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Nog even en het is 50 jaar geleden dat Johnnie Walker
het legendarische “Man’s Fight for Freedom” pleidooi
www.freewave-media-magazine.nl
hield. “For no man will ever forget Monday August
14th 1967.” Radio Caroline moest blijven voortbestaan, en uiteindelijk zou het schip legaal vanuit de
COLOFON
haven uitzenden. “The end is in the future...” Met
Exploitatie: Stichting Media Communicatie
een beetje fantasie kun je zeggen dat we ons aan het
Hoofdredacteur: Hans Knot
einde van het verhaal bevinden. Caroline heeft eerder
dit jaar eindelijk een officiële zendmachtiging voor
Lay-out: Jan van Heeren
laagvermogen gekregen. Ongetwijfeld zal de speech
Vaste medewerkers:
de
Paul de Haan, André van Os, Lieuwe van der van Walker op de 14 weer door mijn hoofd spoken.
Eens kijken op wat voor dag dat eigenlijk valt.... Ik
Velde, Martin van der Ven
had het kunnen weten: Monday.

Verantwoordelijke uitgever:
Stichting Media Communicatie, Jan-Fré Vos,
Kornoeljestraat 4a, 9741 JB Groningen
E-mail: info@mediacommunicatie.nl
www.mediacommunicatie.nl

Correspondentieadres:
Hans Knot,
Populierenlaan 8, 9741 HE Groningen
E-mail: hknot@home.nl
www.hansknot.com - www.soundscapes.info
Lidmaatschap:

Een abonnement op Freewave Media Magazine (digitaal) kost tegenwoordig HELEMAAL NIETS!
Uiteraard staat het u vrij een donatie naar SMC te
sturen. (Zie hieronder.)
U kunt het pdf-bestand downloaden op:
www.freewave-media-magazine.nl

En wat 14 augustus voor de Britten is, is 31 augustus voor Nederlanders. Traditiegetrouw is er dan in
museum RockArt in Hoek van Holland een zeezenderdag. Helaas voor mij valt de 31ste dit jaar niet op zaterdag, zoals in 1974, en zal ik die dag aan mijn neus
voorbij moeten laten gaan, omdat ik dan geacht word
te werken. Tussen 12 en 2 is er live radio met Tineke
vanuit het museum. Zal ik stiekem mijn transistorradio met oordopje meenemen naar mijn werk om
wat sfeer te proeven? Vergat ik in mijn enthousiasme
even dat die tijden voorbij zijn...
Veel leesplezier dan maar in deze extra dikke Freewave Nostalgie!
Jan van Heeren
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Hoe men in 1971 dacht
als het ging om betrouwbaarheid van de
TEKST:
HANS KNOT

hitparade

Nog voordat Radio Veronica op een voor haar onwaardige manier wekenlang de dagbladpers vulde naar
aanleiding van de brute aanslag op het zendschip van concurrent Radio Noordzee, was de dagbladpers uitgenodigd om een kijkje te nemen in de hitkeuken aan de Utrechtseweg in Hilversum, alwaar de studio´s van
Radio Veronica sinds enkele jaren waren gevestigd.
Een redelijk aantal journalisten was afgekomen op
de uitnodiging van de programmaleider Rob Out om
met eigen ogen te zien hoe eerlijk de wekelijkse
Top 40 werd samengesteld en Out had er graag een
openingswoordje tijdens de bijeenkomst op 12 februari 1971 voor over. “Vroeger werd er misschien
wel geknoeid met onze Top 40, maar tegenwoordig
niet meer. Iedere maandag mag je komen kijken
hoe we het allemaal doen. Acht meisjes bellen dan
150 vaste handelaren en 50 anderen. De meisjes
weten zelf niet eens de namen van de handelaren
die ze bellen. Dat hebben we zo gedaan, omdat het
dan onmogelijk wordt dat de platenmaatschappijen
of groepen alle adressen te weten komen en zodoende de hitparade kunnen beïnvloeden.”

Rob Out in 1970

(foto: Nico van der Stam)

Volgens een van de journalisten was het samenstellen van een hitparade altijd een twijfelachtige zaak
geweest. Immers, wat voor invloed had de platenmaatschappij, de artiest zelf en de deejays? Volgens
Out was bij Veronica die invloed destijds in 1971 erg
klein te noemen. Het samenstellen van de Top 40
gebeurde volgens hem op een zeer discrete manier.
Iedere week werden er in totaal 200 platenzaken
gebeld om hun top vijftien door te geven. De nummers één van zo’n top vijftien kregen vijftien punten
toegewezen, de nummers twee veertien punten, de
nummers drie dertien punten, enz..

De plaat die vervolgens de meeste punten kreeg stond nummer één op de Top 40 van het daarop volgende
weekend en was als zodanig te horen in de wekelijkse uitzending van de Top 40, die via de 192 meter van
FREEWAVE

Nostalgie

•3

Radio Veronica was te beluisteren. Toch was er volgens Out er een kleine vorm van manipulatie te bemerken: “Om een beetje gelijk te blijven met de verkoopcijfers, die ons door de platenmaatschappijen verstrekt
worden, brengen wij af en toe wel eens correcties aan. Maar over het algemeen kloppen onze gegevens wel
met die van de maatschappijen.”
Zoals bekend was de Top 40 in gedrukte vorm iedere week op donderdag al af te halen bij de favoriete
platenzaak. Op de achterkant stond wekelijks een afdruk van de nieuwe Tipparade. Deze lijst werd iedere
week door de medewerkers van Radio Veronica samengesteld maar dat gebeurde niet alleen door naar de
gegevens van de winkeliers te kijken. Out hierover in februari 1971: “De Tipparade heeft volgens ons ook
een ‘opvoedende’ taak. Nummers die muzikaal erg goed zijn en waarvan we mogen aannemen, dat ze een
hoge notering zullen halen, worden door ons op de Tipparade gezet.”
Dat was best geen eenvoudige taak want iedere week verschenen destijds zoveel platen dat het luisterpubliek ze onmogelijk allemaal kon horen voordat ze een keuze tot koop gingen maken. Derhalve werden door
Out en de zijnen per week gemiddeld zes nieuwe platen uitgekozen om die als eigen keuze in de Tipparade
te zetten. In 1971 verscheen de gedrukte lijst in een oplage van 200.000 exemplaren en Out kondigde aan
dat spoedig een uitbreiding van vier tot acht pagina’s zou komen en de oplage dan waarschijnlijk vergroot
zou worden tot 300.000 exemplaren.
Opmerkelijk was dat Rob Out meldde dat het gedrukte exemplaar wekelijks vrijwel in iedere platenzaak te
koop was voor een bedrag van 5 luttele centen. Zelf heb ik de lijst altijd gratis uitgereikt gekregen in de zes
verschillende platenzaken die ik destijds in Groningen frequenteerde. Veel van de hitparades werden destijds
op dezelfde wijze samengesteld. Maar doordat er soms meer zaken in bijvoorbeeld het noorden werden
gebeld voor verkoopcijfers kon de lijst enigszins qua samenstelling verschillen.
Een heel andere manier van samenstellen gebruikte AVRO’s TopPop, waarbij de luisteraars voor dit programma een lied konden aanprijzen voor notering van een plaats bij de eerste twintig. Een dergelijke manier van
samenstellen bracht met zich mee, dat veel fanclubs hun leden aanspoorden zoveel mogelijk briefkaarten
in te sturen. Lijsten,
die op deze manier
samengesteld werden,
verschilden
meestal zeer veel
van de andere hitlijsten. Opgemerkt
dient te worden, dat
de meeste hits bij
door het publiek samengestelde lijsten,
sneller op de eerste
plaats stonden dan
bij andere lijsten die
volgens verkoopcijfers werden voorgesteld.
Amerikanen
zouden in dit geval
spreken van een
Prediction Hit 40.
The Cats in TopPop
(1971)

by AVRO - Beeld En Geluid
Wiki - Gallery: Toppop 1971,
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49066145
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Verzuild koken
De overstap van tv-icoon Wim Bosboom van de VARA naar de TROS deed
heel wat stof opwaaien, maar al voor hem bewogen omroepmedewerkers
moeiteloos van de ene zuil naar de andere. Bijvoorbeeld: radiokok en culinair medewerker P.J. Kers jr. uit Hilversum. Maar geen enkel boek of knipsel
vermeldt zijn beide broodheren. Een Limburgs dagblad noemt hem in een in
memoriam de ‘radiokok voor de AVRO’. De vooroorlogse editie van de Radio
Encyclopedie meldt slechts dat hij al op de radio was, alvorens in dienst te
treden bij zijn (tweede) werkgever, de VARA. Kers begon in 1927 of 1928
met radiokooklessen, die rond 300.000 huisvrouwen aan de radio wisten te
kluisteren. Al spoedig verscheen van zijn hand -in twee delen- het AVRO
Kookboek. In december 1929 werd, bij het verschijnen van het tweede deel,
aangetekend dat ‘reeds meer dan 13000 exemplaren verkocht’ zijn.
Nog geen twee
jaar later publiceerde Kers
‘Onze inmaak’,
gevolgd door het in 1932 door de Arbeiderspers uitgegeven ‘Onze Keuken, radio kooklessen’ (waarvan deel 2 in 1935 verscheen).
De secretaris-penningmeester van de VARA
schreef de inleiding: ’Nu geeft de V.A.R.A. van
onzen
medewerker
een kookboek uit,
waar door honderdtallen leden van onze

vereeniging als ‘t ware op gewacht wordt’. De grap
is dat niet alleen de inleidingen van beide boeken
gelijkenis vertonen, de inhoud is zelfs grotendeels
identiek. De VARA uitgave is wat eenvoudiger, het
papier is goedkoper en onder de adverteerders vinden we coöperaties, terwijl de AVRO in haar kookboek het ‘onmisbare omslag voor de Radio Bode’
aanbiedt. De ‘voorproefjes’ in het VARA-boek heten
bij de AVRO ‘hors d’oeuvres’. AVRO’s ‘entremets
(toespijzen)’ noemt Kers voor de VARA ‘nagerechten’. Zijn tip hoe rapen te
bewaren (‘in een kuil of onder stroo en bladeren’) is uitsluitend in het arbeiders kookboek te vinden.
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Met alle negatieve berichtgeving in de dagbladpers de afgelopen jaren betreffende de financiële situaties van grootwinkelketens komt het vaak bij mij in gedachten hoe de ontwikkeling plaatsvond in de voorbije zes decennia. Als kleine
jongen werd het spectrum, waarbinnen je je verplaatste,
alsmaar groter. Speelde je in eerdere jaren in de directe straten in de omgeving van je woonhuis, al ras werd de cirkel
groter en groter. Zo kan ik me heel goed herinneren dat ik
meerdere malen naar een gigantisch bouwproject ging dat
was gelegen op de hoek van de Grote Markt en de Oude
Ebbingestraat.

Paterskerk (Fotobedrijf Piet Boonstra, www.beeldbankgroningen.nl (1785-12423)

Vaag kan ik me herinneren dat er een diepe bouwput werd gecreëerd voor wat later de fundamenten zouden
worden van de trots van winkelend Groningen, een eigen filiaal van Vroom en Dreesmann. Na de opening
gingen we vaak stiekem een rondje ´roltrappen´ doen, zoals ook werd gedaan in het pand van Galeries
Modernes aan de Vismarkt in de Martinistad.
Eerder al meldde ik over een andere open plek in de nabijheid van de Grote Markt en wel in de Gelkingestraat, waar voorheen de Paterskerk was gevestigd. Nadat het enkele jaren een braakliggend terrein was
geweest, werd er in februari 1968 een tijdelijke huisvesting op dit terrein gebouwd. Weer later zou een deel
van de Willem Lodewijkpassage op deze plek worden geopend, een complex waarin winkels als wel woningen werden opgenomen.
In de ochtend van 7 februari 1968 vond de opening plaats van het noodgebouw van de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij ‘HEMA’ op het terrein van de voormalige Paterskerk. Tijdens de opening werd bekend
gemaakt dat de daarop volgende twee jaren hard gewerkt zou worden aan de nieuwbouw van de HEMA op
de hoek van de Heerestraat en de Carolieweg.
Aanwezig tijdens de opening van het noodgebouw was de heer J.W. de Roo, toenmalig verkoopdirecteur van
de HEMA, die bekend maakte dat de geplande nieuwbouw er een van vier verdiepingen zou worden, inclusief
de kelder en dat het nieuwe gebouw in het voorjaar van 1970 zou worden opgeleverd.
Het tijdelijke complex in de Gelkingestraat ging de geschiedenis in als het zogenaamde bungalowgebouw,
dat ook als zodanig in de lokale en regionale dagbladpers werd gepromoot om bezoekers naar het tijdelijke
pand te trekken. In de geplande nieuwbouw van de Hema, zoals die in de Heerestraat en Carolieweg zou
gaan komen, was het de bedoeling dat vanaf de Heerestraat tot aan de Carolieweg in volle lengte zou worden gebouwd, uitgezonderd één van de bestaande panden, waarin cafetaria Succes was gevestigd.
In de nieuwbouw zou een moderne voorziening met roltrappen komen terwijl op een van de verdiepingen
een snelbuffet werd gepland als vervanging van de in het oude pand van de HEMA aanwezige lunchroom. Het
meerjarenplan voor de nieuwbouw was vooral bedoeld om zoveel mogelijk over te gaan tot zelfbediening.
Desondanks verwachtte De Roo dat in de toekomst 60 personen meer nodig waren als personeel, waarbij in
1970 een totaal van 150 medewerkers zou worden gehaald.
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De totale verkoopoppervlakte in het pand
aan de Heerestraat
werd gepland over
twee verdiepingen,
waarbij 2500 vierkante meter beschikbaar zou komen en
500 meter toonbank
werd gepland. Aan
de Carolieweg werden in de gevel vitrines gemaakt, terwijl de gevel aan de
Gelkingestraat (hoek
Carolieweg) gesloten
zou blijven.
Op de 7de februari
1968 werd het tijdelijke pand op de hoek
HEMA Heerestraat
van het Hoogstraatje
en Gelkingestraat,
dus op het voormalige terrein van de Paterskerk, om kwart over tien in de ochtend, officieel geopend door
‘Ome Loeks’, waarna de nieuwe tijdelijke winkel meteen volstroomde met belangstellenden. De verkoopruimte van de zogenaamde bungalow was 630 vierkante meter en was gelijk aan die van het oude pand in
de Heerestraat.
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Radio uit oorlog teruggevonden
In de eerste week van februari 1968 kwam Brigadier G. Tuin, van de gemeentepolitie te Winschoten, te weet
waar de radio van zijn ouders, in 1942 door de Duitsers gevorderd, terecht was gekomen. Het apparaat stond
en speelde in de toenmalige Oost-Duitse plaats Catthus, waar een jongeman, die in 1968 eindexamen deed
aan de Volksschule, de radio kreeg van een kennis.
Eind 1967 ontving de heer Tuin een ansichtkaart uit Oost-Duitsland. Het kaartje was en bleef onbegrijpelijk,
totdat in het begin van januari van 1968 een brief het kaartje volgde. De afzender van de brief, Ullrich Kratiger, vroeg in de brief hoe het mogelijk was dat een radio uit Nederland in Oost-Duitsland terecht kwam. Hij
schreef er bij dat het een oud model was, maar dat het nog bijzonder goed speelde. Hij had het apparaat
van kennissen gekregen en het zelf opgeknapt en beter speelbaar gemaakt.
Bij de werkzaamheden was hij een plaatje met de ingegrifte naam van de heer Tuin, evenals diens adres,
tegengekomen. Dat had zijn nieuwsgierigheid opgewekt. De heer Tuin heeft hem vervolgens geschreven dat
de Duitsers in oorlogstijd, toen Ullrich nog niet was geboren, niet alleen voedsel, maar ook radio’s vorderden.
In dit geval de radio van ouders, die het apparaat niet hadden aangegeven, maar via het register van de
handelaar kwamen de Duitsers er achter dat ze wel een radio hadden.
Kortstondig recordhouder
Recentelijk zag ik in de ingezonden brievenrubriek van mijn ochtendkrant een terechte klacht van een lezer die het onbegrijpelijk
vond dat op geen enkele manier door de redactie aandacht was
besteed aan een mondiaal treffen waarbij beoefenaars van een
door velen gespeelde sport hun jaarlijkse kampioenswedstrijden
hadden. Hij gaf ook nog eens aan welke noorderlingen gigantisch
hadden gescoord en verzocht de redactie toch ook aan die tak van
sport in de toekomst weer eens aandacht te besteden. Het ging
om het spel van de keu, de ballen en het groene laken.
Dan was de nieuwsgaring betreffende deze sport, waaraan ik mezelf nooit heb gewaagd, in maart 1968 toch een stuk beter. Liefst
61 uur achtereen, zo wist men te melden, was de toenmalige caféhouder Miedema uit Beerta in de maand februari achter het biljart
actief geweest om het wereldrecord lang-biljarten op zijn naam
te krijgen. Daarbij had hij niet vermoed dat dit record slechts enkele weken zou standhouden want begin maart 1968 gingen twee
neven, Thedo en Lammert Kramer uit Nieuwwolda, aan de slag.
Op een vrijdagmorgen om zeven uur gingen ze aan de stoot om
op zondagavond 10 maart om 9 uur de strijd te staken met een
nieuw wereldrecord, waarbij de twee 60 minuten langer hadden
gespeeld dat de heer Miedema en zijn opponenten.
Een journalist, die slechts een deel van de tijd aanwezig was, stelde dat beide heren vermoeid de strijd hadden gestreden en de prestatie beloond zagen met een beker en de felicitaties van burgemeester Krikken,
evenals met een hartelijk applaus van belangstellenden. Eerlijk is eerlijk, het wereldrecord lang-biljarten
bleef daarbij wel in Groninger handen. Zou er ooit elders een poging zijn ondernomen?
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Het laatste kievitsei
Er zijn wel meer van die speciale dingen die wereldwijd
zouden kunnen maar toch
weer kneuterig worden uitgevoerd op beperkt terrein.
Tot 2015 gebeurde het vooral
in de provincie Friesland, het
zoeken naar het eerste kievietsei. Per gemeente kon je,
mocht je het eerste exemplaar vinden, deze aanbieden
aan de burgemeester en was
je helemaal de eerste in de
provincie dan was dit een
bezoekje aan de commissaris
van de koningin of koningin
waard.
Op 9 maart 1968 was het George Lankman uit Zwaagwesteinde die dacht het eerste exemplaar van dat jaar
te hebben gevonden in een weiland in de Mieden. Om half negen die ochtend was hij met zijn zoektocht
begonnen en al een half uur later vond hij een gaaf exemplaar. Zo snel als hij kon bezocht hij een boerderij
om per telefoon zijn vondst aan de autoriteiten te melden.
Toen eenmaal de vondst bekend was vroegen deskundigen zich af hoe het toch zo vroeg in het seizoen
mogelijk was dat er een kievitsei was gevonden. Onderzoek wees uit dat het exemplaar bijzonder kleurecht
eruit zag maar dat Lankman toch echt een ei had gevonden, die in het jaar ervoor was gelegd. Door het ei
te breken kwam men erachter dat de eierdooier
grotendeels was opgedroogd en verkleurd en
dus nooit een vers ei kon
zijn. Achteraf bleek dat
grapjassen het ei in het
weiland hadden verstopt.
Waarschijnlijk is het ei
bijna een jaar lang in een
ijskast op een vriestemperatuur van tot min 2
graden bewaard.
De toenmalige penningmeester van de bond van
Friese
Vogelwachters,
Bangma, stelde later in
de krant totaal niet blij
te zijn met een dergelijke
grappige actie. Hij stelde
spontaan een boekenbon ter beschikking van
de ongelukkige vinder.
Waarschijnlijk heeft George Lankman er een vogelboek voor gekocht.

