het 
zou nog tot in de jaren tachtig duren voordat bijvoorbeeld regionale radio er kwam in de regio Den Haag en 
televisie voor de regio’s werd pas in begin jaren negentig werkelijkheid. Er zouden nog vele discussies volgen 
op de plannen van Marga Klompé en haar vele opvolgers op voornoemd ministerie. 
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Overheid, industrie, omroepen en amateurs bogen zich in 1935 opnieuw over ‘het televisievraagstuk’. In 
maart dienden VARA, NCRV en KRO bij de minister van Binnenlandse Zaken een verzoek in voor de ex-
ploitatie van een gemeenschappelijke televisiezender. De AVRO was er buiten gehouden. Ook de amateurs 
-verenigd in het  Nederlandsch Televisie Instituut- kwamen met plannen. De Nederlandsche Vereeniging voor 
Radiotelegrafie richtte een Algemeen Televisie Genootschap op en drong aan op een officiële studie naar het 
televisievraagstuk. 

Die NVVR kon rekenen op de sympathie van AVRO-directeur Vogt, maar het verzoek van de drie omroep-
verenigingen stond voor hem gelijk aan het aanvragen van een concessie ‘voor het uitzenden van den 
Doodenden Straal’. Het lag volgens hem veel meer in de rede dat de radio- en de filmindustrie de televisie 
tot ontwikkeling zouden brengen. Maar echte interesse van Philips en de Nederlandse film- en bioscoopwe-
reld ontstond pas na 1948. Aanvankelijk had men zich ‘gerustgesteld’ gevoeld door de lage kwaliteit van de 
uitgezonden beelden, iets wat begin deze eeuw vaak over internetvideo werd gezegd. 

In mei 1936 benoemde de regering een officiële Televisiecommissie. Bij de 
installatie maakte de minister van Binnenlandse Zaken duidelijk dat  televi-
sie nog steeds moest worden beschouwd als een uitbreiding van de radio. 
Een jaar later rapporteerde die commissie dat de televisie technisch rijp 
was om te worden ingevoerd, maar dat de kosten dat vooralsnog onmoge-
lijk maakten. Zelfs dat ging de omroepen wel wat ver. Vogt had zich in 1935 
vergist in de bedoelingen van de drie omroepen. Hun aanvraag diende in 
de eerste plaats om de claim van de omroepen op de televisie veilig te stel-
len, niet om er zelf mee te beginnen. Ook de VARA was inmiddels tot dit 
standpunt bekeerd en Vogt had met alleen de claim weinig moeite. 

Twee jaar later zaten alle grote omroepen op één lijn. Na de bespreking 
van het rapport van de Televisiecommissie in het Centraal Bureau voor den 
Omroep vatte VARA-bestuurder Lebon hun gezamenlijke standpunt  als 
volgt samen: ‘De Omroepen voelen er weinig voor. Zij achten de televisie-
experimenten een bodemloze put en willen dan ook slechts zoveel doen, 
dat de touwtjes in hun handen blijven. Televisie is omroep’.
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Boek uit 1935

‘Doodend
en

straal’

tekst: 
André van OsTV demonstratie op de Utrechtse jaarbeurs in 1938
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In de eerste drie decennia na de Tweede Wereldoorlog was het heel duidelijk dat er een enorme expansie 
was te verwachten betreffende de woningbouw in ons land door de enorme golf aan de zogenaamde baby-
boomers. Heel veel nieuwgeborenen werden groot en dienden dus ook een plek te krijgen binnen een school, 
waarbij destijds het naar school gaan vooral gericht was op het geloof dat men eventueel beleed. Tegen-
woordig gaan ouders veel gemakkelijker met de schoolkeuze om dan pakweg 1971. Of men nu gelovig is of 
niet, een kind gaat evenzogoed naar een school met een Hervormde kleur als naar een openbare school. 

In elke gemeente werden dan ook steeds meer nieuwe scholen gebouwd, vaak in wijken die door de expan-
sie ook net waren ontstaan en waar vooral jonge gezinnen een nieuw onderkomen hadden gevonden. Zo ook 
in mijn woonplaats – mijn leven lang – Groningen. Het was op 20 mei 1971 dat de toenmalige Groninger wet-
houder van onderwijs, drs. J. J. H. van der Ree, al vroeg uit zijn bed was om aan de Siriusstraat in de nieuwe 
wijk Paddepoel de eerste paal te slaan voor de bouw van een school, in een serie van meer te bouwen lagere 
scholen in de nieuwbouwwijken Selwerd en Paddepoel en in de al geruime tijd bestaande wijk West End. 

Van het schooltype dat was gepland kon worden gesteld dat het was ontworpen door de dienst stadsontwik-
keling en volkshuisvesting. Er werden er in de jaren 1965 en 1966 al zes stuks in Selwerd en De Paddepoel 
gebouwd. Ze waren trouwens niet helemaal gelijk want ondergeschikte variaties waren mogelijk en aan 
wensen, die niet de gehele opzet zouden aantasten, kon nog tijdens de bouw worden voldaan. 

Het werk werd aan de school in de Siriusstraat werd destijds uitgevoerd door Heeringa-Bouwbedrijf N.V. te 
Groningen, dat ook de eerste serie van zes scholen had gebouwd. Op de dag van het heien van de eerste 
paal voor de school werden ook de plaatsen, waar de tien nieuwe scholen kwamen te staan zijn, bekendge-
maakt: Siriusstraat (Gereformeerde Synode); Zonnelaan (Openbaar); Spicastraat (Hervormd VCLO); Pluto-
laan (Openbaar); Bottelroosstraat (R.K.); Eikenlaan (Hervormd VCLO); nabij Friesestraatweg (Openbaar); bij 
Lege weg (Gereformeerde Synode); bij Legeweg (Openbaar) en West End Zuid (R.K.).

De tien nieuw te bouwen scholen waren van hetzelfde type als de Dr. G. Nijhoffschool, die was gebouwd 
op de hoek van de Elzenlaan en de Eikenlaan in Selwerd. Architect Wilhelm heeft in Groningen en in tal van 
andere gemeenten in ons land een duidelijke stempel gezet als het gaat om de schoolse architectuur in de 
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Aan diegene die meer geïnteresseerd is in de ontwikkeling 
van de Nederlandse schoolgebouwen, Groningen in het bijzonder, verwijs ik graag naar het prachtige boek: 
‘Het Groningse scholentype’. De utopische scholenbouw van stadsarchitect Jaap Wilhelm, een publicatie van 
uitgeverij Servo.

De Groningse scholen-
bouw van Wilhelm



De Groninger Buitenschool Appèlbergen in Glimmen 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24131267
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Eind mei 1967, een deel van de 
Nederlandse huiskamers was 
reeds voorzien van een kleuren-
televisie, hoewel slechts een deel 
van de programma’s als zodanig 
kon worden bekeken, nam Ne-
derland afscheid van een bijna 
onafscheidelijk paar. Theo Eerd-
mans, zijn assistente Maud en 
de VARA hobby-quiz ‘Tel uit je 
winst’ was voor het laatst te zien. 
Na tien jaren trouwe dienst, met 
alleen voor Theo Eerdmans een 
kleine onderbreking tijdens zijn 
periode van ziekte, hadden Theo 
Eerdmans en Maud aan de VARA-
programma’s onafgebroken hun 
medewerking gegeven. 

In die tien jaren had dit tweetal 
niet minder dan zes verschillende 
soorten van quizzen gemaakt. 
Dat was in het begin ‘Wereldwijs’ 
gevolgd door ‘Willens en wetens’ 

en ‘Tv-toto’. Hoe meer televisietoestellen er in Nederland kwamen des te meer kijkers en dus ook hoe po-
pulairder de programma’s werden, zoals het geval was met ‘Je neemt er wat van mee’, dat werd opgevolgd 
door ‘Weet wel wat je waagt’. En gedurende de laatste drie jaren van het duo op de Nederlandse televisie 
was er de absolute topper ‘Tel uit je winst’. In ‘Je neemt er wat van mee’ kon een deelnemer maximaal 1000 
gulden winnen en gebeurde dit dan diende deze 1 cent terug te geven om op die manier de kansspelbelas-
ting te ontlopen. 

Programma’s, die qua opzet eigenlijk aan elkaar gelijk waren, alleen in details variaties vertoonden. Theo 
Eerdmans was in 1967 tevens rayonchef van de afdeling Amsterdam van het Vrije Volk en hij werkte er in de 
tijd dat de eerste quiz begon, 1957, als algemeen verslaggever. Naderhand werd hij gemeenteraadsverslag-
gever. De quizzen werden in die tien jaar bijzonder goed ontvangen. Zelfs gedurende het laatste uitzendjaar 
lagen, na al die tijd, de waarderings- en kijkcijfers nog steeds bijzonder hoog.

Waarom de quiz nu precies diende te verdwijnen was eigenlijk niemand geheel duidelijk geworden. Men 
wilde gewoon, in de verenigingsraad van de VARA was dat destijds beslist, eens iets anders hebben, omdat 
men er misschien een beetje op was uitgekeken. Eerdmans zei daar zelf destijds over: “Ik ben toch wel 
verbaasd dat ik het nog tien jaar heb volgehouden. Zelf had ik gedacht dat het niet langer dan vijf jaar zou 
duren, omdat je bij de televisie eenmaal zo snel je populariteit verbruikt. In ieder geval vind ik het een goed 
teken dat de kijkdichtheid tot op het laatste moment nog altijd zo hoog was, dat dat in ieder geval geen 

Theo
‘Tel uit je winst’

  Eerdmans

Theo en Maud
(archief Vara)





aanleiding is geweest om er mee te stoppen. Ik heb het altijd bijzonder graag gedaan, deze quizzen, vooral 
ook omdat er korte interviews in voorkwamen — en dat is eenmaal toch mijn vak als verslaggever.”

Lag het niveau van zijn programma’s eigenlijk niet onder dat van journalist kun je als kijker afvragen en werd 
hij daar destijds door vakgenoten ook over aangesproken? In een gevonden interview dat verscheen in kran-
ten van de Gemeenschappelijke Persdienst, dat na de bekendmaking van het besluit afscheid te nemen van 
het duo, werd gepubliceerd, werd wel duidelijk dat dit laatste niet het geval was. Eerdmans: “Een dergelijke 
kreet heb ik nog nooit opgevangen bij een van mijn collegae en trouwens de Amsterdamse journalisten heb-
ben mij tot hun voorzitter gekozen. Dat doen ze toch ook niet als ze me lichtelijk belachelijk zouden vinden. 
Ik heb trouwens mijn journalistieke- en mijn televisiewerk altijd strikt gescheiden gehouden. Ik heb de tele-
visie alleen maar beschouwd als een aangenaam nevenbedrijf, hoewel ik het beslist niet wil kleineren”.

