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TEKST:
HANS KNOT

We gaan de terug naar de zomer van 1970 en als ik een paar namen van de volgende dames noem zal het
merendeel van de lezers er helemaal niets van begrijpen als ik stel dat deze vrouwen van groot belang waren
voor het runnen van een radiostation vanaf internationale wateren. Want wie kent Florence Oudenbroek,
Thin Shan Hasiang Shanfa, Lisa Christiansen of Gerrie Preuss? Het zijn vier van de acht vrouwen die gekleed
gingen in een prachtig kostuum dat toebehoorde aan de marine van een land dat niet gelegen is aan een zee
maar daadwerkelijk wel een eigen vloot had, zover bekend bestaande uit één boot.
Deze marine was speciaal in het leven geroepen nadat de International Broadcasters Society (IBS), onder leiding van de Canadees Timmy Thomason, begin 1970 bij de regering van het land besprekingen had gevoerd
met als doel een vlagregistratie bij het land te verkrijgen zodat een toekomstig zendschip in internationale
wateren zou kunnen functioneren onder de Liechtensteinse wetgeving. Men ging in Vaduz, de hoofdstad van
de ministaat, akkoord met niet alleen de registratie maar ook met het oprichten van een speciale marineeenheid die functioneel zou gaan worden aan boord van de MV King David. Dit was destijds de nieuwe naam
voor de voormalige Groninger coaster, 32 jaar eerder gebouwd, die eerder onder de namen MS Tiny en, na
herdoop, MS Zeevaart als vrachtschip dienst deed.
Opgelegd in de haven van Groningen werd de coaster aangekocht en daar zowel als elders omgebouwd voor
haar nieuwe doel, het brengen van muziek, charitatieve boodschappen als wel religieuze programma’s. Zoals
gesteld was het de IBS die achter de organisatie van Capital Radio zat en kantoor had in Bussum, terwijl ook
een bijkantoor in New York was gevestigd. De IBS was een organisatie die een beroepsvereniging heette te
zijn van radio- en televisiemensen als wel organisaties in de gehele wereld. Volgens Thomasson waren er
rond de 2000 mensen aangesloten bij de IBS verdeeld over ongeveer 100 landen, terwijl er in Nederland
weinig belangstelling voor het werk van de IBS zou zijn. De IBS werd in 1960 opgericht door de Canadees en
Berthe Beydals, een voormalige omroepster van Radio Nederland Wereldomroep en die tevens had gewerkt
bij Radio Luxembourg en de AVRO. In 1962 trouwde Beydals met Thomasson.
Ieder jaar werd er door de IBS een Award uitgereikt aan een van de meest belangrijke mensen van dat jaar
binnen de radio-industrie en zo was het eind jaren zestig één van de Veronicadirectieleden, Hendrik (Bull)
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Verweij, die de eer kreeg deze onderscheiding in ontvangst te nemen. De vraag was echter of Radio Veronica
ook lid was van de IBS. In de voorzomer van 1970 antwoordde zijn broer Dirk Verweij, die ook in de directie
zat, dat dit niet het geval was. “Ik denk dat bepaalde kerken achter de organisatie van de IBS zitten. Wij zijn
destijds benaderd om lid te worden van de IBS. Aanvankelijk bestonden er niet veel bezwaren tegen, omdat
het kennelijk een normale vereniging van grote radiostations was. Later bleek dat de vereniging volgens ons
van karakter was veranderd. Misschien is het een dekmantel. Wij hebben in elk geval besloten geen lid te
worden van de IBS, sterker nog we willen er helemaal niets mee te maken hebben.”
Vreemd genoeg was het Berthe Beydals die de pers in juni 1970 uitgebreid ter woord stond in het nog niet
volledig ingerichte kantoor in Bussum, waarbij
een van de aanwezige journalisten vermeldde
dat er meer zakken cement dan grammofoonplaten aanwezig waren in het pand. Over de
lidmaatschappen stelde ze heel duidelijk dat
er behalve de Gebroeders Verweij geen enkele
andere Nederlander lid was. Ook organisaties
als de Wereldomroep waren niet aangesloten
bij de IBS. Volgens Beydals had dit vooral te
maken met het conflict dat de reden was geweest tot ontslag van Thomasson bij de Wereldomroep. Een andere bekende radiomaker,
Edward Startz van Radio Netherlands, kreeg
de award in 1968 uitgereikt.
In de berichtgeving over Capital Radio werd
veelvuldig geschreven over een idealistische
instelling maar nog meer over tegenspoed dat
de organisatie had met het zendschip en haar
uitrusting. Men was in een korte uitzendperiode meer niét dan wél in de ether en men
werd tevens in verband gebracht met het in
bezit hebben van wapens. Echter over de
aanwezigheid van vrouwen op de King David,
dat in 1970 enkele maanden voor de kust ter
hoogte van Noordwijk in internationale wateren lag verankerd, verbaasde menig lezer van
de diverse kranten bij het zien van foto’s die
geschoten waren in de studio’s aan land als
wel aan boord van het zendschip.
Slechts in enkele infobulletins van de International Broadcasters Society en enkele kranten werd eerder
melding gemaakt van vrouwen, die actief waren binnen het radiostation aan boord van het zendschip en
aan land. Daarbij werden ze op foto’s getoond terwijl ze ondermeer actief bezig waren in de landstudio van
Capital Radio in Bussum. De luisteraar die zich enthousiast per brief richtte tot Capital Radio kreeg ook nog
eens een boekje toegestuurd met volop informatie en met diverse afbeeldingen van de voor de organisatie
actieve dames.
In de programma’s en enkele andere uitingen van Capital Radio werd de luisteraars duidelijk gemaakt wat
de doelstellingen van de IBS en dus ook Capital Radio waren. ‘Het bieden van een alternatief ten opzichte
van Europese regerings-radiomonopolies. Verder het aantonen hoe goedkoop en effectief radio kan zijn en
de vrije radio in de praktijk brengen.’
De voornamelijk non-stop muziekprogramma’s werden herhaaldelijk onderbroken voor het voorlezen van
andere doelstellingen, voornamelijk op algemeen menselijk gebied. Voorbeelden hiervan: ‘het redden van
mensenlevens en het beschermen van menselijke waardigheid’ en ‘het bevorderen van gelijke kansen voor
mannen en vrouwen’. Dit laatste werd dus duidelijk bewezen door de vrouwen zowel aan land als aan boord
van het zendschip naast de mannen op voet van gelijkwaardigheid te laten werken.
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Voor velen werd de aanwezigheid van vrouwelijke Liechtensteinse mariniers aan boord van de MV King David
heel duidelijk toen men in de maand november 1970 in het Journaal dan wel in de dagbladpers beelden
zag van een aantal vrouwen dat vanaf het gestrande zendschip richting het strand een weg baande. Velen
konden hun ogen niet geloven want vrouwen en radio was al uniek maar vrouwen op een radioschip was
helemaal niet gebruikelijk in het decennium daaraan voorafgaand, toen tal van radiozendschepen verankerd
lagen in internationale wateren in West Europa.
Maar er waren veel eerdere momenten dat vooral in lokale en kleinere kranten toch wel aandacht werd besteed aan de aanwezigheid van vrouwen aan boord van de coaster. Zo diende op een bepaald moment het
zendschip voor herstelwerkzaamheden al vrij snel de haven van IJmuiden aan te doen en door te varen naar
Zaandam om daar werkzaamheden aan de dubbelgeklapte zendmast te laten verrichten. Het was op het ANP
nieuws geweest dat het schip een veilige haven ging opzoeken en dus lukte het een verslaggever van ‘De
Tijd’ een bezoekje te brengen aan de werf, waar hij ontdekte dat er vrouwen behoorlijk aan het werk waren
om de buitenzijde het dekhuis op het zendschip van een nieuw verfje te voorzien.
Hij hoorde op afstand al een hoge stem roepen tegen Gerry dat de pers niet ter woord mocht worden
gestaan: “We mogen echt niets zeggen”, maar toch kwam een blonde vrouw van rond de 25 jaar – haar
gezicht vol verf – richting de journalist om hem kort te spreken. Ze stelde zich voor als ‘Jerry’, dit omdat er
ook Engelstaligen betrokken waren bij Capital Radio. Desgevraagd wilde ze wel stellen dat een ieder wel
iets mocht zeggen tegen journalisten maar alleen tot op zekere hoogte: “Het geheel is een experiment dat
grotendeels is geslaagd. Eerst werden we moeilijk geaccepteerd door de mannelijke bemanningsleden, maar
tijdens een storm, toen het roer en de zendmast beschadigd raakten, hebben we getoond wat we waard zijn
en sindsdien worden we gezien als volwaardige matrozen”.
Gerrie had enige tijd in Canada gewoond en allerlei baantjes aangenomen, wat ook van haar collega’s kon
worden gezegd daar ze van alles aanpakten om op een eerlijke wijze hun geld te verdienen. “Het werk
is misschien dan wel mannelijk, zoals onderhoudswerkzaamheden, maar bij Capital Radio gaat men er
vanuit dat het werk voor de vrouwen gelijkwaardig dient te zijn aan dat van de mannen. Alleen dan niet
op de Dolle Mina wijze, maar gewoon door het te doen. En het gaat op een ongelofelijke manier goed het
samen te doen.”
Naast de voornoemde acht vrouwen, die in toerbuurt met vier tegelijk aan boord zaten van de King David,
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bestond de bemanning uit een kapitein, een stuurman, twee man technisch personeel, een matroos en een
kok. Desgevraagd bleek ook dat de mannen het experiment zeer geslaagd vonden. De vrouwen brachten
in eerste instantie drie weken aan boord en drie weken aan land door maar na een aantal maanden van
proefuitzendingen, veranderde dit op 1 september 1970 in twee weken aan boord en twee weken verlof aan
wal.
Natuurlijk heerste er, zoals gewenst aan boord van een willekeurig schip, een uitermate vorm van sterkte
discipline. Andermaal Gerrie Preuss: “De discipline is als op elk schip erg streng maar toch voelen we ons
een grote familie. Het is vreselijk gezellig maar toch dient er grote discipline te zijn.” En uitgehoord over het
kostuum dat ze droeg stelde ze: “zwarte broek, wit overhemd, das en matrozenpet, alles volgens de normen
van de Liechtensteinse marine. Sommige meisjes vonden dat in het begin niet zo leuk, maar nu wil niemand
meer anders.”
Later die middag vroeg de journalist van de Tijd of ze bereid was op de foto te worden gezet. Maar Timmy
Thomasson, de directeur van Capital Radio, was inmiddels op de werf gearriveerd en gelet op de strenge
regels betreffende contacten met de pers werd er meteen een afstandelijke houding aangenomen. Reden
