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Inhoud

Beste lezers,

De boeken van de basisschool gaan tegenwoordig veel 
korter mee dan vroeger. Om een langere levensduur 
te waarborgen, werden de schoolboeken in mijn jeugd  
zorgvuldig verpakt in bruin kaftpapier. Aan het eind van 
het schooljaar mochten de plakbandjes los en werd het 
papier er door de kinderen afgehaald. Een spannend 
moment, want pas dan werd de werkelijke kaft van het 
boek zichtbaar. Een aantal hulpmoeders (hulpvaders 
repareerden alleen het buitenspeelgoed) ging vervol-
gens met de boeken aan de slag om ze te voorzien van 
een nieuwe kaft voor het komende schooljaar. 

Het kaften van basisschoolboeken is inmiddels een 
lang vergeten gebruik. En het is een uitzondering wan-
neer boeken langer dan 10 jaar meegaan. In deze snel 
veranderende tijd is dat ook niet goed mogelijk. Zo zag 
ik in een boek, dat volgend jaar vervangen zal worden, 
een lesje waarin de kinderen voorwerpen op volgorde 
van groot naar klein moeten opschrijven. Daarbij ko-
men een cassettebandje en een cd-doosje voor. Er had 
net zo goed bordleitje of griffeldoos kunnen staan: de 
(meeste) kinderen hebben geen idee meer wat er mee 
bedoeld wordt. 

Of moeten we misschien toch nog wachten met het 
weggooien van deze boeken? Het cassettebandje is 
immers weer (in beperkte mate) aan een comeback 
begonnen. Afgelopen maand bracht het Amersfoortse 
duo Twins hun debuutsingle uit op een cassette. (Gelijk 
aan Bow Wow Wow, dat ooit debuteerde op cassette 
met het toepasselijke “C30 C60 C90 Go!”). De drang 
naar nostalgie kan ook doorslaan. Zo bracht Jed Davis 
zijn nummer “Yuppie Exodus from Dumbo” 3 jaar ge-
leden uit op een wasrol. De wasrol mag van mij toch 
zo langzamerhand wel in de geschiedenisboekjes van 
school verdwijnen.

Veel leesplezier met deze Freewave Nostalgie, met ge-
garandeerd “gedateerde” informatie.

 Jan van Heeren
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Volgens een bij de NTS (Nederlandse Televisie Stichting) in 
dienst zijnde socioloog werd er in 1968 te weinig naar de Duit-
se televisie gekeken. Drs. P.M. Hendriksen ging in op een hard-
nekkig vooroordeel dat er in de Nederlandse oosterse grensge-
bieden destijds veel naar de Duitse televisie werd gekeken.

Volgens hem was het kijken naar de Duitse televisie slechts 
marginaal te noemen en helemaal geen reden om angstig te 
zijn dat de kijkers naar de Nederlandse televisie weg zouden 
blijven. Sommige beleidsmakers hadden namelijk de optie ge-
noemd om de uitzendingen van de Duitse televisie in de toen-
malige toekomst te gaan afschermen zodat alleen maar de uit-
zendingen van de NTS en de zuilen konden worden bekeken. 

Drs. Hendriksen voorde het woord tijdens een conferentie van Nederlandse en Duitse televisiedeskundigen 
in Nijmegen.

Hij verklaarde dat zelfs in Zuid-Limburg twee maal zoveel naar de Ne-
derlandse als naar de Duitse programma’s werd gekeken. Hij baseerde 
destijds zijn betoog onder meer op een Intomart rapport van 1967 
waaruit bleek, dat slechts 41 procent van alle Nederlandse televisie-
bezitters Duitsland I kon ontvangen en 32 procent Duitsland ll. Tevens 
stelde hij dat volgens de resultaten in dit rapport niet meer dan 4 of 
5 procent naar de Duitse programma’s keek. Deze kijkers besteedden 
7 tot 11 uur per week aan het televisiekijken waarbij slechts 40% van 
hun tijd bedoeld was om maar de Duitse stations te kijken. Televisiekij-
ken was dus duidelijk in een ander stadium dan nu het geval is.

Een totale andere situatie was er in 1961 in Indone-
sië, is het heden ten dage het grootste moslimland, 
dan was het destijds wel iets anders. Op 9 september 
van dat jaar maakte de Persdienst van de Nederland-
se Hervormde Kerk namelijk bekend dat de regering 
van Indonesië aan de Arnoldus drukkerij van de mis-
sionarissen van Steyl te Ende op het eiland Flores de 
opdracht had verstrekt tot het drukken van 250.000 
Bijbels van het Nieuwe Testament. De regering wenste 
in het kader van een achtjarenplan elk katholiek gezin 
in Indonesië een bijbel schenken. Liefst 62 miljoen roe-
pia’s waren voor dit project uitgetrokken. De Arnoldus 
drukkerij had een speciale invoervergunning verkregen 
voor een Monotype pers, die met het oog op de grote 
order noodzakelijk was geworden. Ook had de Indone-
sische regering die van Japan gevraagd 50.000 Bijbels 

te sturen als onderdeel van de herstelbetalingen die Japan aan Indonesië diende te voldoen. De vraag is wat 
er met al die Bijbels meer dan een halve eeuw later is gebeurd.






1968 Autotest ZDF Sportspiegel (BMW 2002)



Het doen van de meer serieuze inkopen, zoals het aanschaffen van 
nieuwe kleding, is heden ten dage totaal verschillend met vroeger. 
Hoeveel wordt er wel niet besteld via internet en de bekende en on-
bekende webshops? Prompt staat de besteller weer voor de deur met 
zijn auto om andermaal een veel te grote doos af te leveren waarin 
– naast het bestelde truitje – veel materiaal zit om de doos verder op 
te vullen. Gevolg is dan dat er minimaal drie keer in plaats van twee 
keer per maand de papiercontainer dient te worden opgezocht. 

Of het truitje is te groot en dient te worden teruggestuurd. Dat be-
tekent een extra rit naar de winkel, waar het mogelijk is dergelijke 
pakketten terug te bezorgen. In de rij staan is vervolgens een crime, 
want er zijn veel meer mensen die zaken willen doen bij de veel te 
weinig beschikbare postpunten. Al die tijd die gestoken is in het aan-
schaffen en terugbezorgen had beter besteed kunnen worden aan 
een ouderwets bezoekje aan de kledingwinkel. Pashokjes genoeg!

Maar beslis je dan om toch de kleren in een winkel te kopen dan is 
de situatie ook weer totaal anders dan ongeveer 50 jaar geleden. Ik 
herinner me nog echt heel goed dat het aanbod aan kledingwinkels 
veel kleiner was en je toch perfect terecht kon in dergelijke zaken, 

4 • FREEWAVE Nostalgie










waar je met elan werd geholpen. Vaak door oudere mannen 
in netjes gesneden pakken die standaard een meetlint om de 
nek hadden hangen en in het bezit waren van spelden en 
krijt om de gekozen broek net even meer in maat te bren-
gen dan deze in het rek hing. Geen massakleding gemaakt 
in verre Oosterse landen maar gewoon binnen de industrie 
in Nederland. 

Een ander groot verschil was de rust die er heerste in de 
winkels. Geen overheersende muziek, die soms van winkel tot 
winkel tot je komt, waarbij het voor mij al een reden genoeg 
is om bijvoorbeeld op zaterdag niet naar dergelijke winkels 
te gaan, laat staan naar de binnenstad. Het lijkt of dan het 
volume van de muziek juist harder is gezet om vooral de po-
tentiële kopers naar binnen te lokken. Wat ik de afgelopen 
jaren ook steeds meer zie, is dat een paar keer per jaar in 
bepaalde winkels live muziek wordt gespeeld door een bandje 
of een deejay.

Vroeger was er rust in de winkels en kon je ook veel relaxter 
je kleding uitzoeken. Had je echt assistentie nodig dan liep je 
op een medewerker af en vroeg om hulp. Nu wordt je zowat 
overlopen als je de winkel al binnenkomt en kan de opdringe-
righeid tot rare momenten leiden. Zo kocht ik enige jaren geleden een mooi nieuw pak, waarbij ik gekozen 
had voor Hugo Boss aan het A-Kerkhof. Een verkoper in de speciaalzaak, die me toch al te opdringerig bena-
derde en door mijn vrouw al was gewaarschuwd zich maar afzijdig te houden daar ik zelf wel kon beslissen 
wat me goed stond, dacht mij de volgende vraag te stellen: “Bent u eigenlijk wel bekend met Hugo Boss”? 
Ik kon het niet nalaten te lachen want ik vond de dommigheid er bovenop liggen. Immers ging je deze spe-
ciaalzaak niet zomaar in maar met de duidelijke reden een pak van het merk Hugo Boss aan te schaffen.

De muziek was er vroeger dus ook niet bij, hoewel er wel aan de jeugd werd gedacht. In 1961 staken de 
eigenaren van een aantal kledingzaken in de stad Groningen de koppen samen en besloten de collectie aan 
te prijzen via een speciale teenagershow waar niet alleen de kleding werd geshowd maar ook een aantal 
muziekgroepen ging optreden. Daar stond dan wel weer tegenover dat er voor de toegang van de show 
betaald diende te worden. Onder het mom ‘Show for jazz’ traden op donderdag 14 september van dat jaar 
liefst 6 orkesten op tijdens een bijeenkomst op de drafbaan: ‘vocaal, instrumentaal en visueel’, zo werd het 
aangekondigd. De daarbij horende ‘dress show’ werd mede mogelijk gemaakt door Modehuis Wim Janssen, 
Sportshop Willy Loos en Style Rinket. Ja, typisch Groninger bedrijven in plaats van de modeketens die je 
overal in het land heden ten dage tegenkomt.
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1961, Show for jazz



In de vele naslagwerken over de ra-
diogeschiedenis in Nederland die er in 
de loop van de afgelopen vier decennia 
zijn gepubliceerd komen vaak dezelfde 
topics naar voren en zijn de kleine spel-
denprikken, die hier en daar zijn uit-
gedeeld, vaak groter belicht dan ze in 
werkelijkheid waren bedoeld. Maar er 
zijn ook gebeurtenissen die totaal on-
derbelicht zijn. Zoals de plannen tot het 
aanvragen van een concessie tot het 
mogen runnen van een lokaal radiosta-
tion in Amsterdam en omgeving in het 
jaar 1961.

Zoals bekend is de lokale radio in ons 
land pas in 1984 van start gegaan om-
dat de wetgeving het niet eerder toe-
stond en bovendien de zuilen een grote 
stem hadden in het besluitvormingspro-
ces. Toch werd er in december door de 
Stichting Onderlinge Studenten Steun 
te Amsterdam een officieel verzoek in-
gediend bij de toenmalige minister voor 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
waaronder ook het radiowezen viel.

De stichting was van plan een eigen 
radiostation op te starten met als 
werknaam: ‘Concertzender Kriterion’. 
Gedacht werd aan uitzendingen via de 
FM met een zendbereik van maximaal 
15 kilometer en dus Amsterdam en di-
recte omgeving als doelgebied. In de 
concessieaanvraag werd gesproken van 
uitzendingen gedurende 24 uur per et-
maal, zeven dagen per week en onder-

meer bestaande uit serieuze muziek, nieuwsberichten en informatieve onderwerpen. De exploitatie dacht de 
stichting rond te krijgen middels het voeren van reclame in de programma’s. Wel stelde men dat het voeren 
van reclamespots onder strenge voorwaarden zou worden gebracht, zonder verder in detail te treden.

De aanvraag werd ondertekend door de toenmalige rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, 
prof. dr. J. Kok, die eveneens voorzitter van voornoemde Stichting Onderlinge Studenten Steun was evenals 
door de secretaris van de stichting, drs. J. Geleijnse. In de aanvraag stelde het Stichtingsbestuur dan de 
Concertzender Kriterion beslist geen winstgevende onderneming zou gaan worden en meer gezien diende te 
worden als een werkverschaffingsobject voor de studenten. Op die manier had de Stichting Onderlinge Stu-
denten Steun (SOSS) al meerdere ondernemingen opgezet voor studenten die aan de universiteit van Am-
sterdam studeerden en wel voor die groep die door omstandigheden hun studie zelf diende te financieren.

Ondermeer was er al een bioscoop Kriterion, een schouwburgzaaltje met de naam ‘Hypokriterion’, een ben-
zine- en servicestation en een oppascentrale. Op die manier waren honderden studenten al aan het werk 
gezet maar de aanvragen voor meer werkplekken bleven binnenstromen. Ondermeer bestaat de bioscoop 
nog steeds als ook de oppascentrale:
http://www.kriterion.nl/filmevenement/algemene-info
https://oppascentralekriterion.nl/over-ons.php
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Uiteraard was het idee overgenomen van het Amerikaanse systeem 
waarbij universiteiten licenties hadden voor het verzorgen van ra-
dioprogramma’s, de zogenaamde Campusradio ofwel kleine com-
merciële radiostations ter informatieverzorging aan studenten en 
medewerkers van de betreffende universiteit. Programmatisch was 
in het plan van Kriterion opgenomen dat men voor 90% aan muziek 
zou gaan brengen: serieuze muziek, toenmalige symfonische muziek, 
jazzmuziek maar ook volksmuziek. Om een zeker peil te garanderen 
had men besloten een speciale commissie in het leven te roepen 
bestaande uit deskundige musici.