In werkelijkheid waren de activiteiten rond de diverse programma’s niet al te intensief voor Eerdmans en 
werd veel voorbereid en uitgevoerd door een vast team van medewerkers. Zelf maakte hij voor elke uitzen-
ding slechts één teamvergadering mee, had vervolgens een gesprek met de scriptgirl, de regisseur en andere 
verantwoordelijke mensen. Uiteraard werden daarbij alle vragen, die voor de quiz waren verkozen, bekeken. 
Besloten werd bijvoorbeeld, in welke categorie de vragen aan de kandidaten zouden worden gesteld. 
Televisie maken was in die dagen natuurlijk totaal anders dan we nu gewend zijn. Theo Eerdmans en zijn 
Maud zagen de eerste zeven jaren de deelnemers pas als de opname plaats vond. Pas de laatste drie van 
hun succesvolle quizjaren zagen ze de deelnemers een half uur van te voren om ze toch enigszins gerust-
stellend te kunnen spreken en een kopje koffie met ze te drinken om de vaak voorkomende cameravrees te 
kunnen beteugelen. Eerdmans overleed tien jaar nadat zijn mooie serie VARA-programma’s was stopgezet 
op 55-jarige leeftijd. 

Theo Eerdmans tijdens de opnamen van een programma ter gelegenheid van de 500.000ste televisiekijker 
in Nederland.

NTS - Beeld en Geluidwiki - Gallery: ‘n Half miljoen, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10302847 
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De kleine middenstander, je vindt ze bijna niet meer. Het waren de winkels waar je als echte klant werd 
geholpen en bijgestaan en de eigenaar van de zaak kende zijn klandizie zo goed mogelijk en zorgde ervoor 
dat men als tevreden klanten wegging en ook weer terugkwam voor de aanschaf van een ander product. De 
service kon soms heel ver gaan. Uit eigen omgeving weet ik dat mijn vader, die een eigen kapsalon had, in 
de avonduren ook nogal vaak op stap ging om zieke en oude klanten te bezoeken om thuis te helpen. 

In de jaren zestig was elke nieuwe klant er weer een gewonnen en probeerde elke middenstander ook die 
nieuwe klant zo goed mogelijk te bedienen. Zo was er een bedrijf in het hartje van de binnenstad Groningen, 
en wel aan het A-Kerkhof, waarvan de eigenaar wel super klantgericht werkte. Het ging om ‘Radio Schut’, 
niet alleen gespecialiseerd in verkoop van radiotoestellen, maar ook in allerlei andere apparatuur, waaronder 

televisies. 

Als speciale service voor de klanten, die een televi-
sie bij het bedrijf hadden aangeschaft, stelde men 
thuis de toestellen voor de klanten af en mochten 
ze toch een of andere storing hebben dan kon dit 
worden gemeld, zelfs in de avonduren, waarna 
een techneut zich spoedde naar het huisadres om 
andermaal een klant super tevreden te maken. 

Maar wat te doen als je denkt als middenstan-
der dat het geen nut heeft om tijdens de zomer-
maanden in de avonduren deze zeer klantgerichte 
service voort te zetten? Bij Radio Schut hadden 
ze de oplossing gevonden door middel van een 
advertentie in de regionale krant, waarin men de 
klant berichtte over de tijdelijke stopzetting van de 
avondservice. Als reden voor de stopzetting werd 
‘de geringe kijkdichtheid’ aangegeven.

Een alternatief was gevonden door de mogelijk-
heid aan de klant te geven een boodschap in te 
spreken op de ‘bandrecorder’. En de klachten die 
in de avond- en nachtelijke uren waren ingespro-
ken werden de volgende dag beslist in behande-
ling genomen.

Foto telefonisch antwoordapparaat: CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=614011

De speciale service 
van Radio Schut

Tekst: Hans Knot



32 • FREEWAVE Nostalgie

Onafscheidelijk waren ze, Ruud en Riem de Wolff, die sinds 1957 gebroederlijk op de planken stonden en de 
ene na de andere hit scoorden en internationaal doorbraken met hun versie van het nummer ‘Ramona’. Voor 
dat nummer kregen ze een Edison uitgereikt en werden er in totaal 7 miljoen exemplaren wereldwijd van 
verkocht. Geboren in Depok op West Java kwamen beide broers in 1949 met hun ouders naar Nederland. In 
hun jeugdjaren traden ze al op in schoolbandjes en gingen ze in 1957 professioneel optreden onder de naam 
Blue Diamonds. Ze zouden dat doen tot in december 2000, toen broer Ruud kwam te overlijden. Toch is er 
een korte onderbreking geweest in de samenwerking en wel tussen december 1966 en mei 1967.

De liefde was een spelbreker geweest want Ruud was verliefd geworden en getrouwd met de Mexicaanse 
schone Lea Morena. Voor hem was het reden genoeg om te stoppen met het maken van muziek en te emi-
greren naar Mexico, waar hij op zoek ging naar werk dat buiten de amusementsindustrie lag. Aangezien hij 
al zo lang op de planken stond was het werk hem gaan vervelen en wilde zijn nieuwe leven in het warme 
Mexico totaal anders gaan invullen.

Ondanks het feit dat hij het muzikale leven zachtjes aan was 
gaan vervelen gelukte het hem niet ander werk te krijgen, 
laat staan een werkvergunning. Men was er eenmaal niet op 
gesteld om gastarbeiders aan een baan te helpen en men 
beschermde de eigen mensen. Wel kon Ruud er als artiest 
aan de slag, maar dat was net waar hij geen zin in had. 

Maar vrij snel kwam in Mexico de spijt en misschien ook wel 
wat heimwee. Spijt omdat iedere keer als Ruud de Wolff in 
Mexico een televisieshow zag, iedere keer als hij naar een 
gelegenheid ging waar muziek gemaakt werd, hij ineens 
weer die merkwaardige gemoedstoestand kreeg, waarin hij 
dacht waarom hij besloten had met het maken van muziek 
te stoppen. Het lukte hem maar niet om zich totaal van de 
muziek en optredens los te maken. Het bloed kroop in dat 

De ‘scheiding’van   
The Blue Diamonds

 tekst: Hans Knot
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geval tóch kennelijk waar het niet kon gaan. Maar als hij het gewenste werk had gevonden, dan was hij 
toch niet uit Mexico teruggekomen. Dit was echter voor Ruud de Wolff juist het moeilijke. Het bleek dat in 
vergelijking met de glorietijd in Nederland hij in Mexico financieel nauwelijks de kans zag de kost voor zijn 
vrouw en dochtertje te verdienen.

Gelukkig voor de beide broers was het duo niet al te lang uit elkaar geweest en had de jongere broer Riem 
ondertussen wel in een andere bezetting opgetreden en realiseerden vele van de fans zich nauwelijks nadat 
Ruud was teruggekomen nadat hij vijf maanden was weg geweest. En dus gingen de 26-jarige Ruud en de 
24-jarige Riem rustig weer optreden als de echte Blue Diamonds. Gelukkig bleven de uitnodigingen om in het 
land en ook daarbuiten op te treden, binnen stromen, want inmiddels was een andere vorm van popmuziek, 
beat, veel populairder geworden dan het zoete werk van beide broers.

www.offshore-radio.de
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De televisie werd in de tweede helft van de jaren zestig door de golf van babyboomers toch wel meer beke-
ken dan voorheen het geval was. Niet alleen het gegeven dat er meer zendtijd was gekomen maar ook het 
aanbod was geprofessionaliseerd, waardoor het kijken aantrekkelijker werd. Op 1 oktober 1964 was de start 
van Nederland 2 officieel ingewijd door de toenmalige NTS voorzitter Emiel Schütenhelm. Eerder dat jaar, in 
maart, waren de testuitzendingen begonnen en werd het duidelijk dat er door de overheid geld beschikbaar 
zou worden gesteld, dat noodzakelijk zou zijn voor 18,5 uur extra zendtijd per week en waarbij 1 uur was 
gereserveerd voor uitzendingen in Eurovisieverband. 

Een deel van de Nederlandse kijkers had – mits ze de uitzendingen vanaf het REM-eiland hadden kunnen 
ontvangen – al kennis kunnen nemen van een aantal voor die tijd uitstekende Amerikaanse series. En na de 
opening van Nederland 2 besloten de publieke omroepen incidenteel ook over te gaan tot aanschaf van één 
of meerdere Amerikaanse televisieseries. 

Eén van de in 1966 zeer populaire series was: ‘Batman’, waarbij vooral de merchandise veel geld in het laatje 
zou brengen bij de productiemaatschappij. Zelfs werd er door een jinglemaatschappij een pakket gemaakt op 
het thema van ‘Batman’ onder de noemer ‘That Man’. Het was in Europa dat het radiostation Swinging Radio 
England dit speciale pakket – uiteraard ingezongen voor SRE – introduceerde.

De programmaleiding van de afdeling televisie bij 
de KRO besloot de televisierechten voor ons land te 
nemen en kocht de eerste Batman-serie, bestaande 
uit 13 afleveringen, aan. Rollen waren ondermeer 
weggelegd voor Bruce Wayne in de rol van Batman; 
Richard ‘Dick’ Grayson als Robin, Police commissio-
ner was James Gordon, Police chief O’Hara - Stafford 
Repp John Linseed, mayor of Gotham City - Byron 
Keith Barbara Gordon en heel belangrijk ook was de  
Batgirl, die door Yvonne Craig werd gespeeld.

De serie was een productie van William Dozier, Wil-
liam P. d’Angelo en Howie Horwitz. De krachtpatser 
Batman en zijn opgewonden helpertje Robin had-

BOOM! POW! Batman!

 tekst: 

Hans Knot

Batgirl 
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den, zo bleek eind mei 1967, al vrij snel hun langste tijd bij de Nederlandse televisie gehad. Hoewel er van 
deze Amerikaanse serie voldoende afleveringen klaarlagen om er nog enkele seizoenen mee door te gaan, 
had de programmaleiding van de KRO besloten met ingang van het nieuwe winterseizoen 1967-1968 de serie 
Batman van de beeldbuis te bannen. 