genoeg om hem aan de tand te voelen inzake zijn station: “Wij zijn voor ‘law-and-order’, noem het liberaalconservatief. Wij zijn wel voor demonstraties maar niet op straat zoals met de langharigen op de Dam in
Amsterdam. Deze langharigen liggen mij ook niet zo, maar dat is een persoonlijke mening. Wij zijn voor vrije
onderneming en niet gebonden aan een politieke partij of een geestelijke stroming. Desondanks hebben we
al enkele advertentie aanbiedingen van politieke partijen gekregen die graag ons radiostation als platform
willen gebruiken. Wij willen het Europese publiek laten horen dat professionele, commerciële radio goede
radio kan zijn.”
In een ander teruggevonden krantenartikel kwam Bertha Beydals andermaal aan het woord betreffende de
idealen die men voorstond en ze haalde een onderwerp aan dat niet eerder in een Nederlandse krant werd
gepubliceerd. Ze stelde dat men zich bezig ging houden door mensen te redden in ontwikkelingslanden
waarbij dit mede mogelijk werd via het oprichten van radiostations waarbij de programmamakers zich vooral
voorlichtend bezig dienden te houden om mensen te kunnen redden. Ze stelde dat de IBS daarvoor nauwe
contacten onderhield met de Action Cultural Popular in Columbia. Deze organisatie hield zich al sinds een
aantal jaren bezig met het verzorgen van educatieve programma’s via de radio in het Zuid-Amerikaanse
land.
Beydals benadrukte in het interview dat de programma’s op
Capital Radio in de toekomst niet dienden te worden gezien als
bedelacties: “Wij komen met een geheel nieuwe vorm van ontwikkelingshulp. De mensen, die straks reageren op onze acties,
geven niet alleen geld maar nemen met dat geld deel in een
project. Later krijgen zij dat geld terug. Een volslagen nieuwe
manier van ontwikkelingshulp, dat begrijpt U wel.”
Andere vormen van publiciteit waarin Berthe Beydals naar voren trad als woordvoerster geven mij de indruk dat ze de populariteit van het station groter maakte dan het in daadwerkelijkheid was. Immers was het vermogen van de gebruikte zender
zo laag dat goede ontvangst, als Capital Radio in de ether was,
alleen goed was in de Randstad. In Groningen ontving ik het
zelden in redelijke kwaliteit en dan ook nog met behulp van
praktisch goede middengolf ontvangstantennes.
Zo stelde ze na een week van reguliere uitzendingen dat honderden brieven per dag binnenkwamen op het
postadres in Bussum: “Opvallend veel reacties krijgen we binnen van academici en mensen met een adellijke
titel”, was een van haar uitspraken. In het interview werd haar ook gevraagd of er al reclamezendtijd was
verkocht waarbij de suggereerde dat er sterke banden waren met een Engels kerkgenootschap dat dagelijkse
zendtijd wenste te kopen. Een naam durfde ze niet te noemen daar er nog geen contract was getekend, wat
daarna ook niet zou gebeuren.
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Wel was ds. Geert Toornvliet uit Bloemendaal met bepaalde regelmaat was te beluisteren via de 270 meter. Hij bracht dus enig geld binnen bij Capital Radio, financiën die werden verkregen via oproepen aan de
religieuze luisteraars die maar graag doneerden. Beydals werd in hetzelfde interview ook gevraagd naar
potentiële grote vissen als de Coca Cola Company, een vraag die ze afdeed met: “Ik begrijp niet waar men
zich druk over maakt. Tegenwoordig schijnt bij ieder project van deze omgang gezocht te worden naar grote
organisaties en/of bedrijven die er financieel achter steken. Particulieren schijnen geen geld meer te kunnen
hebben.”
In de zomer van 1970 werd aan diverse journalisten een promotiepakket toegestuurd waarin door de IBS
ondermeer gewag werd gemaakt van de opening van een prachtig kantoor van waaruit het secretariaat haar
werkzaamheden kon gaan verrichten voor de IBS als wel voor Capital Radio. Mr. J. Mattiesing was benoemd
tot General Manager en werd verantwoordelijk voor het dagelijks runnen van de organisatie. Als programma
coördinatrice voor Capital Radio werd Liz Dalfsen aangesteld, die tevens de binnenkomende telefoontjes
mocht opvangen. Verder had Mattiessing de beschikking over bekwame typistes en de voor die tijd modernste apparatuur. En ook in Bussum in het nieuwe pand aan de Elisabethgaarde, werden diverse activiteiten
door diverse vrouwen verricht op voet van totale gelijkheid met de mannelijke collega’s.
In de tweede week van november 1970 raakte het zendschip op drift en liep het op de kust. Duizenden
belangstellenden kwamen op het gestrande zendschip op het strand bij Noordwijk af en vormde zich een
enorme file. Ook in de duinen en op de boulevard van de badplaats waren velen, al dan niet voorzien van
een fototoestel, aanwezig om een blik te vangen van dit radioschip met toch wel een heel vreemd uitziende
antenne. Maar was het alleen de antenne die aandacht trok?
Geruchten deden er alom de ronde binnen bepaalde kringen van de aanhangers van de zeezenders. Grote
vraag was of het schip voor andere doeleinden werd gebruikt dan alleen het brengen van een idealistische
boodschap. In eerdere instantie tijdens de voorbereiding van het project was de tender Kangeroo al eens een
haven in Engeland uitgevaren zonder de douaneambtenaren op de hoogte te stellen van de lading aan boord,
een aantal jeeps waarvan ook nog eens vage berichten de ronde deden over de inhoud van deze jeeps. Had
de International Broadcasting Society misschien banden met landen waar men het niet zo nauw nam met de
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internationale voorwaarden betreffende de levering van wapenen aan bepaalde landen?
Nieuwsgierigen genoeg in de dagen dat de King David op het strand lag. De bemanning was nog enige
tijd aan boord gebleven maar op een bepaald moment besloten sommigen toch het zendschip te verlaten
en verbaasd keken de vele op het strand en in de duinen aanwezige nieuwsgierige mensen hoe niet alleen
mannelijke bemanningsleden de tocht van het schip naar de wal ondernamen maar ook een aantal vrouwen,
gekleed in het vrouwelijke tenue van de Liechtensteinse marine, door het lage water richting de duinen
waadden.
Dat er meer aan boord van de King David was dan op het maken van radioprogramma’s gerichte apparatuur wist de gemiddelde belangstellende destijds niet totdat enige dagen later terug gegrepen werd in de
dagbladpers op de stranding en melding werd gemaakt van de aanwezigheid van traangas en automatische
wapenen – waaronder lichte en zware mitrailleurs.
Decennia later werd de voormalige directeur van Capital Radio met de aanwezigheid van de wapenen aan
boord van een zendschip dat vooral een charitatieve instelling tot doel had, geconfronteerd. Timmy Thomasson verdedigde zich met: “Het was het geval dat we ons onveilig voelden en we wilden voorbereid zijn
op eventuele pogingen om het zendschip te kapen. Alle bemanningsleden, ook de vrouwen, waren er op
getraind om daadwerkelijk tegen dergelijke acties te kunnen ingrijpen.”
Onder andere bepaalde omstandigheden bleek de bemanning echter niet adequaat in te grijpen want de reden dat het zendschip strandde op de kust bij Noordwijk was simpel en alleen te weerleggen aan het gebrek
van een machinist aan boord van de King David. Deze had tijdelijk het zendschip verlaten om thuis enkele
zaken te regelen zonder duidelijke instructies achter te laten aan de vrouwen hoe de motor van de coaster
was te starten. Hoezo, een gedegen training?
Er was op dat moment wel een kapitein aan boord, de 47-jarige Leen Plug uit Amsterdam. Toen hij merkte
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dat het zendschip op drift was geraakt wekte hij Gerrie Preuss en andere collega’s. Het was Gerrie die contact opnam met Radio Scheveningen en de legendarische woorden: “Scheveningen, help, help” zou hebben
geroepen. Maar verder zou er niet al te veel paniek zijn geweest. In totaal waren er op dat moment vier
vrouwen en drie mannen aan boord en er werd nog wel geprobeerd het noodanker uit te brengen en werd
er een poging ondernomen het schip onder zeil te zetten.
Een aanbod tot assistentie van de bemanning van de sleepboot Hector, eigendom van de firma Wijsmuller,
werd afgewezen daar men van mening was dat men het wel zou gaan redden. De wind was echter zo hard
dat de MV King David zeer snel richting het strand afdreef, liefst 8 kilometer verwijderd van waar ze eerder
die nacht nog was verankerd. Het jongste bemanningslid aan boord was de uit Amsterdam afkomstige Thin
Shan Hasiang Shanfa. Zij was slechts 17 jaar maar had totaal geen angst want volgens Gerrie Preuss riep ze
bij herhaling dat we lekker naar het strand gingen en zich afvroeg of de koffie daar al klaar was.
Nadat men op drift was geraakt had de dienstdoende kokkin, Florence Oudenbroek, nog rustig even een
kopje thee in de kombuis gezet zodat een ieder even tot rust kon komen alvorens men de puinhoop aan
boord kon opruimen, die was ontstaan doordat het schip dwars op de golven behoorlijk afwijkende bewegingen had gemaakt.
Nog voordat het zendschip uiteindelijk op het strand liep was er toch een gewenste assistentie die werd verkregen door de ondersteuning van de bemanning van de reddingsboot Kurt Carlsen die de eerder genoemde
dames en de Engelse matroos Richard Brown van het zwalkende schip haalden. De kapitein en een Britse
ingenieur, die weigerde zijn naam te noemen, bleven op het schip achter.
Terugkomend op de vermeende wapenen aan boord van de King David
stelde de vrouw van directeur Thomason, Berthe Beydals, dat het mogelijk
kon zijn dat de bemanning maatregelen had genomen ter voorkoming van
de overtreding van de Nederlandse
wetgeving, dit zonder in verder detail
te treden. Later op de dag, nadat de
stranding volop in het nieuws was geweest, stelde een woordvoerder van
de P.T.T., ondermeer verantwoordelijk
voor de opsporing van niet officieel
geregistreerde zendapparatuur, dat
er niet tegen de organisatie achter
Capital Radio zou worden opgetreden
omdat het ging om noodweer. Beydals
sprak liever over een bedrijfsrisico en
stelde dat het radiostation spoedig
weer zou terug komen op de 270 meter.
Berthe Beydals reikt AVRO-pionier Willem Vogt een IBS plaquette uit (1968)