Naast de informatie gericht op de studenten wilde de Stichting ook 
dat bepaalde groeperingen in de hoofdstad zouden worden voorzien 
van informatie en muziek, waarbij gedacht werd aan ondermeer de 
nachtarbeiders, de scholieren en educatief onderricht. Het idee was 
om werkonderbrekingen te gebruiken voor deze vorm van informa-
tievoorziening.

Nieuws, zo werd duide-
lijk, zou gericht worden 
op internationale en na-

tionale berichten maar zeker ook zou de aandacht worden ge-
richt op lokaal nieuws en lokale gebeurtenissen. Om het een en 
ander onder de aandacht te brengen was men van plan, na het 
verkrijgen van een concessie, een maandelijks informatieblad te 
verspreiden in Amsterdam, waarin ook de programmering kon 
worden opgenomen.

Zoals al gesteld dacht men aan reclameboodschappen om de ex-
ploitatie draaiende te kunnen houden. In de aanvraag werd spe-
cifiek gemeld dat deze boodschappen dienden te voldoen aan 

de eisen 
van goe-
de smaak 
en dat de reclamespots de eenheid van een muziek-
programma niet mochten gaan onderbreken. De ex-
ploitatie, zo was gepland, zou geheel in handen van 
studenten komen uitgezonderd de voornoemde re-
pertoirecommissie en een administratief- en technisch 
leider. In de brief, gericht aan het ministerie van OWK, 
wisten de aanvragers wel te melden zich bewust te 
zijn dat de aangevraagde vorm van radio-exploitatie in 
ons land een omstreden element vertegenwoordigde, 
maar achtte men zich gezien de doelstelling bij voor-
baat niet kansloos.

Kansloos of niet, de concessieaanvraag kreeg geen 
positief vervolg maar twee jaren later, in november 
1963, werd andermaal een aanvraag ingediend bij het 
ministerie en wel door de heer J. Troeder en wel mede 
namens de SOSS. Maar ook deze aanvraag werd niet 
gehonoreerd en er kan dus niet worden gesteld dat 
deze tak van de SOSS, een stichting die direct na de 
oorlog werd opgericht en na ruim 70 jaren nog steeds 
actief is, succesvol was.
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Radio en meer
de 60’er jaren



Radiohistorisch gezien wil ik deze keer eens terug duiken in de geschiedenis en wel naar de maand april 1965. 
Radio maken kan en kon verschillende doeleinden dienen. Zo werd begin van de betreffende maand bekend 
gemaakt dat de Amerikaanse strijdkrachten in Vietnam 200.000 transistorradiootjes hadden verspreid onder 
de bevolking van Zuid-Vietnam. Via radio-uitzendingen wilde men de Zuid Vietnamezen overhalen tot steun 
aan de regering in Saigon en de Vietcong-soldaten bewegen tot desertie.

De toenmalige Amerikaanse president Johnson had Carl T. Rowan, destijds hoofd van de Amerikaanse Voor-
lichtingsdienst, belast met de verantwoordelijkheid voor deze vorm van radio ofwel deze vorm van psycho-
logische oorlogvoering in Vietnam. De Zuid Vietnamese militaire politie had ondertussen in het gebied van 
Da Nang bij invallen 143 Vietnamezen gevangen genomen die verdacht werden van hulp aan de Vietcong. 
Bijkomstigheid was dat de politie handelde op aanwijzingen 
van een 22-jarige Vietcong- strijder, die zou worden gefusil-
leerd omdat hij een transistorradio met springstof bij zich 
had in een restaurant.

In dezelfde maand, nu we het toch over oorlog hebben, 
werd er ter herdenking van de 20ste verjaardag van de be-
vrijding van Nederland een cassettebox met twee langspeel-
platen uitgebracht, getiteld: ‘Nederland 1940—45’, waarop 
een klankbeeld over de bezettingstijd was opgenomen. Het 
waren fragmenten van authentieke opnamen van nieuws-
berichten, redevoeringen, vraaggesprekken en reportages 
uit de vijf jaren van onderdrukking.

Het eerste exemplaar werd begin april 1965 op het paleis 
Soestdijk aangeboden, waar prins Bernhard, die een voor-
woord had geschreven in het boekwerkje dat de platen ver-
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 Radio in 1965, 
verkeerscomputers 

en kerk-tv op Ameland



Veerboor Ameland 1965 
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gezelde, deze in ontvangst nam. Later die dag is op een bijeenkomst op het Muiderslot in Muiden en wel in 
de aloude ridderzaal de set officieel geïntroduceerd door prof. dr. C. D. J. Brandt, destijds hoogleraar in de 
geschiedenis van de 20-ste eeuw te Utrecht, die de supervisie had over de productie van deze platen. Tevens 
sprak daarbij de samensteller van het klankbeeld, drs. R. L. Schuursma, van het geluidsarchief van het Insti-
tuut voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht. De baten waren bestemd voor de Stichting ‘40—’45. 
Vanaf dat moment was de platenset zowel in de platenwinkel als de boekhandel te koop.

Handel in radio- en televisietoestellen was destijds, mits je onder de winkelprijzen ging zitten, zeer goed 
winstgevend te noemen. Meer en meer waren er radiotoestellen leverbaar via de niet reguliere handel. 
Daarbij werden toestellen dan ook illegaal geïmporteerd om ze ver onder de normale prijzen te kunnen 
doorverkopen. Het betekende tevens dat het risico gepakt te kunnen worden redelijk groot was. In april 
1965 was het weer raak want onderzoek naar de grote smokkelzaak die enkele weken eerder aan het licht 
kwam na de aanhouding van de Meppeler handelaar J. W. waren nog meer namen gevallen. Bij een andere 
Meppeler handelaar werd vervolgens door de douanerecherche en agenten van de Meppeler gemeentepolitie 
16 televisietoestellen en 6 radiotoestellen in beslag genomen.

Deze apparaten waren uit West-Duitsland ons land binnengesmokkeld. Het was komen vast te staan, dat bij 
een omvangrijke smokkelaffaire, waarbij voor meer dan tweehonderdduizend gulden aan televisietoestellen, 
radiotoestellen en elektronische apparaten was gesmokkeld, ook enkele buitenlanders waren betrokken. Men 
werkte volgens een bepaald systeem, waarover de recherche in verband met het onderzoek destijds geen 
nadere mededelingen wenste te doen. Vaak gebeurden dergelijke smokkelritjes via de kleinere wegen zodat 
de vaste grenscontroles op de autowegen konden worden omzeild.

Maar er was veel meer te beleven in de maand april 1965 
als het ging om de radio. We waren er zo aan gewend als de 
VARA zendtijd had en er niet het gehele etmaal radio was 
te beluisteren. Er werd namelijk bekend gemaakt dat het 
socialistisch strijdlied na het ochtendnieuws van 8 uur niet 
meer zou worden uitgezonden. De leiding van de VARA had 
namelijk besloten deze traditie in het socialistische radiopro-
gramma met ingang van half mei 1965 te laten vervallen. 
Alleen op zondag bleef het lied na het nieuws van 8 uur in 
de ochtend gehandhaafd. Ook de ochtendrubriek voor de 
vrouw op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen verdwe-
nen uit het VARA radio programmering.

De radioprogramma’s van de KRO ondergingen en de zomer 
van 1965 nogal wat veranderingen. ‘Down in the valley’, een 
serie vol met Country- en Westernmuziek ging verdwijnen, 
evenals ‘Aan de oevers van de Schelde. Ook de twee be-
kende KRO-zangkoren ‘de Woudzangers’ en ‘Ether charme’, beiden onder leiding van Marinus in ‘t Woud, 
kregen te horen dat hun 14-daagse medewerking op zaterdagavond niet meer nodig was. Drie seizoenen 
hadden deze beide koren in radioprogramma’s gezongen en regelmatig kwamen er brieven van enthousiaste 
luisteraars binnen. Als reden voor dit verdwijnen meldde een woordvoerder van KRO destijds: “Wij proberen 
ieder nieuw zomer- of winterseizoen iets nieuws te brengen, wij hebben veel succes met beide koren gehad 
maar we menen toch er mee te moeten ophouden.”

De technische ontwikkelingen op vele gebieden brachten grote vooruitgang. Zo werd in het eerste kwar-
taal van 1965 bekend dat door de inzet van computers een beter gebruik van verkeerslichten mogelijk zou 
worden. De ideale situatie — het afstemmen van rood en groen licht op de behoefte van de verkeersstroom 
— zou worden bereikt door computers in de toenmalige toekomst het nodige denkwerk te laten doen. De 
Eindhovense hoogleraar prof. ir. A. Heetman was met de ontwikkeling van het computer-verkeerslicht al zover 
gevorderd, dat hij kon vertellen dat er één computer al in bestelling was. Het voordeel van de elektronische 
verkeersregeling maakte hij destijds duidelijk: “Werkt de normale installatie star volgens een tijdschema, de 
nieuwe installatie laat de groene fase voortduren zolang dat wenselijk is. Wachten voor rood licht als er op 
de kruisende weg geen verkeer te bekennen is, behoort dan tot het verleden. Voor het denk- en rekenwerk 

Opmerkelijke introductie 



van de computer wordt het verkeer al op grote afstand waargenomen. Een van de grootste vraagstukken is 
echter het kostenprobleem. Een eenvoudige computer kost een ton, maar het lijkt mogelijk een groot aantal 
verkeerslichtinstallaties aan te sluiten op één elektronische rekenmachine.”

Maar ook op het gebied van de televisie deden zich de nodige ontwikkelingen voort. Scholen die veel geld 
in kas hadden schaften zich eigen camera’s en recorders aan om die tijdens de lessen te kunnen gebruiken. 
In ontelbare gezinnen in Nederland was het nog steeds verboden om een televisie in huis te hebben, daar 
van kerkelijke hogerhand een verbod was opgelegd. Dit was ook bij leden van de Gereformeerde Kerk het 
geval. Des te opmerkelijker was het bericht in april 1965 dat toeristen op het eiland Ameland spoedig tijdens 
het hoogseizoen, mits ze geen plaats meer konden krijgen in de kerk van Hollum, de diensten toch zouden 
kunnen gaan volgen.

De kerkenraad van Hollum voerde namelijk een vorm van bedrijfstelevisie in, waardoor cameralieden de 
dienst regisseerden en het buiten het kerkgebouw ook kon worden gezien en gehoord. Men was tot invoering 
overgegaan omdat er geen mogelijkheid was het kerkgebouw uit te breiden. Via een gesloten circuit was het 
derhalve voor het eerst mogelijk om de dienst op een grootscherm in een bijgebouw van de kerk op Eerste 
Pinksterdag van 1965 te volgen.

Henk de Boer uit Dokkum stuurde ons enkele foto’s van de inhoud van een oude schoenendoos die hij 
zomaar weer eens opende. In het vorige nummer plaatsten we al een foto met radiostickers van landelijke 
stations. Ditmaal weer eentje, nu van een aantal FM piratenstations. Even verderop vindt u nog een foto.
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Mijn middelbare schooltijd liep in juni 1966 
af met het mondelinge examen dat werd 
afgenomen in een schoolgebouw aan de 
rand van de binnenstad van Groningen. 
En, zoals verwacht, ging ik met het fel 
begeerde diploma naar huis en kon er 
worden gefeest. Aan de schoolgang wa-
ren ook de zogenaamde schooloptredens 
en dansavonden verbonden, waar bij lan-
ge na niet altijd toestemming werd ver-
kregen er heen te gaan, vaak omdat de 
bijeenkomsten te lang doorgingen. En als 
de ouders dan toch toestemming gaven 
dan was het voor middernacht thuis zijn. 
Wat dat betreft is er het een en ander 
veranderd in de afgelopen vijftig jaren. 
Schooloptredens hadden we zowel in het 
oude Harmoniecomplex als in de Stads-
schouwburg. Hier waren het vaak klassi-
kale optredens, bijvoorbeeld van alle 4de 
klassen (er waren er vier) met familie en 
vrienden als toeschouwer en een klein 
deel van elke klas op het toneel.

Daarnaast waren er ook vele activiteiten waarbij je ook in aanraking kwam met scholieren die andere op-
leidingen volgden en wel tijdens de zogenaamde bijeenkomsten van de Interscolaire Bond Groningen, de 
ISBG. Begin april 1965 was er een dergelijk feest waarbij de jazzmuziek centraal stond in Huize Maas. De 
ISBG — onder voorzitterschap van de heer P. G. de Bois — omvatte de middelbare en hogere scholen van 
Groningen, zoals de landbouwscholen, de kleuterkweekscholen, de Academie Minerva, de Opleiding Lerares-
sen Nijverheidsonderwijs en de diverse huishoudscholen. De Jazzmuziek diende gepromoot te worden onder 
de scholieren en daarvoor was ondermeer het Trio Pim Jacobs ingehuurd. Het was Pim Jacobs zelf die voor 
de pauze een klein uur een jazzconcert gaf met daarbij leerzame inhoudelijke informatie.

In het Trio Pim Jacobs werd hij destijds begeleid door zijn broer Ruud Jacobs op bas, en Wim Overgaauw op 
gitaar. Hijzelf speelde piano. Hij liet een aantal stijlen horen, bijvoorbeeld die van de manier van pianospelen 
van Errol Garner. Het trio gaf verder impressies van ondermeer de stijl van wat destijds Modern Jazz werd 
genoemd. Ook na de pauze werd nog een half uur geluisterd naar de muziek van het Trio Pim Jacobs. De 
avond werd afgerond met de mogelijkheid tot dansen, begeleid door het Groninger Combo ‘The Training 
College Five’.