Na de bekendmaking van de stopzetting volgden er nog vier afleveringen. In een persbericht maakte men 
de reden bekend: ‘Zoals bekend is vooral van de kant van de pedagogen veel bezwaar gemaakt tegen deze 
serie, die voor de jeugd is bedoeld. Deze bezwaren hebben bij het nemen van het besluit alleen op de ach-
tergrond meegespeeld.’ 

De voornaamste reden om met de serie te stoppen werd in het persbericht ook bekend gemaakt: ‘We hadden 
13 afleveringen gekocht en we vinden Batman niet goed genoeg om er mee door te gaan.’ De serie werd ook 
de ouders deels afgekeurd omdat er zo veel griezelige dingen in gebeurden die nog niet waren verteerd als 
de kinderen naar bed werden gebracht. 

Het is de vraag of de ouders de serie als realistisch hebben beschouwd of toch wel hebben ingezien dat 
het deels met een glimlach diende te worden bekeken. In de jaren negentig was er een animatieversie van 
Batman op de televisie waarin ook ‘Pedagogisch’ werd opgetreden en Robin heuse billenkoek kreeg. Ach de 
industrie is er al die jaren goed op ingesprongen en menige jongen heeft, al dan niet heerlijk, geslapen in 
zijn eigen Batman pyjama.

The offshore radio archive
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets

STEEDS WEER AANGEVULD MET DE MOOISTE FOTO’S
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In de vorige Freewave Nostalgie stond een mooi verhaal waarin Hans Knot herinneringen op-
haalde aan de radio en met Johan Munstra, die helaas in december 2016 kwam te overlijden 
op 64-jarige leeftijd. Paul Jan de Haan schreef de volgende reactie:

Een mooi verhaal  en ja, die antennes aan de Verlengde Visserstraat in Groningen herinner ik me, daar op 
grote hoogte op het dak van het pand waar Johan een deel van bewoonde. Het waren volgens mij 11 meter 
richtantennes. De stunt met die autoradio en die zogeheten ontvangst van een station uit de USA was een 
goeie grap, maar had toch waarheid kunnen zijn.

In 2008 had ik voor mijn werk als artsenbezoeker de beschikking over een 5 cylinder 200 pk sterke Volvo 
v50 station die ondermeer was uitgerust met de beste autoradio die ik ooit in 1 van de vele leaseauto’s aan 
boord had. Met klem had mijn werkgever mij gevraagd vooral toch met deze auto te gaan rijden omdat door 
uitdunnen van de ‘salesforce’ het dure ding stil stond. 

In eerste instantie was ik daar niet happig op, de kleur van de auto was okay, metallic blauw maar de bekle-
ding was van leer..... wit leer! De auto had het imago van een dameskappersauto en ik zag dat beslist niet 
zitten. Ik woon in een dorp waar meer tractoren dan auto’s rijden en wit leren bekleding kan leiden tot met 
pek en veren het dorp uit gezet te worden. 

De autoradio had een fenomenale midden-
golfontvangst, zelfs voor de deur van mijn 
huis hier aan de boorden van het wonder-
schone Schildmeer had ik op 774 kHz per-
fecte ontvangst van BBC Radio Kent dat 
met circa 500 watt zendvermogen op menig 
goede transistor pas in het Zuidwesten van 
het land is te ontvangen. 

Op een ochtend, vroeg in de winterperiode, 
was ik op tijd vertrokken richting Afsluitdijk 
met als doel een aantal artsen te bezoeken 
in Noord-Holland. Op het in kringen bekende 
AM forum las ik in die tijd al ontvangstrap-
porten van ene Henk de Boer uit Dokkum 

die in de vroege ochtend al menig USA middengolf station wist te ontvangen en zijn bewijs was waterdicht 
door middel van een toen bijgesloten MP3tje. Het was in die tijd nog niet gebruikelijk om via computers in 
te tunen op ontvangers in de omgeving van zo’n station, zoals nu bijvoorbeeld via de Twente receiver. Het 
enige W station uit de VS dat ik ooit scoorde was WNYW Radio New York Worldwide, een commercieel CBS 
station op de kortegolf met uitzendingen richting Europa in de 19-25 en 31 meterband. 

Twee reacties op 

‘Radio beleven’
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Op de middengolf was mij dit nimmer gelukt. Halverwege de Afsluitdijk kun je even parkeren en genieten van 
het uitzicht, maar in mijn geval werd dat even de middengolf scannen. Dat kun je per kanaal van 9khz maar 
ook per kHz om zodoende op even kHz getallen uit te komen. In de USA zijn de stappen op de middengolf 
per 10 kHz, hier in Europa per 9. En jawel, midden op de Afsluitdijk kwam halverwege de middengolfband 
een Amerikaans nieuwsstation op in de fading met in de call een W. Er was geen twijfel mogelijk. Ik stond 
versteld. Lang wachten kon ik niet, er stonden afspraken in de agenda, dus weer aan de rit. Einde Afsluitdijk 
betekende ook het einde van water om mij heen, en dus ook het einde aan deze spectaculaire ontvangst. 

Oja, mijn eerste transistor was in september 1964, een kleine Philips in een zwart leren tasje, middengolf 
en Lange golf. 

En Henk uit Friesland kwam met 
een aantal vragen en directe 
herinneringen na het lezen van 
de herinneringen aan radio met 
Johan Munstra:  

Die Marcel, die werd genoemd bij de 
‘fake-inval’ is de MRF, QHT: Roden of 
Norg? (bijna goed: Eelde). En heeft 
die een maat met de naam QWERTY. 
En die Johan Munstra telefoneerde 
volgens mij ook vaak met de piraten 
en was volgens mij dan ook wel eens 
te horen in de uitzending. Ik denk 
daarbij vooral aan de KG stations. 
Heeft hij nu een (zend)machtiging?

Mijn eerste middengolf radio was ook 
een blauwe Sharp! Zo’n smal toestel 
met zo’n armbandje eraan. En een 
piepklein schijfje om de stations te 
zoeken. Die transistorradio kreeg ik 
van mijn, inmiddels overleden, oom 
Jasper uit Oosthem. En zo leerde ik 
Radio Noordzee en Radio Luxembourg 
kennen en beluisteren. Het was in of 

nabij 1972 schat ik. Mijn nicht Gea luisterde ‘s avonds altijd naar Radio Luxemburg, de Nederlandstalige 
uitzendingen.

Wel luisterde ik voor 1972 al naar FM-piraten via een buizenradio van mijn vader. Ik ontdekte bij het beluiste-
ren via een radiomeubel, dat in de pronkkamer van onze boerderij stond, RNI door te luisteren naar de korte 
golf-uitzendingen van dit station, waarna ook de korte golfpiraten al ras ook werden ontdekt.

RNI was voor mij het eerste station vanaf zee dat ik ontdekte en tevens het beste station via de middengolf 
te beluisteren! Mijn vader had tijdens het melken altijd de middengolf piraten ervoor. Stations met namen 
als ‘Stoelenmatter’, ‘Japie’ (‘Stoelenmatter Japie’) en ‘Houston’. Op een middag mocht ik met pa mee naar 
Dokkum en kreeg ik van hem een buizenradio. Het was een Philips toestel waar ook de KG niet ontbrak. Deze 
kochten we bij radiowinkel Steiger in Dokkum.

Jaren later, niet te geloven, had ik veel contact met de zoon van de radiohandelaar, Meindert. Deze woonde 
toen nog in Holwerd en hij repareerde buizenradio’s voor me. Hij had als bijnaam: ‘De man met de gouden 
handen’. Weer later ontdekte ik dat Meindert ook op de FM zat met zijn eigen Radio Enterprice. Weer vele 
jaren later waren daar de eerste testuitzendingen van Laser met gebruik van een ballon, het komt allemaal 
weer naar boven na het lezen van je verhaal. Ik heb toen veel radiovrienden gebeld om ze het nieuws te 
vertellen!’
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Het aanvankelijk succes van zeezenders als Radio Veronica en Radio London riep navolging 
op, en dat niet alleen. Ook waren er bedriegers die geld probeerden binnen te halen met wilde 
plannen over fictieve radiostations. Een goed voorbeeld daarvan is het plan voor Radio Marina, 
waarvoor de Gentenaar Valère Broucke ooit in België de geesten rijp probeerde te maken. 
Jean-Luc Bostyn vertelt hier het verhaal van deze grotendeels vergeten episode uit de geschie-
denis van de zeezenders.

Plannen die plannen bleven 
De tweede helft van de vorige eeuw kenmerkte zich door tal van innovaties op mediagebied, niet in het het 
minst waren de vele zeezenders daar een onderdeel van. Minstens een dubbel dozijn haalde de ether, het 
ene project succesvoller dan het andere. Niet te tellen zijn evenwel de plannen die nooit uitgevoerd werden. 
Sommige bestonden enkel in de gedachten van fantasten. Het Belgische Radio Marina is er één van. Een 
(waan)idee van de uit Lokeren afkomstige, maar in Gent beter bekende Valère Broucke. De man had eerder 
een faillissement achter de rug met een elektriciteitszaak en was bekend als oplichter van een restaurant-
houder. Daarom stond hij in 1969 op de lijst van gezochte personen. Maar niets weerhield hem ervan om een 
zeer opmerkelijk radiohoofdstuk te schrijven. Zo goed als vergeten, nu voor het eerst helemaal verteld.

Het is 1970 als in 
Vlaanderen voor het 
eerst de naam Radio 
Marina opduikt. De link 
naar de succesvolle 
Nederlandse “radiopi-
raat” Veronica, in de 
lucht sedert mei 1960, 
is snel gelegd. Beiden 
hadden zusjes kunnen 
zijn. Maar het verhaal 
liep anders. Naar eigen 
zeggen borrelden bij 
Valère Broucke de plan-
nen al vele jaren eerder 
op. Een gevolg van de 
korte, maar opvallende 
avonturen van Radio 
Antwerpen, eind 1962 (oktober-december) uitzendend vanaf de MV Uilenspiegel. Een klein decennium later 

Marina, het ‘foute’ zusje
 van Veronica
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Valère Broucke
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begon Broucke voormalige dj’s van Uilenspiegel en van de Nederlandstalige service van Radio Luxemburg te 
benaderen. Het commerciële station uit het Groot Hertogdom had in december 1969 de meeste Nederlands-
talige programma’s geschrapt met als gevolg dat er flink wat potentiële radiomakers geïnteresseerd waren in 
een nieuw groot project voor de Lage Landen. Ook bij enkele Uilenspiegel-medewerkers was het vlammetje 
nog niet gedoofd. Omdat enkel de openbare omroepen BRT-RTB uitzendingen mochten verzorgen in België, 
kon niemand zijn ei op een andere plek kwijt. Er was dus aardig wat talent voor handen.