Noch de vrouwelijke bemanning, noch [Nationaal Archief, fotocollectie Anefo, nummer archiefinventaris 2.24.01.05,
de mannelijke bemanning van de King Bestanddeelnummer 921-6368, Publiek domein]
David keerde voorgoed terug op het
zendschip. Diverse pogingen werden ondernomen door ondermeer de eerder genoemde sleepboot Hector
om het zendschip los te trekken van het strand, wat niet alleen direct mislukte, en dus vele pogingen zou
duren, maar ook veel geld zou gaan kosten. Toen uiteindelijk het schip werd losgetrokken werd het versleept
naar de haven van IJmuiden en men verwachtte dat het radiostation binnen een week weer in de ether zou
komen. Het bleek echter dat alle gemaakte kosten bij lange na niet konden worden betaald en maanden
duurde de strijd met de schuldeisers. In de voorzomer van 1971 besloot de IBS haar eigen faillissement aan
te vragen. Alle vrouwen, uitgezonderd Berthe Beydals, waren toen al vertrokken bij de IBS.
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In deze aflevering staan we stil bij de maand maart 1971. Zo
leerden we op 10 maart 1971 dat Ds. Toornvliet was ontzet uit het
predikantsambt. De particuliere synoden Noord-Holland-Oost en
Noord-Holland-West hadden namelijk besloten ds. Geert Toornvliet uit Bloemendaal te ontzetten uit het ambt. Zij stelden tot
dit besluit gekomen te zijn omdat zij hadden geconstateerd dat
ds. Toornvliet sinds zijn eerdere schorsing niet had getoond dat
hij de door de synoden veroordeelde weg wilde verlaten; dat hij
was doorgegaan met het stichten van verwarring in de kerken.
Ook heeft gewogen het feit dat hij in flagrante strijd met de door
hem bij zijn ambtsaanvaarding gedane belofte, heeft getoond het
gezag van de synoden niet te erkennen. Vanuit Bloemendaal bleef
Geert Toornvliet zijn eigen weg echter gaan en verspreidde zijn
boodschap in diverse kerken in geheel Nederland. Ook liet hij de
diensten opnemen om vervolgens via stations als Radio Caroline
en Radio Mi Amigo met grote regelmaat te laten uitstralen.
In Frankrijk werd die maand meer bekend betreffende een bevolkingsonderzoek. Een echte, systematische en wetenschappelijke
volkstelling, waarbij meer dan enkel cijfers kwamen kijken, heeft
Frankrijk nooit gekend. Wel heeft het ministerie van de Huisvesting medio oktober 1970 pakken formulieren in vele pagina’s gedistribueerd met het doel eens haarfijn te weten te komen hoe het
met de behuizing en het comfort en de uitrusting in de primaire
en secondaire (vakantie) woningen van de Fransen was gesteld.
Maar in afwachting van die resultaten, werd bekend dat de nationale kas voor de kinderbijslagen een eigen onderzoek had ingesteld. Dat onderzoek volgde intussen eerder de methodiek van de publieke opiniepeilingen, door slechts
een selecte, symptomatische en bovendien vrouwelijke minderheid als slachtoffer aan de tand te voelen.
Aan een ieder van dertig Françaises uit de honderd departementen die de betrekkelijke eer genoten van zo’n
officieel bezoek, werden niet minder dan 403 vragen gesteld. Wanneer men twee minuten per vraag uit had
getrokken dan brengt een snel rekensommetje dus aan het licht, dat in zo’n lijstje al wel snel een twaalf tot
dertien uur aan invultijd ging zitten.
ds. Toornvliet

Een der — voor die tijd nog tamelijk onschuldige — vragen luidde: ‘maakt u in afwezigheid van uw man zijn
post wel eens open?’ Iets moeilijker gelet het jaar 1971 was: ‘Wat is uw mening over het gebruik van voorbehoedmiddelen? Vindt u dat ze door de verzekeringskas zouden moeten worden terugbetaald?’ Vraag 79
was ook een heel mooie: ‘heeft u al eens over scheiden gedacht? En indien ja, met uw echtgenoot er over
gesproken? Een andere fijngevoeligheid kwam voorbij met: ‘hoe vaak maakt u gemiddeld per maand ruzie
met uw man? Hebben die disputen een gunstige, een ongunstige invloed op uw huwelijksharmonie?’
Van wezenlijk belang achtte de bijstandskas het ook te weten hoe het met de echtelijke trouw der ingeschrevenen was gesteld. Stel je toch eens voor dat de enquêteur en de dame des huizes druk bezig waren met het
doorlopen van alle vragen en het tweegesprek een tamelijk abrupt en voortijdig einde zou kunnen vinden,
indien de echtgenoot het antwoordspel bij onverwachte thuiskomst eens kwam onderbreken. Verplaatst U
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dan ook even in de persoon van echtgenoot: Zijn wederhelft te overvallen die vriendelijk babbelend een
wildvreemde buitenstaander haar en zijn wederzijdse intieme gedragingen aan de neus hangt. Kon wel eens
echt een kwestie van scheiden zijn geworden. Cijfers wat dat betreft zijn nooit bekend geworden.
Een nieuwigheid in maart was een programma dat voor het eerst op de televisie was. Een hip decor beplakt
met foto’s van sterren en labels van platenmaatschappijen dienden als achtergrond voor de proefopnamen
van een nieuwe TROS-show, die ‘Op losse groeven’ ging heten. Diverse journalisten waren uitgenodigd bij
de proefopnamen aanwezig te zijn en nadien te verhalen over hun bevindingen. Zo verscheen er op 10 maart
1971 een eerste impressie in de kranten van de Gemeenschappelijke Persdienst.
‘Het heeft iets te maken met de top 5 en een tip top 3. Hoe het er definitief zal uitzien kan nog niemand
zeggen na de eerste opnamen die vorige week zijn gemaakt in de grote NOS-kleurenstudio nummer 4 aan
de Lage Naardenseweg te Hilversum. Alle opnamen zijn op ampex gemaakt en dat duurt uren. Presentator
Chiel Montagne, met beginnende Admiraal de Ruyterlokken en een fikse knevel, werd er zelfs wat kriebelig:
van. De cameralieden zijn dat allang. Wat er precies gezegd wordt vanuit de regiekamer is onduidelijk, maar
het is niet altijd vriendelijk. De enige die de beminnelijkheid zelf blijft is de floormanager, die onophoudelijk
om applaus vraagt, dempt, sust, aanwijzingen geeft en de artiesten die zich babbelend op een tribune buiten
de schijnwerpers op de set ophouden, af en toe ook om stilte dient te verzoeken.’
Wat constateerde de verslaggever van de GPD nog meer? De helft van de Rekels (van Corry) had zich al bij
het begin van de opnamen teruggetrokken in de kantine waar een biljart stond. Corrie zat met de resterende
Rekels en haar verloofde op de set. Ronnie Tober had zich met vrouwelijk gezelschap centraal in de kantine
genesteld. Anneke Konings, de jongste medewerkende aan de show, werd geïnterviewd voor TROS-Kompas
en in een hoekje zaten knus babbelend Rika Jansen en Mieke Telkamp.