Het zal die avond, ofwel nacht, zijn geweest dat mijn oude heer om 20 voor 1 uur bij de deur van Huize Maas 
stond om me vermanend naar huis te sturen daar ik me niet aan de tijd van middernacht had gehouden. 
Terugkijkend in mijn aantekeningen bleek de volgende avond een ander belangrijk evenement plaats te 
hebben gevonden.

Op zaterdagavond 3 april 1965 was er een optreden van de bekende Amerikaanse jazzmusici Art Taylor en 
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JAZZ in de mid-zestiger 
jaren

foto: Harry Pot - Nation-
aal Archief Fotocollectie 
Anefo, CC BY-SA 3.0 
nl, https://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?curid=19929945



Johnny Griffin. De actieve Groninger Jazzclub ‘64 had 
voor dit concert gezorgd. Een paar honderd, voorna-
melijk jonge mensen, waren in de bovenzaal van de 
Mambo Bar aan de Turfsingel in Groningen oor- en 
ooggetuige van het improviseren van drummer Art 
Taylor, tenorsaxofonist Johnny Griffin, bassist Jacques 
Schols en pianist Cees Slinger.

Een krantenbericht meldde over het optreden: ‘De 
twee laatstgenoemde musici. Nederlanders, bleken 
volledig in staat een goede, levendige ondersteuning 
te geven aan het spel van de beide Amerikanen en 
daar zelfs nog iets eigens aan toe te voegen.

Johnny Griffin is op het gebied van de moderne jazz 
behoorlijk bekend. Zijn speeltrant is die welke enige 
jaren terug modern was. Dat neemt niet weg dat hij 
boeiend musiceert. Hij speelt beurtelings fel en hard, 
echte bop, zoals in ‘Nights in Tunesia’, en vloeiend me-
lodieus, met een diepe ‘sound’, die in ‘Who’s getting 

sentimental over you’ zowel deed denken aan het geluid van Coleman Hawkins als aan dat van Stan Getz.’

Over drummer Art Taylor schreef men dat hij een meester was op het slagwerk. De Nederlandse bassist 
Schols leverde een prachtige prestatie door zijn solo in het eerder genoemde: ‘Who’s getting sentimental 
over you’. In tegenstelling tot de bijeenkomst in Huize Maas van een avond eerder, was het publiek volop 
aanwezig en helemaal in de ban van de gebrachte muziek. Behalve de gastmusici speelde ook het huiscombo 
in de Mambo Bar: Leo de Ruiter op drums, Freddy Rikkers op bas en Rein de Graaff op piano.

Rein de Graaff, geboren in Veendam, is alom bekend in Nederland en internationaal ook zeer gewaardeerd. 
http://www.draaiomjeoren.com/interviews/degraaff.html

In 1965 vierde jazz zangeres Rita Reys een jubileum. Tien jaar 
lang nam ze jazzplaten op en dat betekende destijds wel iets in 
een land, waarin het uiterst moeilijk was opnamen met jazzmu-
ziek aan de man te brengen. Natuurlijk vormde ook het buiten-
land een belangrijk afzetgebied, een direct gevolg van de kwa-
liteit, kenmerkend voor Rita’s vocale prestaties. Maria Everdina 
Reys werd op 21 december 1924 in Rotterdam geboren. Haar 
vader, Karel Reys sr., was een bekwaam musicus, die als kapel-
meester en ‘Stehgeiger’ in grote theaters en clubs gewerkt had. 
In het leven van zijn kinderen betekende de muziek dan ook altijd 
meer dan iets waarmee vader zijn brood verdiende.

Ook Karel Reys jr. (destijds anderhalf jaar jonger dan Rita) werd 
beroepsmusicus en van de meisjes Reys heeft onder anderen Elly 
zich destijds naast haar grote zuster leren kennen als een uitste-
kend jazzvocaliste. Toen Rita zestien jaar was, rijpte bij haar het 
plan zangeres te worden. Zij kende toen nog maar één liedje: 
‘Nobody’s Sweetheart,’ waarmee zij een auditie maakte bij de 
Hawaïan Minstrels onder leiding van Frans van Lankeren. Opper-
vlakkig had Rita in die tijd al met jazzmuziek kennis gemaakt bij 
vrienden, die platen van Goodman, Basie, Ellington en Armstrong 
bezaten.

Rita wilde meer van de jazz weten. Dat gebeurde in 1943 in Hilversum, waar zij kennis maakte met on-
dermeer de drummer Wessel Heken, met wie ze op 21 november 1945 in het huwelijk zou treden. Heken 
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speelde bij Lex van Spall. Dit orkest trad ondermeer op in het Hof van Holland in Hilversum, toen omgedoopt 
in de ‘Moonlight Garden’, een club voor Canadese onderofficieren.

De jaren 1949 en 1950 waren historische tijden voor de Nederlandse jazz met twee dominerende ensembles: 
het Rob Pronk Boptet en het Rita Reys-sextet. Laatst-
genoemde formatie maakte tournees door Engeland, 
Duitsland en Zweden. In deze periode kwamen er ra-
dio-uitzendingen en platen. In Amerika zong Rita bij 
Art Blakey, Count Basie, Stan Getz, Sonny Rollins en 
Jimmy Smith.

In 1957 kwam Wessel Heken plotseling te overlijden. 
Rita, achterblijvend met een dochtertje van nog geen 
drie, probeerde een tijdje om met wat lichter getinte 
liedjes aan geld te komen. Langzaam herstelde zij zich 
van het verlies. Pas na een jaar was zij weer terug in 
de jazzwereld; rijper, wijzer en intenser zingend. Zij 
was geregeld in gezelschap van de jonge pianist Pim 
Jacobs (geboren 29 oktober 1934). In 1960 vroeg Pim 
Rita ten huwelijk en op 30 september van dat jaar 
trouwden zij. Pim Jacobs bleek niet alleen een voor-
treffelijke echtgenoot, maar ook zijn waarde te heb-
ben als zaakbehartiger voor Rita Reys en een warm 
voorvechter te zijn van de jazz.

De vele prijzen die Rita in de jaren voor 1965 kreeg uitgereikt, werden voor een goed deel bereikt door Pim’s 
muzikale en zakelijke werk. Zo vergaarde ze ondermeer de Europabeker, de Edison, de prijs van Comblain-la-
Tour, Juansles-Pins en eind 1964 de prijs van het jazzfestival te Praag. ‘My Funny Valentine’ was Rita’s eerste 
opname, terwijl ‘Boy From Ipanema’ haar meest recente was in 1965.

Onderstaand nogmaals een foto met verzamelmateriaal van Henk de Boer. We herkennen o.a. (een stukje 
van) een FRS-Holland sticker en een foto van de ingang van het Caroline House in Den Haag.
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Vele radiomakers hebben in de afgelopen zestig jaar hun eerste ervaringen opgedaan binnen de vele zieken-
omroepen in Nederland. Ikzelf heb tussen 1969 en 1983 tal van activiteiten ontwikkeld in de regio Groningen. 
Wat de reden geweest is op die manier de wereld van radio binnen te stappen kan ik me eigenlijk niet meer 
herinneren. Wel dat ik opeens aanwezig was in de kelder van het oude RKZ aan de Verlengde Hereweg in 
Groningen, en daarna kon ik de volgende donderdag op proef een programma presenteren. Gevolg was dat 
ik gegrepen werd door het radiomonster. Op de radio had je een aantal programma’s dat geheel of deels 
bestemd was voor de zieke medemens. De Muzikale Fruitmand zal zeker niet van invloed zijn geweest voor 
mij om radio voor zieken te gaan maken want dit programma was pas in 1976 voor het eerst te horen.

Mijn moeder was een fervente KRO-aanhangster, bezocht wel eens de KRO-studio met de damesvereniging 
van de Sint-Franciscuskerk in Groningen om daar een ‘Moeders Wil is Wet’ bij te wonen. Binnen die omroep 
had je ook een programma, ‘De Zonnebloem’, dat totale aandacht besteedde aan de zieke medemens. Ten-
slotte was er het program-
ma ‘Palet’ bij de AVRO, 
waar ik deze keer historisch 
gezien wat meer aandacht 
aan wens te besteden.

Op 18 mei 1965 werd na-
melijk de 500ste aflevering 
van dit programma via de 
AVRO uitgezonden in pre-
sentatie van Jan Koopman. 
Dat betekende, met een 
niet altijd wekelijkse rota-
tie, dat het destijds al bijna 
twaalf jaren was te horen. 
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AVRO’s Palet &
Jan Koopman

tekst: 
Hans Knot 

Damesvereniging op bezoek 
bij de KRO met geheel rechts 
moeder Knot 
(foto: archief familie Knot)



In een van de interviews die destijds verschenen stelde Koopman: “Ik beleef er altijd veel plezier aan, ook al 
omdat het een van de weinige programma’s is die altijd ‘live’ gaan. Dat is toch zo’n fijne sensatie om daar in 
de studio te zitten, te beginnen en niet meer terug te kunnen, daar hebt u geen idee van.”

Jan Koopman beweerde nooit echt over ziektes en ziek zijn in zijn programma’s te praten. Dit omdat hij zelf 
langdurig ziek was geweest en wist hoe de mentaliteit van zieken was en is. Daarbij doelde hij op het feit dat 
het geen nut had zieken nog ziéker te maken. Bijna was er trouwens over dit jubileum destijds een schaduw 
gevallen want het was bij de leiding van de AVRO de bedoeling dat het programma ‘Palet’ op een drastische 
wijze zou worden ingekort of een geheel andere opzet zou krijgen. Maar vlak voor het jubileum in mei 1965 
werd bekend dat ‘Palet’ gewoon het ‘Palet’ zou blijven, zoals de luisteraars gewend waren.

Jan Koopman was blij met het genomen besluit maar stelde tevens met nadruk dat hij vond dat Palet een 
programma was zonder enige pretentie: “Het stelt niets voor en ik geloof dat daaraan het succes van deze 
uitzendingen te danken is. Ik houd niet van gezwollen publiciteit, behalve dan een beetje deze keer.”

Jan Koopman heeft destijds heel wat buitenlandse gasten in Palet ontvangen. Om eens een paar namen te 
noemen: Vera Lynn, Peter Sellers, Larry Adler, Peter Nero, Los Indios Tabajaros, Mahalia Jackson, Sheila, 
Lena Horne, Peggy Lee en Eartha Kitt. Het lijstje met Nederlandse artiesten die hun eerste optredens op de 
radio via het programma Palet maakten werd ondermeer gevuld door: het Cocktail Trio, The Shepperds en 
Joop van de Marel.

Heel opmerkelijk stelde Koopman in 1965 
over sommige van de buitenlandse gasten: 
“Die buitenlandse artiesten zijn allemaal heel 
gezellige mensen, als ze hier komen, ook al 
zingen ze voor een andere zuil, dan bellen 
ze mij op en vragen te mogen komen zingen 
voor mijn zieken, gratis. Ik ken ze bijna al-
lemaal en het klinkt wel eens duur als ik zeg: 
“We eten vanavond bij Vera Lynn”, maar het 
zijn allemaal hele gewone mensen.

Uitzonderingen zijn er altijd en zo wist Joop 
Koopman te herinneren dat er ook gasten 
waren die totaal niet uit de verf kwamen, 
waarbij hij Marlene Dietrich als voorbeeld 
noemde: “Geen woord krijg je er uit, dat 
mens, toch eigenlijk allang passé, heeft zo-
veel vijven en zessen dat er werkelijk niet 
meer mee is om te gaan.” Eigenlijk had Jan 
Koopman helemaal geen radiomaker willen 
worden. Zijn vader was directeur van een 
verzekeringsmaatschappij en deze wilde dat 
ook Jan in de assurantie zou ging. In Schot-
land kreeg hij dan ook zijn opleiding op dat 
gebied.