Valère Broucke in het Zondagsblad van 7 februari 1971: “Uilenspiegel deed de Westhoek daveren van en-
thousiasme. Dat was nu eens een radio! Ik zag brood in dat succes. Waarom het zelf niet eens proberen? Ik 
heb acht jaar lopen piekeren tot ik op een goede dag al mijn moed in handen nam en naar vennoten begon 
te zoeken om het nodige geld bij elkaar te krijgen. Tot één van mijn medewerkers er met de centen vandoor 
ging. Was dit niet gebeurd, dan waren we al in de lucht. Het schip bleef ook nog langer in herstelling dan 
voorzien. Weinig schepen zullen zo degelijk uitgerust zijn als mijn radioschip. Ik zal het de naam geven van 
mijn zoon Marc en het station zal ik dopen naar mijn dochter Marina. Die naam zal inslaan als een klok.”

Pionieren vanuit Gent 
Niet enkel de markante belevenissen van Uilenspiegel zullen hebben bepaald dat het Marina-verhaal een 
Gentse voedingsbodem kreeg, de stad en bij uitbreiding de hele provincie waren jaren eerder en langdurig 
een bastion van illegale radio-uitzendingen geweest. Vooral in de periode 1962-1965, onmiddellijk na de 
zeezenderavonturen van Radio Antwerpen waren er vanuit de regio Gent al stations actief op de middengolf. 
Verschillende zenders waren te beluisteren op 195, 194 en in de buurt van de 187 meter (beter bekend als 
de visserijband). Eerst gebruikte men namen als 6QR7 en 5AR6, referenties van radiolampen. Nadien werden 
het Radio Atlantis 1, Radio Atlantis 2, Radio Atlantis 3 ...

Men was meestal ‘s avonds en in het weekend actief. De avond- en nachtuitzendingen waren hoofdzake-
lijk bedoeld om de zenders beter af te stellen. Waren de initiële vermogens 10 tot 15 Watt, algauw werd 
dat vertienvoudigd. De gebruikte antennes, met een lengte van soms vijftig en meer meter waren geen 
uitzondering. Ontvangstrapporten kwamen uit alle Vlaamse provincies maar ook uit Middelburg en Noord-
wijk in Nederland. De “piraten” en veel van hun luisteraars kwamen regelmatig samen in de Ankerslaan te 

Gentbrugge. Een plek die ook Valère Broucke, als 
handelaar in elektrische apparaten, niet onbekend 
was. Er toefden immers potentiële klanten. In 1965 
werden alle Gentse zenders in beslag genomen 
door de toenmalige RTT. Een jaar later werden de 
initiatiefnemers correctioneel veroordeeld.

“Universitaire” hulp
Valère Broucke kwam dus niet zomaar uit het grote 
niets het radiowereldje binnengestapt. Er was een 
voorgeschiedenis die hem inspireerde. En hij zou 
het slimmer doen. Vanaf land uitzenden leek im-
mers tot strenge boetes te leiden. Naar zee dan 
maar! Veronica, Caroline en London achterna! Hij 
ging op zoek naar medewerkers. Eén van de eer-
ste en meest bekende mensen, iemand die eerder 
zijn sporen had verdiend in de wereld van de radio, 
was Pit (géén Piet) Jager. De Antwerpenaar was de 
programmaleider geweest bij Radio Antwerpen/Ui-
lenspiegel. Al stond er toen wel nog een letter “i” 
in zijn voornaam. In beide gevallen betrof het een 
synoniem want de man werd immers als Piet Yaeger 
gedoopt. Ook zijn Parijse vrouw Micheline presen-
teerde bij de zeezender. Zij maakte wekelijks een 
Franstalig uur. Na de Noordzee trok Pit naar Radio 

Valère Broucke met een onbekende medewerker
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Luxemburg om nadien het wereldje van de media vaarwel te zeggen en in de circuswereld te belanden, tot 
ver na de pensioengerechtigde leeftijd. Even leek in de media Marina een kans op een comeback. Maar al 
snel zou blijken dat het bij een poging zou blijven.

Broucke klopte ook aan bij de Belgische afdeling van de Free Radio Association (FRA). Een club van Britse 
origine die ijverde voor vrije radio, ontstaan in de nadagen van de Britse zeezenderstations. Toen het in de 
tweede helft van 1967 de Britten verboden werd om mee te werken aan uitzendingen vanaf zee, probeerde 
de organisatie het tij te keren middels het mobiliseren van zoveel mogelijk luisteraars. In andere Europese 
landen ontstonden lokale afdelingen. In België vertegenwoordigde Ronny Major uit Oostende de FRA. Via 
hem beschikte Valère Broucke over een onschatbare bron van (achter)grondinformatie. Kortom, in zowat alle 
lagen van de maatschappij was het enthousiasme groot. De vijver waaruit kon worden gerecruteerd leek 
eindeloos. Eindelijk zou de nationale omroep concurrentie krijgen. Radio Marina zou de Vlaamse versie van 
Radio Veronica worden.

Iedereen werkte gratis, de plannen waren immers zo mooi. Bovendien kon Broucke zijn verhaal prima 
aan de man brengen. Hij zag er niet uit als een zakenman, maar zijn lichtblauwe ogen straalden blijkbaar 
vertrouwen uit. Er kwamen studenten bij van de Gentse Universiteit, contacten werden gelegd met diverse 
platenmaatschappijen en potentiële adverteerders. Er werden Marina-lidkaarten, stickers en allerhande pro-
momateriaal gedrukt. Enkele showavonden volgden. De medewerkers werd door Broucke eerst verteld dat 
het om een Engels project ging dat voor de helft zou betaald worden door de Free Radio Association. Die 
hadden alles bijeen minstens 500.000 leden. De andere helft van het kapitaal zou ingebracht worden door 
de Marina-organisatie.

Geen officiële licentie
Via Ronny Major werd op 28 oktober 
1970 zelfs een officiële zendvergunning 
voor België aangevraagd bij de minister 
van PTT. In de toenmalige, vijfde rege-
ring van Gaston Eyskens, waarin CVP/
PSC en de BSP/PSB zaten, was Eduard 
Anseele (van de socialistische partij BSP) 
bevoegd. Omdat België nog niet opge-
deeld was in gewesten, betrof het een 
licentie voor het hele land. Maar er kwam 
geen reactie. Volksvertegenwoordiger 
Luc Vansteenkiste uit Kortrijk en lid van 
oppositiepartij Volksunie (Vlaams natio-
nalistisch), werd ingeschakeld. Hij inter-
pelleerde de minister over het uitblijven 
van een antwoord. Die beweerde nooit 
iets te hebben ontvangen. Een nieuwe 
poging, dit keer via een aangetekend 
schrijven, werd op 6 februari 1971 gedaan. Ontkennen dat er geen documenten op het kabinet waren be-
zorgd, zou niet meer kunnen. De minister liet daarop weten dat er geen frequenties beschikbaar waren.

Valère Broucke: “Dat is larie. Een tijdje geleden heeft het Amerikaanse leger nog twee steunzenders gekre-
gen in België, één in Chièvres en nog één in Brussel. De regering heeft er niet bij te verliezen. De staatskas 
zou er wel bij varen. Denk maar aan de belastingen op al die reclamespots. Er is genoeg geld te scheppen 
om de putten van de BRT en de RTB samen te delgen. Bovendien zitten de luisteraars te smeken naar een 
commerciële radiostation. Ons schip is 95 meter lang en er staat een mast op van 75 meter. Het is een oude 
oorlogsboot.”

Het is duidelijk dat Valère Broucke het over de MV Galaxy had, het voormalige zendschip van Radio London 
(1964-1967). Of de Vlaamse radiobaas in spé eigenhandig fotomateriaal aan de krant bezorgde, of dat het 
Zondagsblad haar eigen redactie archieffoto’s liet bewerken, is onbekend. De lezers vonden wel twee “op-
names van Marina” terug in hun weekblad. Op één daarvan is echter de boordstudio van Big L te zien met 

Dave Dennis in de studio van ‘Radio Marina”
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Dave Dennis aan het werk in 1965. Het onderschrift luidde: 
“Een oefening in één van de studio’s op het schip van Radio 
Marina. De studio is authentiek. De disc-jockey is intussen 
vervangen.” Ook een afbeelding van de MV Galaxy werd 
afgedrukt. Op de romp van het schip was de naam Radio 
Marina te zien. Evenwel niet geschilderd op het schip zelf, 
wel aangebracht op de foto.

Ambassades bezoeken
Diverse ambassades kregen een bezoekje van het Marina-
team. In ruil voor een officiële zendvergunning zou men er 
de maatschappelijke zetel onderbrengen. Wat meteen een 
bron van inkomsten zou betekenen. De belastingen moes-
ten immers daar betaald worden. Rusland was eerst aan 
de beurt omdat men tijdens de koude oorlog nu eenmaal 
overal spionnen probeerde te plaatsen. Griekenland, dat 
toen een dictatoriaal kolonelsregime kende, volgde. Hen 
werd beloofd dat zij de tweede zender van Marina, die be-
doeld was voor Franstalige uitzendingen, zouden mogen 
gebruiken voor propaganda. De kolonels wilden graag de 
vele Griekse staatsburgers die in Duitsland woonden, kun-
nen bereiken via de radio. Ook de Japanse gouverneur kwam aan de beurt. Dat land probeerde immers 
de Europese markt te veroveren met auto’s en electronica. Zij zouden gratis reclame krijgen voor hun pro-
ducten. Zuid-Afrika volgde, het Apartheidsregime kon alle steun voor zijn politiek gebruiken. Tot slot werd 
Rhodesië (nu Zimbabwe) benaderd.