. .............................................................................................................................................................................

.

Letterzetterij Tetterode (blz 10)
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De lift had vertraging
Ook het volgende is niet meer van deze tijd. Met de komst van de mobiele telefoon is onderstaande bijna
niet meer te gebeuren. In maart 1968 was het de 60-jarige heer Jórdan uit Amsterdam die de dupe werd
van een technische storing in de systeemlift van de letterzetterij van de firma Tetterode Nederland. Op een
vrijdagavond was hij, als portier van deze onderneming, zijn gebruikelijke controlerondje gaan doen, waarbij
hij gebruik maakte van de lift. De volgende ochtend was hij nog niet thuis gekomen en besloot zijn vrouw,
die tamelijk ongerust was geworden en niet wist waar haar man verbleef, de politie in te schakelen.
Het bleek dat Jórdan lag te slapen in de lift die, door een technische storing, was blijven hangen tussen twee
verdiepingen. Wat hij ook probeerde de lift was niet meer in beweging te krijgen en uiteindelijk had de slaap
hem overmand en werd hij de volgende ochtend verkleumd van de koude in de lift gevonden. Een mobiele
telefoon was er nog lang niet en misschien dacht zijn vrouw wel dat hij een ander had.
Geld voor het oprapen
Een opmerkelijke vondst door scholieren vond in maart 1968 plaats waarbij de journalistiek nogal onvoorzichtig was met de omschrijving van personages. Het bleek dat in een oude vervallen woning in Gewande,
een gehucht aan de Maas in de omgeving van Den Bosch, een groot geld bedrag was gevonden en de
scholieren kwistig op het schoolplein met geld omgingen. Uit een latere mededeling van de rijkspolitie, post
Rosmalen, bleek dat de jongeren binnen een paar dagen een bedrag van rond de f 80.000,-- aan baar geld
hadden gevonden in een, zoals omschreven, bijna middeleeuws boerderijtje dat voorheen werd bewoond
door het landbouwerechtpaar Jan en Tonia Mimpe.
Omdat de jongens nogal veel geld weggaven bleef dit niet ongemerkt bij de pleinwacht die het schoolhoofd
inschakelde en de jongens vervolgens aan de tand voelde. De omschrijving van het echtpaar door de journalist zou nu alle boekjes te buiten gaan: ‘De schat bleek afkomstig uit het desolate dijkkrot, dat het wat debiele
echtpaar enkele maanden geleden heeft verlaten voor een moderne boerderij in Rijen.’
Uit de mededelingen van
de Rijkspolitie in Rosmalen
bleek dat men een onderzoek had ingesteld en dat
men op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen in en om
het huis zakken vol kleingeld
en stapels door muizen aangevreten papiergeld had gevonden, samen een waarde
van 80 mille vertegenwoordigend. Het teruggetrokken
levende landbouwechtpaar
verklaarde altijd beducht te
zijn geweest voor een inbreker en in een bank hadden
ze helemaal geen vertrouwen gehad. Daarom werd
het geld verborgen in kastjes, onder de grond, tussen
het hooi en op andere plaatsen. Bij hun verhuizing hadden Jan en Tonia het geld
vergeten mee te nemen.

Advertentie
van toen (1968)
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Prikacties binnen
de omroep in 1971



De volgende terugblik in de vaderlandse omroepgeschiedenis brengt ons naar het jaar 1971 toen er stakingen waren, die we ons eigenlijk heden ten dage niet meer kunnen voorstellen. Op 29 juni van dat jaar werd
er een half uur durende actie gevoerd via Hilversum 2, of eigenlijk was er geen sprak van actie want de zender is toen een tijdje uit de lucht geweest. Een deel van het nieuws en de uitzending van ochtendgymnastiek
kwamen te vervallen. Jan Nagel, destijds bestuurslid van Mercurius, de algemene bond waarin het meeste
omroeppersoneel was verenigd, sprak later die ochtend de verwachting uit dat ook de televisie last zou kunnen krijgen van de acties van Mercurius-leden, die een betere CAO voor de omroep wilden.
En er was die dag toch enig paniek te ontdekken want om elf uur in de ochtend kwam de uit verschillende
omroepbestuurders bestaande coördinatiecommissie arbeidsvoorwaarden, onder leiding van de heer K. de
Wilde – destijds personeelscommissaris van de NOS – in spoedberaad bijeen om de situatie te bespreken.
Ook het bestuur van de vakgroep radio en televisie van Mercurius heeft die ochtend in het omroepkwartier
in Hilversum overleg gepleegd over verder te nemen stappen. Er werden meer acties aangekondigd, zonder
dat men in detail naar buiten trad.
Het bleek dat direct na zeven uur in de ochtend collega’s en een vakbondsbestuurder van Mercurius de
dienstdoende technicus van Hilversum 2 hadden omgepraat. Hij legde het werk neer en de nieuwslezer
werd daardoor onhoorbaar. Op Hilversum 1 ging het programma gewoon verder. Toen na uitzending van
de Ochtendgymnastiek de AVRO het programma verder diende te verzorgen nam deze omroep meteen
maatregelen.
De AVRO verzorgde haar programma’s wegens een verbouwing niet vanuit de eigen studio’s, maar via die
van de VARA. Daar staakte echter het omroeppersoneel, zodat de AVRO toch diende uit te wijken naar een
geïmproviseerde studio. Een medewerker van het Radiojournaal gaf in de vroege ochtend enige uitleg,
waarna tot half acht grammofoonmuziek werd uitgezonden, zonder verdere aankondigingen. Om half acht
was de actie al afgelopen en gingen technici van Hilversum 2 weer gewoon door met het programma.
Het VARA-radioprogramma ‘Een Opvallend Vrolijke Visite’ is die ochtend ook nog een half uur uitgesteld in
verband met de acties. Direct na de aankondiging om elf uur werd het programma onderbroken door een
mededeling dat het pas om half twaalf zou beginnen. De stilte, die toen intrad, werd na korte tijd gevuld met
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een Duitstalig muziekprogramma. En dat allemaal omdat Mercurius als de enige van de drie omroepbonden,
de toenmalige CAO niet accepteerde.
De avond ervoor werden de nieuwe CAO voorwaarden tijdens een vergadering verworpen en besloten de
leden tot actie. Dat konden zowel stakingen, stiptheidsacties of prikacties betekenen. Het voornaamste punt,
waarover Mercurius met de omroepleiding van mening bleef verschillen, was het onderscheid in werktijden
voor radiotechnici die dezelfde werkzaamheden verrichten. Ook wenste Mercurius een extra-vakantiedag
voor de lager gesalarieerden, een hogere uitkering ineens dan de toegezegde 1 procent, een herziening van
het zogenaamde ‘schnabbel- en interview-artikel’ in de CAO en een nieuwe regeling voor de arbeids-onaangename uren.
Bij de AVRO had men geen enkel idee hoe de acties zich verder zouden ontwikkelen. Tijdens een inderhaast
bijeengeroepen stafvergadering werd de zaak besproken om te proberen tot een oplossing te komen, met
name voor de televisie- uitzending van die avond. Wel zag men in de dat technici van de NOS een sleutelpositie bezaten zodat, wanneer ze de staking wensten te ondersteunen, er niets tegen kon worden gedaan en
er dus geen uitzending zou gaan plaatsvinden.
Er waren natuurlijk meer omroepen die dezelfde dag radio- of televisie-uitzendingen hadden. Aanmerkelijk
minder ongerust toonde men zich bij de KRO. Een woordvoerder zei zelfs helemaal geen moeilijkheden te
verwachten: “Ons personeel is georganiseerd in de BHP en niet in Mercurius, dat de acties organiseert. En
als men tot stiptheidsacties overgaat, wel, we blijven altijd binnen de vastgestelde tijden.” Over de prikacties
van de NOS-technici tijdens een uitzending maakte men zich echt niet bezorgd en men was ervan overtuigd
dat de kijker er niets van zou gaan missen.
Binnen de VPRO had men het die betreffende ochtend duidelijk moeilijk. De programmamakers voelden zich,
zoals een woordvoerster het bekend maakte, echt wel solidair met de acties van Mercurius, maar men dacht
toch wel met angst aan de voortgang van de programma’s. “De redactie van ‘VPRO-Campus’ is inderdaad
bang, dat een actie haar uitzending zal treffen, net als de regisseur. En dan is het wel moeilijk, want ze zijn
allemaal wel lid van Mercurius en vinden de actie ook wel juist, maar als het gaat om een liveprogramma,
waaraan je zolang in voorbereiding hebt gewerkt, is het wel andere koek.
De toenmalige voorzitter van de TROS, Mr. Landré,
stelde, dat als een bond tot prikstakingen besloot, de
leden van die bond het morele recht hadden daaraan
mee te doen. Hij vond tevens dat het evenzeer het
recht van de werkgever was om daartegen gepaste
maatregelen te nemen. Welke die maatregelen zouden
kunnen zijn, wilde hij destijds niet nader omschrijven.
Wel wilde hij duidelijk stellen, dat de omroepleiding
door de acties niet in paniek was geraakt, niet van
plan was de deuren dicht te gooien en altijd open
stond voor een gesprek. Ook stelde hij dat de TROS
het uiterste zou doen om te trachten haar verplichting
tegenover de kijkers en luisteraars na te komen.
Een dag later, 30 juni 1971, kwam de voorzitter van de
landelijke bedrijfsgroep radio en televisie van de bond
Mercurius, Jan Nagel, met een communiqué, waarin
hij meedeelde dat de prikactie voorlopig beperkt bleef
tot een wapenfeit. Voor die dertigste juni was er nog
een prikactie en wel het 20 minuten zwijgen van het
Joop Landré
foto: TROS - Archief Beeld en Geluid, catalogusnummer 841011,
VARA-Radio Weekblad op Hilversum 2, om tien over
fotonummer 13, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/
negen die ochtend. Het bestuur van Mercurius maakte
w/index.php?curid=10288327
bekend eerst het resultaat af te willen wachten van de
vergadering van de NOS-raad van beheer. Deze raad had die dag onder meer het punt van de door Mercurius
gewraakte CAO op de agenda staan.
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De actie van een dag eerder, zo bleek uit de dagbladpers, had in
omroepkringen nogal enige beroering teweeggebracht. Wibo van
der Linden, van de gefrustreerde Televizier-uitzending, wilde in
die avond desgevraagd geen commentaar geven. Met grote vaart
reed hij woest van het NOS-parkeerterrein. De actie had hem
danig dwars gezeten. Joop van Zijl, een van de bestuursleden van
de bedrijfsgroep, verklaarde later: “Ik kan me die boosheid best
voorstellen. Die mensen werken aan hun programma of film en
dan gaat het plotseling niet door.” Hij voegde daaraan toe dat hij
die middag in Den Haag zelf allerlei interviews had opgenomen,
maar er niet eens voor kon instaan dat ze wel werden uitgezonden.
Het omroeppersoneel, dat daadwerkelijk aan de actie meedeed,
zou daar van de zijde van de omroepleiding geen nare gevolgen
van ondervinden. Hoge omroepfunctionarissen hadden bij enkele
betrokkenen wel geïnformeerd of ze werkelijk lid waren van Mercurius. Bij een bevestigend antwoord, bemoeide de leiding zich er
verder niet mee.
Nadat de radio op 29 juni overdag enkele malen de dupe was geworden van de prikacties van de bedrijfsgroep radio en t.v. van de
NVV-bond Mercurius, had ook de televisiekijker in de avonduren die dag ervaren dat het de omroepmedewerkers van deze bond menens was. Eerst moest de KRO-uitzending van de wielerronde in het Utrechtse stadion
Galgenwaard op Nederland 1 het ontgelden, daarna kreeg de redactie van AVRO’s Televizier op Nederland 2
geen kans zijn programma op de kijkers over te brengen.
Jan Nagel

VARA-voorzitter André H. Kloos, eerder voorzitter van het NVV, liet weten dat hij het niet eens was met de prikacties. De verlangens van Mercurius ten aanzien van de omroep-CAO achtte hij niet gerechtvaardigd.
Hij hoopte dat deze acties niet tot resultaten zouden leiden. Hij wees
er ook op dat de omroep de grootste moeite had om rond te komen. Er
waren eenmaal grenzen aan de loonbedragen, die men kon uittrekken.
Hij zag in het geschil tussen de omroepleiding en de bond Mercurius
meer een prestigekwestie.
Uit reconstructie van de berichtgeving van destijds blijkt dat tijdens de
eerste avond van de prikacties de kijkers overigens nauwelijks hadden
gereageerd. De meeste telefoontjes die bij de KRO binnenkwamen hadden betrekking op de vraag wanneer het gestoorde programma dan
wél uitgezonden zou worden. Ger Lugtenburg, toenmalig programma
chef van de AVRO-televisie, bevond zich die avond na de uitzending van
Televizier in een van de zeer rumoerige hallen van het NOS-complex aan
de Hilversumse Insulindelaan. Hij zei de actie ten zeerste af te keuren.
Volgens hem hadden de prikacties van de bedrijfsgroep flinke financiële
gevolgen voor de omroep. Preventiemaatregelen waren volgens hem
niet of nauwelijks mogelijk. De technici waren de enige enthousiaste
aanwezigen in de hal. Zij meenden dat de actie op alle fronten geslaagd was. Chef-cameraman Joop Enkelaar was voor hen de held van
de avond. Hij was namelijk degene die de camera bediende tijdens de
mislukte Televizier-uitzending.