Zijn ambitie voor assuranties was echter nihil: “Altijd ging ik op sjouw met artiesten: mijn hart ging nu 
eenmaal uit naar muziek en omstreken. Toen werd ik ziek, vijf jaar lang. Eenmaal beter ben ik secretaris 
geworden van de stichting ‘Onze lichte muziek’ en in 1954 ben ik bij de AVRO in dienst gekomen.” Vele stunts 
heeft Jan Koopman in de loop van de eerste 500 uitzendingen van het programma Palet bedacht. Zo werd 
er vanaf de Euromast in Rotterdam uitgezonden, vanuit de Trans Europe Expres en vanuit een DC-8 van 
de KLM. Via de KLM kwam hij ook in contact met stewardess Alice Oppenheim, die af en toe wat nieuwtjes 
in zijn programma vertelde. Zij viel bij de AVRO-leiding in de smaak, die haar vervolgens een aanbod tot 
omroepster deed.
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Tosca Hoogduin, Cars Toneman 
en Jan Koopman 



Iets meer over de inhoud van 
AVRO’s Palet, zoals ik eerder om-
schreef in het artikel ‘Radiopro-
gramma’s voor specifieke doel-
groepen, 1955-1965’ (2004 Jour-
nal for Media and Music Culture 
Soundscapes): De AVRO liet op 
dinsdagmorgen het programma 
horen voor de zieken onder de 
noemer ‘AVRO’s Palet.’ Dit pro-
gramma stond onder leiding van 
Jan Koopman. Ook hier vinden 
we het streven om de zieken uit 
hun isolement te halen middels 
ontspanning en het brengen van 
actualiteiten en nieuws. Ook hier 
moest die doelstelling gerela-
teerd zijn aan het gegeven dat 
de berichtgeving de doelgroep, 
de zieken, moest opmonteren. 
Voor dit deel van het programma was in de jaren zestig Tosca Hoogduin — een prachtige radiostem — ver-
antwoordelijk. Ondanks het feit dat de AVRO geen christelijke achtergrond heeft, bracht men toch ook een 
dominee in het spel in de persoon van de zeemansdominee Bodaan, die ook wel de zingende dominee werd 
genoemd. De man stond bekend om zijn pittige, maar ook zilte toespraakjes. Daarnaast waren er altijd meer 
vaste gasten te horen om de zieke luisteraar op te frissen dan wel kennis bij te brengen. Cécile Dreesman 
was er bijvoorbeeld om de kunst van het borduren, toch ook een ontspannende bezigheid, tot in de kleinste 
draadjes duidelijk te maken. Muzikale onderdelen van AVRO’s “Palet” werden opgediend door Mary Michon, 
Chris van Hoorn en Joop Stokkermans. Hierbij ging de aandacht niet alleen uit naar de Nederlandse muziek- 
en cabaretscene, maar ook naar buitenlandse artiesten als Peter Nero en de formatie Los Indios Tabajaros. 
Bekende en minder bekende Nederlandse artiesten die met regelmaat optraden, waren Ilonka Biluska, The 
Sheperds, Louis van Dijk en zeer regelmatig ook het draaiorgel “De Arabier,” dat van origine de Martinistad 
Groningen als basis had, voordat eigenaar Perlée het orgel weer naar Amsterdam terughaalde. Overigens is 
Joop van Zijl ook ooit bij Palet begonnen. Hij werkte toen nog als purser bij de KLM en verzorgde reisversla-
gen in het programma.’

In 1965 kreeg Joop Koopman ook een verzoek 
van de AVRO-leiding om eens te gaan duiken 
in de oude amusementsmuziek, zoals de mu-
ziek van de Britse dansorkesten. Jan Koopman 
gaf gevolg aan dat verzoek en dit resulteerde 
in het radioprogramma, dat op 14 oktober 
van dat jaar van start ging en ‘Toppers van 
Toen’ heette. Al snel kon men met betrekking 
tot dit toen nieuwe programma spreken van 
een groot succes. De leeftijd van het luiste-
rend publiek lag naar schatting tussen de 28 
en 88 jaar. Nadat Jan Koopman in 1973 met 
pensioen was gegaan, werd hij in ‘Toppers van 
Toen’-verband opgevolgd door Wim Haarsma. 
Ondertussen waren er al weer tientallen jon-
geren die zich bereid hadden verklaard in de 
diverse ziekenhuizen in ons land zich toe te 
gaan leggen op de presentatie van speciale 
radioprogramma’s gericht op de zieke mede-
mens, al dan niet onder invloed van Jan Koop-
man en zijn AVRO-programma.
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Op RTL4 is er een televisieserie waarin mensen worden geportretteerd die bijvoorbeeld eens gestart zijn met 
het verzamelen van een aantal zaken of objecten die men mooi vond en daarna zo’n obsessie kregen voor 
de aanwinst dat het ene na het andere object van hetzelfde soort werd toegevoegd. Ook is voor sommigen 
het verzamelen van eigen afval al genoeg om het huis vol te stouwen. Verzamelwoede kan een op zichzelf 
staande psychiatrische aandoening zijn, maar ook als onderdeel van een psychische aandoening als ‘het 
Diogenes-syndroom’. In gedachten herinner ik me een aantal verschillende gebeurtenissen in de afgelopen 
50 jaar waarbij er sprake van een ongebruikelijke verzameling was.

Allereerst werd ik door een collega in 1975 gevraagd of er een mo-
gelijkheid was te helpen bij een verhuizing van een vriendin vanuit 
Sappemeer naar een van de hoge flats aan de Aquamarijnstraat in 
Groningen. Op de hoogte was hij van het gegeven dat ik actief was 
bij de ziekenomroep Studio ’73 in het RKZ aan de Verlengde Hereweg 
en dat daar ook gebruik werd gemaakt van een transportbus van 
collega Poul.

Hij vertelde er vooraf niet bij dat deze vriendin organisatorisch to-
taal onbekwaam was en bovendien verslaafd was aan het maar blij-
ven kopen van nylonkousen. Geloof het of niet maar deze Indische 
mevrouw had niet alleen minimaal 300 potjes met kruiden, die nog 
ingepakt dienden te worden, maar ook ontelbare paren nylons. Ge-
lukkig waren deze nylons allemaal nog ingepakt en was het voor ons 
mogelijk ze snel uit de diverse kasten te halen en in te pakken in 

Catalogus Rijksuniversiteit Groningen

Verzamelwoede
 tekst & foto’s: Hans Knot
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plastic zakken. Immers had deze me-
vrouw er niet aan gedacht dat door 
gebruik van kartonnen dozen het ge-
makkelijker zou zijn om qua volume 
te transporteren.

Vaak is het onnuttig verzamelen een 
gevolg van psychische problemen 
en kan het tot vreemde neigingen 
leiden. Het zal rond 1981 geweest 
zijn, ik was in die tijd bibliothecaris 
bij het Instituut voor Orthopedago-
giek, dat een ouder iemand – zeker 
geen student van de afdeling – kwam 
informeren of we ook een catalogus 
in boekvorm hadden. Ik heb er hem 
een ter hand gesteld waarna hij in de 
studieruimte uren lang zat te turen 
in het gedrukte exemplaar. Dezelfde 
week kwam hij nog drie keer terug 

om in herhaling van gedrag te vallen. Op vrijdagochtend besloot hij een exemplaar voor zichzelf aan te schaf-
fen en nadat hij deze had betaald verkondigde hij dat hij inmiddels, door het verdiepen in inhoud van de 
catalogus, zo veel informatie had ingewonnen dat hij kon gaan voor het einddiploma zodat hij zich spoedig 
ook ‘Orthopedagoog’ kon noemen. Hem niet serieus nemend werd hij ontzettend kwaad want hij meende op 
deze manier al minimaal 11 studies te hebben afgerond.

Een derde voorbeeld brengt me naar het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw toen een van de 
buurtbewoners verhuisde naar Blauwborgje aan de Zonnelaan. Een vrouw die bekend stond als de ‘geleerde’ 
mevrouw en bijna nooit contact had met de directe buren. Tot onze grote verbazing kwam enige tijd later de 
gemeentereiniging om het huis, voor een groot deel volgepakt met kranten en tijdschriften, te ontruimen.

Maar het meest extreme voorbeeld van ‘verzamelwoede’ brengt ons terug naar het jaar 1971. Op dinsdag 
16 februari van dat jaar heeft eerst een aantal agenten een kijkje proberen te nemen in een huis gelegen 
aan de Flankeurspoort, gelegen halverwege het laatste deel van de Moesstraat – richting Selwerd. Ze wil-
den namelijk de bewoner van het pand ‘1a’ aan de tand voelen omtrent een fietsendiefstal. Het huis bleek 
zo volgestouwd met fietsen dat 
men pas het huis in kon nadat 
de voordeur grotendeels was 
gesloopt.

Een postbode miste zijn fiets 
en was op de hoogte van een 
buurtbewoner die iets met rij-
wielen had. Hij besloot een kijk-
je te nemen bij de woning van 
de toen 71-jarige J. van D, die 
destijds ‘de opa’ van de buurt 
werd genoemd. De postbode 
constateerde dat de oude man 
aan allerlei fietsen zat te mor-
rellen en sprak hem eerder aan, 
waarna de man hem vertelde 
handelaar in tweedehands fiet-
sen te zijn en vervolgens kreeg 
de postbode het adres van de 
man. Hij vertrouwde de zaak 

Goklust in Groningen

Flankeurspoort
Groningen

Politiehulppost
Moesstraat
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niet en stelde de politie op de hulppost, vooraan de 
Moesstraat, op de hoogte.

Maar toen men bij de woning aan de Flankeurspoort 
kwam bleek dat de bewoner superverzamelaar was 
want niet alleen het portaal, het trappenhuis, de keu-
ken en diverse kamers van het huis waren volgestouwd 
met fietsen, banden, sturen en andere onderdelen. Het 
was slechts mogelijk via een heel klein gangetje het 
bovenhuis binnen te komen. Niet alleen de 71-jarige 
man trof men in het huis aan maar ook zijn toen 64-
jarige vrouw die al een lange tijd niet meer door de 
buren was gezien. Doordat ze redelijk zwaarlijvig was 
kon ze haar huis, vanwege de opstapeling aan fietsen, 
niet meer verlaten.

Het bleek ook dat er verder niet gesproken kon worden 
over ‘normale omstandigheden’ want tussen alle fietsen 
lag een matras op de grond, waarop de slapende uren 
werden doorgebracht. Het enige andere meubelstuk in 
huis was, volgens een verslag in de regionale krant, 
een televisietoestel. Uiteraard werd de recherche inge-
schakeld en de eerste vraag die naar voren kwam was 
hoe het mogelijk was dat er nooit brand was ontstaan 

omdat er ook in de directe omgeving van het 
gaspitje allerlei rotzooi was opgeslagen.

Dezelfde dag nog kwamen vrachtauto’s van de 
Groninger Gemeente Reiniging voorrijden en 
het duurde twee dagen voordat het gehele huis 
was ontruimd. De betere exemplaren werden 
door de politie meegenomen en men hoopte, 
na publiciteit over deze verzamelwoede, dat 
eventuele eigenaren van gestolen fietsen zich 
zouden melden op het politiebureau.






In 1956 werd ons land getroffen door een epidemie van kinderverlamming en diende er enorm veel extra 
zorg ingezet te worden. Een van de instellingen was ‘Lyndensteyn’ in het Friese Beetsterzwaag — vanouds 
de Cornelia Stichting genoemd - en daar kreeg men nog eerder dan men gedacht had een nieuwe taak. 
Men diende zich te ontfermen over vele kinderen uit de drie noordelijke provincies, die resttoestanden van 
kinderverlamming hadden.

Onder leiding van de arts dhr. A. W. Bom uit Groningen is in de daaropvolgende jaren op het gebied van de 
revalidatie prachtig werk gedaan. In 1965 werd bekend gemaakt dat sinds de op grote schaal toegepaste 
vaccinatie kinderverlamming aanmerkelijk minder voorkwam dan in 1956 met de epidemie. Dat betekende 
voor Lyndensteyn, aanpassing aan de nieuwe omstandigheden en dus werden er in 1965 andere doelen 
gesteld, waarop de organisatie snel werd aangepast.

Vanaf dat moment werden vooral spasti-
sche patiëntjes en kinderen met andere li-
chamelijke gebreken, geholpen. Hoewel er 
dus steeds weer een verzorging van andere 
aard diende te worden gegeven heeft men 
op Lyndensteyn in mei 1965 het vijftigjarig 
bestaan gevierd. Al die tijd stond één belang-
rijke zaak bovenaan: het hulpbehoevende 
kind zo goed mogelijk bij te staan en als het 
kan te genezen.

Uit die gedachte was het centrum vijftig 
jaar eerder trouwens ook voortgekomen. In 
1915 werd het landhuis van de familie Van 
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Meer dan 100 jaar Lyndensteyn





Lynden te Beetsterzwaag verbouwd tot ziekenhuis en de fi-
nanciering van het verpleeghuis gebeurde uit het familieka-
pitaal. Dat maakte het mogelijk dat kinderen uit de streek, 
die verpleegd dienden te worden — destijds voornamelijk 
tbc-patiëntjes — goedkoop of zelfs gratis konden worden 
geholpen. De toenmalige baron en barones Van Lynden stel-
den hun daad om daarmee de nagedachtenis aan hun enige 
dochter Cornelia, die in 1880, net twintig jaar oud overleed, 
te eren.

Van deze freule Cornelia van Lynden is een door Pier Pander 
gemaakt marmerreliëf in de hal van Lyndensteyn geplaatst. 
Na de vele veranderingen die zich in de loop van de eerste 
vijftig jaren hadden voltrokken heeft het centrum rond 1965 
voor die tijd wel een bijzonder moderne vorm gekregen. Het 
was volledig ingericht voor klinische revalidatie van 62 kinde-
ren en daarnaast waren nog enkele patiënten in dagbehan-
deling. Een belangrijke aanwinst betekende in 1962 de eigen 
school voor buitengewoon lager onderwijs; deze stond ook 
open als dagschool voor lichamelijk gebrekkige kinderen, die 
niet voor verpleging behoefden te worden opgenomen.

In maart 1965 werd de bouwactiviteit, die de jaren daarvoor wel bijzonder groot was geweest, besloten 
met het gereedkomen van een nieuwe vleugel van het zusterhuis, een handvaardigheidstherapielokaal en 
een kleuterlokaal. Direct werd gedacht aan de toekomst middels een uitbreiding tot een capaciteit voor 
90 kinderen, want de hulp aan het gebrekkige kind — in welke veranderende vormen ook — bleef steeds 
noodzakelijk.