Valère Broucke werd overal ontvangen, he-
laas nam niemand hem serieus. Maar hij 
gaf niet op. “Desnoods beginnen we uit 
te zenden met de vergunning van com-
munistisch China,” zo liet hij optekenen in 
de pers. “Want die hebben we. Veel be-
scherming kan de volksrepubliek ons wel 
niet bieden, maar een vergunning is een 
vergunning. En een vlag is een vlag!” Een 
aantal medewerkers begon echter achter-
docht te krijgen. De startdatum werd keer 
op keer opgeschoven. Bovendien had nog 
niemand het schip, toch een cruciaal on-
derdeel voor een zeezender, echt gezien.

Door de mand gevallen
Valère Broucke bleef nieuwe mensen binnenhalen. Hij kwam in contact met Pierre Deseyn uit Sint-Amands-
berg, de Belgische vertegenwoordiger van de Britse Free Radio Organisation, een soort conculega van de 
FRA. Ook hij werd een manusje van alles. Zijn kennis over het hele reilen en zeilen binnen het offshore 
radiowereldje was alweer mooi meegenomen. (In 1970 zou Pierre bij Radio Northsea International belan-
den. Hij produceerde en presenteerde samen met AJ Beirens “RNI goes DX”, een zondagsprogramma dat te 
horen was via de kortegolfzender van RNI. Ook de legendarische reeks “De geschiedenis van de zeezenders,” 
die op zondagnamiddag werd uitgezonden door Radio Mi Amigo (1975-1976), was zijn werk. Al die shows 
werden opgenomen in Ledeberg, in de persoonlijke studio van Pierre. Een technisch walhalla dat eerder was 
gebouwd en gebruikt ten behoeve van Radio Marina).

Maar Marina bleef zwijgen; de startdatum opnieuw en opnieuw uitgesteld. De ene keer lag het zendschip in 
een Engelse haven op een werf die eigendom was van Ronan O’Rahilly, de man achter Radio Caroline. Een 
andere keer was het op weg naar Scheveningen, dan weer naar Vlissingen om daarna zijn opwachting te 
maken in Libanon om scheepsdocumenten op te halen en de zeevaartcontrole te passeren. Kortom, iedere 

Wegwijzer naar de kantoren van Marina

De MV Galaxy “vermomd” als het zendschip van 
Radio Marina
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week was er een ander verhaal. Toen men zich stilaan begon af te vragen wie dat allemaal betaalde, was 
er enkel een mysterieuze glimlach. Natuurlijk kon Broucke documenten laten zien die bewezen dat hij een 
voorschot van vijf miljoen Belgische franken had betaald voor de aankoop van een zeeschip. Toch zou niet 
heel veel later blijken dat de papieren vals waren. Het zou niet meer ophouden.

De medewerkers wisten tot op dat moment weinig 
van elkaars bestaan af. Broucke hield hen zorgvuldig 
bij elkaar vandaan, maar ze begonnen elkaar toch 
te vinden. Er werden gegevens uitgewisseld en die 
waren bij iedereen anders. De conclusies waren snel 
getrokken. De “radiodirecteur” werd met de rug 
tegen de muur gezet. Medewerker Tony Martino in 
de toenmalige popkrant Hitorama: “Valère Broucke 
heeft alleen maar de gave om mensen te bedotten. 
Op hun kosten te leven. Om hen allerlei dingen te 
ontfutselen. Met hun auto’s te rijden en om van hun 
goedheid te profiteren.”

Martino, afkomstig uit het Antwerpse dorpje Schelle, 
was één van de bekendere mensen die Radio Ma-
rina had geprobeerd op de rails te krijgen. Onder het 
pseudoniem Tony Reno had hij enkele singles opge-
nomen bij het Belgische platenlabel Ronnex. Later 
wijzigde hij zijn artiestennaam. Naast zanger was hij 
ook actief als presentator van shows. Hij praatte on-

der andere de populaire promotie-optredens aan de kust voor het jongerenblad Joepie aan elkaar in 1973. 
Behalve Martino, hij had als één van de eersten argwaan gekregen over de solvabiliteit van Broucke, voelde 
ook Ronny Major steeds meer nattigheid. Zijn buikgevoel vertelde hem dat hij zich beter kon terugtrekken. 
De sfeer in de ploeg sloeg om van enthousiasme naar boosheid. Er werd daarom besloten om Valère Broucke 
een lesje te leren.

In de lucht! 
Op 1 mei 1970 was Radio Marina plots te horen in de Gentse FM-band. Illegaal. Het station bleef enkele 
dagen in de lucht. Vermoedelijk werd er uitgezonden vanuit de thuisstudio van Marina-medewerker Richard 
Black. Hij was al eerder actief geweest in de Arteveldestad als “radiopiraat.” De ontvangstrapporten moes-
ten worden gestuurd naar de Ekkergemstraat 119, een beluik in een stedelijke achterbuurt. Het zou Valère 
Broucke leren! Niet dus, want de vele brieven en ontvangstrapporten die de fantast op die manier in handen 
kreeg, zou hij juist gaan gebruiken om nog meer mensen in zijn avonturen te betrekken. Hij stopte alle post 
in een aktetas en plots had de man een fantastisch middel in handen om te bewijzen dat er erg succesvolle 
testuitzendingen waren geweest!

Dankzij de vele brieven en 
kaartjes slaagde Broucke erin 
nogmaals nieuwe mensen voor 
zijn plannen warm te maken. Al 
duurde het tot begin 1971 voor 
de naam Radio Marina weer groot 
opdook in de kranten. Broucke 
meldde dat hij een overeenkomst 
bereikt had met de heren Erwin 
Meister en Edwin Bollier, de eige-
naren van Radio Nordsee Inter-
national (RNI) en wel om vanaf 

Tony Martino, ook bekend als Tony Reno

Het Ekkergemstraatje, het beluik waar 
Valère Broucke echt woonde
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hun zendschip de MEBO II, te beginnen. Er zou op 
15 april gestart worden. Nederlandstalig overdag 
onder de naam Radio Marina, ‘s avonds en ‘s nachts 
in het Engels als Radio Northsea International. Er 
was daartoe een nieuwe vennootschap opgericht, 
de schepen van de Benelux-rederij van Gent waren 
aangekocht om toeristen toe te laten het schip in 
volle zee te bezoeken. Er was geld en er was een 
zendschip, de MEBO II.
  
RNI was na een onfortuinlijk avontuur voor de Britse 
kust immers al enkele maanden uit de lucht. Met En-
gelse- en Duitstalige uitzendingen tussen maart en 
september 1970 had men geprobeerd om Europese 
luisteraars te lokken. Wat niet gelukt was omdat de 
Britse overheid te allen prijze wilde voorkomen dat 
er opnieuw een zeezender voor haar kusten actief 
zou zijn. RNI werd flink geboycot en de uitzen-
dingen gestoord. Op 24 september 1970 werd de 
handdoek gegooid. Sindsdien lag de MEBO II doel-
loos te dobberen op de Noordzee. Valère Broucke 
rook zijn kans. Een compleet uitgeruste boot die zo 
maar kon worden ingezet, dat was een geschenk 
uit de hemel.

In diezelfde periode vertelde Broucke medewerkers, 
potentiële adverteerders en iedereen die enigszins 
van belang zou kunnen zijn, maar al te graag dat 
een grote politieke partij achter zijn plannen stond. De “radiodirecteur” was inderdaad ontvangen door de 
populaire en invloedrijke Gentse politicus Willy Declerck, voorman van de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 
(PVV). Makkelijk aanspreekbaar en minzaam als hij was, plus de vrije gedachte in de naam van zijn partij 
alle eer aandoend, had hij enige vorm van sympathie laten blijken voor een commercieel radiostation. Maar 
meer ook niet. In de leefwereld van Valère Broucke was een niet expliciete afwijzing echter een stevige vorm 
van samenwerking.

Op de middengolf
Broucke kon iedereen, die daar om vroeg, die keer wel een contract laten zien, ondertekend door de twee 
Zwitserse eigenaars van de MEBO II. Het duo was daarvoor speciaal naar Gent gekomen, naar het Termi-

nus hotel. Erwin Meister en Edwin 
Bollier bespraken er samen met 
Valère Broucke, Pierre Deseyn 
en Bruggeling AJ Beirens (hij zou 
later voor RNI, én voor Radio At-
lantis onder de naam Michael O, 
gaan werken) een mogelijke sa-
menwerking. Beirens hield een 
slecht gevoel over aan de bij-
eenkomst en vertelde dat ook 
onomwonden aan Bollier. Vooral 
het feit dat Broucke had zitten 
pochen over zijn nieuwste inves-
tering deed alarmbellen rinkelen. 
“We hebben een kasteel gekocht 
langs de Steenweg in Oostakker, 
waar we kantoren en studio’s 
gaan inrichten,” zo luidde het. De 

Het imposante kasteel in Oostakker waar Radio 
Marina bureaus en studio’s zou vestigen

foto: Hans Moors - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52072982

Brief van Publi-Fram aan 
Mebo Ltd waarin wordt 

beweerd dat de PVV achter 
Radio Marina staat
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eigenaar had op aanraden van de “radiodirecteur” zelfs een geluiddicht Velux-raam laten plaatsen op de 
bovenverdieping waar men de studio’s ging installeren!

Enkel de handtekening van Broucke op de documenten met MEBO Ltd, het bedrijf achter ondermeer RNI, 
ontbrak nog. “Maar dat is slechts een formaliteit. We moeten eerst nog enkele details met onze advocaat 
overleggen,” klonk het. Intussen had hij natuurlijk wel een getekende akte in handen waarmee hij tientallen 
mensen kon bewijzen dat zijn plannen niet zomaar woorden in de wind waren. Bovendien mochten enkele 
journalisten een studio bezoeken waar inderdaad werd gewerkt. Proefprogramma’s en jingles werden opge-
nomen in Oostende, Heist-op-den-Berg, Ledeberg en Leuven.

Bovendien was Radio Marina, op een zondag begin 1971, inderdaad plots te be-
luisteren op 1159 kHz (259 AM, een oude frequentie van Radio Caroline). De DJ 
verkondigde vrolijk dat er werd uitgezonden vanaf de MEBO II, verankerd voor 
de kust van Cadzand. Frequenties in de 49-meter en de FM-band werden even-
eens gemeld. Maar daar was niks te horen. Er werden professioneel klinkende 
jingles gedraaid en reclames voor Liefmans Oudenaarde (bierbrouwerij) en het 
Rode Kruis van België. Eén van de meest opvallende spots was die voor Radio 
Atlantis. Al ging het niet om de latere Vlaamse zeezender, maar betrof het de 
bekende Gentse Hi Fi-winkel aan de Zwijnaardesteenweg 111 met die naam 
(de zaak bestond tot voor een paar jaar). De post moest naar Radio Marina, In-

ternationale burelen, Blokstraat 60 te Dikkelvenne worden gestuurd. Na één dag was het gedaan. 
Later zou blijken dat de uitzendingen helemaal niet vanaf de MEBO II kwamen, het ging om een persoonlijk 
initiatief van een (ex) Marina-medewerker die vanaf land uitzond.