Op Losse Groeven, 1971, Peter en zijn Rockets

[Punt (ANEFO) - GaHetNa (Nationaal Archief NL)[, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37314816]

Na enige tijd riep de producer van het programma, Den Daas, zijn mensen terug naar de studio. Het werk
diende door te gaan. De wildste geruchten deden intussen de ronde. ‘De opnamen zullen wèl worden
uitgezonden, ze zullen niét worden uitgezonden. Dan werden 5, 22 en 29 april als datums van uitzending
genoemd. Uit de ampexband van anderhalf uur, zo werd bekend gemaakt, zou uiteindelijk een programma
van veertig minuten worden samengesteld, dat er de 29ste april uit zou gaan.
Vast stond destijds wel, dat de TROS-leiding zich binnenskamers ging beraden over de opzet van het nieuwe
programma en over de vraag of alle elementen, die men erin meende te laten zien, ook werkelijk zo ‘overFREEWAVE
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komen’ als bedoeld. Een oude topper, ‘Mijn
Wiegie. Was een Stijfselkissie’ gezongen van
Zwarte Riek (Rika Jansen) was nog steeds
gekend. En al mocht haar stem met de routine wat minder geworden zijn, zonder baaien
rok, maar in een oranjekleurig jersey broekpak, bleek Rika Jansen een goed geconserveerde vrouw, die de aanwezige fotografen
druk werk gaf.
Het programma zou vele jaren op de televisie
te zien zijn, waarbij op een bepaald moment
de naam in ‘Op volle toeren’ werd veranderd.
De in 1944 geboren Bert van Rheenen presenteerde het onder zijn artiestennaam Chiel
Montagne, die zijn loopbaan bij de KRO was
begonnen als stem tijdens hoorspelen en
later bekend werd via de zeezender Radio
Veronica. In 1989 werd hij tot snorrenman
van het jaar uitgeroepen en als we hem op
radioreünies tegenkomen is de snor er, al dan
niet bijgeverfd, nog steeds.
Op 7 maart 1971 was het een oploop van jewelste toen elke lezer boven de 33 jaar van de in Kopenhagen
verschenen zondagskrant krant ‘Havedbladet’ de kans kreeg gratis hasj te proberen. Men kon natuurlijk het
genotsmiddel niet zo maar gaan uitdelen aan een standje met de naam van de krant erbij. Men diende er
wel wat voor te doen en kon zich dan tussen 11.00 en 12.00 uur in een van de grote straten van de Deense
hoofdstad in verbinding stellen met een man die een hoed droeg met een gele band.
De redactie van de krant had in de meest recente uitgave het aanbod gedaan omdat vele oudere lezers de
redactie hadden benaderd met het verzoek gaarne zelf eens te ondervinden welke uitwerking hasjiesj zou
hebben. Het aanbod bleek echter slechts van korte duur. Nadat de man met de opvallende hoed — het was
uitgever en hoofdredacteur Jacob Ludvigsen hoogstpersoonlijk — enige stickies had uitgedeeld werd hij door
de politie gearresteerd wegens verboden bezit van verdovende middelen. Een speurtocht in zijn woning
leverde echter slechts vier gram hasjiesj op. Daarnaast betekende deze actie nationale en internationale
aandacht en dus meer naamsbekendheid voor ‘Havedbladet’.
Andrei Sacharof, de toenmalige eminente Sovjetnatuurkundige
en voorvechter van de burgerrechten in de voormalige SovjetUnie, heeft in maart 1971 bij zijn regering geprotesteerd dat
men politieke gevangenen met geweld verdovende middelen
toediende. De geleerde zond dit protest per telegram aan de
toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, kolonel-generaal
Nikolai Sjesjelokof. Dat dit gebeurde werd in het westen vernomen in kringen van mensen die het niet eens waren met het
beleid van de Sovjet regering.
Het telegram aan de minister was verzonden ten behoeve van
twee gevangenen die in de afdeling voor geesteszieken van een
gevangenis te Leningrad zaten. Deze mannen, Wladimir Borisof
en Viktor Feinberg, zouden in maart 1971 tegen de gevoerde
behandeling in hongerstaking zijn gegaan. Het toedienen van
verdovende middelen diende om hen te bewegen andere politieke denkbeelden te aanvaarden.
Andrei Sacharof
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Zo stelde Sacharof in het telegram: “Ik verzoek u met klem tus-

senbeide te komen en de gezondheid en het lot van deze mensen te redden.” In de gevangenis maakten
de psychiaters gebruik van zeer verfijnde methoden om druk uit te oefenen. De eerste stap was alle lectuur
geleidelijk weg te nemen. Dan zette men de gevangenen tussen woeste en zeer gevaarlijke krankzinnigen
in een veel te kleine cel. Hierop volgde het ‘zeer doeltreffende’ gebruik van verdovende middelen, die de
hersenen aantasten, en het gebruik van de elektroshocktherapie, alles bij elkaar een zeer geraffineerde manier van lichamelijke marteling vormend. De twee gevangenen betitelden de behandeling met drugs als ‘de
massa-sterilisatie van de hersenen’. Zal er, vele decennia later, er iets veranderd zijn?
Studio RONO