Het spreekt vanzelf, dat het feest 
destijds, dat op 16, 18 en 22 mei 
1965 werd gevierd, vooral een 
kinderfeest werd. Hoogtepunt 
daarvan was de kinderkermis, die 
op 18 mei, de geboortedag van 
freule Cornelia van Lynden, werd 
geopend door de toenmalige bur-
gemeester van Opsterland, de 
heer W. Harmsma. Nadat dan 
in de middag een receptie werd 
gehouden was er ‘s avonds een 
groot vuurwerk ontstoken. Die 
dag werd er ook een krans ge-
legd op het graf van de familie 
Van Lynden bij de Nederlandse 
Hervormde kerk te Beets en in de 
zwemzaal werd een metaalplas-

tiek onthuld. Op 16 mei werd in de Hervormde kerk te Nijbeets een herdenkingsdienst gehouden en op 22 
mei 1965 vond een reünie van oud-patiënten plaats.

Inmiddels zijn we weer ruim een halve eeuw verder en bestaat ‘Lyndensteyn’ ruim een eeuw. Men spreekt 
nu over ‘School Lyndensteyn’ die deel uitmaakt van de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân en het is een 
mytyl- en tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De huidige leerlingenpopulatie bestaat 
uit kinderen en jongeren van vier tot en met twintig jaar die lichamelijk of meervoudig beperkt of langdurig 
ziek zijn. Men heeft al enkele jaren ongeveer 230 leerlingen op school. School Lyndensteyn wil de leerlingen 
toerusten op een zo volwaardig mogelijke plaats in de maatschappij, waarbij het motto: ‘School Lyndensteyn 
beweegt je!’ voorop staat.
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In dit artikel wil ik aandacht besteden aan een persoon uit de Nederlandse radiogeschiedenis die in 1971 
zijn zilveren jubileum heeft gevierd en eigenlijk te weinig in de spotlight heeft gestaan. Het gaat om Roel 
Rengers, ooit, samen met Leo Pagano, de bedenker van het NOS Sportprogramma ‘Langs de Lijn’. Weinigen 
herinneren nog zijn naam laat staan zijn stem want Rengers hield zich vooral op de achtergrond. Het waren 
vooral mannen als Theo Koomen, Wim Hoogendoon en Dick van Rijn die in de beginjaren van het programma 
‘Langs de Lijn’ aandacht trokken en bekend werden in sportlievend Nederland.

De grote initiator en regelaar in die begindagen was echter Rengers en in maart 1971 werd het lichtelijk 
gevierd dat hij een kwart eeuw omroepman was, waarna op 9 mei 1971 nog eens een klein feestje werd ge-
vierd toen de 250ste aflevering van het Sportprogramma op de radio was te beluisteren. Zoals gezegd werd 
zijn jubileum lichtelijk gevierd want van hogerhand werd er niets vernomen op die bewuste eerste maart. 
De anekdote gaat dat de secretaresse van de toenmalige programmacommissaris Wagenaar op de kamer 
van Rengers was gekomen en een feestelijk bloemstuk had gezien. Ze verontschuldigde zich daar binnen de 
leiding men er vanuit ging dat op 10 maart het jubileum plaatsvond.

Roel Rengers begon vijfentwintig jaar eerder bij de snel groeiende afdeling ‘Gesproken Woord’ van de VARA. 
Door de groei van die afdeling werd er op een bepaald moment een opsplitsing gemaakt waardoor er een 
aparte sportredactie ontstond. Rengers vond er samen met Bob Spaak een plek binnen dit onderdeel en 
zouden destijds samen het ‘Zondagsportjournaal’ maken 
dat tussen vijf na zes en half zeven in de avond werd uit-
gezonden via de radio en veel luisteraars trok.

In die tijd had elke omroep zijn eigen sportprogramma op 
de radio. Wie boven de 65 herinnert zich niet Tom Schreurs’ 
en later Dick van Rijn’s Sportrevue van half vijf tot vijf in 
de middag en vele andere, zoals KRO’s Goal met onder-
meer Theo Koomen en Felix Meurders? Op een bepaald 
moment werd het iedereen binnen de omroepen duidelijk, 
dat een bundeling van sportieve omroepkrachten alleen 
maar meer service aan de luisteraars kon betekenen. 

 Langs de lijn 

Roel Rengers:
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Het was Eef Brouwers die in 1971 terugblikte op een ander programma waar Rengers zijn aandeel in had. 
In 1966 ging het gecombineerde sportprogramma ‘Marathon-Sportrevue’ van start. Roel: “Ook geen gekke 
naam, maar er kleefden nog te veel banden met het verleden aan. We hadden een heel nieuwe program-
maopzet en daarom moest er ook een heel nieuwe naam komen. Ik bedacht ‘Langs de Lijn’, stelde het voor 
en het werd aangenomen. Direct in 1967 begonnen we onder die nieuwe naam, die het nog altijd geweldig 
doet.”

‘Langs de Lijn’ zat aanvankelijk op Hilversum 1 of 2 in de lucht tussen half drie en vijf uur en tussen vijf over 
zes, direct na de nieuwsdienst, en half zeven. Op 10 mei 1970 verhuisde het programma naar Hilversum 3, 
dat in de strijd tegen zeezender Veronica best een opkikkertje kon gebruiken. De tijden bleven destijds voor-
lopig nog hetzelfde, maar op 29 november 1970 ging een langgekoesterde wens in vervulling. ‘Langs de Lijn’ 
werd een programma van vier aaneengesloten uren op de zondagmiddag, en wel van twee tot zes. Hoewel 
Hilversum 3 niet overal in het land even perfect kon worden ontvangen — vooral automobilisten klaagden 
over zenderbereik van Hilversum 3 - sloeg de nieuwe opzet geweldig aan.

Dagelijks kwamen er des-
tijds op Roel Rengers’ bu-
reau in het Omroepkwar-
tier brieven binnen van 
enthousiaste luisteraars. 
Vooral bewonderaars van 
de kleinere sporten, die 
voorheen weinig tot geen 
aandacht kregen in de 
sportprogramma’s, uitten 
hun lof over de inhoud van 
Langs de Lijn.

In 1970 was de sportre-
dactie ook succesvol met 
de manier waarop de Tour 
de France in de zomer was 
verslagen namelijk via een 
programma dat iedere dag 
horizontaal werd gepre-
senteerd tussen één en zes 
uur in de middag. De sport 
op de radio zat in 1971 dui-
delijk, mede dankzij Roel 
Rengers, in een warme 
snelle vooruitgang.






Recentelijk is een deel van het ‘werklaken’ van de Stadschouwburg Groningen weggehaald. Het gaf de 
schilders en andere werklieden de nodige bescherming tijdens de restauratiewerkzaamheden aan de buiten-
zijde van de Schouwburg. Beetje bij beetje zal het eigen uiterlijk van het prachtige gebouw, gelegen aan de 
Turfsingel, weer ouderwets herkenbaar worden. Het is een van de gebouwen waar niet alleen de gemeente 
Groningen maar ook vele van de inwoners trots op zijn.

Als binnenkort de tijdelijke verpakking helemaal is verdwenen is de restauratie van de buitenkant van het 
gebouw voltooid en kan een aanvang worden genomen met diverse herstelwerkzaamheden en aanpassingen 
van de binnenkant van de Schouwburg. Dat kan alleen als de nodige subsidies worden toegekend en de 
gemeente zelf ook hier en daar een potje met geld opentrekt voor de nodige restauratieactiviteiten.

Toen ik recentelijk langs het gebouw fietste kwam in herinnering dat in de jaren zestig van de vorige eeuw er 
nogal wat ongenoegen was over het te volgen beleid van de schouwburgdirectie. Het was destijds vergelijk-
baar met de regelgeving van het merendeel van de kerkbesturen: mensen met veel geld konden hun eigen 
stoel huren zodat ze altijd verzekerd waren van een plekje tijdens een uitvoering. Het leek erop dat de elite 
voorrang kreeg op de mensen die het zich niet konden veroorloven grote bedragen voor ontspanning uit te 
geven en daarom incidenteel een bezoek wilden brengen aan de Schouwburg.

Er waren destijds 750 plaatsen beschikbaar, waarvan er 500 in de verhuur waren en er dus voor losse 
verkoop van kaarten maar 250 plaatsen voor een voorstelling beschikbaar waren. Dit betekende vooral bij 
populaire voorstellingen volle zalen maar dat bij minder populaire optredens er vaak een zaal met vele lege 
plekken was omdat dan slechts gemiddeld 20 procent van de huurders van de vaste plaatsen kwam opdagen. 
Dat gebeurde bij liefst 75% van de voorstellingen die er per jaar waren. Wel was het zo dat de huurders, 
wilden ze naar een voorstelling gaan, altijd een kaartje dienden te kopen maar gegarandeerd plaats konden 
nemen op de door hen gehuurde plek. Dat betekende bij voorstellingen, die populair waren, dat er grote rijen 
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Groningen van toen: 
De Stadsschouwburg

tekst: Hans Knot



mensen zich voor de schouwburg opstelden maar ook ontevreden-
heid bij de mensen achter in de rij die vaak geen kaartje meer 
konden krijgen omdat alle plekken inmiddels waren bezet.

Directeur van de Groninger Stadsschouwburg was in 1965 de heer 
R. van der Horst. Hij was destijds al 12 jaar verbonden aan de 
Schouwburg in Groningen. Toen hij in dienst kwam vond hij de 
verhuur van vaste plaatsen maar een naar systeem, maar in de 
loop der jaren was het toch wel meegevallen. Desondanks besloot 
hij het systeem met ingang van het nieuwe toneelseizoen, dat in 
september 1965 begon, te laten vervallen. Het was volgens hem 
niet alleen ondemocratisch maar ook een verouderd systeem. Met 
het vervallen was er in geen enkel theater in Nederland nog sprake 
van huurprivileges en kon in principe iedereen de plek opteren die 
men wilde hebben, mits er al niet een kaartje voor betreffende plek 
was verkocht.
 
De verandering riep wel de vraag op of diegenen die altijd een plek 
hadden gehuurd zich nog wel wensten in te zetten om individuele 
tickets te kopen met de gedachte niet meer in aanmerking te kun-

nen komen voor de mooiste plaatsen. De tickets waren destijds aanzienlijk goedkoper dan de prijzen die 
heden ten dage dienen te worden betaald. De duurste plek kostte 6 gulden, bij hoge uitzondering bij bijzon-
dere voorstellingen 7,50 gulden.

Van der Horst stelde in 1965 in een interview dat bij het oude systeem een bepaalde groep mensen van 
mening was dat de schouwburg en haar voorstellingen niet voor hen was, terwijl het doel van de wijzigingen 
vooral het aantrekken van mensen was, die voorheen niet naar de Schouwburg gingen. Zo stelde hij: “Ik 
ben bijvoorbeeld al enkele jaren bezig de provincie te activeren voor schouwburgbezoek. We hebben het 
een beetje psychologisch bekeken. Inderdaad, ik geloof ook dat deze maatregel het publiek zal aanspre-
ken. Aan de andere kant zijn er echter een hele hoop mensen, die erg gevoelig zijn voor een eigen stoel. 
Als het niet zo goed bezet is, willen we die mensen 
wel eens een paar rijen naar voren zetten, maar dan 
zeggen ze soms: — nee, dit is mijn stoel, déze heb ik 
gehuurd. — Je went aan een plaats; ik heb ook mijn 
eigen plaats. Als mijn vrouw ergens anders zit, zegt ze: 
— onze plaats is toch beter.”

Soms kwam het in die tijd voor dat een voorstelling 
kwam te vervallen. Zo was er in maart 1965 ‘De avon-
turen van de brave soldaat Svejk’ gepland, maar bij ge-
brek aan belangstelling ging de voorstelling niet door. 
Er waren slechts 35 kaarten verkocht. Dat was voor 
de schouwburgdirecteur veel vervelender dan ‘nee’ te 
moeten verkopen wegens overgrote belangstelling. Een 
vrij groot percentage van het Schouwburgpubliek kwam 
in die tijd trouwens vanuit de provincie. Van der Horst 
meende dat dit vooral kwam omdat er een vrij grote 
categorie in de universitaire wereld van de stad Gronin-
gen was, die niet aan een bezoek aan de Schouwburg 
toekwam. Het was hem gebleken dat de belangstelling 
uit die richting maar matig was, maar in totaliteit was 
de directeur te spreken over het goede publiek waar-
door de westelijke toneelgezelschappen het heerlijk 
vonden om in Groningen te spelen.
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Behalve radio aan de programmatische kant heeft Henk Kruize al sinds zijn tienertijd heel veel interesse voor 
de technische kant, die zich dan weer uit in een grote verzameling radio’s en alles wat zich daar omheen 
begeeft. Jarenlang was “Radio Bulletin” van De Muiderkring een van zijn meest geliefde bladen. Op een wat 
regenachtige dag (met op de achtergrond een lekker oud Caroline programma via een ReVox) kwam Henk, 
al bladerend door wat oude uitgaven een opmerkelijk fotootje tegen.
 
In het blad van  januari 1967 stond namelijk een mooie foto van 
Wim (Willem) Steentjes, oftewel Will van der Steen, die de maand 
daarvoor de maandelijkse prijsvraag had gewonnen. Ook was Willem, 
zij het wat onduidelijk, te herkennen in de foto’s die gemaakt zijn op 
het REM-eiland toen de “puzzelclub” van Dr. Blan, die de prijsvragen 
voor Radio Bulletin opzette, een bezoek aan het kunstmatige eiland 
bracht. Deze foto’s zijn te vinden in het Radio Bulletin van oktober 
1964.