Marina in New York
En hoe zat het met de financiële kant van 
de zaak? “Er is geld. Echt waar,” stelde 
Valère Broucke. Opnieuw was hij erin ge-
slaagd een document in handen te krij-
gen waarop te lezen was dat hij voor de 
aankoop van goederen een voorschot 
had betaald van één miljoen franken. 
Hij kon dit bewijs gebruiken voor een 
lening van 200.000 franken voor de 
aankoop van liefst drie wagens en voor een reis naar 
de Verenigde Staten om er ene Jean Toche op te zoeken. Een 
Bruggeling (1932) die in 1965 was uitgeweken naar New York. 
Het type “zachte anarchist” dat door middel van “kunst” voortdu-
rend agiteerde tegen allerlei musea, instituten en bij uitbreiding 
de complete gevestigde politieke klasse. Eén van zijn creaties 
was een affiche waarin hij de Belgische regering beschuldigde 
een kolonie te zijn van Frankrijk. Een persoonlijk statement. 
Kunst met woorden, meer niet. Al was de tekst provocatief, het 
was zeker niet zijn bedoeling om iets aan te vangen met deze 
gedachte. Valère Broucke interpreteerde één en ander op zijn 
manier en zag plots brood in een (politieke) samenwerking.

(Jean Toche was ondermeer de mede-oprichter van de Guerilla 
Art Action Group (GAAG). Tijdens de anti-Vietnamdemonstra-
ties lieten ze zich opmerken met diverse acties, bijeenkomsten, 
manifesten en publicaties allerhande. In 1974 werd hij even ge-
arresteerd omdat hij in diverse pamfletten gesuggereerd had 
dat alle musea-directeurs moesten worden gekidnapt, wat werd 
aanzien als een bedreiging. Toche is nog steeds actief als be-
denker van “politieke kunstmails.” Hij woont tegenwoordig op 
Staten Island.)

De Belgische kunstenaar-activist 
Jean Toche met hiernaast één 

van zijn kunstzinnige uitlatingen
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Er werden twee vliegtuigtickets besteld naar Amerika. Voor Broucke en Lin-
da, zijn achttienjarige “secretaresse” uit Gentbrugge. Zij zegde haar vaste 
baan op, want ze zou 25.000 franken per maand gaan verdienen. De “ra-
diobaas” sprak geen enkele andere taal, op dat vlak kon hij dus best wat 
hulp gebruiken. Eenmaal in New York werd zijn medewerkster echter al snel 
geconfronteerd met een totaal andere werkelijkheid. De schatrijke Belgische 
zakenman bleek een “kunstenaar” te zijn die in een soort bunker woonde in 
Carmine Street 72. Eerder een achterbuurt. Hij bezat niks. Wel veel flyers, 
brochures en affiches. Zijn zeer persoonlijke vorm om zich af te zetten tegen 
kunst en de maatschappij in haar geheel. Als een idealist en een fantast 
elkaar ontmoeten ...

Valère Broucke liet zich niet ontmoedigen. Hij trok zomaar diverse bank-
filialen binnen om vijftig miljoen dollar te vragen. “Want Amerika is syno-
niem voor geld,” verkondigde hij. “De mogelijkheden voor speciale projecten 
moeten er onbegrensd zijn.” Helaas slaagde hij er niet in om meer los te krijgen dan een sigaar en een cola. 
Linda schaamde zich een ongeluk. Via brieven had ze contact gehouden met het thuisfront waarin ze een 
ontluisterend beeld ophing van haar belevenissen in de States. Uiteindelijk moesten haar ouders geld sturen 
zodat ze het vliegtuig terug konden nemen naar Heathrow, London. Opnieuw in Gent moest vervolgens ook 
Broucke toegeven dat er wederom niks was. Geen geld, geen schip, geen zender.

Het oplichten ging door 
Maar Broucke gaf niet op. Hij was zelfs op zoek gegaan naar de eigenaar van de MV Galaxy (Radio London), 
die sedert 20 augustus 1967, na het in dienst treden van de Marine Offences Broadcasting Act (de Britse anti-
zeezenderwet), lag te verkommeren in het Duitse Hamburg. Het werd andermaal helemaal niks. Uiteindelijk 
kwam hij terecht bij de International Broadcasters Society (IBS), de organisatie achter het mislukte Capital 
Radio-project. Officieel gestart op 1 november 1970, raakte het zendschip King David op 11 november op 
drift om te stranden op de kust bij Noordwijk. Bij IBS was het geld op, wat het einde van het radiostation 
betekende. Radio Marina dook op als reddende engel.

Voor zeven ton (toen nog gulden) kon Radio Marina, voor een periode van drie maanden, het zendschip hu-
ren. Het contract werd getekend door IBS, doch toen ook Valère Broucke zijn handtekening moest plaatsen, 
vroeg hij een dag uitstel om zijn financier, de Europabank in Gent, te raadplegen. Zonder geld en zonder con-
tracten keerden de mensen van Capital Radio terug naar Nederland. Broucke trok daarop naar Radio Veronica 
in Hilversum, toonde er directeur Bull Verweij het contract met Capital Radio en vroeg enkele miljoenen om 
zijn plannen ... niet uit te voeren. Enig opzoekwerk van Veronica’s advocaat maakte de poging tot oplichting 
snel duidelijk en daarmee was ook deze poging weer van de baan. IBS verspreidde daarop een persbericht, 
dat o.a. in Het Vrije Volk (18/03/1971) werd geplaatst. “Men wilde niks meer met de ‘Belgische groep’ te 

Linda, de secretaresse van 
Valère Broucke

Enkele medewerkers van Radio Marina (vlnr): secretaresse Linda, Ronny Major, Pierre Deseyn en Tony Martino
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maken hebben.” Zoveel pogingen, 
evenveel mislukkingen.

De Paraguay Connectie
In 1973 was Marina weer terug. 
Als hersenspinsel. Bestaan alle 
dingen immers niet uit drie? De 
timing was niet zomaar gekozen. 
De Adegemse zakenman Adriaan 
Van Landschoot was op 15 juli van 
dat jaar, vanaf de MV Mi Amigo, 
gestart met Radio Atlantis. Een 
instant succes in Vlaanderen. “Dat 
moest mijn zender geweest zijn,” 
vloekte Broucke en hij trok naar 
Sylvain Tack, die op dat moment 
eigenaar was van een wafelfa-
briek (Suzy), een muziekuitgeverij 
(Start, later Gnome), één van de 
beste opnamestudio’s in Europa 
(in Buizingen) en het jongeren-
tijdschrift Joepie. Maar Tack zette 

Broucke aan de deur. De man stond immers op het punt om naar Paraguay te vertrekken. Niet zomaar op 
vakantie, want ook hij had plannen om met een radiostation te beginnen voor Vlaanderen. Slechts enkele 
maanden later, op 1 januari 1974 maakte West-Europa inderdaad kennis met Mi Amigo. Paraguay diende een 
onderdeel van dat project worden.

Nadat Nederland per 31 augustus 1974 de anti-zeezenderwet invoerde en als gevolg daarvan een deel van de 
Mi Amigo-organisatie begin 1975 naar het Spaanse Playa de Aro was verkast, zag Valère Broucke een nieuwe 
opportuniteit. Hij nam contact op met enkele oud-Mi Amigo medewerkers die niet mee waren verhuisd naar 
het Iberisch schiereiland. Opnieuw wist hij zich te omringen met enkele enthousiaste mensen die o zo graag 
radio wilden maken. De Belgische kranten kondigden op dat moment de (nieuwe) verhuizing van Radio Mi 
Amigo naar Paraguay aan. Sylvain Tack had er een zendvergunning gekregen.

De bedoeling was om via de kortegolf het Mi Amigo-signaal naar het zendschip op de Noordzee te sturen, 
daar zouden de programma’s dan verder via de middengolf worden uitgezonden. Maar het feestje ging niet 
door. Enerzijds vanwege de technische onhaalbaarheid, anderzijds omdat Sylvain Tack uit de gratie was ge-
vallen van Alfredo Stroessner, toenmalig dictator van het Zuid-Amerikaanse land. Toen Broucke daarachter 
kwam, trok hij naar de Paraguyaanse ambassade in Brussel en stelde zich voor als een gewezen vriend en 
zakenrelatie van de Vlaamse mediamagnaat in ballingschap. Hij wilde de afgesprongen projecten overne-
men. Er was immers toch geld genoeg. Alweer?

Trukendoos leeg? 
Het was het laatste wapenfeit in de Radio Marina-story. Ook die keer bleven 
de plannen hangen in het rijk van de wilde fantasie. Behalve die paar da-
gen in de meimaand van 1970 en die ene zondag in het voorjaar van 1971 
als landpiraat, heeft Radio Marina nooit bestaan. Even droomden vele jonge 
mensen van een leuke, goed betaalde baan bij een commercieel radiostation. 
Studenten hadden hun studies opgegeven of verwaarloosd, anderen hadden 
hun geld geïnvesteerd in studio’s. Allen waren misleid door een man die tot 
heel wat of helemaal niets in staat was (schrappen naar keuze). Aftroggelarij 
en bedreigingen waren daarbij nooit een uitzondering, eerder een regel.

Tal van bedrijven, firma’s en organisaties in België en Lichtenstein bestonden 
enkel op papier; Free Broadcasting Publicity International, Radio Marina, Pu-
bli-Fram en de NV Brounia. Met sluwe trucs was Broucke er steeds weer in 

De studio van Richard Black in Gent waar begin mei 1970 de illegale FM-
uitzending van Marina werd gehouden

Valère Broucke
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geslaagd goedgelovige mensen geld af te troggelen en op hun kosten te 
leven. Zijn tactiek was steevast dezelfde; het laten zien van documen-
ten die bewijskracht moesten geven. Het ging altijd om compromissen, 
aan- en verkoopakten, opties, brieven en allerlei andere documenten. 
Hij deinsde er niet voor terug handtekeningen te vervalsen of paperas-
sen “bij te werken.” Als hij voelde dat hij zijn greep ging lossen, dat hij 
het vertrouwen verloor, dan volgden bedreigingen of chantages.