collectie Paul Snoek

Ook in de maand maart 1971 werd bekend gemaakt dat de RONO, de Regionale Omroep Noord en Oost,
zou worden opgesplitst in drie onafhankelijke regionale omroepen. Voor Friesland één, voor Groningen en
Drenthe samen één en voor Gelderland en Overijssel ook samen één omroep. Deze onderling onafhankelijk
van elkaar opererende stations zouden volgens de plannen respectievelijk 7, 9 en 9 uur zendtijd per week
krijgen. Dit bleek uit de nota van minister Klompé over de regionale radio- en televisie, die in die maand
werd gepubliceerd.
Zij wenste de regionale radio-omroepen in elk geval onder de vleugels van de NOS te houden of brengen.
Zelfstandige organisaties kregen van de minister geen kans tot een uitzendlicentie. Regionale televisie was
er in de plannen voorlopig niet opgenomen, evenmin als de invoering van reclamezendtijd via de regionale
radio.
De minister motiveerde haar standpunt met de overweging, dat een regionale omroep onder de NOS gebruik
kon maken van bestaande verworven kennis en bestaande technische apparatuur, zodat men goedkoper kon
gaan functioneren dan wanneer de regionale omroep geheel zelfstandig zou zijn.
Bovendien werd op deze wijze de coördinatie met de landelijke uitzendingen, vergemakkelijkt en isolatie, die
zou kunnen leiden tot mindere kwaliteit binnen het programma-aanbod, voorkomen. Wel vond de minister
dat het programmabeleid in vrijheid in de regio diende te worden vastgesteld. De minister verwierp in haar
nota tevens eventuele subsidiëring door lagere overheden. Eén van haar belangrijkste argumenten om reclamezendtijd af te wijzen was gelegen in het gegeven dat de belangen van de geschreven pers ernstig zouden
worden geschaad door verlies aan inkomsten van de adverteerders.
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Groot-Amsterdam, Rijnmond en Groot-Den Haag zouden elk ook een regionaal stations krijgen, elk voor 7
uur per week. Noord-Brabant zou één station krijgen met vier kleine zenders en in totaal 7 uur per week
aan zendtijd. De bouw en installatie van de benodigde stations zou ongeveer drie jaar in beslag nemen.
De financiële middelen dienden te worden gevonden uit de omroepbijdragen en STER-opbrengsten, wat
uiteraard de armslag van de omroepverenigingen en met name van Hilversum 3 zou gaan beknotten. Daar
kon op korte termijn destijds niets aan worden veranderd daar de hoogte van de omroepbijdragen al voor
langere tijd wettelijk vast lag. De plannen werden in een latere versie van de nota strakker omschreven en
uiteindelijk zou het nog 6 jaar duren voordat de RONO in oktober 1977 werd opgesplitst in drie verschillende
regionale radiostations.
De eventuele vormen van sluikreclame speelden ook in die tijd een belangrijke rol op zowel radio als de
televisie. Zo waren er regelmatige voetbalwedstrijden van Feyenoord en Ajax in Europese toernooien. Toen
op een bepaald moment vertegenwoordigers van de de NOS in het Hampden Park in Schotland aankwamen
ter voorbereiding van een rechtstreekse televisie-uitzending, waarbij Ajax een uitwedstrijd zou spelen tegen
Celtic uit Glasgow, stond men zeer verbaasd te kijken dat er reclameborden in het station waren opgesteld
die puur gericht waren op de Nederlandse markt.
Onmiddellijk werd contact opgenomen met de leiding van de NOS die terstond telefonisch met de directie van
het voetbalstadion sprak, waarbij heftige dreigementen werden geuit die zouden leiden tot het niet uitzenden
van de wedstrijd op de Nederlandse televisie. Dit indien de borden gericht op de Nederlandse markt niet
zouden worden verwijderd.
Een dag later waren de borden er nog steeds en greep de
grote toenmalige baas van de
NOS, Carel Enkelaar, in, waarna alsnog de borden werden
verwijderd.
In het stadion was echter genoeg geroezemoes wat een
NCRV- verslaggever deed
besluiten weer contact op te
nemen met Enkelaar, hem
vertellende dat elk moment
de borden weer het stadion
ingedragen konden worden.
Wat voor Enkelaar zaak was
om tot grover geschut over
te gaan. Om kwart voor acht
’s avonds, een kwartier voor
aanvang van de wedstrijd,
zou de raad van beheer van
de omroepstichting op grond
van de beelden, die uit het
Celtic-stadion zouden komen,
de uiteindelijke beslissing van
wel of niet uitzenden nemen.
Deze actie bleek beslissend:
de borden waren weg en bleven weg en de wedstrijd kon,
tot grote vreugde van het
kijkerspubliek, worden uitgezonden.
Een Brits krantenknipsel van
de wedstrijd Celtic - Ajax
(http://www.thecelticwiki.com)
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tekst: André van Os

De inspiratie

WKRP
in Cincinnati
van en voor

In een tijd dat je als radionerd aangewezen was op obscure, gestencilde blaadjes als het Free Radio Magazine of het chiquere RadioVisie en Freewave om foto’s te zien van radiostudio’s, was het een sensatie om op
televisie ineens naar WKRP te kunnen kijken. Deze Amerikaanse comedyserie ging over het wel en wee van
één van de slechtst presterende radiostations in de stad Cincinnati, Ohio, met DJ Johnny Fever rockend (of
slapend) in de prachtige studio, met twee robuuste draaitafels ter linkerzijde, een grote mixer met draaiknoppen, bandrecorders en een zwiepende microfoon aan een hengel. Je moest uiteraard wel op tijd je televisietoestel aanzetten want van opnemen en terugkijken was in elk geval bij ons thuis nog geen sprake. De serie
moet ergens in 1978 en 1979 in Nederland zijn uitgezonden; geen idee meer door welke omroep, maar het
zal de TROS of de VOO zijn geweest.
WKRP was niet slechts een voor de serie verzonnen radiostation, maar geïnspireerd op werkelijke stations en
personen. De bedenker van de comedyserie, Hugh Wilson, en de voornaamste schrijver, Bill Dial (die af en toe
opdraaft als zendertechnicus - nomen est omen) hadden allebei bij de ‘echte’ radio gewerkt en verwerkten
voormalige collega’s in de afleveringen. Genoemde ochtend DJ Dr. Johnny Fever, gespeeld door acteur Howard
Hesseman, had ook in het echt kortstondig als DJ gewerkt en hetzelfde geldt voor ‘station manager’ Arthur
Carlson. Eén van de bekendste afleveringen is die waarin
bij wijze van publiciteitsstunt
kalkoenen uit een helikopter
werden gegooid (wat uiteraard
gruwelijk misging: “As God is
my witness, I thought turkeys
could fly.”). Zo’n PR-stunt is in
werkelijkheid ook gedaan, al
werden de kalkoenen niet uit
een helikopter maar uit een
vrachtwagen gegooid, met
naar alle waarschijnlijkheid
minder desastreuze gevolgen
voor de beesten.
Het fictieve WKRP had op zijn
beurt invloed op de echte weFREEWAVE
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reld: het nummer ‘Heart Of Glass’ van Blondie werd mede
een hit omdat Dr. Johnny Fever het draaide op WKRP. Platenmaatschappij Chrysalis was zo attent om een gouden
plaat op te sturen, die in latere afleveringen aan de muur
hangt op de burelen van het fictieve station. Ook andere
bands zoals U2, The Cars, Toto, The Knack en Devo zouden hebben geprofiteerd van hun ‘airplay’ op WKRP, al
maakte juist het gebruik van al die mooie muziek het later
heel ingewikkeld vanwege auteursrechtenkwesties om de
serie uit te brengen op DVD.
WQXI
De serie begint als WKRP een noodlijdend easy-listening
station is met magere advertentie-inkomsten. Dan wordt
Andy Travis als nieuwe programmaleider aangenomen en
Les Nessman
hij besluit het format om te gooien naar rock-’n-roll-radio.
(Richard Sanders)
Dat leidt aanvankelijk tot gemengd reacties en soms zelfs
tweedracht bij het personeel van het station. Het behoudende deel bestaat uit nieuwslezer Les Nessman (onder meer vijfvoudig winnaar van de ‘Buckeye Newshawk
Award’ en nog steeds onder ons als twitteraar @WKRPQuotes), advertentiezendtijdverkoper Herb Tarlek en
de grote baas Arthur Carlson (‘The big guy’, hoewel zijn moeder de eigenaar is van het station). De blonde
schoonheid Jennifer (gespeeld door Loni Anderson) brengt intussen iedereen het hoofd op hol, maar zorgt
op professionele wijze voor de echte continuïteit van het station en weigert gedecideerd om koffie rond te
brengen. De voorstanders van de verandering van het format van WKRP zijn DJ Johnny Fever, die eindelijk
weer een beetje tot leven komt, zijn collega DJ in de avonduren Venus Flytrap en de jonge programma-assistent Bailey Quarters.
De schrijver van de serie, Bill Dial, had gewerkt bij de advertentie-afdeling van het station WQXI met als
curieuze bijnaam ‘Radio Korea’ in Atlanta, Georgia in 1968, samen met DJ ‘Skinny’ Bobby Harper. Dit station
wordt gezien als de inspiratie voor de WKRP show. Grappig detail: WQXI zond overdag uit met 28,000 watt
en 1.000 watt ’s nachts op 790 kHz - 790 AM. WKRP in de tv-serie zou 50.000 watt hebben, hoewel het in
latere afleveringen wordt afgezwakt tot 5000 watt. Nog altijd een aardig vermogen overigens.
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Johnny Fever
(Howard Hesseman)