André Kloos

Collectie SPAARNESTAD PHOTO/NA/
Anefo/Bogaerts, CC BY-SA 3.0 nl,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11485884

Weer een dag later, op 2 juli 1971, maakte een woordvoerder, namens Mercurius, bekend dat er geen acties
meer zouden worden gevoerd en na 1 oktober van dat jaar zou worden bekeken of er nog enige vorm van
protest noodzakelijk zou zijn. Nederland kon in ieder geval gerust zijn daar in de daarop volgende zomermaanden de televisie en radio zonder problemen te kijken en te beluisteren zou zijn.
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Amsterdam

700 en 750

jaar

tekst:
Hans Knot
Nostalgisch terugblikken kan herinneringen terugbrengen waarbij je lang niet stil hebt gestaan. In mijn geval
worden ze opgeroepen door de vele aantekeningen, die ik in de loop van de afgelopen zes decennia heb
gemaakt, knipsels die ik veelvuldig en vooral zorgvuldig heb geknipt en vergaard, maar ook door intensief
oude radioprogramma’s te beluisteren. Ze zijn er met duizenden en in minder aantal de televisieprogramma’s
waaruit ik herinneringen kan ophalen. En dankzij internet en YouTube hebben weer anderen veel plezier om
oude fragmenten van televisieprogramma’s terug te zien.
De maand februari 1975 is in dit artikel mijn ijkpunt in de
eeuwige tocht naar nog meer herinneringen. Was het niet
het jaar dat in Amsterdam uitgebreid werd stil gestaan bij
het gegeven dat de stad haar 700-jarig bestaan vierde
op 25 oktober van dat jaar? Het lijkt als gisteren maar is
al weer liefst 42 jaar geleden. Het 700-jarig bestaan van
de stad werd gevierd met allerlei initiatieven, waaronder
de eerste editie van SAIL, het eerste Kwakoe Festival en
het eerste Amsterdam Tournament. De stad kreeg 700
nieuwe bomen en er hing sfeerverlichting aan de bruggen
in de binnenstad.
In die tijd was ik nog een intense televisiekijker, iets wat ik me niet meer kan voorstellen en al in februari van
dat jaar 1975 was het de TROS die aandacht besteedde aan het 700-jarig bestaan van Amsterdam middels
een muzikaal programma onder regie van een ras Amsterdammer, Ralph Inbar. Hij besloot ter gelegenheid
van het prachtige jubileum de TROS voor te stellen te komen met een muzikaal programma waarin diverse
artiesten een ‘rondje Amsterdam’ zouden gaan doen.
Uiteraard diende het programma geopend te worden met een dagopener, waarbij werd gekozen voor het
prachtige lied ‘Amsterdam ontwaakt’, waarbij Willeke Alberti het voortouw nam. Liesbeth List volgde met
´Kinderen een kwartje’, maar ook Tante Leen, die nog in leven was, mocht niet ontbreken en zong een onvervalste smartlap via ´Amsterdam zonder Pierement´. Iemand die je wel eens tegenkwam, als je op bezoek
was in de hoofdstad van ons land, was Ramses Shaffy. Hij was bereid ´Het is stil in Amsterdam´voor zijn
rekening te nemen, terwijl Leen Jongewaard eens niet als opa optrad maar ´Het kroegenlied´ ten gehore
bracht. Wie anders dan Adele Bloemendaal was geschikt om met een heerlijk Amsterdams accent het lied
over ´de rosse buurt´ ten gehore te brengen.
Het internationale tintje mocht van Inbar niet ontbreken en hij koos er voor een groep, die destijds aardig
aan de weg timmerde, uit te nodigen het lied ´Let´s go to town´ te zingen. Het ging om de Britse formatie
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Sailor, die op een toen recente LP ondermeer het lied ´The girls from Amsterdam´ bracht. En ja, dan de
presentatie, die was ook al weer in handen van een alom bekende Amsterdamse. In eerste instantie verscheen Sylvia de
Leur op het scherm als een Amerikaanse hippie, die in Amsterdam woonde en al een beetje Nederlands kende.
Uiteraard had Ralph Inbar ervoor gezorgd dat een van de beste tekstschrijvers uit die tijd werd ingehuurd. Eli Asser, die ooit
zijn loopbaan in de reclamewereld begon, maakte er iets heel
speciaals van, wat ook gezegd kon worden van het decor. Gelijk aan Amsterdam leek het erop dat de setting op palen was
gebouwd. Als altijd bleef Inbar een bescheiden man want in
een interview stelde hij: “Zie het als een eenvoudige hommage
aan Amsterdam. Een leuk programma met mooie liedjes”.
Zoals al gemeld was de officiële datum van het 700-jarig bestaan 27 oktober 1975. Het was toen op de dag af zeven eeuwen geleden dat de toen 21-jarige Floris V, Graaf van Holland,
aan mensen die te Amstelledamme woonden, een bepaald
privilege gaf, waarmee de graaf de inwoners van Amsterdam
het recht verleende tolvrij hun eigen goederen te varen in het
gebied dat hij als graaf beheerde. Het verhaal gaat dat Floris V
de belofte op perkament heeft vastgelegd en het blijkt waarheid te zijn aangezien het is terug te vinden in het gemeentearchief van Amsterdam, waarin het zorgvuldig word bewaard.
Het document, zo wordt historisch gesteld, is het eerste document waarin de oude naam van Amsterdam is
vastgelegd op papier. Maar de historie van onze hoofdstad gaat veel verder terug dan het jaar 1275 want
meerdere historici en archeologen stellen dat de historie van Amsterdam terug gaat naar ver voor 1200. Zo
waren de eerste bewoners vissers, die hun verdiensten hadden via vangsten op het IJ dat veel breder was
dan nu het geval is.
Inmiddels zijn er initiatiefnemers al lang bezig met de voorbereiding
voor een volgend jubileumfeest, dat in het jaar 2025 dient te gaan
plaats vinden: 750 jaar Amsterdam. Naar buiten is men al gekomen
met een oproep: ‘Er is iets minder dan tien jaar tijd tot de mijlpaal
van 750 jaar Amsterdam en dat geeft ruimte voor mooie initiatieven.
We willen bestuurders, bedrijven én bewoners stimuleren hun talent
in te zetten bij het vormgeven van de stad in 2025. Daarom maken
we onze ideeën zichtbaar in dit project: Amsterdam 750 jaar.
We startten dit programma met elf bij Amsterdam betrokken organisaties. In dit project schoven we onze
young professionals naar voren: wie kunnen beter bijdragen aan de ontwikkeling van de stad, dan de bestuurders van de toekomst? We stellen ook deelnemersplaatsen beschikbaar voor young professionals van
maatschappelijke en culturele organisaties.
Wij zijn ervan overtuigd dat de voorgestelde initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan verdere sociale,
economische, ruimtelijke en culturele ontwikkeling van de stad. Daarom hopen we dat de ideeën een gesprek
in de stad uitlokken. Dat ze prikkelen tot meer ideeën én, nog belangrijker: tot actie!’
Acht jaar dus nog te gaan waarbij de jonge generatie dan ook weer acht jaar ouder is en de ideeën die men
ontwikkelt in de komende tijd tot realiteit kan brengen. Er is inmiddels een informatiesite opgezet waarop
de komende jaren de nodige informatie zal worden gebracht. Geïnteresseerden kunnen deze site het beste
bookmarken om met een bepaalde regelmaat aan te klikken voor meer informatie:
http://www.amsterdam750jaar.com/
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Cliff Richard,
de fanclub en Radio
Veronica

tekst: Hans Knot

Een van de mooiste ontspanningen is het lezen van een boek en tegelijkertijd muziek op de achtergrond te hebben. Aangezien ik al decennia
verzamelaar ben van muziek is het moeilijk een keuze te maken wat weer
eens te draaien en dus heb ik me een groot aantal jaren geleden aangeleerd om in 90% van de keuzegevallen te kiezen voor muziek met de ogen
dicht. Dit betekent dat ik niet ga zoeken naar speciale muziek of artiesten
maar een groot aantal cd’s uit de collectie trek, die in de daarop volgende
weken te horen is.
Op die manier kunnen er verrassende dingen tevoorschijn komen waarbij
ook weer andere herinneringen de revue passeren. Zo bleek recentelijk
toen er een prachtige verzamel-cd tussen de gekozen muziek zat van een
Britse zanger die al tegen het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw
actief was terwijl hij, meer dan een halve eeuw later, nog in de opnamestudio’s wordt gesignaleerd. Het grote nadeel is dat hij al vele jaren wordt
geboycot op de radio omdat hij te oud zou zijn. Gelukkig heeft hij een zo
grote schare aan, vooral vrouwelijke, fans dat live optredens zeker nog
winstgevend zijn.
Mijn gedachten gingen niet alleen naar de Britse zanger en zijn warme en
succesvolle loopbaan maar ook naar de vele fanclubs die er in de jaren
zestig en zeventig van de vorige eeuw waren. In de muziekbladen als
Muziek Parade, Muziek Express en Teenbeat werden speciale annonces
opgenomen waarin fanclubs zich konden bekendmaken aan het lezerspubliek als wel de lezers op te roepen lid te worden van de speciale fanclub.
Vergelijk het met de vele facebook pagina’s die er nu zijn te vinden over
artiesten. Een ieder die daarbij is aangemeld kan zijn of haar mening
kwijt, wat eigenlijk vroeger met de fanclubs ook het geval was.
Het waren destijds trouwens niet alleen de muziekbladen die de fanclubs
een steuntje in de rug gaven maar ook bepaalde, commerciële, radiostations wisten de artiesten breed te ondersteunen. Zelf haastte ik me, nadat
dagelijks de lessen waren afgelopen op de middelbare school, naar huis,
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zodat ik nog een deel van ‘The Five by Four Show’ kon beluisteren, die op Radio City werd uitgezonden.
Zowel de muziek van The Beatles als die van The Rolling Stones kreeg aandacht in dit programma. Op zich
uniek te noemen daar ze twee totaal verschillende groepen fans naar Radio City trokken. Immers was je in
die tijd fan van de Rolling Stones of van The Beatles.
Op Radio Veronica, destijds vanuit internationale wateren haar programma´s uitzendend, was er voor beide
groepen ook aandacht maar dan in gescheiden programma´s. Een andere artiest die veel aandacht kreeg
via Radio Veronica was de zanger die ik eerder bedoelde, Cliff Richard. In de periode tussen 1963 en 1968
werd de Cliff Richard Show wekelijks op maandagavond om 19.15 uitgezonden, waarbij vooral de toen nog
bij het station in dienst zijnde Cees van Zijtveld de shows rond Cliff Richard en zijn begeleidingsgroep The
Shadows, presenteerde.
Op zoek in mijn archief vond ik een aantal documenten terug die betrekking hebben op de speciale Cliff
Richard shows destijds op Radio Veronica. Zo was er een artikeltje te vinden in het blad ´Dynamite´ van de
fanclub betreffende het stopzetten van het programma via de ´192´ en de ontevredenheid daarover. Tevens
een lijstje met titels van nummers van Cliff Richard, die in de maand november 1965 werden gedraaid in de
speciale programma´s op Radio Veronica. Om het allemaal een beetje in het sentimentele te trekken is het
nu 51,5 jaar geleden dat het prachtige ´Wind me up, let me go´ voor het eerst genoteerd stond in de Top 40
van Radio Veronica, een nummer dat trouwens niet hoger zou komen dat de 36ste plaats.
Tot slot kan worden gemeld dat The Cliff Richard Show in het blad Teenbeat in 1966 werd uitgeroepen tot het
populairste fanclub programma. Maar dat kan natuurlijk van invloed zijn geweest door het massaal insturen
van briefkaarten door leden van dezelfde fanclub.
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Goklust in Groningen

tekst en foto’s :
Hans Knot

Recentelijk werd het bekend dat het niet goed gaat met het Holland Casino en er banen ingeleverd dienen
te worden. Ook zal het komen tot al dan niet gedeeltelijke privatisering van het bedrijf dat momenteel nog
alle inkomsten afdraagt aan moedertje Staat. Het heeft ongeveer 5 miljoen bezoekers per jaar, die een van
de vestigingen een of meerdere keren bezoeken. De omzet is gemiddeld per speler even onder de 100 Euro
per keer. Het eerste legale casino werd in 1976 geopend in Zandvoort en aan het Gedempte Kattendiep in
Groningen staat een diep gebouw waarin het Groninger Holland Casino haar speeltafels en automaten sinds
4 november 1988 geopend heeft.
Vanaf dat moment was het dus mogelijk in de Martinistad Groningen legaal te gokken wat niet wil zeggen
dat er voorheen niet van illegaal gokken sprake was. Natuurlijk hoorden we in onze jeugd in de jaren zestig
van de vorige eeuw op school wel over de illegale gokpraktijken, die vooral in door Chinezen gerunde etablissementen zouden worden gehouden. Uiteraard werd hier en daar ook wel gecontroleerd door de politie en
waar nodig ingegrepen en werd dit in kleine berichtjes in de regionale- en lokale kranten gemeld.
Een grote slag sloeg de Groninger politie echter op zondag 15 oktober 1950 toen met een goeddoordachte
en bliksemsnelle actie rond het middaguur in de Houtzagersstraat, destijds gelegen achter het Veemarktterrein in de Oosterpoortbuurt een illegale gokhal werd opgerold. Al tijden was er in die buurt sprake van, zoals
het in de kranten werd omschreven, ‘voortkankerend kwaad, dat zeer ernstige afmetingen dreigde aan te
nemen’. In totaal werden die middag zes hoofdverdachten direct afgevoerd naar het hoofdbureau van politie,
destijds gevestigd aan het Martinikerkhof.
In die tijd werd er volop gespeculeerd over gezinnen die het steeds moeilijker kregen door de goklust van
het hoofd van het gezin. Steeds vaker kwam het voor dat de vader, na het ontvangen van zijn wekelijks
loonzakje, niet naar huis kwam zodat de nodige etenswaren niet konden worden gekocht, maar dat hij
rechtstreeks naar de gokplek ging om daar met zijn zwaar verdiende geld te gaan speculeren. Het ging in
de Houtzagersstraat er dermate grof aan toe dat steeds vaker de geruchten gingen dat bepaalde personen
blut het pand weer verlieten.
Al eerder had de Groninger recherche een man gearresteerd die verdacht werd van diefstal. Bij verhoor bleek
dat hij tot deze daad was gekomen omdat hij zijn gehele weekloon door gokken in de voornoemde straat was
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verloren en toch een mogelijkheid diende te regelen om aan geld te komen zodat zijn gezin te eten had. Ook
waren er al verschillende klachten binnengekomen op het politieposthuis aan de Mauritsstraat van vrouwen
die kwamen vertellen dat hun mannen grof hadden gegokt.
Er diende dus te worden ingegrepen,
maar het bleek dat de gokactiviteiten, het zogenaamde hazardspel, niet
binnenshuis werd gespeeld, want de
gokkers wisten maar al te goed dat
wanneer ze binnenshuis zouden worden betrapt men rijp zou zijn om voor
een rechter te verschijnen. Men dacht
slim te zijn door iedere keer op een
open plek, gelegen tussen de Houtzagersstraat en de Veemarktstraat, samen te komen waardoor bij eventueel
politie-ingrijpen er alleen sprake kon
zijn van een overtreding van de politiereglementen geldend voor de openbare weg.
Maar men had niet gedacht dat er toch redenen waren voor een groot ingrijpen. Om gewaarschuwd te
zijn voor eventueel politiebezoek maakte men gebruik van kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar die zich
posteerden op de hoeken van de straten. Als beloning kregen ze elk een gulden, in de tijd een gigantisch
bedrag voor die leeftijd. De kinderen werden op straat aangesproken mee te doen en bij de politiepost waren
daarover al klachten van ouders gedeponeerd.
Mede door deze klachten zocht men op het hoofdbureau van politie naar een mogelijkheid in te grijpen en de
gokkers op heterdaad te betrappen. Zeer goed voorbereid was het op die zondagochtend 15 oktober 1950
dan zover. Eerst begaf zich vrij veel personeel in burger op weg om op vooraf afgesproken plekken te gaan
posten zodat op die manier een cordon rondom de open plaats kon worden gevormd en geen enkele persoon
meer ongezien de gokplek kon bezoeken dan wel verlaten. Op een bepaald moment kregen de aanwezige
gokkers het bevel tegen een muur te gaan staan. Sommigen probeerden nog te ontvluchten maar hadden
geen schijn van kans.
Onmiddellijk werd men ondersteund door geüniformeerde
politieagenten die om de hoek
achter de hand waren gehouden. Direct ging men over tot
fouillering en ondervraging en
alleen hen die konden aantonen niet te hebben gegokt
konden huiswaarts keren. Uiteindelijk bleven er zes personen over waarvan kon worden aangetoond dat ze
betrokken waren bij het illegaal gokgebeuren en dezen werden vervolgens afgevoerd naar het politiebureau
aan het Martinikerkhof waar ze na verhoor werden ingesloten.
Ondanks dat het binnen het politiecorps allemaal tot in de puntjes was voorbereid, bleek achteraf dat men
behoorlijk last had gehad van publiek dat op de actie afkwam en bij herhaling partij koos voor de gokkers.
Het kwam zelfs een aantal malen voor dat mensen uit het publiek arrestanten ontzetten, zonder na te denken
dat men te maken had met toch wel zware misdadigers.
Een woordvoerder van de politie meldde een dag later dat de houding van een deel van het publiek zich
hinderlijk opdrong en op die manier het werk had bemoeilijkt. Ook wist hij te melden dat daarom enkele
collega’s een paar flinke slagen met de gummistok noodzakelijk hadden uitgedeeld om de rust te herstellen.
Later op de zondagmiddag werd het weer rustig in de oude Oosterpoort van Groningen. De Houtzagersstraat
bestaat nog steeds maar er staan nu alleen maar nieuwbouw woningen. En het gokken gebeurt voornamelijk
via het internet, iets waar men in 1950 zelfs niet van gedroomd heeft.
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Het zijn van die hele kleine berichtjes
die soms de aandacht trekken bij het
doorbladeren van oude kranten zoals
het ook gebeurde met één van dergelijke artikeltjes in een krant van 9
september 1961. Deze berichtte over
de mogelijkheden in het technisch nog
niet zo ver ontwikkelde Zuid-Afrika.
Radio beluisteren was niet voor een
ieder weggelegd en ook de komst van
televisie was bij lange na niet overwogen. Radio beluisteren in die streken
van het land, waar normale elektriciteitverspreiding niet tot de normen behoorde, was op dat moment nog niet
mogelijk.