En nu we het toch over de REM hebben, Henk stuurde ook een mooie 
brochure met RCA TV-zenders uit eind jaren 50. Hierin staan o.a. 
de twee TV-zenders die aan boord van het REM eiland werden ge-
bruikt:
http://freewave-media-magazine.nl/wp-content/uploads/2017/09/
RCA-TV-zenders-catalogus-1956.pdf
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Willem Steentjes, ‘puzzelkampioen’



ROYAL AUSTRALIAN NAVY ´To fight and win at sea´.

Wie in 1926 gestaan had op de rode zandstenen rotsen aan de haven van Mel-
bourne, had iets kunnen zien van historisch belang. In september 1926 sleepten 
drie sleepboten, de Agnus, de Minah en de Plover, een oud oorlogsschip naar de 
laatste rustplaats. Dit schip was de Cerberus; ontdaan van alle nog bruikbare 
materialen. Ze sleepten de romp naar Half Moon Bay. Daar moest deze als rif en 
golf breker dienst gaan doen. (De juiste positie is: 37 grd 58 min 60 sec Zuid en 
146 grd 28 min en 27 sec Oost).

Maar wat was de geschiedenis van dit opmerkelijke schip? Ik hoorde voor het 
eerst over dit schip in een film op de BBC. Daar werd dit even terloops genoemd als onderdeel van een na-
tuurfilm. Daarna heb ik contact gezocht met de Australische overheid en hoorde lange tijd niets. Tot er een 
e-mail kwam, of het juist was dat ik informatie wilde hebben. Dat heb ik bevestigd en daarna kreeg ik veel 
foto’s en een beschrijving van dit schip. Ik kreeg zelfs een proefschrift van Alan Deogracias. Hij is majoor in 
het Amerikaanse leger en promoveerde voor zijn studie geschiedenis op een onderzoek over het belang van 
een draaibare geschutopstelling: “A revolution in military affaires”.

Na de Krimoorlog (1853-1856) was er een wankele vrede tussen Engeland en Rus-
land. En deze toestand veroorzaakte veel onrust in zes Engelse kolonies in Australië. 
Deze kolonies waren voor hun bescherming helemaal afhankelijk van de Britse ma-
rine. Niet direct naast de deur. En dus vonden deze kolonies dat ze zelf iets moesten 
doen voor hun bescherming. Ze waren bang voor een aanval van de Russische 
vloot op de haven van Melbourne of Queenscliff. De beide forten daar, stelden wat 
bewapening betreft niets voor.

Koningin Victoria had in 1851 aan de kolonies zelfbestuur gegeven, maar hun be-
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De Cerberus 




tekst: Lieuwe van der Velde
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scherming bestond eigenlijk niet. Er lagen een paar oude oorlogsschepen en dat was het dan. Daarom werd 
er besloten een modern ijzeren oorlogsschip te laten bouwen. En dit werd het eerste oorlogsschip met een 
draaibare opstelling voor de kanonnen. Gebruikelijk was toen, om het geschut in de zijkant van het schip 
te plaatsen onder het bovendek. Een draaibare opstelling is uiteraard veel effectiever en wordt nog steeds 
gebruikt. De kosten voor een dergelijk schip waren toen 125.000 Pond. Waarvan Engeland 100.000 zou be-
talen. De Engelse regering zag het nut ook wel in van een goed bewapend schip voor Australië.

Derhalve dienden de kolonies zelf de resterende 

25.000 Pond bij elkaar zien te krijgen. Dat lukte 
prima en werd de bouw gegund aan Palmer 
Ship Building & Iron Works op de werf Jarrow 
in Engeland. Het schip werd voorzien van twee 
Maudslay triple compound stoommachines. Het schip werd 225 feet lang (bijna 69 meter) en woog maar 
liefst 3500 ton. De twee stoommachines dreven elk een  schroef aan en dit gaf het schip een snelheid van 
10 knopen. Dit komt overeen met 18 km per uur. 

Zo zag de Cerberus eruit

Een triple compound 
stoommachine
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De romp was gemaakt van 8 cm dik 
staal en het dek was maar liefst 3 
cm dik met daarop een laag teak-
hout. Het schip kon helemaal wor-
den afgesloten van de buitenwereld 
en water. Op deze manier was het 
schip niet stuk te schieten door het 
toenmalig bestaande geschut. 

Maar door het enorme gewicht liep 
het schip niet snel tegen de gol-
ven op, maar ging er voor een deel 
dwars doorheen. En dat was voor 
de zeelui van die tijd ongehoord. 
Tijdens de hele reis naar Australië 
deserteerden er steeds weer be-
manningsleden. En dat begon al in 
Gibraltar. Men had toen de Golf van 
Biskaje meegemaakt met alle pro-
blemen van dien.

Met de bouw van dit drijvende fort 
werd in 1867 begonnen. En een 
zekere kapitein W.H. Norman werd 

aangesteld om de bouw te begeleiden en het schip later naar Port  
Philip te brengen. Port Philip is de baai voor de stad Melbourne in 
Australië. Maar voordat het schip klaar was kwam kapitein Norman 
te overlijden. Een andere kapitein, Panter, nam de taken over.

Na de tewaterlating en een aantal proefvaarten,  begon de reis van 
het schip naar Australië. En dat ging niet zonder problemen. Op 
het eerste stuk van de werf naar Plymouth, merkte iedereen dat 
het schip een beetje slagzij maakte. De ene kolen bunker was net 
iets groter gemaakt dan de andere, dus dat scheelde al snel een 
paar ton kool. Met het laden van de kolen dienden ze hier rekening 

mee te houden. Tijdens de proef-
vaarten was dit niet te voorschijn 
gekomen, omdat de kolenbunkers 
toen lang niet vol waren. Maar de ka-
pitein had berekend, dat er absoluut 
niet genoeg kolen aan boord waren 
om de reis naar Gibraltar te maken. 
Snel werden er drie masten aan dek 
gezet, met de benodigde zeilen. Ook 
werd de voorste draaibare kanonop-
stelling weggehaald en deze ruimte 
werd ook vol kolen gestort.

Een overzicht van het schip

Kapitein Panter

HMVS Nelson - Wat is het toch jammer dat er zoveel van 
deze schepen zijn verdwenen.



De kanonnen met de bij behorende spullen werden door een ander schip apart naar Australië gebracht. Maar 
ondanks al deze maatregelen kwam het schip aan in Gibraltar met slecht 2000 kg aan kolen als restant! Het 
gevaarte vertrok vanuit Chatam op 29 oktober 1870 en de bemanning bestond uit 25 mensen, waaronder 
dus kapitein William Henry  Panter. Panter was kapitein van HMVS Nelson en kwam met dit schip aan in juni 
1870 om het commando van dit nieuwe schip op zich te nemen. Via het Australian National Maritime Museum 
kregen we de beschikking over de foto van dit schip. Deze is ongeveer in 1870 gemaakt.

De reis begon met slecht weer en de kapitein was genoodzaakt beschutting te zoeken in de luwte van 
Spithead, onder het eiland Wight. Toen het weer opknapte ging de reis verder naar Plymouth. Het schip 
was voor Panter totaal onbekend dus hij bleef zoveel mogelijk langs de kust varen richting Plymouth. Maar 
uiteindelijk moesten ze toch naar Gibraltar en dat ging maar net goed. In de golf van Biskaje, berucht om de 
hoge golven, scheelde het maar weinig of men was het schip kwijtgeraakt. Op de werf had men berekend 
dat het schip maximaal 30 graden scheef kon. Maar op de inclinometer in de stuurhut, kwam het regelmatig 
voor dat de 40 graden werd bereikt door hoge golven. 

Het merendeel van de bemanning had er dan ook geen twijfel: over: dit schip zou Australië nooit bereiken. 
Een schip dat met veel geweld door de golven heen voer; dat vonden ze maar niks. En ook het binnen zijn 
terwijl alles dicht zat vonden de meesten verschrikkelijk. In de gepantserde stuurhut was er één raam met 
extra dik glas. Dan kon je toch tijdens slecht weer naar buiten kijken. Maar voor de rest moest je op het 
kompas vertrouwen. Ook de schoorsteen was voorzien van een klep, die dichtging bij overkomend water. Dat 
dit niet al te lang dicht kon is duidelijk.

Maar eenmaal in de Middellandse zee, was het weer buitengewoon. Alleen de hitte aan boord was enorm. 
Op 3 januari maten ze een temperatuur van 55 graden Celsius in de machinekamer. Ze waren toen via het 
net geopende Suez kanaal, in de Rode Zee aangekomen. 

Na een stop in Aden, om kolen te bunkeren, ging de reis verder naar Ceylon en Batavia. In elke haven 
was dit schip een sensatie en werd door de iedereen, die iets van schepen wist, geïnspecteerd. Vooral de 
draaibare kanonopstelling was iets zeer bijzonders. In Batavia gaf de bemanning een demonstratie met de 
overgebleven achterste geschut toren.  Ze draaiden de grote opstelling richting een oud zeilschip, dat door 
de plaatselijke autoriteiten beschikbaar was gesteld. Ze schoten met twee kanonnen tegelijk en van het 
schip bleef helemaal niets over. Maar ook niet van de ramen, van de gebouwen langs de haven! De klap was 
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De Cerberus tijdens een proefvaart. Een prachtige foto voor die tijd.
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enorm, maar het gaf wel aan wat voor een geducht wapen dit was. Uiteraard kon je niet in de geschuttoren 
zijn, als de kanonnen werden gebruikt. Het laden ging in de toren en daarna kon je ze afvuren met een lange 
draad, ver van de toren.

Daarna werd de reis vervolgd naar King George ’s Sound in west Australië.  Dit is een prachtige natuurlijke 
haven (baai) en daar werd het schip gepoetst en schoongemaakt. Alles wat stuk was werd vervangen en 
zo zag het schip na 8 dagen  er weer prima uit. En schoon en fris begonnen ze aan het laatste stuk over de 
Great Australian Bight naar Melbourne (de grote Australische bocht is de door de Nederlander Thijssen in 
1627 voor het eerst in kaart gebracht.) Op zondag 9 april 1871, na een tocht van 123 dagen, arriveerde de 
Cerberus in Port Philip Bay voor de kust van Melbourne.

Maar bij de bevolking, die dit gevaarte aan zag komen, zat de schrik er goed in. Was dit toch nog een Rus-
sisch oorlogsschip, of was het door hun bestelde oorlogsschip. Men wist het niet zeker. Omdat het laatste 
stuk van de reis op een zaterdag en een zondag was, had niemand dit doorgeven aan Melbourne. De tele-
graafkantoren waren in het weekeinde gesloten. De opluchting was dan ook groot toen kapitein Panter een 
bepaalde serie vlaggen liet hijsen, die aan kenners aangaven dat dit goed volk was.

Langzaam draaide de Cerberus de baai in en kwam uiteindelijk aan de kadekant. Dit was een plek al tijden 
geleden in orde gemaakt voor dit schip. Toen alles vast zat en de bemanning aan het dek kwam, ontstond 
er een spontaan applaus. In de weken daarna, begon het verwijderen van alles wat voor de overtocht naar 
Australië nodig was geweest en werden de voorste twee kanonnen weer gemonteerd.

Uiteraard is er in de loop van de jaren regelmatig geoefend met schip en bemanning. Als de kanonnen 
werden gebruikt in de baai, dan regende het na die tijd klachten. Vrijwel alle ramen van huizen in de wijde 

Vrijwel 
vergeten

radio- 
en tv-

merken

Aankomst van de Cerberus
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omtrek gingen stuk. De marine vergoedde dit wel, maar wat een werk. Later schoten ze met het geschut ver 
buiten de haven. Op deze prachtige foto is goed te zien dat er geoefend werd.

Oorlog heeft het schip nooit meegemaakt, dus kennelijk was de dreiging naar de Russen voldoende. Maar 
toch zijn er ooit vijf mensen omgekomen tijdens het leggen van een zeemijn. Hierbij ging iets fout en de mijn 
explodeerde voortijdig. Een aantal mensen aan dek werd weggevaagd door de enorme ontploffing. Het schip 
zelf had geen schade… Het schip bleef in de baai tot 1914; tot het begin van de Eerste Wereld Oorlog. De 
marine bouwde het om tot munitie magazijn en het schip werd hernoemd tot Platypus 2.

Daarna heeft het dienst 
gedaan als aanleg plaats 
en magazijn voor een 
aantal onderzee boten. 
In april 1924 werd het 
als schroot verkocht aan 
de Melbourne Salvage 
Company. Deze onderne-
ming  betaalde er slecht 
429 pond voor! Het schip 
werd ontdaan van alle 
dure metalen inclusief de 
draaibare kanonnen.

Oefenen met het schip

De bel en de besturing. Nu 
in het maritiem museum in 

Melbourne.
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In de Argus, een krant uit Melbourne, stond op 3 september 1926 het volgende artikel:

´Yesterday morning the hulk of the old iron-clad Cerberus was towed from the Williamstown 
pier, where everything of value had been removed from her, and sunk off the Black Rock jetty 
to form a breakwater for the yachts and fishing boats.  Although the ultimate fate of the Cer-
berus was decided some time ago, when the Black Rock Yacht Club purchased it for £150 and 
resold it for the same amount to the municipal council under agreement that it should be used 
as a breakwater.