Epiloog
Broucke zou in oktober 1975 een laatste maal opduiken in de pers 
(Zondagsnieuws van 29/10) omdat hij samen met zijn twintigjarige se-
cretaresse Sonja François, al zes maanden van de aardbodem bleek 
verdwenen. De ouders van het meisje schakelden de politie in en deden 
via het weekblad een oproep naar getuigen. Zijn echtgenote Cécile liet 
weten van hem te willen scheiden omdat ze zijn fantasieën beu was en 
omdat hij een handel in drugs zou zijn begonnen.

Cécile Broucke: “Reeds meer dan tien jaar loopt mijn man met de idee 
rond een radiopiraat op te richten. Steeds bouwt hij rond zich een kring 
van jonge mensen op die hij voorliegt wat betreft het bestaan van 
eigen zendschepen, zendinstallaties, kapitalen, bevoorradingsschepen, 
burelen, enzovoort ... Valère ziet het steeds heel groot. Voor enkele 
honderden miljoenen draait hij zijn hand niet om. Ik werd door hem 
steeds verplicht zijn leugenspelletjes mee te spelen. Maar toen ik lucht 

kreeg van verdovende middelen en een aantal andere dingen, onder meer dat hij me met andere vrouwen 
bedroog, heb ik de echtscheiding aangevraagd.”

In de radiowereld is de man nooit meer teruggekeerd. Was Valère Broucke van de radar verdwenen, dan was 
dat nog niet definitief het geval met de naam Radio Marina. In het Gentse, waar deze avonturen zich toch 
vooral hadden afgespeeld en waarbij voor het merendeel ook mensen uit de regio waren betrokken geweest, 
bleven de plannen nog jaren sudderen. Niet onlogisch dat eind 1979, begin jaren ‘80, toen het fenomeen 
“vrije radio” de kop opstak in België, enkele oud-Marina getrouwen een nieuwe kans zagen.

Eentje waarvoor veel minder middelen en quasi geen 
budget nodig was. Het vrije radio-fenomeen speelde zich 
uitsluitend op de FM-band af. Een relatief kleine zender, 
een antenne en mast (iets moeilijker) plus een kamertje 
waar apparatuur kon worden weggezet ... meer was er 
niet nodig. Gedaan met zendschepen, bevoorradingen 
en complexe organisaties. Kortom, daar was Marina. Dit 
keer vanuit de Jozef Vervaenestraat 42 te Ledeberg. Maar 
ook dit initiatief van Rudy Moerman was geen lang leven 
beschoren. Zelfs zonder de desastreuze invloed van een 
figuur als Valère Broucke, kwam er na enkele weken al 
een einde aan deze poging. Later dook Marina nog op in 
Zemst (1980) en Wolvertem (april 1981). Ze kwamen en 
verdwenen haast even snel. Radio Marina is nooit een ge-
slaagde oefening gebleken. Er zijn nu eenmaal namen die 
voorbestemd lijken. Ten goede of ten kwade ...

 AUDIO: Een kort opnamefragment van Marina: http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/SOUNDS/Radio_Marina01.mp3

 AUDIO: Twee jingles van Radio Marina: http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/SOUNDS/Radio_Marina02.mp3

Tekst: Jean-Luc Bostyn
Met dank aan: Walter Galle, Noël Cordier, Dirk Desmet, Freddy de Guchteneire en Pierre Deseyn

20-1-1970

http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_382639.html


Over radiopionier Leonard Bal is niet veel gepu-
bliceerd. Geheel ten onrechte, vindt Lieuwe van 
der Velde, die met een driedelig artikel zijn eigen 
bescheiden bijdrage wil leveren om de naam Bal 
in ere te herstellen. Dit is het derde deel in een 
serie van vier.

Voor de Radiografische Tentoonstelling in 1918 
in Den Haag kende Bal dus vele personen uit het 
draadlooze circuit en kende men hem.

Radio Tentoonstelling in de Dierentuin
Deze tentoonstelling werd gehouden van zondag 17 maart tot en met donderdag 21 maart 1918 in de Die-
rentuin in Den Haag. Op zaterdag 16 maart werd echter eerst de Jaarvergadering van de N.V.V.R gehouden 
en werd de pers in de gelegenheid gesteld de tentoonstelling te bezoeken. Het organiserend comité bestond 
uit de volgende mensen: 
Van links naar rechts staand: J.H. 
Hummel;  Jhr. meester J.C. Schorer; 
ir. H.A. de Voogt; P.H.W. Zalme; H.J. 
Nierstraz; ir. E.F.W. Volter; F.A.Koch; 
P.C. Tolk; Dr.Ir. N. Koomans; J. Corver; 
en T.E.W. van Domsler.

Zittend van links naar rechts: mevr. 
Zalme; mevr M.J. Veder van Hoboken; 
dhr. A.Veder’; mej E. vd. Eynde; en de 
heer L.A. Bakhuis.

Op deze tentoonstelling was 
Bal het enige en eerste com-
merciële bedrijf dat een Ne-
derlandse radiolamp te koop 
aanbood alsmede enige 
toestellen. Wel was ook de 
Radiotelegrafische dienst 
der Genie, in de persoon van 
Luitenant P.C. Tolk aanwezig 
met geluidversterkers waarin 
Holland lampen zaten. Deze 
Holland lamp was echter een 
Defensie geheim en de geluidversterkers zaten in een gesloten kast, zodat de lampen niet te zien waren.

De foto’s van de Bal lamp uit de Tentoonstellingsgids zijn duidelijk bij Bal thuis aan de Nassaustraat 5 te 
Breda gemaakt. Dat moet ook wel want dit tentoonstellingsnummer moest nog wel gedrukt worden en was 
op zaterdag 16 maart verkrijgbaar.

Was de komst van de Bal lamp een verrassing? Nauwelijks. Ingewijden (tentoonstellingscommissie) hebben 
niet alleen Elektrotechnisch Bureau Bal een stand toe moeten wijzen (tafel 33) maar ook moeten ze het arti-
kel over Bal gezien hebben voordat dit in het Tentoonstellingsnummer werd gedrukt. Ook voor goed geïnfor-
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meerde bezoekers was de Bal lamp 
niet echt een verrassing. Naar aan-
leiding van het persbezoek aan de 
tentoonstelling op zaterdagmiddag 
16 maart verschenen er (in ieder 
geval) artikelen in het Handelsblad 
van 16 maart, de Telegraaf van 17 
maart en de “Bredanaar” 18 maart 
1918 waarin melding werd gemaakt 
van de Bal detector, gloeilamptype.

Maar Leonard Bal had niet alleen 
een plankje met Bal lamp en wat 
klemmetjes bij zich (het type BS2). 
In die zin is de foto in het Tentoon-
stellingsnummer misleidend. Op 
bladzijde 4 van de tentoonstelling 
Catalogus staat n.l. “L. Bal, Electro 
-Techn. Bureau, Breda.  Complete 
ontvangstations met “Bal” gloei-
lampdetector.” Hij had dus meerde-
re ontvangstations ter demonstratie 
bij zich. Overigens blijkt uit adver-
tenties in de “Bredanaar” dat Bal al in februari 1918 ontvangapparaten te koop aanbood, dus nog voor de 
tentoonstelling. Maar of deze al van de BAL lampendetector waren voorzien, is niet duidelijk.

Wat was er toch aan de hand in maart 1918?
In de nabespreking van deze tentoonstelling in kranten en in Radio Nieuws van April en Mei 1918 wordt de 
Bal lamp en Elektrotechnisch Bureau Bal niet een keer genoemd. Ook niet in het gedenkboek van de N.V.V.R. 
uitgeven voor hun 10 jarig bestaan, wordt met geen woord over de Bal lamp gepraat. Wel is op blz.18 een 
verslagje te lezen en dat er gemiddeld wel 1500 bezoekers per dag kwamen, maar over het baanbrekende 
werk van Leonard Bal wordt gezwegen. Naar de mening van Peter den Boer, werd op dat moment de Bal 
lamp door de “deskundigen” als een ,,leuk speeltje” beschouwd, maar niet meer dan dat. 

Men was in Nederland nog zo bezig met (blus)vonk zenders, kristalontvangers e.d. dat het belang van een 
(teruggekoppelde) gloeilamp detector en de daarbij behorende versterking gewoon niet werd onderkend. 
Ook had men nog niet door (of ervaren), dat door een teruggekoppelde gloeilamp detector een verbeterde 
selectiviteit kon worden verkregen met ontvangst van voor kristalontvangers te zwakke zenders. En onge-
dempte telefonie zenders waren er nauwelijks. (Wel ongedempte machine- en vlamboog zenders.)

Geluidsversterking alleen was ook nauwelijks van belang. Men gebruikte meestal koptelefoons; (hoorn) luid-
sprekers waren er al wel (en echte amateurs wisten al wel dat als je een hoorn maakte van karton of zoiets, 
en voor een goede koptelefoon zette je een behoorlijke geluidsversterking kon krijgen). Het ,, hoorde ik daar 
reeds Parijs “keihard” door de gangen daveren” van Max Polak moet dan ook met een korreltje zout genomen 
worden. De anode dissipatie van de Bal lamp zal minder dan 25 milliwatt bedragen hebben, wat natuurlijk 
wel veel meer is dan een kristalontvanger levert, maar niet genoeg om geluid “keihard” door de gang te laten 

Foto uit de tentoonstellings-
gids van 16 maart 1918. 
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daveren. Het is echter wel genoeg om met een hoorn luidspreker een flink geluid te krijgen.

Ook een expert als J. Corver heeft pas later het belang van terugkoppeling onderkend. In zijn serie “Gloei-
lampdetectoren en elektronenrelais” in het blad Telegrafie en Telefonie van 1 december 1917 besprak hij 
o.a. de regeneratieve schakeling van C.S. Frankling en zijn conclusie ten aanzien van de terugkoppeling in 
deze schakeling was :  “De schakeling is dus zeer belangwekkend, maar lijkt voor directe toepassing in den 
ontvanger slechts van zeer betrekkelijke waarde”. 