petroleum-radio
Uitzonderingen waren schaars en dan betroffen het zeer zeker alleen rijke mensen die zich het bezit van een
duur radiotoestel konden permitteren en het geld hadden peperdure batterijen te kunnen kopen wanneer
ze ook nog de beschikking hadden over een transistorradio. In het bericht werd melding gemaakt van het
gebruik van een ouderwetse petroleumlamp om deze aan te sluiten op een radiotoestel waardoor een prima
ontvangst van de binnenlandse radiostation mogelijk werd.
Met trots werd er gemeld dat de petroleum-radio de jongste Zuid-Afrikaanse uitvinding was, die op de markt
gebracht werd voor landsbewoners, die geen geld voor batterijen hadden en goedkoper van petroleum gebruik konden maken. Het petroleumlampje behoefde niet bepaald
op of naast de radio te staan, wanneer de radio speelde. Onmiddellijk nadat de vlam van het petroleumtoestel aangestoken was,
ging de radio in werking. Tevens werd gemeld dat door ontsteking
van het vlammetje er ook voldoende energie aanwezig was om een
platenspeler draaiende te houden.
Wel dient daarbij gemeld te worden dat de tank, behorende bij de
petroleumlamp, een inhoud had van 8 liter. Daarmee was het mogelijk voor bezitters de radio 180 uur draaiende te houden. Lang niet
alle radiotoestellen waren voorbestemd om op die manier draaiende
te houden. Slechts de kleinere transistorradiotoestellen, die op beperkte schaal in Zuid-Afrika op de markt waren gekomen, konden
worden geactiveerd. Er werd namelijk een elektrische stroom opgewekt van 14 volt, waarvan 8 voor de radio en 6 voor een eventuele
platenspeler. Aangenomen mag worden dat men in groepsverband
luisterde.
De uitvinding was niet helemaal een Zuid-Afrikaanse want de
grondbeginselen had men van een Russisch principe. Het lampje
had vinnen die als koelers werkten. Achter deze koelers bevonden
zich cellen die, wanneer ze door de vlam verhit werden en door
de vinnen afgekoeld, de elektrische stroom afgaven, waardoor het
radiotoestel werd geactiveerd. Speuren naar een afbeelding bracht
geen resultaat, wel werd me duidelijk dat heden ten dage er een
petroleumlamp te koop is, waaronder een radio is bevestigd.
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Drank

op de
voorpagina
�

Het valt me op dat de voorkanten van de kranten die tegenwoordig
uitkomen slechts een paar onderwerpen hebben terwijl een kleine 50
jaar geleden vooral de voorpagina’s werden gebruikt om een groot aantal onderwerpen aan te snijden. Op 16 februari werd er in een van de
kranten van de Gemeenschappelijke Persdienst, waar de berichten op
de voorpagina voornamelijk van afkomstig waren, melding gemaakt van
een te verwachten jeneveropstand in Rotterdam. Slijters, die er in die
tijd nog volop waren, voelden zich belaagd en hadden een urenlange
vergadering gehouden over de problemen die er waren.
Ook in die tijd waren de prijzen van de sterke drank al extreem hoog
mede door de accijns die er werd geheven op de verkoop van alcohol.
Men vreesde dat de verkoop van de zogenaamde ‘witte jenever’ die
toen sinds enkele weken in Rotterdam en omgeving te koop was en die
niet in smaak verschilde met de gemiddelde jenever, wel eens bepaalde
slijters de das om kon doen daar hun winkel meer en meer werd voorbij
gelopen voor een bezoek aan de goedkopere winkel.
De smaak was dan wel niet afwijkend, wel de benaming want met onbekende merknamen werd het aangeboden tegen een prijs van f 8,50 per
liter dat 2 gulden minder was dan de prijs van de bekendere merken.
Sinds het moment dat er nieuwe wettelijke voorschriften waren ingevoerd betreffende de verkoop van sterkte drank was het veel gemakkelijker geworden een handeltje te beginnen en in korte tijd waren er in
Rotterdam enkele tientallen nieuwe winkels geopend waar ver onder de
gebruikelijke prijs de ‘witte drank’ over de toonbanken ging.
De vestigingen van deze ondernemingen verspreidden zich snel over
de stad. De slijters, die als gevolg van hun eigen bedrijfschap niet aan
de branchevervaging meededen, waren behoorlijk snel in de knel gekomen. De distillateurs die de reguliere slijters bevoorraden, stelden dat ze
er niets voor voelden om ten behoeve van de slijterijen de sterke drank
goedkoper te gaan maken. Uiteindelijk verspreidden de nieuwe zaken
zich niet over een groot deel van Nederland maar brachten de ketens
van slijterijen een eigen goedkoper merk op de markt, terwijl de individuele slijters in sommige gevallen gingen samenwerken en een eigen
goedkope borrel te koop gingen aanbieden.
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De drank speelde die 16de februari 1968 een belangrijke rol op de
voorkant van de krant. Het is niet bekend of hier ook sprake was van
problemen rond de ‘witte borrel’. Het bleek dat een eigenaresse van
een slijterij in Nijmegen, de toen 61-jarige mevrouw Muis, middels het
gebruik van enkele volle drankflessen was neergeslagen en als gevolg
van deze aanval was overleden. Het winkeltje van haar was gelegen
aan de voorkant van haar woning waar ze die ochtend om vijf over tien
dood was gevonden. De politie was een felle klopjacht begonnen en
deelde dezelfde ochtend nog mee dat om half negen mevrouw Muis
haar vuilnisemmer nog had buitengezet en later weer had binnengehaald. Een buurvrouw had Muis gevonden in de gang rond de klok van
tienen. Ook wist een voorlichter van de Nijmeegse politie te melden dat
er vooralsnog geen sprake van een moord was omdat er geen zekerheid was dat er ook een roofoverval was gepleegd.
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Naast Heintje hadden de
Duitsers ook Jan Gorissen
tekst: Hans Knot

Stond de uit Limburg afkomstige Heintje in de tweede helft van de jaren zestig van de vorige eeuw zowel in
de hitlijsten van Nederland als Duitsland, anders was het geval met een andere Nederlander die alleen hoge
ogen scoorde bij onze Oosterburen. Het was de accordeonist Jan Gorissen die met diverse oude Hollandse
liedjes succesvol was in West-Duitsland.
Als Johannes Cornelis Gorissen werd hij op 10 januari 1917 geboren in Rotterdam en leefde hij tot 15
september 1988, toen hij in Amersfoort kwam te overlijden. Naast accordeonist was hij ook arrangeur en
orkestleider tijdens zijn actieve loopbaan. Hij kreeg zijn opleiding op de muziekschool in Rotterdam en wilde
zijn brood met de muziek verdienen. Zijn vader was echter fel tegen en dus zocht Jan een ander beroep. Hij
kwam te werken in een bierbrouwerij.
Uiteindelijk besloot hij tegen het einde van de jaren dertig toch te kiezen voor de muziek. Van Malando
hebben de meeste lezers wel gehoord maar van het accordeonduo Malgori waarschijnlijk niet. Het waren
Malando en Gorissen die zowel in feestzalen als voor de radio optraden. Bovendien was Jan Gorissen geruime
tijd tweede accordeonist in het orkest van Arie Malando. Hij nam tientallen lp’s op en begeleidde tal van
artiesten, waaronder Wim Sonneveld. Maar succesvol
met een hit?
Die kreeg hij wel bij onze oosterburen. De Duitsers
waren gek op Jan Gorissen. Twee langspeelplaten en
diverse singles, waarop hij oude liedjes en populierklassieke melodieën met zijn accordeonorgel tot nieuw
leven wekte, werden daar enorm goed verkocht. Zijn
single ‘Barcarolle ‘66’ — een bewerking van Offenbach’s
‘Barcarolle’ uit de opera ‘Hoffmanns Vertellingen’ - behaalde liefst de derde plaats in de Top 100 over 1967
van de Duitse Hitparade. Nog mooier was zijn notering
op de Deutscher Musik Boxpoll waar hij met ‘Bacarolle’
met The Beatles de tweede plaats deelde.
Daarom besteedde men in een aantal kranten in ons
land aandacht aan het succes in West-Duitsland en
waren er in februari 1968 ondermeer wapenfeiten te
lezen over muziekvakman Jan Gorissen: ‘Hij is al 30
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jaar aan de omroep verbonden en hoopt in november van
dit jaar zijn 20-jarig jubileum als kapelmeester bij de VARA
te herdenken. Eenmaal in de veertien dagen kunt u hem
met zijn instrument en zijn orkest horen in het zaterdagavondprogramma van de VARA, Melodieën-expres.
Verder heeft Jan Gorissen, die behalve zijn accordeon-orgel
van 16 mille nog veel meer instrumenten bespeelt (trompet,
contrabas, bandoneon, chromatische mondaccordeon), zo’n
beetje in alle bestaande en niet meer bestaande orkesten
van nagenoeg alle omroepverenigingen gespeeld; noem
maar op: Metropole-orkest, Ramblers, Promenade-orkest en
niet te vergeten al vijftien jaar in het orkest van Malando.’
Natuurlijk heeft Gorissen ook in eigen land heel veel grammofoonplaten opgenomen. Van zijn zogenaamde ‘Klokken
- L.P.’ zijn er in de loop de jaren meer dan 60.000 exemplaren verkocht. Voor de televisie is Jan Gorissen meermalen
opgetreden. Opmerkelijk is dat hij in de zomer van 1964 tezamen met Huub Jansen de slagwerker van de
Dutch Swing College Band, Ria Verda en de Kamees, een televisieprogramma opnam. Na het bekijken van de
bandopname vond men het programma zo leuk, dat men besloot het voor de winter van 1964 te bewaren.
Tot een uitzending kwam het echter nooit, want het programma raakte door nog onverklaarbare oorzaak
zoek!
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tekst: Hans Knot
Via de radio, de kabel, internet en andere ontvangstmogelijkheden zijn er vanuit ons land bijna ontelbare
radiostations, groot en klein, te beluisteren. Dat is natuurlijk wel eens geheel anders geweest. Lokale radio
bijvoorbeeld was pas vanaf 1984 mogelijk, waarbij het niet eens direct toegestaan was om reclame in de
uitzendingen te brengen. Reclame die heden ten dage tot vervelens toe het luisteren naar radioprogramma’s
kan verzieken. Hoe anders was het zo’n 48 jaar geleden toen bekend werd dat op de Nederlandse radio
reclame zou worden ingevoerd.
Laten we eens teruggaan naar de maand 1968 toen er meer bekend werd omtrent de invoering van de reclame. Hilversum 1, 2 en 3 waren de enige radiostations die dagelijks langdurig waren te ontvangen, terwijl
de televisie ons alleen Nederland 1 en Nederland 2 bracht. Met ingang van 1 maart van dat jaar gingen de
drie Hilversumse radiostations per net 26 minuten per etmaal aan reclame brengen en wel verdeeld over 26
blokken voor en na de dertien nieuwsuitzendingen die waren geprogrammeerd. Ja, inderdaad blokken met
een lengte van 1 minuut maximaal.
Wel werd bekend gemaakt dat - mocht de ontwikkeling dit wenselijk maken - de mogelijkheid er was uitbreiding tot 48 minuten door te voeren. Dat was het maximale dat vanuit het ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk werk in het eerste experimentele jaar was toegestaan.
Aanvankelijk was men in reclamekringen nogal sceptisch gestemd over de mogelijkheden van de invoering
van legale radioreclame. Gesteld werd dat de reclamebureaus geen fabrikant zo gek zouden krijgen zijn dure
geld te steken in advertenties, die uitsluitend rond het nieuws zouden kunnen worden uitgezonden. Men
heeft dan ook bij herhaling naar voren gebracht dat reclame op de radio impulsief zou worden gebracht,
te midden van de lichte muziek. In het achterhoofd dacht men daarbij ook aan zogenaamde gesponsorde
programma’s, waarbij de uitzendingen van Radio Veronica als voorbeeld werden gegeven. Immers, dit station, destijds actief vanaf internationale wateren, had zowel losse reclamespots in haar programma’s als de
zogenaamde gesponsorde programma’s. Deze hadden meestal een lengte van 15 minuten waarin alleen
ruimte was voor reclame van de bepalende en dus betalende sponsor. De minister van CRM en de leden van
de Tweede Kamer wilden daar echter niets van horen.
Als tweede reden om de legale reclame te boycotten noemde men de tarieven, die volgens de reclamebureaus in geen enkele verhouding stonden tot die van Radio Luxembourg en Radio Veronica. De prijzen voor
reclame op Hilversum 1 en 2 werden voor de ochtenduitzendingen bepaald op 45 gulden per seconde, ‘s midFREEWAVE
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dags en ‘s avonds op 60 gulden per seconde. Voor Hilversum 3 lag het tarief in het begin, vreemd genoeg,
slechts op 15 gulden per seconde.
Toch hebben de belangrijkste bureaus in de reclamewereld eieren voor hun geld gekozen. In november 1967
was niet een op de tien reclamebureaus voorstander van de invoering van radioreclame. In februari 1968
bleek echter dat er een totale andere meningsvorming was gekomen. Informatie vanuit de burelen van de
STER (Stichting Ether Reclame) in Haarlem liet zien dat de dagelijkse reclamezendtijd op de Hilversumse
radiostations al bijna was volgeboekt.
Op Hilversum 1 en 2 had men voor sommige maanden zelfs meer vraag dan aanbod. Veelal betrof het grote
bedrijven en instellingen, die reclamezendtijd hadden geboekt, terwijl er bijna geen een adverteerder zich
beperkte tot het minimum van 10 seconden per spot. Dikwijls ging het om reclame spots van 20 tot soms
zelfs 50 seconden in lengte. De reclamezendtijd werd door hetzelfde wijsje ingeluid als destijds reeds enige
tijd via de televisie gebeurde.
Ook de verwachting dat het bedrijfsleven, gezien de gegeven mogelijkheden, vrijwel uitsluitend interesse
zou hebben in het muziekstation Hilversum 3 was niet uitgekomen. Integendeel, de grote vraag betrof het
kopen van reclamezendtijd via Hilversum 1 en 2. Een van de redenen hiervoor was waarschijnlijk de scherpe
concurrentie van Radio Veronica. Immers, veel fabrikanten hadden belang bij de teenager consumptiemarkt
en onderzoek had uitgewezen dat deze groep van potentiële kopers voor het grootste deel naar Radio Veronica luisterde.
Toch had men, wat die concurrentie betrof, niet altijd gelijk. De luisterdichtheid van Hilversum 3 lag in die tijd
rond de dagelijkse nieuwsuitzendingen aanzienlijk hoger dan die bij Veronica. Daarnaast bereikte men veel
meer mensen als men gecombineerd over alle drie de Hilversumse radionetten de reclamespots liet horen
dan via Radio Veronica, waardoor de duurdere reclamezendtijd indirect dus goedkoper werd.
Verwacht werd in februari 1968 dat de totale opbrengst van de radioreclame in de rest van dat jaar ongeveer
8 miljoen gulden zou gaan bedragen. Betreffende de lange weg te komen tot reclame via de televisie (2
januari 1967) en de radio (1 maart 1968) verwijs ik U gaarne naar een uitgebreid essay dat ik er over schreef
in het jaar 2000. http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME03/Rumoer_om_reclame.shtml

De eerste radiocommercial was van De Gruyter
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tekst: Hans Knot

Lezen voor blinden

Ingezonden brief van een Freewave lezer

Teruggaan in de tijd gebeurt vaak als je
over een bepaald onderwerp zit te mijmeren. Zelf ben ik sinds juli 1978 hoofdredacteur van het Freewave Media Magazine, dat in april 2014 van naam en
onderwerpen veranderde in Freewave
Nostalgie. In eerste instantie was dit
blad alleen in gedrukte vorm beschikbaar
maar momenteel alleen digitaal en gratis
te downloaden: http://www.freewavemedia-magazine.nl/. Vanaf het midden
van de jaren tachtig van de vorige eeuw
tot en met 2010 was er echter ook een
maandelijkse aflevering voor visueel beperkte mensen. Het waren vooral blinden
die hun interesse toonden in de gelezen
versie van het tijdschrift; deze gelinkt
naar hun meer dan gemiddeld gebruik
van de radio ter verzameling van nieuws
en het zoeken van ontspanning.