Booger!
Dr. Johnny Fever werd gebaseerd op Bobby Harper (1939 -2003), geboren in de Canadese provincie Saskatchewan. Harper brak door op Cincinnati AM Top 40 powerhouse WSAI in 1964, en versleet daarna nog
een slordige 11 andere radiostations. Op WQXI in Atlanta (‘Quixie in Dixie’) was hij ochtend DJ (net als later
Johnny) en werd beroemd met haast onvertaalbare programmaonderdelen als het ‘koeien loeien ochtend
bulletin’: “There are seven moo cows on the streets of Atlanta this morning.” Echt, ik heb gezocht naar de
diepere betekenis maar deze nog niet gevonden. Misschien waren sommige ochtendshows op de radio net
zo lichtzinnig als tegenwoordig. In 1991 stopte Harper met radiowerk en ging werken voor de communicatieafdeling van Delta Air Lines en later de plaatselijke metro. Echte rock ’n roll. In de tv-serie is Johnny Fever
afkomstig van een radiostation in Los Angeles waar hij is ontslagen omdat hij ‘on air’ het woord ‘booger’ heeft
gezegd (laten we het vertalen met ‘neuspeuteraar’). Na de ‘format-change’ van Andy mag hij zeggen wat hij
wil, grijpt de microfoon en schreeuwt er vergenoegd in: ‘booger!’
Andy Travis, de programmaleider die het format van WKRP verandert in de eerste aflevering, dankte zijn
naam en een deel van zijn karakter aan de neef van de bedenker van de serie, Hugh Wilson. Maar Travis was
vooral gebaseerd op de innovatieve Amerikaanse DJ en voice-over Marion Elbridge Herrington (1935-1997),
die ook model stond voor Jeff Dugan in de film ‘FM’ uit 1978. Herrington was ook bekend als Captain Mikey,
Mikel Hunter, Motorcycle Mikel, Lefty, Hot Rocks Hunter en Oil Can Harry. En dat verklaart direct de enorme
hoeveelheid bijnamen van de WKRP DJ die in aflevering één begint als John Caravella en zich vervolgens
ontpopt tot Johnny Cool, Johnny Duke, Johnny Style, Johnny Midnight, Johnny Sunshine, Professor Sunshine,
Rip Tide and Heavy Early. Ze schijnen in de tv-serie overigens allemaal zichtbaar te zijn op zijn geliefde extralarge koffiemok.
Rolmodel Herrington was een pionier van het album-oriented rock (AOR) format bij de stations KOME in San
Jose en KMET in Los Angeles. Hij wordt omschreven als één van de allerbeste programmeurs van Top 40
radio en progressieve rock op FM. Album-oriented rock werd een Amerikaans FM radio format dat zich richtte
op album tracks van rockartiesten, aanvankelijk als een goedkope manier om de nieuwe FM te vullen, dat
volgens de Amerikaanse wetgever geen kopie mocht zijn van bestaande AM-programmering. Het vaak idealistische ‘freeform’ format (van folk tot hard rock) werd strakker geformatteerd naarmate meer luisteraars
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naar de FM verhuisden. Als terzijde: in Europa werd het ‘freeform’ of
‘progressive’ radio format begin jaren zeventig feitelijk geïntroduceerd
door het herboren Radio Caroline (en 199 / Seagull) voor de Nederlandse kust als ‘Europe’s first and only album station’.
Over WKRP (W-crap was de bedoelde grap) als tv-serie valt nog heel
veel meer te vertellen: de aanvankelijk tegenvallende kijkcijfers, het
geschuif met uitzendtijden, de veranderingen aan de verhaallijnen,
de kleurrijke personages en de acteurs. Er kwam zelfs een -minder
gewaardeerde- opvolger onder de naam ‘The new WKRP’, waarin
overigens twee hilarische afleveringen zitten van Johnny Fever die
het wereldrecord non-stop radiomaken vanaf een torenhoog billboard
probeert te verbreken gedurende niet minder dan drie weken (net
even iets meer dan Giel Beelens 198 uur die natuurlijk wel echt waren). Maar voor mij als brugklasser en radionerd-in-spé was het heerlijk om wekelijks een mooi stel mensen bij elkaar te zien die genoten van radiomaken in een studio die echt
bewoog, zonder dat je hoefde te wachten op een volgend radioblad in de brievenbus met plaatjes.
“Baby, if you’ve ever wondered, wondered whatever became of me, I’m living on the air in Cincinnati. Cincinnati, WKRP. Got kind of tired of packin’ and unpackin’, town to town up and down the dial. Maybe you and
me were never meant to be, just maybe think of me once in a while. I’m at WKRP in Cincinnati.”

Nog meer weten?
https://en.wikipedia.org/wiki/WKRP_in_Cincinnati
En het krankzinnig gedetailleerde lemma:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dr._Johnny_Fever
Veel afleveringen van (the new) WKRP staan op YouTube.
18 • FREEWAVE

Nostalgie

Creatief luisteren naar
de radio in de auto


Toen autoradio’s nog een dure optie waren...
Je kan het je nauwelijks nog voorstellen, begin jaren 70 van de vorige eeuw werden de meeste nieuwe auto’s
nog steeds verkocht zonder een ingebouwde radio. Enkel als optie verkrijgbaar. Maar omdat ‘ieder nadeel
ook z’n voordeel heb’ (dixit Johan Cruyff), kon je dan wel zelf het merk en het model kiezen. Al naargelang
jouw budget.
Mijn allereerste ‘heilige koe’ was een tweedehands NSU Prinz 1000, bouwjaar 1964, zonder radio. Gekocht
in 1973 bij de lokale autohandelaar waar ook mijn ouders klant waren. Zo ging dat toen, je trad overal in de
voetsporen van pa en ma. De Prinz en ik werden geen goede vrienden. Wat hij fout kon doen, deed hij fout.
Al na een paar maanden heb ik de ‘badkuip met dak’, zo noemde ik de auto, vervangen door een Volkswagen
Kever uit hetzelfde bouwjaar 1964. De motor was iets zwaarder, een 1200 cc, maar het feit dat ik de eigenaar
kende, had de doorslag gegeven.
Het wagentje behoorde eerder toe aan pastoor Lambrecht uit Geluwe, die er altijd uiterst voorzichtig mee
was omgesprongen. Zo stond dat nu eenmaal in het takenpakket van lokale pastoors. Naar de radio luisteren
tijdens het rijden mocht blijkbaar niet, want ook in de VW stak er geen. Helaas, met 150.00 kilometer op
de teller en er voordien zelden langere afstanden mee gereden, gaf ook auto nummertje 2 meer problemen
dan plezier.
Na een paar maanden van allerhande reparaties besloot ik opnieuw naar Garage Gobyn te trekken. De man
had eerder zonder moeilijk te doen de NSU teruggekocht en was bereid hetzelfde te doen met de auto van
meneer pastoor. Kleine voorwaarde, hij was net gevraagd om verdeler (dealer) van Mitsubishi te worden. Dat
had hij afgewimpeld, maar hij had er wel een ‘demonstratiemodel’ aan overgehouden. Zo heetten showroommodellen in die tijd. Met slechts 17.000 kilometer op de teller en een vriendenprijsje er bovenop, werd de
Lancer (bouwjaar 1974) mijn eigendom.
Derde keer, goede keer. Wij werden die keer wel goede vrienden al kon ik ook hier enkel luisteren naar het
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geluid van de motor, het rollen van de
banden en de zoevende wind wegens:
alweer geen radio aan boord. Centen
om er een te kopen en te laten inbouwen had ik niet (meer), dus moest ik al
mijn creativiteit aanwenden. In de Rumbeekse ‘stock Americain’ (tegenwoordig
Euroshop), kocht ik een antenne. Mijn
goede schoolvriend Roland Bucket, die
een opleiding elektronica had gevolgd,
kon me de nodige ‘ontstoorders’ bezorgen.
De antenne werd boven het rechtse
voorwiel gemonteerd om zo dicht mogelijk bij het handschoenenvak uit te
komen. Aan de antennekabel kon ik
mijn Loewe Opta transistor radio koppelen. Zat ik alleen in de auto dan lag
de portable op de passagiersstoel. Zat
er wel iemand naast mij dan lag de radio
onder het dashboard in het opbergvak.
Gelukkig zat daar geen klep voor, zodat
het geluid niet al te zeer gedempt werd. Tegenwoordig lijkt dat allemaal omslachtig, maar ‘less is more’. Het
werkte, we waren niets anders gewoon en bijgevolg heel erg tevreden met wat we hadden: Muziek en radio
in de auto!
Het hele verhaal schoot me weer te binnen toen ik eergisteren bijgaande foto’s terugvond. Maar ik herinnerde mij nog een ander ‘detail’. Als je goed kijkt naar de foto’s, dan zie je op de zijvleugels, net naast het
portier, een ronde sticker. Die zat niet origineel op de auto want het was er eentje van de ‘Vrienden van Vrije
Radio’. Een organisatie die gelieerd was met Capital Radio. Alweer één van die Nederlandse zeezenders met
een ultra korte geschiedenis.
Dit ideologisch radiostation was slechts een paar maanden te
beluisteren in het najaar van 1970. Achter Radio Capital zat
een beroepsorganisatie van radio en televisiemedewerkers.
Een vereniging die niet op winst uit was, de International
Broadcasters Society. Zij streden voor vrijheid in de ether. Je
kon geen lid worden van het station zelf, maar van de Vrienden van Vrije Radio. Hun stickers waren wel kopieën van de
Capital Radio-exemplaren, enkel de tekst was anders.
Het IBS-gedachtegoed volgend was ik uiteraard tot de club
toegetreden en had ik een pakketje stickers weten te bemachtigen. Toen ik in 1974 zelf met een radiovereniging begon,
leek het me meer dan een goed idee om mijn ideologie, die
ook de hunne was - vrijheid in de ether - via die oude stickers
aan de buitenwereld te laten zien. En hoe kon dat beter dan
die op mijn Mitsubishi Lancer te kleven. Symmetrisch, eentje
links en eentje rechts.