Corver zelf had in 1917 met terugkoppeling geëxperimenteerd met lampen uit een Duitse LF versterker. Dit 
was op niets uitgelopen omdat de terugkoppeling niet werkt, als het toestel te vast aan de antenne gekop-
peld is. Het is mogelijk dat Bal dat al uitgevonden had, want zijn eerste toestellen waren van het “loose 
coupler” type, die door deze “losse” koppeling gemakkelijk genereerden. Maar mogelijk had hij gewoon geluk 
door voor “loose coupler” type te kiezen. Terugkoppeling begon pas opgang te maken toen in Radio Nieuws 
van augustus 1918 het bekende Augustus -schema werd gepubliceerd, wat een teruggekoppelde eenlamps 
-ontvanger is.

Jan Corver over Bal
Voor zover bekend, heeft Jan Corver, behalve wat terloopse op-
merkingen, maar 4 maal in iets uitgebreidere vorm geschreven 
over Bal. Die volgen nu in chronologische volgorde: 

1) Voorwoord in de catalogus van een tentoonstelling t.g.v. het 
1e lustrum van de afdeling Rotterdam van de NVVR, november 
1922, blz. 17: 
Aan de werkelijke introductie van de drie - electrodenlamp als 
detector in ons land, is de naam verbonden van het toenmalige 
Tech. Bureau Bal te Breda. Zijn demonstratie op de in Maart 1918 
door onze vereeniging gehouden Radiotentoonstelling te den 
Haag, was voor onze amateurs het beslissende moment. Waar 
de eerste Bal -lampen eigenlijk vandaan kwamen, dat is altijd 
wat geheimzinnig geweest. De latere werden gemaakt door Pope 
te Venlo, maar model en samenstelling waren het resultaat van 
onderzoekingen in de laboratoria van Philips te Eindhoven. Het 
“schema-Bal” droeg typische kenmerken van ontstaan te zijn, zui-
ver door probeeren, door iemand, die de litteratuur “niet” kende. 

Hoofdzaak was, dat plotseling de lampen voor ieder verkrijgbaar kwamen. In een paar maanden tijds was 
het daarna zoo ver, dat men er in Nederland minstens even veel uit haalde als ergens anders. 

2) Radio-Expres nr. 11  d.d.  15 maart 1929, blz. 1 onder de kop: TIEN JAAR OMROEP IN NEDERLAND  (ge-
deeltelijk)
Eerst in het voorjaar van 1918, tijdens de radiotentoonstelling der N. V. V. R. in den Dierentuin te den Haag, 
bracht de fa. Bal uit Breda in nog gering aantal radiolampen in algemeenen omloop. Het duurde wel eens drie 
of vier weken, alvorens zoo’n lamp, die men bestelde, geleverd werd. Dit in aanmerking nemende, kan men 
zeggen, dat de prijs van tien gulden tegenover de huidige prijzen niet eens geweldig was. 
Kort daarop kwamen door samenwerking van de Philips’ Gloeilampenfabrieken met ingenieur Idzerda de 
Philips Idz.-buislampen in den handel. En te Eindhoven begon nu ook de ontwikkeling van zendlampen. Tien 
watt plaatenergie was voorloopig het maximum. 

3) J. Corver, Radiozenders en Ontvangers. Diligentia, Amsterdam 1944, blz. 31-32
Een nieuwe prikkel voor de industrie ontstond, nadat in 1916 de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotele-
grafie was opgericht met medewerking van P.T.T.-autoriteiten en militairen, naast amateurs, welke vereniging 
in 1917 opheffing van het luisterverbod verkreeg en begin 1918 te Den Haag de eerste radiotentoonstelling 
in Nederland organiseerde. Op die tentoonstelling verscheen de firma Bal uit Breda, met in eigen land ver-
vaardigde en in de handel gebrachte versterkerbuizen. De werkelijke herkomst dier buizen, wat ontwerpers 
en makers betrof, was met een zekere geheimzinnigheid omhuld, maar direct na de genoemde tentoonstel-
ling in April 1918 brachten Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, met Idzerda’s Nederlandsche Radio-

Jan Corver



FREEWAVE Nostalgie  • 51

Industrie te Den Haag als verkoopsorganisatie, buizen van geheel soortgelijke constructie. 

4) Rubriek ‘Uit de oude doos’, Radio Bulletin april 1954. 
Het opzienbarende nieuwtje echter bracht het tot dusver onbekende Electro -technisch Bureau L. Bal te 
Breda, nl. de voor het publiek voor de prijs van 10 gulden verkrijgbare Bal -lampen en daarmee uitgeruste 
toestellen met terugkoppeling (...). De Bal -lampen waren letterlijk en figuurlijk met een waas van geheimzin-
nigheid omgeven. Letterlijk omdat het glas was gematteerd, zodat men het “inwendige” niet kon zien, be-
halve wanneer men met een natte vinger het matglas wat doorzichtig maakte. En figuurlijk omdat niemand 
wist en ook niemand ooit zeker geweten heeft, wie deze lampen eigenlijk vervaardigde. 

De constructie wees er wel op, dat ze zonder theoretische kennis omtrent het gebruik voor radio waren ont-
worpen en gefabriceerd door een eenvoudig fabriekje van verlichtingslampen. Op de beide einden van een 
glazen cilindertje van 5 cm lengte en 2 cm diameter waren mignon -schroeffittings (zoals voor kleine kroon-
lampjes) vastgekit. Aan de fitting van de ene zijde zaten de twee einden van de gloeidraad. Aan de andere 
fitting was aan het middencontact het rooster verbonden en aan de schroefdraad de plaat. De montage in de 
fabriek was op die manier eenvoudig. Men schoof van de ene kant de fitting met de gloeidraad in de glazen 
buis en van de andere zijde de fitting, die twee vlakke draadspiraaltjes en twee daaraan evenwijdige plaatjes 
droeg, op zodanige wijze, dat de gloeidraad midden tussen de roosterspiraaltjes kwam. Het vacuüm was niet 
hoger dan waartoe eenvoudige lichtlampen toen gepompt werden. Dat had voor de amateurs het voordeel, 
dat deze lampdetectoren reeds met geringe plaatspanning werkten. Als men er 100 volt “op zette” vertoonde 
het geval een “blauwe gloed” door ionisatie van de luchtresten. 

Maar de werking! Men kan zich niet voorstellen hoe het publiek zich verdrong op de stand van Bal, die 
maar aan een afstemcondensator draaide en uit zijn op een eenvoudige houten plank gebouwde toestel alle 
denkbare zenders tevoorschijn toverde, enkel Morse -signalen nog altijd, maar de ongedempte zenders in 
alle gewenste muzikale toonaarden. Dat trof te meer als men het vergeleek met de demonstratie van de mi-
litaire ontvangstations met lampversterkers, die in indrukwekkende zwarte kasten waren gebouwd, waarvan 
men het inwendige niet kon en niet mocht zien; en het verder vergeleek met de pogingen om de eveneens 
aanwezige coherer -ontvangers te doen werken en het zenuwachtige gepriegel van amateurs om met hun 
kristaldetectoren iets hoorbaar te maken. Een nieuwe tijd was aangebroken. Dat besefte elke leek hier. 

Corver is door de jaren heen behoorlijk consequent. Maar laten we maar eens een paar (vet gedrukte) uit-
spraken onder de loep nemen.

“Zijn demonstratie op de in Maart 1918 door onze vereeniging gehouden Radiotentoonstelling 
te den Haag, was voor onze amateurs het beslissende moment.”
Maar daar is in 1918 niets van te merken. In de nabespreking van de tentoonstelling in Radio Nieuws van 
April en Mei 1918 en in de nabespreking in de kranten wordt de naam Elektrotechnisch Bureau Bal en de 
Bal lamp niet een keer genoemd. En dus ook niet in het gedenkboek van de N.V.V.R. Wel kom je o.a. het 
bezoek van de Koningin Moeder Emma, Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik op 19 Maart, van Professor 
Wien (uitvinder van de blusvonken zender), de militaire automobielstations enz. tegen. Dat Leonard Bal aan 
de koningin Wilhelmina de werking van zijn ontvangstations heeft uitgelegd vindt je nergens, behalve in de 
Bal catalogus van augustus 1918.

“Waar de eerste Bal -lampen eigenlijk vandaan 
kwamen, dat is altijd wat geheimzinnig geweest.”
Uit het artikel van Ir. Max Polak in ,,Electra” van 1 april 
1934  en van Jan Sterrenburg en Alijda Bal weten we, dat 
alle Bal lampen (behalve die uit 1920) gemaakt zijn door 
Pope in Venlo.

Tenslotte nog iets over de herkomst van de Bal lampen en 
de Philips Ideezet: “De latere (Bal lampen) werden 
gemaakt door Pope te Venlo, maar model en sa-
menstelling waren het resultaat van onderzoekin-
gen in de laboratoria van Philips te Eindhoven.”
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….. maar direct na de genoemde tentoonstelling in April 1918 brachten Philips’ Gloeilampenfabrieken te 
Eindhoven, met Idzerda’s Nederlandsche RadioIndustrie te Den Haag als verkoopsorganisatie, buizen van 
geheel soortgelijke constructie.

Fervente Bal of Idzerda aanhangers zullen niet bepaald blij zijn met deze uitspraken van Corver, omdat vol-
gens Corver, Bal het ontwerp van Philips “gestolen” had. Maar volgens Bal jr. is het dus net andersom, zoals 
te lezen is in het interview met hem.

[In de volgende Freewave Nostalgie volgt het laatste deel.]
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HET REM-EILAND, DE ONSTUIMIGE GESCHIE-
DENIS VAN RADIO EN TV NOORDZEE  
- Hans Knot

In 2014 is het vijftig jaar geleden dat Radio en TV Noordzee van 
start ging. Een commercieel station dat vanuit volle zee haar 
programma’s richting Nederland straalde. Hans Knot belicht de 
opkomst en ondergang van deze unieke onderneming in zijn 
nieuwste boek.
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MONIQUE 963  - Jan-Fré Vos

Toen in maart 1980 de Mi Amigo zonk leek het gedaan met de Ne-
derlandstalige zeezenders. Tot eind 1984. In december hoorden we 
ineens testuitzendingen van een nieuw Nederlandstalig station: Ra-
dio Monique. Het station werd ongekend populair en had een grote 
schare luisteraars. Joost den Draaijer, Tony Berk en Stan Haag waren 
weer terug op de radio. Bijna drie jaar duurde het avontuur. Op 25 
november 1987 kwam de zendmast naar beneden en was het avon-
tuur plotseling 

€ 22,50 (NL) of € 24,50 (België)




	Bookmark