In de studio van Park Radio Producties in Groningen werden deze maandelijks ingelezen met telkens een
duur van 3 uren, waarbij ze op cassette en later ook op minidisc werden gedupliceerd en per braillepost vanuit Groningen werden verstuurd naar de visueel gehandicapten in Nederland en Vlaanderen. Wel duurde het
een tijd voordat de toenmalige bezorger van de poststukken in Nederland, de P.T.T., ervan overtuigd was dat het echt braillemateriaal was dat
telkens in redelijke hoeveelheden werd verstuurd. Het ging zelfs zover
dat een klacht werd ingediend bij de directie van het district Groningen
toen een medewerker van de afdeling Postbussen aan de Achterweg
beweerde dat hij in het weekend nog één van de geadresseerden was
tegengekomen en die blinde zich in zijn eigen auto verplaatste. In ieder
geval is het 25 jaar lang een prachtige service geweest waarbij we velen
telkens weer veel plezier konden laten beleven.
Was er in de Martinistad Groningen ook sprake van eigen voorzieningen ten bate van visueel gehandicapten?
Jazeker, en nog steeds zijn er mogelijkheden genoeg om boeken en geschriften beschikbaar te krijgen voor
de visueel gehandicapten. Het was op 2 maart 1968 dat in Groningen destijds de blindenbibliotheek van start
ging met een collectie van rond de 1200 boeken.
In een kelder onder flats in de Rengersstraat (26-1) werd op die zaterdag de blindenbibliotheek geopend die
was opgezet ter bediening van de visueel gehandicapten in de drie Noordelijke provincies. De officiële naam
was: ‘De Groninger Blindenbibliotheek’.
Men maakte tijdens de opening bekend dat ongeveer zeshonderd visueel gehandicapten gebruik konden
gaan maken van de faciliteiten en dat tot de dag van de opening al 225 personen zich als lid hadden opgegeven.
Het was de toenmalige burgemeester van Groningen, de heer J. J. A. Berger, die de officiële opening van de
blindenbibliotheek verrichtte. Hij noemde de verwezenlijking van het uitleencentrum een bijdrage aan het
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levensgeluk van veel gehandicapten: Hij vond het sociaal
gesproken een prachtig initiatief dat zeker de kans mocht
krijgen om tot iets groots uit
te groeien.

Rengersstraat Groningen

Mr. D. P. C. de Hoop Scheffer,
toenmalige penningmeester
van de vereniging de Nederlandsche Blindenbibliotheek
en de Groninger Blindenbibliotheek, vertelde tijdens de
opening iets over de opzet
van het uitleencentrum en hoe
deze tot stand gekomen was.
Het bleek dat de eerste plannen er al waren in 1961. Een
groep van medewerkers van
de Nederlandsche Blindenbibliotheek, de Groningse Blindenvereniging en de Openbare Bibliotheek van Groningen werkten de plannen
verder uit en na een uitbreiding en aanvulling van de braillebibliotheek, die de Groningse Blindenvereniging
beheerde, kon het uitleencentrum aan de Rengerstraat tot stand komen.
Gesproken boeken, die ook bestemd waren voor andere gehandicapten en bejaarden, waren er ook in het
Fries en in het Groninger- en Drents dialect beschikbaar. Het doel van de bibliotheek was, naast het verstrekken van ontspanningslectuur, ook de maatschappelijke positie van visueel gehandicapten te verbeteren. Dat
gebeurde ondermeer door het beschikbaar stellen van studielectuur en -lessen ten behoeve van middelbare
en universitaire opleidingen.
In de loop van de daaropvolgende decennia is de positie van de visueel gehandicapten goed vooruit gegaan.
De technische ontwikkelingen die in de afgelopen 45 jaar hebben plaatsgevonden hebben ook voor deze
doelgroep zeer grote nut. Zelfs bij het gebruik van een aangepaste computer is voor de visuele gehandicapte
een totaal nieuwe wereld aan informatievoorziening open gegaan.
De diverse blindenbibliotheken, die verspreid over Nederland gevestigd waren, zijn sinds 1 januari 2007
opgegaan in het in Den Haag gevestigde ‘Loket Aangepast Lezen’. De bibliotheekvoorziening voor blinden en
slechtzienden werd vervolgens in drie jaar tijd (2007-2009) hervormd en ondergebracht in het stelsel van de
openbare bibliotheken, met uitzondering van de dienstverlening op het gebied van studie- en vakliteratuur.
Sinds 2012 is de naamstelling aangepast in: Stichting Aangepast Lezen.
Dit betekende voor de visueel gehandicapten in de provincie Groningen dat het vanaf juli 2012 mogelijk
werd gesproken boeken te bestellen via alle bibliotheken in de provincie Groningen. Via de website www.
gesprokenboek.bibliotheek.nl zijn de boeken te bekijken en op te vragen.
Bibliotheekleden in Groningen met een leesbeperking kunnen gratis van deze service gebruikmaken via een
link op de bibliotheekwebsite www.mijneigenbibliotheek.nl. Ze krijgen daarmee online toegang tot een collectie van 65.000 gesproken boeken die op cd-rom thuisgestuurd kunnen worden.
Van deze 65.000 titels zijn er ruim 40.000 tevens via streaming beschikbaar waardoor de klanten de boeken
direct online kunnen beluisteren. Deze dienst dient de toegang tot de boeken voor mensen die slechter zien,
dyslectisch zijn of een andere leesbeperking hebben, gemakkelijker te maken.
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tekst: Hans Knot

foto’s: collectie Paul Snoek

Recentelijk was ik in mijn archief aan het zoeken naar een aantal berichten uit maart 1968 toen mijn oog ook
viel op aantekeningen betreffende de toen geplande veranderingen binnen de RONO. In die tijd waren er
maar een paar regionale radiostations actief waaronder de RONO, wat stond voor Regionale Omroep Noord
en Oost. Een situatie die je heden ten dage niet meer kunt voorstellen. Een korte historische terugblik.
De hoofdstudio van de RONO was gevestigd aan het Martinikerkhof te Groningen terwijl er ook studio’s
waren in Leeuwarden en Enschede. In Leeuwarden was in 1966 een nieuwe studio geplaatst die echter in
de daarop volgende twee jaren nauwelijks werd gebruikt. Morrend was daar wel het nodige commentaar
op geweest maar er zou spoedig verandering in komen doordat er besloten werd de redactie van het Friese
programma, tot op dat moment nog actief vanuit Groningen, zou gaan verhuizen van het gebouw aan de
Prinsenhof in Groningen naar het gebouw aan de Prinsentuin in Leeuwarden. Begin maart 1968 werd de
laatste hand gelegd aan de inrichting van de toen nieuwe kantoorruimten die gevestigd waren boven het
voor die tijd zeer goed uitgeruste radiostudio.
Al veel eerder waren er plannen voor het stichten van een eigen studio voor de regionale omroep in Friesland. Al in 1957 waren vertegenwoordigers van de ‘Kuktuerried’ (Cultuurraad), van de gemeente Leeuwarden
en de Nederlandse Radio Unie in besprekingen om te komen tot het stichten van een eigen radiostudio in de
Friese hoofdstad. Twee jaar later sprak de leiding van de Nederlandse Radio Unie (NRU) zich uit tot bereidheid ter ondersteuning en financiering, mitst de gemeente Leeuwarden een goede locatie zou vinden. Wel
diende de te bouwen studio dan de naamgeving ‘hulpstudio’ te krijgen waarbij de studio in Groningen de
belangrijkste zou blijven binnen de RONO.
Ruimte werd dus gevonden in de Prinsentuinschool. Van hieruit werd vervolgens vanaf medio 1966 een
deel van het Friese aandeel verzorgd in de programma’s van de Regionale Omroep Noord en Oost. In 1968
kreeg de studio meer ruimte en een modernere uitrusting. Het zou vervolgens tot 21 november 1977 duren
alvorens er een afscheiding kwam en voor het eerst de naam ‘Radio Fryslân’ door de ether klonk. In 1988
veranderde de naam Radio Fryslân in Omrop Fryslân. Naast radio wordt er sindsdien ook televisie gemaakt.
In 1999 verhuisde de Omroep naar een nieuw gebouw aan de Zuiderkruisweg op een industrieterrein in
Leeuwarden, van waaruit men nog steeds actief is.
In 1965 werd de renovatie van de studio van de RONO in Enschede voltooid, waarover ik eerder uitgebreid
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meldde in een artikel
op Mediapages:
http://www.mediapages.nl/imagespdf/
enschede.pdf
In maart 1968 werd
tevens bekend dat
voor de bediening
van de studio in Enschede spoedig een
eigen technicus zou
worden aangesteld.
Tot op dat moment
werd er steeds gebruik gemaakt van
één van de drie technici vanuit Groningen,
die dus veel onnodig
heen en weer reisde
en zijn tijd verdeelde
tussen Groningen, Leeuwarden en Enschede.
De verwachting was dan ook, zodra een nieuwe technicus was aangesteld voor alleen de activiteiten in Enschede, het anderhalf jaar eerder stopgezette programma gericht op Oost Nederland, hervat zou gaan worden. Het Oost-programma omvatte destijds de provincies Overijssel en Gelderland. Ook werd besloten dat
er twee journalisten zouden worden ingezet, die tevens gestationeerd werden in Overijssel. Zoals al gesteld
een situatie mogelijk in 1968 maar die je nu voor onmogelijk houdt.
Tenslotte, wat betreft de RONO, verwijs ik u naar een aantal fotopagina’s, dat ik samenstelde naar aanleiding
van de verbouwing van het studiocomplex aan het Prinsenhof in Groningen in het begin van de jaren zeventig
van de vorige eeuw; foto’s uit de collectie van oud-NRU medewerker Paul Snoek.
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATABASES/RON/ron01.shtml
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Vrijwel
vergeten
radioen tvmerken
tekst: Lieuwe van der Velde

Kuba kleuren-tv

Zo nu en dan dien je op te ruimen en ik heb alle aantekeningen van vroeger en oude folders weggedaan.
Uiteraard heb ik alles eerst in een hoge resolutie gescand. En dan kom je merken tegen, die ik vroeger veel
heb gerepareerd. Om te beginnen, wil ik de naam Ferguson weer in herinnering roepen. Voor sommigen
totaal onbekend misschien, maar er zullen vast lezers zijn die hier op zijn minst van hebben gehoord.
Toen ik na de MTS elektronica (eerst MTS/HTS Rens en Rens Hilversum en daarna MTS Drachten) in dienst
kwam bij Radio Adema in Heerenveen (1977), was deze onderneming al een tijdje dealer van Ferguson.
Alleen had men maar beperkte mogelijkheid om defecte apparatuur te herstellen. Hiervoor kwam altijd een
monteur uit Soest, die de opgespaarde spullen van Ferguson herstelde. Maar dat was nogal duur en er kwam
ook defect spul binnen van andere merken. En die merken waren o.a. Kuba, Imperial, Korting, Metz, Baird
en Decca. En daar kwam de monteur van Ferguson niet aan.
Deze merken werden door verschillende winkels in Friesland en Groningen
verkocht en waren vaak defect. Maar
als alles goed werkte, kwam er beeld
en geluid uit en ze waren niet duur. En
inkoop waren ze helemaal niet duur,
dus er viel wat te verdienen. Maar na
een jaar of twee, of soms nog veel
eerder, begon de ellende.
Maar even terug naar Ferguson. Ik heb
geen idee hoeveel Ferguson televisietoestellen er destijds in Heerenveen en
omgeving stonden, maar dat waren er
heel veel. Dus toen ik in dienst kwam
bij radio Adema, zat ik de zelfde week
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al in de auto naar Soest voor een cursus bij de importeur.
Op de werkbank daar stond, na aankomst en koffie, de Mystère KTV voor mij klaar. Dit was één van de eerste kleuren tv ‘s, die geheel voorzien was van transistoren. Voor de hoogspanning gebruikten ze bijvoorbeeld
de BU 108. Dit 3000 chassis was al in 1967 bekend en dat is toch echt uniek. Philips had in die tijd nog het
K6 of K7 chassis. Na een theoretische verhandeling over deze tv, was het de bedoeling dat hij gerepareerd
werd. De eerste fout die ik kreeg, was: wel beeld, maar geen geluid. Dus dat was niet zo moeilijk. En zo ging
dit de hele dag door. Een prachtige week was dat!

Baird tv met het 3000 chassis

Ferguson was onderdeel van het Thorn concern en er was in Engeland het tv merk Baird.
En die firma gebruikte dit chassis ook. Het was
een betrouwbaar chassis mits je alle af te regelen spanningen exact volgens het schema
instelde.
In de loop van de jaren is wel een paar keer
wat veranderd, maar veel was het niet. Een van
de zwakke punten was het convergentie deel.
Dit is op de uitstaande printplaat te zien. De
draadgewonden potmeters waren van slechte
kwaliteit. Maar voor de rest, was het een prima
televisie. Op de foto hiernaast is de achterkant
van deze Ferguson Mystère tv te zien.
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Het systeem:
Model: Ferguson 3700
Bouwjaar:1967
Systeem: 405/625 Line
Buizen: geen, alle transistoren
CRT: Mazda A63 120X
Hiernaast: De voorkant
van de Mystère (met de
prijs, door mijn baas
destijds op de folder
geschreven).
In het begin was het
inderdaad een mysterie, waar alles zat,
maar met hulp van een
ervaren monteur (en
het schema) werd het
na een week toch aardig duidelijk. Dit toestel bestond uit los te
koppelen modules en
je kon dus simpel het
gehele chassis en de
printen losmaken. Op
zich een goed idee, zeker als je de beeldbuis
moest vervangen, maar
in de praktijk werkte dit
minder goed. Je kon
wel een moduul (bijvoorbeeld de voeding)
vervangen (links boven
op het chassis), maar
als je dan niet nauwkeurig alle spanningen
instelde, dan was hij zo
weer stuk.
Kennelijk was ik er nogal handig in, want ze brachten de televisies overal vandaan naar ons toe (Groningen, Overijssel
en Drenthe). Dus als ik dan maandagmorgen (zaterdag vrij)
weer in de winkel (werkplaats) kwam dan stonden er soms
wel 10 of meer defecte toestellen.

Ferguson 3C06

En als je dan voldoende reserveonderdelen had dan was
het prachtig werk, al die apparaten, die eerst niets of weinig meer deden, na een paar uur weer in volle glorie te
zien werken. En de fouten die voorkwamen, bleken vaak
dezelfde te zijn, zodat ik na een tijdje deze tv in de directe
omgeving van Heerenveen, bij de klant snel kon herstellen.
Maar even een module wisselen en wegwezen was er echt
niet bij. Al heel snel kwamen er opvolgers voor de Mystère
en dit werden de 3C05 en de 3C06. Geweldige toestellen en
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De afstandsbediening
van Ferguson

Ferguson 3C05

ook opgebouwd met modules. Goedkoop waren
ze bepaald niet en deze types kostten destijds
ongeveer 2300 gulden. Dus dat was voor die tijd
vrij heftig.
Maar ook de Philips en andere merken waren beslist niet goedkoop. De 3C06 had tiptoetsbediening maar voor 200 gulden kon ik er een akoestische afstandsbediening (44 KHz) in zetten. Je
kon dan van het ene kanaal naar het andere kanaal zappen en het volume kon je regelen.
Hiernaast afgebeeld, en op pagina 35, een deel
van de folder, zoals deze in die tijd werd uitgegeven.
Naast televisies maakten ze bij Ferguson ook
geluidsapparatuur en daar was soms wat van
mindere kwaliteit bij. Maar wat er, wat betreft
kwaliteit, ver bovenuit kwam, dat was hun taperecorder.
Die was nooit defect en was voorzien van een vliegwiel dat in een kogellager draaide. Dat had ik bij een
bandopnameapparaat nog nooit meegemaakt. Ze draaien allemaal in een bronzen glijlager. Maar op de fol34 • FREEWAVE

Nostalgie

der had mijn baas ook een prijs staan van over de
2000 gulden en dan mocht er ook wel kwaliteit voor
worden geleverd.
Hun duurste platenspeler was van het beroemde
merk Garrard; er stond wel Ferguson op, maar verder was het dus gewoon de Garrard. Een probleemloos apparaat.
Het was een prachtige tijd en in de werkplaats werd
het steeds drukker en voller. En zo had ik een Ferguson KTV even op de grond gezet om te testen.
Mijn testbank stond vol. En in de winkel en de werkplaats liep altijd Max. Hij was een grote hond (model boxer). En die produceren nogal wat vocht en
de televisie die op de grond stond te testen, kwam
uit een hondenpension. Dus daar zat vast en zeker een luchtje aan, want Max stak de grote snuit
in de televisie. En kennelijk kwam er wat van zijn
overbodige vocht in de hoogspanning, want toen
ik mij omdraaide, sloegen de blauwe vonken hem
uit de neus. Max is daarna nooit meer in de werkplaats geweest. Zelfs niet voor een stukje worst. Bij
het zien van de worst, nam de vochtproductie wel
toe, maar Max bleef bij de deur van de werkplaats
staan.
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Hoogspanning Kuba

Het merk ‘Kuba’ kwam
volgens mij uit het
voormalige Oost-Duitsland en was wel het
slechtste wat ik ooit
heb gezien. Vooral het
hoogspanningsgedeelte vloog vaak spontaan
in brand. De buizen
stonden bijna tegen elkaar aan en dit geheel
werd dan ook bijzonder
warm. Het printmateriaal leek op Pertinax,
maar wat brandbaarheid betrof leek het
meer op geperste turf.
En als je een onderdeel
moest los solderen dan
kwam het printspoor
ook mee. Dus dat herstelde ik dan met een stuk draad. Mooi was het technisch toch al niet, dus dat was
geen probleem.
Verder verkocht mijn baas destijds ook nog wel een enkele Imperial tv en dat ging nog wel. Die brandden in
ieder geval minder snel. De Decca KTV was een product uit Engeland en was niet slecht. Ze gebruikten zelfs
epoxy printmateriaal, dus heel aardig voor die tijd. Veel hebben we er niet van verkocht en op een bepaald
moment waren ze plotseling niet meer leverbaar. Als ik me goed herinner, was het typenummer CTV-25 of
zoiets. Jammer dat ik er destijds geen folder van heb bewaard.
De reden, om dit soort
apparatuur te bestellen,
was uiteraard de winstmarge. Die was vooral
bij Kuba en Imperial
nogal stevig. Maar het
belangrijkste merk voor
ons in die tijd (1977)
was dus absoluut Ferguson.
Ferguson maakte in
Engeland ook een buizenradio; maar of deze
radio ook in Nederland
werd geleverd weet ik
niet. In ieder geval ben
ik hem nooit tegengekomen. Maar in het radiomuseum in Haarle staat
deze radio wel en op de
foto, die ik er daar van mocht maken, is het merk Ferguson te zien. Voor de radioliefhebber is het museum
in Haarle absoluut een aanrader.
En na een paar jaar stopte er een geel busje van Rijkswaterstaat Hoorn voor de winkeldeur en dat was het
begin van meer dan 30 jaar RWS.
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Van rollende wielen naar
rollende bowlingballen
tekst: Hans Knot