De Vrienden van Vrije Radio-sticker
De Capital Radio-versie staat op blz. 6

De blauwe Japanner heb ik tot het voorjaar van 1978 gehad. Ik heb er tienduizenden kilometers mee gereden. Vooral radio gerelateerde en muziekreizen gemaakt. Voor Baffle tweewekelijks naar Breda en overal
elders in Nederland op reportage, voor de Free Radio Road Show naar alle dorpjes en steden in Vlaanderen.
De Lancer werd opgevolgd door een Volkswagen Scirocco. Dit keer wel helemaal nieuw. Als extraatje bouwde
Garage Gobyn er een autoradiocassette van Blaupunkt in. Zonder meerkost.
20 • FREEWAVE

Nostalgie

CAI in Groningen
�


De duizenden televisieantennes, die in de binnenstad van elke stad in 1971 nog steeds op de daken stonden,
waren voor veel liefhebbers van stedelijk schoon een bron van grote ergernis. Zij vonden de antennes ‘lelijke
harken’ die het stadsbeeld in hoge mate ontsierden. Rond die tijd verdween er af en toe een ‘hark’ van de
daken – al dan niet door stormachtig weer als oorzaak. Maar er waren meer mogelijkheden om de antennes
te laten verdwijnen, zoals in de Martinistad Groningen.
Ambtenaren van de gemeente Groningen oriënteerden zich namelijk over het aanleggen van een centrale
antenne-inrichting, waarop alle televisies en radiotoestellen zouden kunnen worden aangesloten. Bovendien
hadden rond die tijd zowel de leden van de Tweede en Eerste Kamer een wetsontwerp aangenomen, waardoor het mogelijk werd van overheidswege een Centraal Antennes Systeem (CAS) voor het gehele land in
te voeren.
Verschillende grote en middelgrote gemeenten in Nederland waren al druk bezig met de invoering van een
centrale antenne-inrichting. Het Groninger college van B. en W. stelde in de wekelijkse vergadering begin
maart 1971 met deze ontwikkelingen niet te willen achterblijven. Aan de toenmalige wethouder drs. M. J. van
den Berg werd opgedragen zich over de eventuele realisering van een dergelijk systeem in de stad Groningen
te gaan beraden.
Hij had klaarblijkelijk gerekend op deze opdracht, immers zat het onderwerp in zijn portefeuille, want hij gaf
staande de vergadering, zijn eerste aanzet: “Die harken op de daken ontsieren het stadsbeeld en moeten
eigenlijk verdwijnen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te bewerkstelligen. In de nieuwe stadswijken
wordt het ontvangen van radio- en televisiesignalen al door het gebruik van centrale antennes, gedaan.” Van
den Berg doelde hierbij op de drie wijken die toen al grotendeels waren afgebouwd: Selwerd, Paddepoel en
Vinkhuizen. “Voor de binnenstad bestaan er meerdere manieren en uiteraard is ook nog de landelijke ontwikkeling met het Centrale Antennesysteem gaande.”
Volgens de toenmalige versie van de omroepwet waren er twee mogelijkheden een systeem voor de stad
Groningen in te stellen. De eerste was dat het gebeurde onder supervisie van de NOS, en de tweede dat
de steden een en ander zelfstandig tot ontwikkeling zouden brengen. Aan de toekomst voor de regionale
omroep RONO, een voorganger van RTV Noord, had de wethouder ook gedacht: “Er liggen bij een centrale
antenne-inrichting mogelijkheden voor regionale televisie, maar daarover moet ik mij nog verder oriënteren.”
Het duurde echter nog 24 jaar alvorens er echt sprake kon zijn van regionale televisie voor de provincie
Groningen want in 1995 werd de naam van Radio Noord veranderd in RTV Noord.
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Ook de stedenbouwkundige adviesraad hield zich in die tijd bezig met de bestrijding van de antennes. Zo gaf
dhr. J. H. Zeeven, lid van die adviesraad, in een interview in het Nieuwsblad van het Noorden zijn mening
over het antenneoerwoud. “De bedoeling van ons is om de burgerij in te schakelen bij het verfraaien van het
stadsbeeld. We moeten van die verrekte rare dingen op de daken af. Antennes, die niet nodig zijn kunnen
gemakkelijk verwijderd worden, als mensen in een bepaalde buurt maar zouden samenwerken. Wanneer
door de gemeente een centrale antenne- inrichting voor de hele stad zou worden ingesteld, zijn we natuurlijk
helemaal klaar.”
Maar het ging
De ‘harken’ op daken
allemaal minmoesten verdwijnen
der snel dan
verwacht want
de regelgeving
in ons land had
destijds de nodige beperkingen voor het
verspreiden
van radio- en
televisiesignalen.
Vanaf
1970 kon dan
wel een machtiging worden
a a nge vraagd
voor de aanleg
en exploitatie
van een gemeenschappelijke antenneinrichting, de
zogenaamde
GAI. Dit betekende een kabelnetwerk bestemd voor een kleine groep woningen. Ook was het mogelijk vergunning te
verkrijgen voor de aanleg en exploitatie van een centrale antenne-inrichting, een kabelnetwerk bestemd voor
wijken, plaatsen of hele gemeenten, de zogenaamde CAI.
Een dergelijke machtiging kon verkregen worden als aan technische en administratieve voorwaarden werd
voldaan. Een GAI mocht in principe niet groter zijn dan 100 aansluitingen en na het kruisen van een weg
mocht het signaal niet meer worden versterkt. Een CAI was beperkt tot de gemeentegrens. Gedurende de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werden in vrijwel alle gemeenten een of meer kabelnetten aangelegd; maar
per aansluitgebied werd slechts één machtiging aan een woningcorporatie of bedrijf verleend. Geleidelijk aan
kwamen de kabelnetten in exploitatie bij gemeentelijke diensten. Vaak kwam dat omdat woningcorporaties
de rechten voor hun GAI overdroegen aan de gemeente waarin de coöperatie actief was. Later werden de
regels verruimd en mochten de kabelnetten van gemeenten worden gekoppeld en konden ze samen van één
ontvangstation gebruikmaken.
In Groningen werd voorzichtig het kabelnet opgezet en toen jaren later de lokale radio eindelijk op 12
november 1984 via de kabel van start ging dienden de vrijwillige medewerkers ook nog maar eens af te
wachten of er luisteraars waren die afstemden op de programma’s. Het geval was dat de schrijver van deze
rubriek de eerste presentator was in de ochtend en het luisterpubliek herinnerde aan het gegeven dat de
uitzendingen werden verzorgd via het informatiekanaal van de televisie van het kabelnetwerk in Groningen.
Het zou nog maanden duren alvorens het signaal via de kabelradio was te ontvangen. De programma’s werden verzorgd vanuit een voormalig schoolgebouw aan de Donderslaan in Groningen waarbij een deel van
Radio Stad voornamelijk muziekprogramma’s waren maar ook aandacht werd besteed aan actualiteiten en er
tevens programma’s waren voor minderheden. Daarover een andere keer meer.
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Winkelcentrum

Paddepoel
46 jaar

Winkelcentrum Paddepoel, 1993 [Werkgroep Erfgoed Groningen]

tekst: Hans Knot

In iedere stad zijn er meerdere te vinden, in een groot dorp zelfs ook een. We vinden het de normaalste
zaak van de wereld als er een winkelcentrum aanwezig is en we de doorsnee winkels bezoeken die in vele
winkelcentra gelijk zijn, een kleine middenstander daargelaten. Maar in vroegere tijden diende je maar af
te wachten of er op redelijke afstand een winkelcentrum was. De wijk Paddepoel in Groningen bestaat een
halve eeuw maar toch was er, ondanks de 4500 nieuwe woningen, geen winkelcentrum aanwezig. Slechts
een paar noodwinkels waren er voor de eerste nood maar bewoners dienden vooral buiten de wijk hun
inkopen te doen.
Het duurde een paar jaren alvorens de eerste aanzet werd gedaan tot de bouw en inrichting van een winkelcentrum. Het was op 18 december 1968 dat de toenmalige burgemeester van Groningen, J. J. A. Berger, de
eerste paal voor het winkelcentrum ‘De Paddepoel’ sloeg.
In maart 1971 zou dezelfde persoon het winkelcentrum, inclusief de twee grote trekpleisters HEMA en VenD,
officieel openen. Voor zowel de ondernemers als de consumenten een heuglijke dag, die dan ook met de nodige festiviteiten omgeven werd. In de week vooraf de opening kregen de bewoners van de stad Groningen
en haar randgemeenten een speciale feestkrant in de bus. Daarin werden onder meer de spelregels van drie
´weergaloze´ wedstrijden uiteengezet.
Allereerst was dat een grote sleutelspeurwedstrijd. In een gebied van ongeveer een vierkante kilometer
rondom het winkelcentrum werden 75 grote koperen sleutels verstopt, die de vinder stuk voor stuk recht gaven op een prijs. De tweede wedstrijd bestond uit het zoeken van winkelnamen bij verschillende in de feestkrant afgedrukte foto’s. Een grote kleurwedstrijd voor de kinderen behoorde eveneens tot de festiviteiten.
In het winkelcentrum
waren in eerste instantie precies 41
middenstandsen
grootwinkelbedrijven gevestigd. Mede
door het gevarieerde
FREEWAVE