The date of the final move was indefinite. This was because the vice-president of the Marine 
Board (Mr. George Kermode), under whose direction the vessel was sunk, did not wish to carry 
out the somewhat difficult task until the opportunity afforded by the perfect weather conditions 
presented itself. For this reason the sight of the strange flotilla that appeared off Half Moon Bay 
shortly after 9 o’clock took residents somewhat by surprise. The word, however, was passed 
around swiftly, and soon the cliffs were full of interested spectators, who saw approaching the 
grey, squat hull, towed by the tugs Agnes and Minah, and preceded by the Plover and motor-
boat to mark the mooring. 

By 10 o’clock what was left of the Cerberus had been towed by the tugs to within 400 yards off 
the jetty, where her bow was made fast to the existing breakwater, and the stern was slowly 
swung into position and secured to a temporary mooring.  The operation had been timed for 
high water, when there is a depth of 15ft on the bank selected for the breakwater, and it was 
estimated that the Cerberus was drawing nearly 14ft. Immediately the hull was made fast 
three sea cocks were opened, and the flooding of the vessel began. Dingys put off from the 
jetty, and the harbour master’s motor-boat took off a large crowd of small boys who swarmed 
over the decks and down below to watch the rising water. The Cerberus sank almost impercep-
tibly, going down slightly by the stern. There was a large amount of scrap iron and odds and 
ends of useless gear, and visitors took away weighty bolts and nuts as souvenirs, after peeping 
into the turrets.´

Het was een bijzonder schip, en dat was het….
Met dank aan: ROYAL AUSTRALIAN NAVY

Het leeghalen van het schip
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boven: De Cerberus zoals deze er nu bij ligt
onder: De Cerberus in Williamstown, Victoria
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Het is weer tijd om een terugblik in de radiogeschiedenis te nemen en dit keer neem ik je mee naar het 
jaar 1978. Het was het jaar dat in Noordwijkerhout in juli de grote zeezenderbijeenkomst ‘Zeezenders 20’ 
werd gehouden, waar 750 deelnemers 3 dagen lang van elkaar en elkaars herinneringen genoten. Ze waren 
afkomstig uit diverse West- en Noord-Europese landen. Maar er gebeurde dat jaar veel meer.

Allereerst aandacht voor de korte golf marathon die op 2 juli van dat jaar werd georganiseerd door het 
programmateam van ‘Happy Station’ van Radio Nederland Wereldomroep. Dit ter gelegenheid van de inge-
bruikname van een satelliet voor de rechtstreekse uitzendingen naar het grondstation van Radio Nederland 
op het eiland Madagaskar.

Vanaf die datum was het niet meer nodig om de programma’s, bestemd voor Afrika en Azië, op de band op 
te nemen, en dan via de normale PTT post naar Madagaskar te versturen. Op 2 juli 1978 was het presen-
tator Tom Meijer die alle vijftien uitzendingen in het Engels en Spaans die dag rechtstreeks vanuit de studio 
in Hilversum presenteerde. In verband met de tijdsverschillen tussen de diverse werelddelen begon deze 
marathon die zondag om 9.30 uur met uitzendingen gericht op Nieuw Zeeland, Australië en de Pacific. Op 
maandagmorgen 3 juli 1978, om 7.30 uur, eindigde de marathon met de uitzendingen voor luisteraars in 
Noord-Amerika.

Daarbij werden Noord- én Zuid Amerika bediend via het tussenstation op Bonaire, dankzij een nieuwe ka-
belverbinding onder zee, gelegd tussen Spanje en Venezuela. Door deze nieuwe kabelverbinding was het 
vervolgens mogelijk Noord- en Zuid Amerika ook snel te bereiken met uitzendingen. Bijna 40 jaar verder zijn 
de technische ontwikkelingen natuurlijk met reuzenstappen vooruit gegaan, dat is wel duidelijk.

De samenwerking op grote schaal tussen de diverse Europese landen kwam ook stappen vooruit in 1978 
doordat er met succes een nauwe samenwerking werd voorbereid om tijdens de periode voor en op de dag 
van de allereerste Europese verkiezingen de luisteraars en kijkers breed te kunnen informeren. De Europese 

Even stilstaan bij:
1978 &          

Radio Kootwijk   foto: Hans Knot

      1980    
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Radio Unie had een actieplan klaarliggen voor het verslaan van de eerste rechtstreekse verkiezingen voor 
het Europese Parlement, die van 7 t/m 10 juni 1979 zouden worden gehouden. De centrale studio werd in 
Brussel gepland, waar ook de centrale computer kwam te staan. Het doel was deze te gebruiken voor een 
stroom aan informatie die uit 9 landen zou binnenkomen.

De EBU wenste op iedere eventualiteit voorbereid te zijn. In het plan, dat in juli 1978 werd geopenbaard, 
maakte men bekend dat er aandacht zou worden besteed aan de voorbereidende verkiezingscampagne, de 
twee maanden durende campagne zelf en de verkiezingsdag(en) met het vrijgeven van de diverse resulta-
ten. Om de nationale radio- en televisiestations zo goed mogelijk te kunnen informeren kregen deze van de 
EBU verkiezingsgidsen uitgereikt.

Normaal voor die tijd was 
dat vanuit de deelnemende 
landen medewerkers van de 
stations via de EBU driemaal 
daags met elkaar in contact 
waren voor het uitwisselen 
van programma’s. Men ging 
er bij de Europese Radio 
Unie vanuit dat er van de 
Europese verkiezingen het 
meeste effect van de propa-
ganda zou uitgaan wanneer 
ze in alle landen op één dag 
zouden worden gehouden 
en niet zouden worden ge-
spreid van donderdag tot 
zondag. Hetzelfde had be-
trekking op het tellen van 
de stemmen. Alleen dan was 
één goed gezamenlijk pro-
gramma mogelijk.

Vreemde dingen gebeuren er altijd in radio- en televisieland, zo ook op 22 juni 1978. In de nacht werd op 
de Lage Naarderweg een 28-jarige inwoner van Bussum aangehouden omdat de man er naakt rondliep. Hij 
vertelde dat hij zich van zijn kleding had ontdaan omdat hij bij de NOS ging solliciteren als nieuwslezer. Voor 
de agenten, die hem staande hielden, was deze verklaring niet echt overtuigend en werd hij vervolgens 
meegenomen naar het bureau. Bij de NOS kwam hij die nacht niet aan, wel zorgde de politie vervolgens 
voor een goede dienstverlening door kleren van de man van zijn huis te halen, zodat hij vervolgens gekleed 
heen kon gaan.

Soms lijkt de tijd nog dichterbij dan het in werkelijkheid is. Maar liefst 37 jaren is het deze zomer geleden 
dat de Olympische Spelen werden gehouden in Moskou, waaraan een aantal landen weigerden mee te doen. 
Door een door de VS geleide boycot deden aan deze Zomerspelen, de eerste die werden gehouden in een 
communistisch land, slechts 81 landen mee. Nederland was wel vertegenwoordigd want, zo werd al vroegtij-
dig via de radio bekend gemaakt, een boycot zou helemaal niets uitmaken. Daarvan had men al geleerd toen 
men de Olympische Spelen in 1956 in Australië boycotte. Tijdens de Zomerspelen in Moskou werd tijdens de 
openingsceremonie door de Nederlandse afvaardiging geen Nederlandse maar Olympische vlag gedragen. 
Ik kan me trouwens niet herinneren of ik in dat jaar bewust geluisterd heb naar de programma’s over de 
Olympische Spelen in Moskou.

Wat voor velen een dieptepunt was in het jaar 1980 was het zinken, in de maand maart, van de MV Mi Amigo, 
het zendschip van Radio Caroline waarop vele talenten hun eerste sprongen in de ether hebben gemaakt. 
Het werd die maand voor velen stil op de middengolf en uit protest werd er zelfs door een enkeling helemaal 
geen radio meer beluisterd.

Tom Meijer
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Wie herinnert zich nog de diverse capriolen van de landpiraat WMR tegen het einde van de jaren zeventig? 
Op 24 februari 1980 was de voormalige landpiraat World Music terug in de lucht en wel via legale basis via 
de zender van Radio Andorra op de 6215 kHz. De uitzendingen van het programma waren iedere zondag-
avond van 22 tot 23 uur GMT te beluisteren met deejays Paul Dane en Lee Alvin. World Music Radio werkte 
in dit programma samen met de organisatie achter het World Radio and TV Handboek, die ook een eigen 
rubriek met actualiteiten rondom di-
verse stations in het programma 
had. WMR nam destijds de uitzend-
uren van Radio Scandinavia over, die 
de uitzendingen via Radio Andorra 
tijdelijk had stopgezet wegens te 
slechte ontvangst in Zweden.

Ook in 1980 was men in Griekenland niet tevreden als het ging om verschillende 
zaken. De algemene opinie in het land, na de val van het kolonelsregime in 
1974, was dat de censuur op het radiogebeuren voorbij zou zijn. Niets was ech-
ter minder waar. Begin 1980 werd de toen nieuwste elpee van de Griekse artiest 
Manolis Mitsias door militairen gerunde station YENED geweigerd op grond van 
het feit, dat drie van de elf tracks anti-Amerikaanse teksten bevatten. Commen-
taar van YENED vertegenwoordigers was, dat men het luisterpubliek probeerde 
te verdedigen tegen demoraliserende teksten. Ook verklaarde men, dat men 
alleen landelijke en geen internationale artiesten boycotte. In december 1979 

presteerde het station ERT het om 80% van de lokale artiesten uit het programmapakket te gooien. Na grote 
oppositie van het Griekse luisterpubliek werd de boycot ingetrokken.

1980 was de tijd dat er nog bij lange na niet regionale radio was, laat staan dat er heel veel zendtijd was. 
Ik vraag me af of (oud-)medewerkers van Radio Noord nog weten dat men eind maart 1980 2½ uur 

Sluitingsceremonie Olympische Zomerspelen - door RIA Novosti archive, image #104485 / Vladimir Vyatkin / 
CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16486203
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extra zendtijd had gekregen. Dit in verband met 
het toch in standhouden van het allerlaatste ou-
derwetse restaurant Frigge in de Herenstraat in 
Groningen. Uitgebreid werd over het ouderwetse 
uitgaanscentrum van Groningen gepraat, wat mu-
zikaal werd omlijst door het zigeunerorkest Tata 
Mirando. Frigge bestaat inmiddels al jaren niet 
meer.
Financieel ging het in vele landen ook zeer slecht. 
Dit betekende dat her en der diende te worden 
bezuinigd en de Britse regering had een speciale 
commissie ingesteld die zich niet alleen diende 
bezig te houden met aanbevelingen op het punt 
van inkrimping van het aantal ambassades en 
consulaten, maar zich ook diende te buigen over 
de toekomst van de BBC World Service. Deze or-
ganisatie was destijds hard aan kapitaalinveste-
ring toe. Het zenderpark was voor het grootste 
deel sterk verouderd, studio’s eveneens. Geld 
voor verbeteringen, zo dacht de commissie, kon 
worden gevonden door inkrimping van het aantal 
uren in de Engelse taal en door het laten verval-
len van de uitzendingen in talen van ‘bevriende 
volkeren’. Dat was echter tegen de zin van de pro-
grammamakers, die hun werk ondergeschikt za-
gen gemaakt aan overwegingen van buitenlandse 
politieke aard. De BBC vroeg het publiek om te 
reageren wat zij van de aanbevelingen van deze 
zogenaamde ‘Think Tank’ vonden. De respons was 
overweldigend, zeker als je in aanmerking neemt, 
dat het vermoedelijk zeer omvangrijke publiek 

achter het toenmalige IJzeren Gordijn en in China niet naar London mochten schrijven. Het rapport van de 
commissie verdween echter onder tafel, nadat de BBC een bedrag van 24 miljoen Pond kreeg toegewezen 
voor technische investeringen.

Het zou niet bij de laatste rapportering blijven en de daarop volgende decennia werd er nog bij herhaling 
in budgetten geschrapt. In Amerika werd intens geluisterd naar de World Service en opmerkelijk was een 
schrijven van een luisteraar uit de VS die op een dag via de Engelstalige service werd voorgelezen. De BBC 
had, bij afwezigheid van een Britse correspondent, op een bepaald moment gebruik gemaakt van een Ame-
rikaanse journalist voor een reportage uit een Afrikaans land. De luisteraar waarschuwde in zijn brief dat er 
nooit meer door de BBC gebruik mocht worden gemaakt van een Amerikaanse journalist om de eenvoudige 
reden dat dezen allemaal onbetrouwbaar zouden zijn.

In maart 1980 was het niet alleen de boven het water uitstekende zendmast van de gezonken Mi Amigo die 
op foto´s in kranten verscheen, maar er werd ook bericht over het neerhalen van de laatste grote zendmast 
die nog op Radio Kootwijk, het voormalige zenderpark, in de directe omgeving van Apeldoorn stond. De 212 
meter hoge mast werd op 22 maart 1980 opgeblazen.