In de maand maart werd Hans Knot geïnspireerd om het volgende verhaal op te stellen:
Je hebt van die heerlijke dagen waar de zonneschijn ons stilletjes verwijst naar het feit dat we spoedig van
jaargetijde gaan wisselen en wel van wintertijd naar lentetijd. Overal op de groene weiden in het plantsoen,
maar ook op andere plekken in de stad Groningen, komen de voorjaarsbloemen omhoog en geven ons een
kleurrijk schilderij. Tijd dus om een van de eerste langere fietstochten van dit jaar te maken. Vanuit de wijk
Selwerd via het Plantsoen in zuidelijke richting kom je dan vrij snel op de Paterswoldseweg.
Voorbij het Stadspark, waar natuurlijk ook al de nodige bloemenpracht is te aanschouwen, kwamen we
voorbij een van de locaties van Century, daar waar
alleen occasions worden verkocht. In vroegere jaren
gingen ondermeer de auto liefhebbende scholieren
allerlei garages af om de voor die tijd glossy folders
op te halen, zo ook bij de garages in de stad Groningen. Garages die in de binnenstad of toenmalige
buitenwijken waren gevestigd. Wonende aan de
Korreweg kwam ik altijd bij garage Van Eerden langs
waar in de showroom, van wat nu een Chinese supermarkt is, de mooiste auto’s stonden, ondermeer
was men dealer van Vauxhall.
Garage Century was een van de garages die ik, samen met andere schoolvrienden, in de eerste helft
van de jaren zestig van de vorige eeuw, ook aandeed om de jaarlijkse folder van de Volkswagen te halen.
Hoewel de modellen niet veel veranderden, immers een kever bleef vaak gelijk het volgende jaar, bracht
men toch jaarlijks een nieuwe folder uit. De garage was gevestigd in een pand gelegen op het einde van de
Oosterstraat en de hoek van het Kattendiep.
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In de tweede helft van de jaren zestig verdwenen
meer en meer garages uit het binnenstadbeeld om
groter onderkomen te vinden op industrieterreinen
of langs uitgaande wegen van de stad. Zo ook Century die in 1967 verhuisde naar het toen nieuwe
pand aan de Paterswoldseweg. Men had ruim 10
jaar in de Oosterstraat een mooi onderkomen gehad

in een pand dat vervolgens een andere invulling zou
krijgen.
In november 1967 werd namelijk bekend gemaakt
dat het bowlingcentrum van N.V. Bowling er een plek
zou krijgen in het benedengedeelte van de voormalige garage Century. Er werd zelfs toen al een datum
van opening gegeven, hoewel de verbouwing pas
was begonnen. Het lag in de bedoeling op 29 maart
1968 de eerste bowlingballen te laten rollen. Men
had een bowlingcentrum met tien banen, die automatisch zouden worden bediend, gepland. Elke baan
kreeg een uitrolvlak van 19.20 meter en deze banen
werden zo geprojecteerd dat de parallel kwamen te
liggen met de looproute van de Oosterstraat.
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Naar Amerikaans voorbeeld werden de banen ook uitgerust met scoreprojectoren, zodat elke aanwezige het
verloop van de wedstrijd kon gaan volgen. En tijdens de perspresentatie van het toekomstige project waren
er al enige lekkermakertjes want tussen de ingang, die gepland werd aan het Kattendiep, werd een biertap
gepland en ook een speciale uitgifte voor bowlingschoenen zodat
toekomstige spelers niet hun eigen
materiaal dienden aan te schaffen.
Ook werd er een gril gepland met
eetcounter en open café. Toen de
plannen in 1967 bekend werden
gemaakt waren er al twee van dergelijke bowlingcentrums in Scheveningen en Eindhoven. De exploitatie kwam in handen van Bowling
N.V., die ook de andere twee centrums onder haar hoede had.
In het Bowlingcentrum, waar de
afgelopen bijna 50 jaar, menigeen
de ballen heeft laten rollen, werd
zeven maanden voor de opening
al aan personeelswerving gedaan
om deze voor de opening intensief
te kunnen trainen. Met ongeveer
25 medewerkers hoopte men het
centrum in Groningen draaiende te kunnen houden. Het bedrijf, dat in eerste instantie geopend was van ’s
morgens 10 tot ‘s nachts 1 uur, werd in de eerste jaren geleid door de toen 34-jarige heer W. A. Paulussen.
Hij was daarvoor assistent-bedrijfsleider van het bowlingcentrum in Eindhoven.
Bowlen is een oude sport en vindt haar oorsprong in de Verenigde Staten waar het werd ontwikkeld uit het
van oudsher Europese kegelen. Later werd het zogenaamde 9-pin bowlen ontwikkeld vanuit het kegelen
en weer later werd er een 10de pin aan toegevoegd aan de 9-pins en zo ontstond het bowlen zoals we dat
nog steeds kennen. Alleen was de baan heel anders en ook het materiaal waarmee werd gegooid was niet
te vergelijken met wat er nu wordt gebruikt. Verschillen tussen kegelen en bowlen treden bijvoorbeeld ook
naar voren als het gaat om de zwaarte van de ballen en de techniek waarop deze worden geworpen terwijl
ook het scoreschema anders is.
In de VS wordt het spel door miljoenen mensen gespeeld en ook in Nederland blijft het een populaire sport
want naast de familiefeestjes, bedrijfsuitjes en andere gelegenheden om een
baan te huren wordt het bowlingcentrum ook in wedstrijdverband gebruikt.
Juist in de maand maart werden nog
de noordelijke clubkampioenschappen
gespeeld.
Tijdens de perspresentatie in 1967 gaf
men het al aan dat het in de bedoeling
lag in Groningen een Noord Nederlandse bowlingvereniging op te richten, die
zich te zijner tijd zou kunnen aansluiten bij de toen reeds bestaande Bowling en Kegel-Federatie. In april 1968
werd dan ook in Groningen een opeFREEWAVE
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ningstoernooi gehouden. bowlingbeoefenaars afkomstig uit verschillende landen kwamen een demonstratie
geven. Op de volgende site staan enkele interessante filmpjes die enigszins in de geschiedenis van het
bowlen duiken. http://www.bv-almere.nl/bowlen-bijna-100-jaar-geleden/
Boven het bowlingcentrum in Groningen op de begane grond met de ingang aan de Oosterstraat vestigde
de IFA (International Food Association) in april 1968 een supermarkt. Op dat moment had men 800 filialen
waarvan er 13 in Nederland waren gevestigd. Op een oppervlakte van 1000 m2 kwam er een voor die tijd
moderne zelfbediening maar kon men er ook eten in een happetaria corner en voor een non-food afdeling,
met ondermeer kampeerbenodigdheden. Later zaten er nog andere ondernemingen op de begane grond
waaronder een filiaal van Scheer en Foppen en sinds december 2014 is er andermaal een supermarkt gevestigd, ditmaal een filiaal van het zeer succesvolle Jumboconcern.
Voor recente informatie over het Bowlingcentrum verwijs ik u naar: http://bowlinggroningen.nl/
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Party
August 13th
This year sees the 50th anniversary of
the UK Marine Broadcasting (Offences)
Act. Our commemoration of the important events of August 1967, will take
place on August 13th at the Princes
Theatre, Clacton, Essex.

Rich Clifford & The Young Once

From 10.30am it will be a
day consisting of:

The Fortunes

- Film shows
- Displays
- A radio conference with
celebrities
- Live entertainment: The
Fortunes and Rich Clifford
& The Young Once

We had a strong response from listeners on our pre-booking
form, but now it’s time to book for real. The cost per ticket is
£28 (including fees) and you can do so now via the Princes
Theatre booking system:
https://princestheatre.ticketsolve.com/shows/873575365
We expect the event to finish mid-evening and certainly in
time for last trains.
Refreshments
The Princes Theatre will make the bar and cafe area available with simple ‘nosh’ like chips, hot dogs and
burgers on offer at low cost. Other food options are also available local to the venue.
Radio-ship models
Hans Hettelder will be bringing his finely crafted scale models of radio ships of the sixties era and later.
Hans goes to great attention to detail and may even be persuaded to make a model for you.....at a price.
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Radio 227 50 jaar
(... en ik 70)

��ks�:
P��� H�r�l� v�� G�l���,
o�� ����n� �l� H����

1967....ssstt...niet verder vertellen...maar Radio 227 is vandaag, 2 juli, op de kop af 50 jaar! Hey, ho, zullen
mensen van 50 of jonger zich afvragen, Radio 227, wie of wat is dat?
Nou, misschien hebben die wel eens gehoord van Radio Veronica, want die bestaat nog. Awel, Radio 227
was de eerste die horizontaal live uitzond vanaf de Noordzee voor de Engelse kust. Veronica was toen ook
al bezig, maar niet live en niet horizontaal (horizontaal betekent hier: elke dag om dezelfde tijd dezelfde
d.j. met dezelfde soort muziek, nu boring, toen vernieuwend, een soort uit Amerika overgewaaide vorm
van muziekradio-kapitalisme, dat toen nog leuk, want jong en levendig, was en niet gefnuikt door de groot
gegroeide bullies...)
Het schip van Radio 227 heette de *Laissez Faire* en was ooit een lijkenschip dat *dead bodies* ophaalde
uit Korea in de vijftiger jaren. Daarop sliepen wij dan, nadat het verbouwd was tot zendschip met een grote
mast die via de (A.M.) middengolf zelfs tot in Groningen kwam. Twee weken aan boord, een week vrij, wat
betekende dat ik om de twee weken met het vliegtuigje vanaf Zestienhoven bij Rotterdam naar Southend
bij Londen vloog, vanwaar we de taxi namen naar Frinton on sea en daarna gingen we met de tender (klein
voorraad-bootje) naar het grote schip (coaster) en v.v.
Kort daarvoor, in 1966, waren er nog Amerikaanse disc-jockeys aan boord van hetzelfde schip, die onder
de naam *Swinging Radio England*, ons stukje Europa wakker schudden met jingles van PAMS uit Texas
die zelfs nu nog de jingles van tegenwoordig in kwaliteit overtreffen. Radio London en Radio Caroline lagen
niet zover van ons af, waar geniale disc-jockeys als the Emperor Rosko (die nu nog bezig is) en de te vroeg
overleden genius Kenny Everett de show stalen.
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Radio 227, we hadden zo’n drie miljoen luisteraars per week, oud-collega Paul de Leeuw heeft minder tegenwoordig, ik stond als d.j.Harky nummer vijf in Nederland en drie in Belgie, vlak onder Joost de Draayer en
Herman Stok. Volgens muziekkenner Vic v.d. Reijt was ik de enige in die tijd die iets van soul en psychedelic
music begreep; ver voor de furore van Ferry Maat c.s. dus, vertelde mij journalist Auke Kok toen die bezig
was met zijn boek over Veronica. Collega Lex Harding is later trouwens bij datzelfde Veronica beland. Ik ging
wat later door als Paul van Gelder bij de VARA Radio 1 nachtradio met het programma *Geen Tijd*, dat zo’n
jaartje of 15 meeging. Ook zat ik even bij Radio 3 met collega’s als Henk Westbroek, Jan Douwe Kroeske,
Koos Zwart en Willem van Beusekom.
Paul Harald op de Radiodag van
1999

Collega Look Boden heeft zo’n jaar of 20
geleden Radio 227 opnieuw opgericht. De
inmiddels vergrijsde doelgroep was echter niet erg gewild bij de reklamebureaus,
die zich liever op kleuters richten, zodat
de baten niet tegen de kosten opkonden.
Ikzelf ga door, het zit in mijn bloed, en
sommige radiocartoons beoordeel ik als
kunst (luister ook eens naar de geniale
Anton Kothuis, nu overleden, maar ooit
bij de VPRO en VARA met miniatuur geluidsgedichten). *Ga toch weer banjo
spelen* zei mijn vriend de kunstschilder
vroeger tegen me als ik het over radiokunst had. Hij haatte het domme discjockey gewauwel van tegenwoordig en
vond muziek dan nog net wel kunst.

Kunst of geen kunst, ik stop er nooit mee en heb
nu een syndicated programma via Radio Enkhuizen (die na een fikse ruzie met Radio Hoorn
vast ooit doorgaat met die club in de Westfriese streekomroep WEEF), Radio Lelystad en in
het Amerikaans via Radio Seagull, Radio Big L,
TraxxRadio. Hetzelfde werk als voor de VARA,
maar niet betaald (hoewel er luisteraars mij uit
eigen zak betalen omdat ze van mijn mix houden
(Americana en oude hits uit het Amerika van de
jaren 50 en 60) of mijn radiocartoons waarderen.
Doneren mag: www.americanaradio.nl

Studio Radio 227

Noten:

1)
2)
3)
4)
5)

www.americanaradio.nl
voorbeeld radiocartoon: http://americanaradio.nl/myalzheimerbrother.mp3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_van_Gelder
Hans Knot: http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME01/Herinneringen_aan_Radio_227_2.shtml
Noot uit Auke Koks boek over VERONICA: “Dit was Veronica” Auke Kok 2007 Thomas Rap Amsterdam blz. 283:

“De 22-jarige Lex Harding werd de man van de hits, zijn nog jongere collega’s Tom Collins en dj Harky verzorgden vooral easy listening, respectievelijk progressieve muziek. Discjockeys hadden duidelijke profielen
- ook op die manier was Radio 227 zijn (Nederlandse) tijd vooruit.
Het profiel dat Lex Harding zich aanmat - een beetje alternatief maar met voldoende oog voor commercie
- stond dj Harky niet erg aan. Harky beschouwde zich een beetje als de Emperor Rosko van de Lage Landen,
wijd gesticulerend achter de knoppen (die hij zelf bediende) en dwars door een intro ‘oeh!’ in de microfoon
schreeuwend. Zo hoorde dat, vond hij - het maakte hem in de zomer van 1967 tot de op vier na populairste
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dj van Nederland, achter Joost de Draaijer, Rob Out, Jan van Veen en Herman Stok. Dus voor Lex Harding.
En het leverde hem reprimandes op van diezelfde Harding. Wat kunstzinnige uitbarstingen waren voor “Burgemeester” Harky, was onprofessioneel gedrag voor Harding, die steeds meer verantwoordelijkheid kreeg.
“Hij was bang dat ik de huisvrouwen zou wegjagen.” sneert dj Harky (Paul van Gelder). “Harding deed maar
alsof hij van underground hield, ik hield daar echt van. Hij verraadde het vak. Toen al had hij meer oog voor
commercials dan voor muziek. Harding speelde het baasje. Toen hij vond dat ik te veel schreeuwde, ben ik
meteen kwaad weggelopen. Hij mocht de afkondiging zelf doen.”’
Tussen dj Harky en Lex Harding is het niet meer goed gekomen. Materieel gezien ging de loopbaan van
Harding vanaf dat moment alleen maar bergopwaarts, die van Harky - volgens sommigen de enige na Van
Kooten die ‘het’ in de jaren zestig begreep - bergafwaarts. Decennia later zou de eerste een formidabele
buitenplaats bewonen in Nijkerk; de tweede een donker pijpenlaatje in Enkhuizen. Ook met Tony Windsor
kreeg Harding problemen. (...) “


Henk de Boer uit Dokkum stuurde ons enkele foto’s van de inhoud van een oude schoenendoos die hij
zomaar weer eens opende. Op zo’n moment vliegt de nostalgie je tegemoet. Welke stickers heeft u ook
(gehad)? Henk, bedankt voor het delen en volgende keer meer. Heeft u ook nog wat liggen? Mailtjes zijn
altijd welkom: hknot@home.nl
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Radio en meer

de 60’er jaren

tekst:
Paul de

Haan

deel 2

In deel 1 van Radio en Meer (Freewave Nostalgie 485) zagen we de afbeelding van het motorschip Seja, een steilsteven, een Skoda Octavia uit de begin 60’er jaren en de Loosdrechtse Plassen. Deze drie items houden verband met elkaar en zijn waarschijnlijk het fundament onder mijn
hobby ‘zeezenderij’. Laat ik het uitleggen.
In circa 1962, op 10-jarige leeftijd, was daar opeens een nieuwe <bijna> Gazelle fiets en die verschafte mij
de vrijheid de stad Groningen volop te verkennen. Ik herinner me in ieder geval de fietstochten langs alle
binnenhavens in Groningen, van Ooster tot Noorder en Westerhaven. De belangstelling voor schepen uit
de binnenvaart, alsmede kustvaart, was groot en de aanwezigheid van deze schepen in Groningen was voldoende te noemen. Mijn grootouders zijn geboren in of op de binnenvaart, niet dat het schepen van formaat
waren, het was de veenkoloniale binnenvaart waar op zijn best een opduwertje voor de voortstuwing zorgde
en turf vanuit oost Groningen naar de stad werd vervoerd.
Dat was geen vetpot en in beider gevallen werd werk ‘aan de wal gezocht’. Dat werk werd gevonden bij de
NS en in de horeca. De ene opa zat in het vervolg op de treinen de andere had een kroeg in de Muurstraat,
Cafe de Coaster. Zo kreeg ik dus een opa Spoor en een opa Bier. Opa Spoor dronk niet en opa Bier reisde
nooit per trein, ze zaten dus niet in elkaars vaarwater. Die binnenvaart achtergrond in mijn familie verklaart
mogelijk mijn belangstelling voor schepen. Nimmer liep ik warm voor treinen, daar waar onder zeezenderfans
toch vaak sprake is van een portie ‘trein- of tramgekte’.
Sinds augustus 1980, toen ik
voor een nieuwe werkgever
een leaseauto verzamelde in
Leusden, heb ik nooit meer
gebruik gemaakt van openbaar vervoer zoals de trein.
In de zomer van 2016 stapte
ik wel in Stadskanaal op een
stoomtrein die op weg ging
naar ‘Veendam Centraal’, in
gezelschap van de kleinkinIn de herhaling: binnenvaartschip Seja
deren. Ik dwaal af dus snel
terug naar de binnenvaart. We zagen een foto van de Seja. Dit scheepje is eigendom van ene mevrouw
Viswat die er ook nog steeds op woont, zij is een achternicht voor één van mijn oma’s uit de binnenvaart, te
weten oma Bier. Niet omdat het dappere mens bier dronk maar omdat ze getrouwd was met opa Bier, u weet
wel. De Seja is dus het enig overgebleven lijntje naar mijn binnenvaart achtergrond.
Één element is dus boven water. Nu de Skoda Octavia. In juni 1964 werd ik twee weken op vakantie gestuurd
naar een oom en tante in Hilversum. Gezien het feit dat onze vakantie veelal in de buurt van Ommen werden
doorgebracht was dit voor mij een reis de wijde wereld in. Ik werd gebracht en onderweg zat ik achter in de
auto mijn verzameling sigarenbandjes te bekijken. Het idee was dat ik in die grote stad Hilversum op zoek
zou gaan naar sigarenwinkels die veelal als handeltje ernaast vellen met sigarenbandjes van alle merken
verkochten. Ik had visioenen van schitterende reeksen Elisabeth Bas en Schimmelpenninck die in Grunn
zeker niet te koop zouden zijn. Wat ik op dat moment nog niet wist was het feit dat binnen een week die
hele verzameling sigarenbandjes als prioriteit uit mijn leven zou verdwijnen en plaats zou maken voor een
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nieuwe hobby die alles te maken had
met muziek, schepen en het fenomeen
radio en zeezenders.
Even een greep uit de hits van de
maand juni 1964: Beatles- Ain’t she
sweet, Peter and Gordon - World without love, Doris Day - Move over Darling en Dionne Warwick - Walk on by.
Enkele dagen na aankomst in Hilversum stelde mijn oom voor om aan de Loosdrechtse Plassen te gaan vissen. Vissen was mij onbekend maar
ik zou het vak leren daar aan de boorden van de Loosdrechtse Plassen. Half uurtje rijden in een rode Skoda
Octavia met stuurversnelling, de eerste naar je toe trekken en onderuit halen, zo ging dat met 3 versnellingen stuurgeschakelde auto’s. De Skoda had lichtgrijze kunstleren bekleding, slechte kwaliteit in die tijd dus
al snel met scheuren, but who cares, wij waren op weg naar een goede vangst.
Aangekomen bij de Plassen viel me de grootsheid op vergeleken met bijvoorbeeld het Paterswoldsemeer in
Groningen. De hengels werden in gereedheid gebracht, we zouden gaan vissen, we gingen vissen. Na circa
een kwartier wist ik dat ik nimmer een sportvisser zou worden, het boeide me in het geheel niet. Wel raakte
ik geboeid door wat ik vanuit de Skoda hoorde, de autoradio stond binnen gehoor aan en de ene naar de
andere plaat die mij zeer goed in de oren klonk kwam voor bij en van tijd tot tijd een vreemd geluid… ding
ding…. Daarbij een stem die meldde dat ik luisterde naar “reejo kerrolein”. Waarnaar?
In circa 5 minuten werd ik bijgepraat over het feit dat dit radiostation bijzonder was, het kwam vanaf een
schip. Vanaf een schip op zee voor de kust van Engeland. Zelfs met mijn 12 jaren trok ik al de conclusie dat
het op zijn zachtst een beetje vreemd was. Verdere uitleg maakte duidelijk dat het sleutelwoord was: ‘reclameboodschappen’. Kort door de bocht: met zo’n zendschip op zee buiten de Nederlandse wateren, in een
soort niemandsland, waren er geen regels voor dit radiostation en kon het ongehinderd reclame maken voor
van alles en nog wat en daar werd geld, veel geld, mee verdiend. Reejo Kerrolein, herstel Radio Caroline,
was dus een reclamestation.
Het werd me duidelijk; immers het begrip reclame was me al duidelijk
vanaf het moment dat ik mee ging naar de buurtkruidenier Coöperatie,
waar een man in een bruine jas vanachter de toonbank vertelde wat er
die dag/week zoal in de aanbieding was. De bruine jas was een vleesgeworden commercial die zonder cart zijn commercial script over de
toonbank de winkel richting klant in slingerde. Wat gekocht werd kreeg
een aantekening in het boekje dat mee naar huis ging. Op zaterdag
was de grote optelsom gereed en werd betaald, zo ging dat in die tijd.
De weekendboodschappen waren simpel en overzichtelijk. Op zaterdag
i.p.v. CP ranja een glas gazeuse, een koolzuurbom bomvol met suiker
en een bruin, rood of geel kleurstofje. Een zakje pepsils voor de zaterdagavond, delen natuurlijk. Weer iets later kwamen de kleine zakjes
chips van Smith met daarin dat kleine blauwe zakje met zout voor de
zoutbekken onder ons.
Ook werden boodschappen gedaan bij de Gruyter in de D. Huizingastraat nabij ons huis, dat was in die tijd, 1962/1964, een tussenvorm
van bediening en zelfbediening. Dat zelf bedienen was wel even wennen. In de winkel van de Gruyter barstte het al van de reclame-uitingen
en het ‘snoepje van de week’ is nog steeds een begrip. De winkels van
de Gruyter waren aan de buitenkant zeer herkenbaar voor die tijd. De Gruyter was meestal op een hoek
gevestigd en had vaak een opvallende architectuur, waardoor sommige voormalige winkels nog steeds te
herkennen zijn. De winkels kenmerkten zich door luxueuze interieurs, waarbij gebruik werd gemaakt van koper, tegeltableaus, kristallen kroonluchters en houten voorraadbakken. Helaas miste deze kruidenier de echte
omslag naar de supermarkt. In Groningen is een aantal winkelpanden nog te herkennen als ex De Gruyter.
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Rond die tijd was ook ongeveer de periode waarin wij
verhuisden naar de Hora
Siccama Singel in Groningen, het precieze jaartal
staat me niet meer bij.
Inmiddels in juni 1964 aan
de Loosdrechtse Plassen
was na enkele uren wel
duidelijk geworden dat ik
het bij deze ene keer vissen zou laten en werd
verder bijgepraat over het
feit dat Nederland ook zo’n
zendschip had, Radio Veronica. De hengel werd weggelegd en mijn oom zette
de autoradio op 192 Radio Veronica. Al luisterend
werd duidelijk dat Veronica anders klonk dan Caroline, natuurlijk was het beter verstaanbaar voor mij, de
voertaal was Nederlands maar de muziek op Veronica verschilde van Caroline. Beduidend meer Nederlandstalige muziek en daar had ik toen en ook nu niets mee. De autoradio werd teruggezet op 199 Caroline en de
hengels gingen nog even in het water. Na dit vistripje zou ik nog een goede week in Hilversum zijn en kon
ook in de huiskamer, maar boven mocht ook, afwisselend afstemmen op Veronica en Caroline.
Intussen kreeg ik van deze oom ook
nog een lesje radiostations opzoeken op
de middengolf en duidde hij twee a drie
andere Engelstalige stations waarvan hij
vermoedde dat het ook ‘piratenzenders
op zee’ waren. Onnodig te vermelden
dat de sigarenbandjes op het punt stonden in rook op te gaan, immers ik had
een nieuwe hobby gevonden en thuis in
Groningen zou ik die hobby verder uitbouwen. Eén probleem was er wel, ik
had niet een eigen transistorradio en in
de huiskamer hadden we de draadomroep en kreeg niet direct toestemming
om de buizenontvanger te gebruiken,
die werd veelal ingezet als luidspreker voor de draaitafel die erbij hoorde.
Mijn oudste broer echter was inmiddels
dienstplichtig en had een grijze Philips
transistorradio met midden- en lange
golf. Zonder toestemming zette ik deze
af en toe toch maar aan en begon meer
en meer te luisteren naar zeezenders,
de ontvangst viel tegen ten opzichte
van mijn vakantieadres in Hilversum.
Het begon tot mij door te dringen, mede
door een aantal Duitse stations, zoals
Radio Bremen, dat de afstand bepalend
was voor de mate van ontvangst van de
Britse zeezenders maar ook Veronica.
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Mijn eerste eigen transistorradio

Laat in de avond, stiekem luisterend, was er nauwelijks meer iets van de stations te bespeuren, echter Radio
Luxemburg op 208 meter middengolf kwam luid en duidelijk, maar wel zweverig, door. Ik had kennisgemaakt
met de o zo bekende en beruchte fading op 208. Opvallend sterk op deze transistor was overdag een station
met de naam EEEFFFNNN. Wist ik veel, mijn Engels stond in de kinderschoenen maar juist dat velen luisteren
naar Engelstalige radiostations gaf mij een enorme duw in de rug om het Engels onder de knie te krijgen,
eerst om het te verstaan, maar nadien ook vrij spoedig om te lezen en schrijven. AFN, the American Forces
Network met een hele rits middengolfstations in wat toen West-Duitsland heette. In het noorden was het AFN
Bremerhaven op 1142 khz, en mijn atlas bracht uitkomst om inzicht te krijgen in afstanden in Europa.
Mijn verjaardag in de nazomer van 1964 bezorgde mij, na eindeloos gezeur, een eerste eigen transistorradio, ook een Philips
met midden- en lange golf, een kleinere versie van die van mijn
broer, het grote luisteren kon beginnen.
Samengevat denk ik dat mijn vroege zoektochten in Groninger
havens en interesse naar mooie schepen, zowel coasters als
binnenvaart, de trigger zijn geweest tot het feit dat zendschepen mijn zeer bijzondere belangstelling kregen. Het bescheiden
scheepje uit mijn familie, de Seja, heeft dus heel wat los gemaakt, de rit in de Skoda naar de Loosdrechtse plassen was
bepalend voor de rol die het medium radio in mijn verdere
leven ging spelen. De sigarenbandjes stak ik in de brand en
gingen vrolijk in rook op.
In het najaar van 1964 ontstond bij mij ook de behoefte om
op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op zeezendergebied in the UK. Bijna elke week was ik te vinden in een
lectuurzaak in de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen en bladerde door het blad ‘Disc and Music Echo’, in eerste instantie
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heette het alleen Disc, om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. In dat blad zag ik ook de eerste
foto van de Mi Amigo maar wat belangrijker was: ook het nieuws dat in december 1964 een nieuwe Britse
zeezender in de lucht zou komen, Radio London. Ik herinner me niet of ik de eerste testuitzendingen heb
beluisterd maar na de jaarwisseling 1964/1965 werd ik een zeer regelmatige luisteraar van Radio London.
Niet een vaste luisteraar overigens, gedurende de hele Britse zeezenderperiode van maart 1964 tot maart 1968 beluisterde ik alle
UK zeezenders inclusief de easy listening stations zoals Radio 390,
Britain Radio en Radio Essex. Radio Essex was de kleinste onder
de zeezenders met een circa 200 watt ‘sterke’ zender. Ik zette de
wekker op een nacht in 1966 en inderdaad daar kwam met veel
moeite Radio Essex uit mijn kleine transistorradio. Overigens kocht
ik van tijd tot tijd een Disc om te voorkomen dat ik geen toegang
meer tot de lectuurzaak zou krijgen. In de loop van 1965 ontstond
een luisterpatroon dat neerkwam op het beluisteren van BBC Light
op 1500 meter langegolf, AFN Bremerhaven, Radio Luxembourg en
de zeezenders. Overigens was ‘s avonds AFN Bremerhaven in Groningen nauwelijks te ontvangen, een giga signaal uit het oostblok denderde over de 5 kW van AFN Bremerhaven. Geen nood overigens, AFN Munich en AFN Frankfurt waren in de avond juist zeer goed te ontvangen.
Maar even terug naar het fenomeen Radio Caroline. Wie denkt dat onder dit project een goed uitgedachte
marktanalyse schuilging, met een gedegen investeringsplan inclusief inzicht in ROI < return on investment>
komt bedrogen uit. Ronan O’Rahilly had lucht gekregen van de korte termijn inkomsten van Radio Veronica
die mega waren. Daar ging hij voor, toen in 1964 en gedurende de gehele offshore periode, niet voor het
neerzetten van een onderneming die als primaire opdracht had de investeerders een zo groot mogelijk
rendement te leveren. Het businessmodel waarbij de investering terugvloeit naar de investeerders en daarbovenop maximale winst wordt uitgekeerd. Met zijn acteercapaciteiten lukte het Ronan wel de benodigde
geldstroom, om het project van de grond te krijgen, bij elkaar te praten.
250000 Pound Sterling werd in boodschappentassen ingebracht door hoofdzakelijk drie investeerders: Charles Ross, John Sheffield en Jocelyn Stevens. De overeenkomst tussen deze drie heren was hun fortuin en
drang een legale schavuitenstreek uit te halen en te combineren met een winstgevend project. Dat laatste
zou fors tegenvallen; twee jaar, in 1966, later werden hun aandelen en ook niet meer dan dat gekocht door
de investeerder die Caroline van een absoluut bankroet redde, de Noord Ierse zakenman Phillip Solomon.
Hoewel Caroline de belofte ‘all day music’ waar kon maken bleek dat de ‘deejays’ in die vroege dagen niet
verder kwamen dan het bijna onvermijdelijke “That was en This is”.
De eerste lichting deejays, Simon Dee en Jerry Leighton hadden geen
deejay ervaring. Simon was uitsmijter bij een bar geweest en stofzuiger huis aan huis verkoper. Rijk de Gooyer was ook stofzuigerverkoper
geweest en maakte de bescheiden hit ‘t Benne krenge van dinge’. Jerry
was zanger en komediant. Beide heren kenden elkaar van the O’Rahilly
school of Acting in 1963. The school of Acting zou Ronan voor zijn verdere Caroline loopbaan goed van pas komen, eigenlijk was de gehele
zeezenderperiode van het station één grote tragikomedie. Gek genoeg
bleken de meer gelouterde ware deejays aan boord te zijn gestapt bij
Radio Atlanta vanaf de Mi Amigo. Twee maanden na de start van Caroline klonk op Atlanta de stem van de uit Australië afkomstige deejay
Tony Withers (Windsor) die de ware deejay chatter introduceerde. Radio
Atlanta was door een andere groep investeerders bijna gelijktijdig in de
Ierse havenplaats Greenore uitgerust. In juli gingen beide stations na
een fusie onder de naam Caroline door.
Was er in geval van Caroline nauwelijks sprake van een organisatie maar
wel in eerste instantie voldoende geld, bij twee andere projecten was
sprake van particulier initiatief om een zeezender low budget, zeg 7500
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Pound Sterling, in de lucht te brengen. Zowel Radio Sutch als Radio Invicta hadden niet de loodzware financiële last van het aanschaffen van een zeewaardig schip maar kraakten verlaten Tweede Wereldoorlog forten,
die ongeveer 4 zeemijlen uit de kust van het Graafschap Kent in zee stonden. De inrichting van deze beide
stations was ‘houtje touwtje’ als het om zenders en studio’s ging. Zo had the UK tegen het einde van 1964
inmiddels 4 zeezenders en ondergetekende 1 transistorradio die, wanneer ik deze ontvanger in de buurt van
een wandcontactdoos op mijn slaapkamer plaatste, de ontvangst aanzienlijk verbeterde. Vreemd genoeg
bij weer een andere contactdoos leverde die handeling storing op, mij is nooit het hoe en waarom duidelijk
geworden. Toch in december 1964 nog een verrassing, bijna opeens was daar Radio London vanaf de tweede
wereldoorlog mijnenveger the Galaxy. Tegenover low budget hier top budget a 500000 US Dollars, hoofdzakelijk van Texaanse oliemannen die niet alleen in de olie waren maar zich ook onder hadden gedompeld in
niet te meten US Dollar reserves.
Radio London’s Galaxy in
december 1964,met in de
verte de Shivering Sands
forten waarop Radio City was
gehuisvest

Overigens bracht het najaar van 1964 ook verbetering bij één van de fort based stations, het hobbystation
Radio Sutch werd verkocht en kwam terug na verbeteringen aan studio’s en antenne als Radio City, vanaf
het vroege begin van City werd ik een vaste regelmatige luisteraar. Het format was simpel, er circuleerden
circa 60 platen <45s> op City met als naam the City Sixty. Feitelijk was dit het format van City, de bovenste
helft had als basis de UK top 20, het geheel werd vooral aangevuld met groepen die onder contract stonden
bij City eigenaar Reginald Calvert. Oldies draaide men toen ook al en pakkende instrumentals stonden ook
op het menu. Toen ik in de latere jaren goede kwaliteit middengolf opnames kreeg was duidelijk de bel van
de boei die vlakbij de towers in zee was verankerd te horen. Tussen 1964 en 1966 was mij dat via mijn bescheiden transistor nooit opgevallen. De opnames heb ik inmiddels qua geluidskwaliteit verbeterd en luister
van tijd tot tijd nog een uurtje City nu in 2017, the Tower of Power op 299 meter middengolf. Tot de sluiting
van City in februari 1967 bleef ik fanatiek City luisteraar, het station klonk puur, de deejays voelden zich geen
sterren maar devoted radiomakers.