De stalen constructie was het laatste restant van het in 1923 geopende zendstation dat de verbinding onder-
hield met Bandoeng in het toenmalige Nederlands-Indië. De zes masten van het oorspronkelijke zenderpark 
werden in 1945 door de Duitse bezetter opgeblazen. Na de oorlog werden uit de restanten twee nieuwe 
masten gebouwd. In 1966, toen Radio Kootwijk inmiddels geen dienst meer deed als gevolg van de inge-
bruikneming van trans-Atlantische kabels en communicatiesatellieten, werd de eerste mast onderuit gehaald. 
De Lange Gerrit werd neergehaald, omdat de onderhoudskosten te hoog werden voor de PTT, destijds ver-
antwoordelijk voor het onderhoud van Radio Kootwijk. Ik kan u aanraden een dagtripje te maken naar Radio 
Kootwijk waar nog genoeg aan historie is te zien.

Nieuwslezers van de World Service
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Waar je ook loopt op straat en waar je ook zit op een terras of in een plantsoen, telkens weer zal je worden 
geconfronteerd met mensen die hun mobiele telefoon optimaal gebruiken om zichzelf met iemand anders 
of met meerdere personen vast te leggen op een zogenaamde selfie, een foto waar je altijd zelf op staat en 
ook nog eens door jezelf is genomen. Als niet-bezitter van een dergelijk apparaat scheelt het jaarlijks heel 
wat plaatjes waar ik zelf niet op sta en ik gebruik mijn fototoestel, die ik altijd bij me heb, gericht om andere 
zaken te fotograferen, zoals bijvoorbeeld oude auto’s die ik onderweg tegenkom.

In ieder geval is er sinds de komst van de mogelijkheid tot het maken van selfies een grote doorbraak op 
het gebied van de privacy, of dien ik nu ‘non-privacy’ te schrijven. Immers doordat per dag miljoenen malen 
foto’s worden geschoten worden ongewild ook mensen gefotografeerd die op de achtergrond voorbij komen. 
Maar niet te spreken van de vele filmpjes die per dag worden gemaakt zonder dat de omgevingspersonen 
wordt gevraagd om toestemming tot het mogen maken van een opname.

Mijn gedachten gaan terug naar de regelgeving 
die er in de 80’er jaren van de vorige eeuw nog 
bestond en die in mijn geval goed werd nageleefd. 
Ik werkte destijds onder meer aan een aantal au-
diovisuele producties waaronder een promotiefilm 
over de GIDS, hetgeen stond voor Groninger Iden-
titeit Schalen. Een psychologisch testinstrument 
dat in Groningen binnen het Psychologie Instituut 
Heymans was ontwikkeld. Doel was een instructie-
film te maken die in Nederland en Vlaanderen ook 
kon worden gebruikt in de collegezalen.

Het leek de opdrachtgever interessant nadruk te 
leggen op de band tussen Groningen en de univer-
siteit, alvorens het instrument in de videoproduc-
tie uit te leggen. Dus werd er besloten een aantal 
mooie openingsbeelden op te nemen. Zo werd de 
Martinitoren beklommen om wat beelden van de 

Selfie



Poelestraat, Groningen
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binnenstad en een blik op het prachtige Academie-
gebouw te schieten. Maar ook diende het studen-
tenleven te worden getoond, waarvoor onder meer 
een zestal personen werd gefilmd, staande voor een 
uitgaansgelegenheid in de Poelestraat. In die tijd 
was het normaal dat er toestemming werd gevraagd 
en dat een formulier ter ondertekening werd aan-
geboden, zodat men achteraf geen problemen kon 
verwachten. Perfecte vorm van privacy. Inmiddels is 
het dus geheel uit de hand gelopen.

In maart 1968 dachten we dat het allemaal nog 
goed zou komen met de privacy want er was een 
wetsontwerp in voorbereiding ter bescherming te-
gen het binnendringen van de persoonlijke levens-
sfeer met behulp van audiovisuele middelen, zoals 

camera’s.

De toenmalige minis-
ter van Justitie, Mr. 
Polak (foto), had in 
een brief aan de leden 
van de Eerste Kamer 
vragen beantwoord 
naar aanleiding van 
de begroting van Jus-
titie. Hij stelde dat de 
snelle ontwikkeling 
van de techniek een 
bedreiging kan gaan 
vormen voor de per-

soonlijke levenssfeer, doordat nieuwe en verfijnde 
middelen werden ontwikkeld om in die sfeer binnen 
te dringen.

Om aan die bedreiging het hoofd te kunnen bieden 
waren er volgens hem destijds reeds twee wetsont-
werpen ingediend. Een wetsontwerp ter bescher-
ming van het telefoongeheim en een wetsontwerp 
ter bescherming tegen het met een technisch hulp-
middel afluisteren en opnemen van gesprekken. 
Afluisteren is al een tijd normaal geworden binnen 
de overheid en de technische hulpmiddelen zijn der-
mate massaal en voor iedereen betaalbaar gewor-
den dat een dergelijke regelgeving niet meer kan 
worden uitgevoerd. Selfie dan maar weer?






Deze column is vooral bedoeld om terug te duiken in de geschiedenis van de radio en stil te staan bij diverse 
onderwerpen uit de tijd dat we radio nog als echte radio beleefden. Ik heb in een doos 480 verschillende 
kaartjes, elke vertegenwoordigt een maand uit de periode januari 1960 tot en met december 1999 en wil-
lekeurig pak ik er een kaartje uit om te zien welke maand dient te worden belicht. Voor deze keer betreft 
het juli 1984.

In die maand werd vanuit de platenhandel en –in-
dustrie nogal wat kritiek geuit over de vorm van 
het wekelijkse zondagavondprogramma van Frits 
Spits dat tussen 18.00 en 20.00 uur was gepro-
grammeerd via het toenmalige Hilversum 3. De 
kritiek uitte zich op het gegeven dat alle tracks, 
die door Frits Spits in het programma werden voor-
gesteld, compleet werden gedraaid en er ook niet 
over de intro of de uitro werd gesproken. In een of-
ficiële verklaring vanuit de BUMA werd het duidelijk 
dat men ook daar ontevreden was over dit nieuwe 
format omdat Spits met deze vorm van radiomaken 
het voor de luisteraar bij uitstek mogelijk maakte 
de muziek thuis op te nemen. Men pleitte derhalve 
ervoor dat naar een andere formule zou worden 
gezocht.

Het was volop zomer en dus was er ook weer het 
een en ander aan programma’s te beleven op de 
radio waarbij de radiomakers naar buiten waren 
getreden. Zo was via Hilversum 3 die dag de ‘TROS Donderdag’, zeer geliefd destijds bij het luisterpubliek. 
De uren tussen 11 in de ochtend en 6 uur in de middag kwamen de laatste donderdag van de maand juli 
1984 live vanuit de Beekse Bergen, waarbij bij uitzondering de TROS Top 50 (hoor je in gedachten de jingle 
weer?) niet door Ferry Maat maar door Kas van Iersel werd gepresenteerd. Ferry had behoorlijke problemen 
met zijn stem. Daar tegenover staat dat Maat wel de Soul Show in de avond presenteerde. Duidelijk een 
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Theo Koomen in 1969 - http://beeldengeluidwiki.nl/index.php/Gebruiker:Bas_agterberg - http://beeldengeluidwiki.
nl/index.php/Bestand:6999-2.png, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9805535

Frits Spits (Beeld en Geluid - Beeld en Geluidwiki - Frits 
Spits, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=10043012)
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kwestie van een vooraf opgenomen programma met heel veel montagewerk. Maar 
dat deerde de luisteraar niet want het ging om de Soul Show vooral om de snelle 
manier van presentatie en kleurbepaling in het programma.

Uiteraard was in de maand juli ook weer de verslaggeving vanuit Frankrijk onder de 
noemer ‘Radio Tour de France’, een spektakel dat sinds de beginjaren zeventig ons 
perfect op de hoogte hield van de ontwikkelingen in de belangrijkste wielerronde van 
het jaar. Het presentatieteam bestond dat jaar uit Fred Racké, Klaas Samplonius en 
Koos Postema. Vanuit Frankrijk was een verslaggeversteam actief bestaande uit Harry 
Jansen, Henny Rückert en Pieter Storms.

Natuurlijk was er voor de luisteraars ook weer de mogelijkheid deel te nemen aan de 
Tour Kwis. Deze bestond dagelijks uit vragen gekoppeld aan fragmenten uit de Tour 
de France van de jaren 1980 t/m 1983 en de stem van Theo Koomen. De fragmenten 
waren afkomstig van de uit Hoorn afkomstige haringman Klaas Tessel, die jarenlang 
vrijwel alle reportages met Koomen had opgenomen. Bovendien waren er vanuit het 

luisterpubliek vele verzoeken gekomen het unieke stemgeluid van Koomen te laten terugkeren in de pro-
gramma’s van Radio Tour de France. Wat de luisteraars ook niet werd onthouden was de dagelijkse ‘Kneet 
Story’, waarin Gerrie Kneteman zijn belevenissen van de dag vertelde.

En wanneer kun jij je nostalgisch herinneren dat je in de nachtelijke uren op bleef om naar een van je favo-
riete radioprogramma’s te luisteren? Ikzelf beleefde het een aantal malen per maand dat ik van vrijdag naar 
de zaterdag enkele uren op bleef om in ieder geval een deel van het VOO-programma ‘Oh wat een nacht’ te 
beluisteren. Tot de zomer van 2014 was het nog steeds te beluisteren nadat het in 1979 werd geïntroduceerd 
door de Veronicanen op Hilversum 3. Van middernacht tot zes uur in de ochtend was het programma te 
beluisteren, hoewel ik me niet kan herinneren het ooit live van begin tot het einde te hebben beluisterd. Wel 
heb ik de recorder laten meelopen zodat een deel de volgende dag nog kon worden gehoord.

De laatste ‘Oh wat een nacht’ van juli 1984, zo geven mijn aantekeningen van destijds aan, werd gevuld door 
achtereenvolgens Jeroen van Inkel en Kees Schilperoort, Ben Liebrand, Adam Curry en Peter Teekamp. De 
duopresentatie van het eerste deel met Van Inkel en Schilperoort, dat tussen middernacht en twee uur eruit 
ging, was mede bedoeld voor het onderdeel ‘De Stemband’, waarbij prijzen waren te verdienen als men een 
stem – die bij herhaling werd gedraaid vanaf een cartridge, herkende.

Het was een variatie van een programma-item van de 
KRO in de jaren zestig waarbij een geluid diende te wor-
den herkend en Kees Schilperoort ook was betrokken als 
presentator. Nee, Van Inkel was daar niet bij want die liep 
destijds in de jaren zestig nog in zijn korte broek. Meestal 
schakelde ik vanaf medio 1983 het programma om 2 uur 
in de nacht af want dan volgde andermaal een editie van 
‘In de mix’ met Ben Liebrand hetgeen wel een mooie start 
van een fantastische loopbaan werd. Niet mijn smaak om 
een uur van non-stop dance muziek te beluisteren. Het 
enige dat niet non stop was betrof de aankondiging: “Zet 
je radio maar aan en je discjockey maar uit”, waarna nog 
een overzicht werd gegeven van de platen die daarop 
aanelkaar geschoven zou volgen.

Al met al toch een toppertje destijds in de lange rij van 
programmanamen die de publieke omroepen ons voor-
schotelden. Maar een jaar eerder was het gedeeltelijk al 
gebeurd met mijn aandacht voor de Hilversumse stations 
want in augustus 1983 beleefden we de terugkomst, na 
3,5 jaar stilte, van Radio Caroline en nog wel met een zeer 
goede kwaliteit. Daarover misschien een andere keer. Kees Schilperoort
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Hier weer een aantal links dat interessant is om eens 
te bekijken:
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-
40900666

Martin van der Ven en Hans Knot bezochten een 
aantal activiteiten rond 50 jaar MOA in Engeland en 
bijna 800 foto’s  zijn het resultaat terug te vinden 
op: 
https://www.flickr.com/photos/offshorera-
dio

Tot in Australië was er weer aandacht voor de histo-
rie van de zeezenders: 
http://www.abc.net.au/news/2017-08-13/
radio-caroline-reunite-50-years-after-broad-
cast-ship-shut-down/8801582

Naar aanleiding van onze foto met radiostickers in de vo-
rige Freewave Nostalgie, stuurde Carlo Vrieling ons een 
link met zeer veel van dit soort stickers: 
www.amateurzenders.nl

Elke woensdagavond van 20 tot 22 uur op Studio040 pre-
senteert Henk Kruize “Hitmuseum”met leuke muziek uit 
de jaren 50-60-70 en af en toe een leuke link naar de 
zeezenders: 
www.studio040.nl 
(klik op live luisteren)

Internet surftips  samenstelling:
Hans Knot & Mar�n 

van der Ven
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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 

BOEKEN:
Feuerschiff Borkumriff  - Gregor Ullsamer - Een boek over de lichtsche-
pen 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 prach-
tige 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 ver-
zending 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 Sunder-
mann 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)

HET REM-EILAND, DE ONSTUIMIGE GESCHIEDENIS VAN RADIO EN TV 
NOORDZEE - Hans Knot - In 2014 is het vijftig jaar geleden dat Radio 

en TV Noordzee van start ging. Een commercieel station dat vanuit volle zee haar programma’s 
richting Nederland straalde. Hans Knot belicht de opkomst en ondergang van deze unieke onder-
neming in zijn nieuwste boek. € 20,50 (NL) of € 25,50 (Europa)

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 bene-
den en was het avontuur plotseling over. € 22,50 (NL) of € 25,50 (Europa)

MP3 dvd: “Radio 390: Red Sands Rendezvous” - MP3 DVD met 45 uur aan opnames, jingles, inter-
views, 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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