Wordt vervolgd in het komende nummer van Freewave Nostalgie
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Terugblikken bij 3 Awards
Tijdens de RadioDay 2017 in Harlingen werden 7 RadioDay Awards uitgereikt. The Offshore Radio Anoraks
Award ging naar een overdonderde Wim van de Water, die onder andere al jaren de site MediaPages.nl
met een constante, goede kwaliteit beheert. Paul Rusling kreeg de Award voor Outstanding Contribution to
Offshore Radio. Hij was betrokken bij Laser in de beginperiode en werkte daarvoor al voor Caroline. Voor
het instandhouden van radioschepen, werden er twee Awards in de categorie Top Technical Support weggegeven. De ene ging naar het Ross Revenge Restauration Team en de andere naar de veel te bescheiden
Walter Galle.
Een emotioneel gedeelte van de uitreiking was de categorie Offshore Radio Writers and Historians omdat er
hierbij eentje postuum werd toegekend. De Awards gingen naar Hans Knot, Martin van der Ven en Rob Olthof. Zonder hen geen RadioDays, geen boekenplank vol zeezenderboeken, geen website offshore-radio.de,
geen SMC produkten. En natuurlijk ook geen Freewave Nostalgie, die met dit nummer haar 40ste jaargang
heeft ingeluid. Bij zo’n mijlpaal mag je altijd terugblikken en dat doen we dan ook. In vogelvlucht bekijken
we ‘hoe het zo gekomen is’ met deze drie heren in radioland.
Van Zeezenderdag naar RadioDay
Na het succes van de conventie “Zeezenders 20” in 1978, waarbij Hans Knot al betrokken was, besloot Rob
Olthof soortgelijke evenementen te gaan organiseren, maar dan op kleinere schaal. Er werden vooral films
vertoond. Maar de Zeezenderdag groeide uit tot een steeds omvangrijker evenement. Later voegde Martin
van der Ven zich bij de organisatie van de Radiodag, die inmiddels grotendeels draaide om de panels met
zeezenderdiscjockeys. Er kwamen steeds meer bezoekers (ca. 450 in 2007). De losse organisatie uit het
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begin veranderde in een strak geplande dag rondom thema’s zoals: de Voice of Peace, het Mi Amigo panel
van 2010, Caroline in the late Seventies en de Radio 390 Reunion.
Het organiseren van de dagen kostte steeds meer voorbereiding, toch leek Hans Knot er alleen maar jonger
op te worden, vooral toen hij ineens zonder zijn karakteristieke baard verscheen. Het jaar 2013 was tragisch.
Op 23 september 2013 overleed Rob Olthof. Er zou daarna nog één RadioDay georganiseerd worden door
Hans en Martin. En deze RadioDay van 2014 werd een klapper. Een recordaantal deejays was er aanwezig.
Zoveel dat het bijna leek of er meer deejays dan bezoekers aanwezig waren.
Hans Knot
In de jaren ‘60 was de afstemschaal van
de radio in Huize Knot voorzien van diverse
streepjes. Ze markeerden de sixties-favorieten van Hans: Wonderful Radio London, Radio Caroline South, Swinging Radio England,
Radio 390 en Radio City. Maar het bleef niet
bij luisteren alleen. Hans legde een knipselarchief aan en begon te schrijven over zijn
hobby, de zeezenders.
Hans heeft vanaf 1982 tientallen boeken
over zeezenders geschreven, alleen of als
co-auteur en heeft daarmee een absoluut
record op zijn naam staan. Elke zeezender
is wel aan bod gekomen in zijn geschriften.
Voor 1978 schreef hij al in bladen als Pirate Radio News en Freeway. Thans is Hans hoofdredacteur van
Freewave Nostalgie, waarvan bijna 500 edities zijn verschenen. Het blad is overgegaan in een pdf versie en
een website.
Naast alle boeken en artikelen heeft Hans ook de bekende dubbel-lp van RNI uitgegeven, zijn favoriete station begin jaren ‘70, en later meegewerkt aan diverse cd’s en video’s. In 1994 werkte hij mee aan de grote
zeezendertentoonstelling in het toenmalige Omroepmuseum. Bekend staat Hans ook als liefhebber en maker
van ‘lijstjes’. Zo is daar een lijst met bijnamen van zeezender-dj’s en een lijst met zeezendertunes. Die lijsten
zijn, met hulp van anderen, steevast uitgegroeid tot imposante overzichten.
Het invoeren van de zoekterm “Hans Knot” levert bij Google een overdosis aan hits op. Niet alleen op HansKnot.com, maar talrijke andere sites zijn artikelen van zijn hand te vinden. Doordat hij ook vaak in het Engels
schrijft, is hij wereldwijd een begrip geworden. In 2009 werd Hans koninklijk onderscheiden als Ridder in de
orde van Oranje Nassau voor zijn onderzoek naar de cultuurgeschiedenis, waaronder de zeezenders. Als er
iemand is die de Award voor writers en historians heeft verdiend, is het Hans wel.
Martin van der Ven
Zo rond 1966 realiseerde Martin zich dat er
zoiets bestond als ‘radio vanaf zee’. Hij wist
toen nog niet dat het anno 2017 nog steeds
een rol in zijn leven zou gaan spelen. Door
het luisteren naar de Nederlandse zeezenders leerde hij de taal en de Nederlandse
bands kennen, zoals Shocking Blue en TeeSet. Was het in 1969 nog leuk om naar Veronica te luisteren, een jaar later ging zijn
interesse vooral uit naar RNI. Martin schreef
ook naar dj’s zoals Axel. En, ‘zoals het ook
hoorde’ werd hij lid van zeezenderclubs als
FRC Germany. Tijdens de vakantie van 1975
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reed Martin met zijn vriendin en huidige vrouw Ulrike langs de Belgische kust. Maar hij had niet alleen oor
voor zijn Ulrike, doch ook voor de klanken van Mi Amigo. Vakanties en zeezenders bleven een mooie combinatie. Zo hoorde Martin in 1976 tijdens zijn vakantie in de auto één van de eerste Baken 16’s.
Vanaf 1993 heeft Martin de RadioDays bezocht en vanaf 2004 is hij mede-organisator. Dankzij de extra
mankracht van Martin konden de RadioDays hun grootste bloeiperiode bereiken. Verder heeft Martin vanaf
het begin van de jaren 2000 als webmaster van o.a. Offshore-radio.de, en andere daarmee verbonden sites,
zoals Broadcasting-fleet.com, een prachtige bijdrage geleverd aan het documenteren van de zeezendergeschiedenis. Veel foto’s en ander audiovisueel materiaal zijn door Martin gearchiveerd en zodoende bewaard
voor het nageslacht en door iedereen te bekijken. Vaak werkt hij samen met Hans om tot een mooi geheel
te komen. Eén voorbeeld hiervan kan niet onvermeld blijven. Op de Flickr-site “The Offshore Radio Archive”
hebben Martin, Hans en wijlen Rob Olthof een verzamelplaats gecreëerd voor alle belangrijke foto’s uit de
zeezendergeschiedenis. Door zijn lobbywerk bij personen als topfotograaf Theo Dencker, probeert Martin de
site steeds indrukwekkender en completer te maken.
Rob Olthof
Zelfs toen Rob al lang niet
meer met een leren tas het
entreegeld voor de Radiodagen inde, bleef hij bij velen
bekend als ‘de man met de
melktas’. Dat hij goed met de
financiën kon omgaan, kwam
soms heel goed uit. Zo zorgde hij dat alle apparatuur die
tijdens de Raid op de Ross
Revenge in beslag was genomen, uiteindelijk weer bij Radio Caroline terugkwam. Hij
huurde daarvoor een vrachtwagen die alle materiaal weer naar Engeland terugbracht. Caroline kon dit bedrag zelf niet opbrengen.
Rob heeft altijd al een goed zakelijk inzicht gehad. Toen het Veronicaschip op het strand lag, spoedde hij zich
er heen om een foto te maken, waarvan een poster werd gedrukt. Deze poster was op 18 april in Den Haag
verkrijgbaar. Laten er op die dag nu ‘toevallig’ zeer veel mensen rondlopen met interesse voor Veronica. Dit
soort activiteiten mondden uit in het oprichten van Stichting Communicatie, later Stichting Media Communicatie, bekend om het uitbrengen en distribueren van zeezenderartikelen, zoals lp’s, ep’s, boeken, cd’s, radioopnamen en de beruchte home video’s. Ook vele boottochten werden door SMC georganiseerd, inclusief de
meer recente tochten naar het REM eiland. Terwijl alle andere met SMC vergelijkbare organisaties inmiddels
al lang zijn opgehouden, leeft Robs SMC nog steeds voort.
Het is heel jammer dat Rob de prijs niet meer
zelf in ontvangst kon nemen, maar hij zou het
zeker een goed idee hebben gevonden dat Hans
dat voor hem deed. Ze hadden niet alleen een
gemeenschappelijke interesse in de zeezenders;
er waren nog wel meer raakvlakken, zoals het
feit dat hun beider vaders het beroep van kapper uitoefenden. Hans Knot en Rob Olthof leerden elkaar al vroeg kennen in 1965 via correspondentie n.a.v. popbladen, zoals Hitweek. Pas
in 1970 vond de eerste ontmoeting plaats. Ze
waren gewaagd aan elkaar en bleven bevriend
tot aan Robs overlijden in 2013.
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Internet Surftips

Martin van der Ven
en Hans Knot

We hebben weer een grote uitbreiding te melden van de fotoalbums op de Flickr pagina’s en we zijn de
19.000 foto’s gepasseerd. Hier enkele nieuwe albums:
Piet Treffers’ photo albums: www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157682891744383
Alex van den Hoek’s offshore radio collection:
www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157682711719304
Hans Meijering’s Radio Veronica collection: www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157685617983705
DX-expedition Sealand September 1982: www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157682803735813
Meer dan 600 foto’s van The RadioDay 2017 in
Harlingen staan online:
w w w. f l i c k r. c o m / p h o t o s / o f f s h o r e r a d i o / a l bums/72157681033105303
In de herfst 1979 na een paar maanden in de lucht
te zijn geweest als Radio Mi Amigo 272 vanaf het
zendschip Magdalena raakte men op drift en kreeg
het Nederlandse sleepbedrijf van Geert Theunisse
het binnen te halen, hetgeen geschiedde. Betaling
door de Nederlandse staat bleef uit maar na vele
jaren procederen gelukte het Geert toch zijn gelijk
te krijgen. In 2005 stelde hij zijn fotos over dit grote incident beschikbaar voor publicatie. We hebben
ze nu in ons archief opgenomen op internet:
w w w . f l i c k r. c o m / p h o t o s / o f f s h o r e r a d i o /
sets/72157677118764954
Vincent Schriel werkt hard om de hitlijsten van Luxemburg on line te krijgen. Hier de lijsten van de Nederlandstalige service zoals tot nu toe bewerkt: www.radiopedia.nl/wiki/Radio_Luxemburg_Top_20_(NL)
En de lijsten voor de Engelstalige service zijn er ook deels en worden in de toekomst drastisch uitgebreid.
www.radiopedia.nl/wiki/Radio_Luxemburg_Top_30_(UK)
Prachtige site over DCR en Radio Mercur is hier: www.danskradio.dk/radiomercur.html
En deze site vonden we recent en ook interessant:
www.campaignforindependentbroadcasting.co.uk/radio-nordsee-international-rni-mebo-ii-pictures
Deze site noemden we eerder maar er zijn veel nieuwe foto’s te zien uit de geschiedenis van Radio Syd:
bilderisyd.se/index.php/search?q=Cheeta&page=1
Fred Bunzl heeft recentelijk zijn in de vroege jaren zeventig gemaakte foto’s tijdens trips richting de Norderney
van Radio Veronica online gezet:
www.campaignforindependentbroadcasting.co.uk/radio-veronica-souvenirs-1970-1973
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Prachtige foto’s genomen in een museum in het Deense Streuer door Martin van der Ven:
www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157681074274434
Er zijn twee prachtige nieuwe serie foto’s in ons Flickr archief die werden gemaakt tijdens een trip naar de
zendschepen geschoten tijdens dezelfde tocht door twee verschillende Duitse luisteraars.
De serie van Dietmar Flacke: www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157637705661675
En die van Hans-Joachim Backhus: www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157676925880284
Op 29 juli 1984 was er een tendering van de Ross Revenge en de Communicator en Kees Pronk had zijn 8 mm
camera bij zich. Recentelijk zijn de beelden gedigitaliseerd en op zijn Facebook pagina gezet:
www.facebook.com/kees.pronk.35?fref=ts
Jan van Heeren bracht een bezoek aan een speciale tentoonstelling in Museum ‘De Koperen Knop’ in Hardinxveld – Giessendam. Hij maakte daar een mooie serie foto’s van de historische radiocollectie van Peter Versluis.
www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157677557859824


Bankrekening: NL85 INGB 0004 0657 00 tnv Mediacommunicatie
Bestellen: vermeld op de overschrijving aub uw adres en de bestelling. Of stuur een mailtje met
deze gegevens naar: jvh@mediacommunicatie.nl

MONIQUE 963 - Jan-Fré Vos
Toen in maart 1980 de Mi Amigo zonk leek het gedaan met de Nederlandstalige zeezenders. Tot eind 1984. In december hoorden we
ineens testuitzendingen van een nieuw Nederlandstalig station:
Radio Monique. Het station werd ongekend populair en had een
grote schare luisteraars. Joost den Draaijer, Tony Berk en Stan Haag
waren weer terug op de radio. Bijna drie jaar duurde het avontuur.
Op 25 november 1987 kwam de zendmast naar beneden en was het
avontuur plotseling
€ 22,50 (NL) of € 25,95 (Europa)

MP3 dvd: “Radio 390: Red Sands Rendezvous”

MP3 DVD met 45 uur aan opnames, jingles, interviews, commercials en
tunes. Geproduceerd door Martin van der Ven.
€ 14,00 (inclusief verzending in Europa)

MP3 dvd: Radio Caroline: Steve Conway/
Chris Kennedy

MP3 DVD met 68 uur aan opnames van dit Ierse tweetal.
Herleef de uitzendeingen vanaf de Ross Revenge. Geproduceerd door Martin van der Ven.
€ 14,00 (inclusief verzending in Europa)
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BOEKEN:

Feuerschiff Borkumriff - Gregor Ullsamer
Een boek over de lichtschepen met de naam Borkumriff. Zeezenderfans denken bij deze naam uiteraard meteen aan het eerste
Veronicaschip.
Het boek bevat een schat aan interessante informatie en het beschrijft de ontwikkeling van de nieuwsdienst in de afgelopen 150
jaar, met focus op de telegraﬁe en de begintijd van de radio. Ook
aandacht voor de samenwerking met Nederlandse vuurtorens in
de Eemsmond.
De eerste druk van dit prachtige boek verscheen in 1988. In volgende drukken werden er steeds aanvullend materiaal en tekst
toegevoegd, alsook kleurenfoto’s. Na de al jarenlang uitverkochte
druk van 2004, is de 2017-versie misschien wel de deﬁnitief
laatste druk.
Het boek bevat vele foto’s, waaronder ook kleurenfoto’s en is in het Duits geschreven.

€ 29,95 (inclusief verzending binnen Europa)

Offshore Radio Engineering
- Jan Sundermann
Zojuist verscheen de tweede druk van deze bestseller onder anoraks!
Het boek kijkt vooral naar technische vragen, zoals:
Welke radioschepen werden gebruikt in de 40-jarige ‘watery
wireless’-geschiedenis?
Welke antennesystmenen werden gebouwd en welke soort masten?
De verschillende soorten zenders en de beperke mogelijkheden
van communicatie tussen de bemanning en het hoofdkwartier
aan land.
Tenslotte gaat Jan Sundermann in op de diverse ankersystemen
en de navigatiemogelijkheden van de schepen.
Het rijkelijk geillustreerde boek bevat vele foto’s en diagrammen.

€ 15,00 (inclusief verzending binnen Europa)
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