Nostalgie

• 23

branchepatroon was het centrum in de beginjaren méér dan een wijkcentrum. De heer Geelkerken was voorzitter van de Stichting Winkelcentrum ‘De Paddepoel’ en volgens hem waren er duurzame goederen die in de
al bestaande winkelcentra niet te koop waren wel in het centrum ‘De Paddepoel’ te verkrijgen. Het centrum
was volgens hem daardoor het eerste stadsdeelcentrum in de stad Groningen, dat meer in de aanbieding
had dan een doorsnee winkelcentrum.
Het centrum was dan ook niet alleen gericht op de bewoners van de wijk Paddepoel maar op het gehele
noordelijke stadsdeel, inclusief de randgemeenten. Dus ook voor de bewoners van de wijk Selwerd en de
toenmalige in ontwikkeling zijnde nieuwbouw in de wijk Vinkhuizen.
Het winkelcentrum ‘De Paddepoel’ had destijds een bebouwde oppervlakte van bijna 15000 m2. De bebouwing van de HEMA en van VenD namen daarvan ruim 3000 m 2 voor hun rekening. De vooraanzichten
van de etalages hadden samen een lengte van 900 meter. Op het parkeerterrein was direct plaats voor 600
auto’s. De verwachting was dat door middel van een parkeerdek (parkeerplaats op poten) deze capaciteit
tot 1000 zou kunnen worden uitgebreid. Persoonlijk kan ik me niet herinneren dat dit ook daadwerkelijk is
gerealiseerd. Voor 700 fietsen en motorfietsen was er stallingsruimte gecreëerd.
In die tijd was het een gewoonte om bijzonderheden op te sommen met betrekking tot de bouw. Zo was er
ruim 13 kilometer aan betonnen palen geheid. Men ging er vanuit dat ongeveer 35.000 consumenten regelmatig het centrum zouden bezoeken, een aantal waarop de inrichting dan ook was afgesteld. Bij de opening
bleek dat de architectonische opbouw zodanig was dat de bezoekers zowel van binnen als van buiten de
etalages konden zien. De twee absolute aandachtstrekkers waren de winkels van HEMA en van VenD en die
waren beiden aan de rand van het centrum gelegen. Bovendien was er een zogenaamde droogloopruimte.
Ideeën voor een gehele, eventueel flexibele overdekking, waren er destijds wel, maar werden destijds nog
niet geconcretiseerd.
Op de dag van de opening was het winkelcentrum nog niet helemaal bezet. Voor ongeveer tien panden
diende door de Stichting Winkelcentrum ‘De Paddepoel’ nog een ondernemer gevonden te worden. Men
dacht daarbij onder meer aan een radio- en televisiezaak, een zuivelspeciaalzaak, een speelgoedwinkel een
coffeeshop (in de oude betekenis van het woord) en een reisbureau.
Winkelcentrum Paddepoel, 1993 [Werkgroep Erfgoed Groningen]
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Winkelcentrum Paddepoel, 1993 [Werkgroep Erfgoed Groningen]

En dus kwam een grieperige burgemeester J. J. A. Berger half maart 1971 het winkelcentrum ‘De Paddepoel’ officieel openen. Berger moest daarvoor in een auto – ‘eend’- door een met slingers versierde
erehaag rijden en dat ging hem zeer goed en snel af, hoewel er chauffeur hem erin reed. Een verslag in het
Nieuwsblad van het Noorden de volgende dag meldde ondermeer: ‘Zo vlot zelfs dat een groot gedeelte van
de samengestroomde menigte het heuglijke feit nauwelijks kon aanschouwen. Direct daarna echter hadden
de honderden belangstellenden voldoende gelegenheid om de burgemeester te bekijken. Hij maakte een
tocht langs alle grootwinkel- en middenstandsbedrijven. Dit in aanwezigheid van het bestuur van de Stichting
Winkelcentrum De Paddepoel en een groot aantal genodigden.
Voor ditzelfde gezelschap, aangevuld met uitgenodigde huisvrouwen en detailhandelaren, sprak de burgemeester na de openingshandeling in de ontvangsthal van het GAK-gebouw enkele woorden. “Ik hoop dat het
winkelcentrum De Paddepoel een wezenlijke bijdrage tot ontplooiing van deze belangrijke wijk zal zijn.”
Op de ochtend van de opening had de middenstandvereniging nog goed nieuws want twee van de leegstaande panden waren alsnog verhuurd en zouden een slagerij en een sportzaak gaan huisvesten, waardoor nog
8 panden leeg bleven staan. Tijdens de opening werd tevens bekend gemaakt dat de bedrijfsleiding van De
HEMA in ‘De Paddepoel’ met een nieuw verkoopsysteem ging werken, dat in samenwerking met sociologen
en verkoopdeskundigen was ontwikkeld. Dit systeem stelde de huisvrouw in staat sneller te winkelen. Voor
een groot aantal afdelingen waren centrale ‘afrekeneilanden’ aangebracht, waar de winkelende huisvrouw
de door haar zelf uit de vakken genomen goederen mee naar toe nam. Het lijkt 45 jaar later heel normaal te
zijn maar in 1971 was het een geheel nieuw verschijnsel. Het VenD-filiaal was er een van het Vendet-type,
waarin de zelfbediening ook ver was doorgevoerd.
Inmiddels zijn we vele decennia verder,
is VenD al vele jaren uit het winkelcentrum ‘De Paddepoel’ verdwenen en zelfs
als warenhuis geheel opgeheven. De
mix aan winkels is, zoals in elk gemiddeld winkelcentrum in ons land, met een
te weinig variatie aan winkelbranches en
een teveel aan bepaalde andere winkelsoorten als bijvoorbeeld telefoonwinkels.
Ook is het aantal van drie van grote drogistconcerns vlakbij elkaar gelegen echt
niet passend in deze tijd. Daartegenover
staat dat er slechts één zelfbedieningsconcern is gevestigd en wel een filiaal
van Albert Heyn. De komende jaren zal
er een uitbreiding van ‘De Paddepoel’
plaats gaan vinden waarbij hopelijk ook
over de invulling goed zal worden nagedacht.
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De ramp met de berlin
tekst: Lieuwe van der Velde

Het wrak van de Berlin

Op zolder bij een kennis vond ik een boekje geschreven door JeanLouis Pisuisse. Helaas mocht ik het boekje niet houden, maar wel
scannen. Ik had nog nooit van de Berlin gehoord, maar als je dan gaat
zoeken, en vervolgens schrijven naar de gemeente Hoek van Holland
komt er veel informatie naar boven.
De Schipbreuk van de ‘Berlin’
21 februari 1907
VOLLEDIG VERHAAL VAN DE SCHEEPSRAMP AAN DEN HOEK VAN
HOLLAND,
J. LOUIS PISUISSE,
den Verslaggever van het Algemeen Handelsblad.

Jean-Louis Pisuisse

Een van de grootste rampen op zee voor de Nederlandse kust vond
plaats op 21 febr. 1907. En voor de Nederlandse kust is in dit geval wel erg letterlijk, want de Berlin strandde
op de pier van Hoek van Holland tijdens een flinke storm. De Berlin onderhield een regelmatige veerdienst
van Harwich naar Hoek van Holland. Helaas kwamen 128 van de 143 opvarenden om het leven.
Prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin bracht een dag later een bezoek aan de onheilsplek en ging aan
boord van een loodsschip, om de bergers van de overleden drenkelingen op zee en de redders van de vijftien
mensen op de achtersteven aan te moedigen. Het redden van die mensen was met zeer veel moeite gelukt.
Een belangrijke rol hierin was weggelegd voor Martijn Sparling uit Ouddorp, schipper van het bergingsvaartuig Van der Tak.
De journalist Jean-Louis Pisuisse van het Algemeen Handelsblad was een van de eerste Nederlandse journalisten ter plekke. In zijn boekje lezen we het volgende: ‘O, die trein naar den Hoek leek mij veel te langzaam
te gaan. Popelend van ongeduld zat ik aan elk station seconden te tellen en altijd scheen het mij toe, dat
de trein veel langer stopte dan noodzakelijk was. In den Haag de eerste aanwijzing, dat er in de buurt iets
gaande was. Heeren met petjes —ongewoon verschijnsel in ons land — en binocles aan riemen. Dames
ostentatief in een avonturenkostuum gestoken. Eindelijk Schiedam! En overstappen voor den Hoek. Reeds
staat het perron zwart van menschen en verdringt men zich in de wachtkamers. Over zijn tijd stoomt een
trein binnen. Veel te kort natuurlijk. Wagens worden erbij geschoven.
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Er is onder de langs den trein dravende, plaats zoekende passagiers een pretstemming, als zouden ze straks
naar een kermis rijden. Je hoort ze in volle bagagewagens stampen en zingen. In ons compartiment, gelukkig rustiger, gaat het gepraat over het ongeluk: wat er al van bekend is, hoe het moet zijn gebeurd, hoeveel
lijken er al zijn aangebracht. Wij, verslaggevers, — een paar collega’s heb ik reeds in Schiedam aangetroffen
— zitten daarbij op heete kolen.’
Het juiste aantal opvarenden op de veerboot was destijds
niet onmiddellijk bekend. Berichten in Engelse kranten varieerden van 128 tot 180 opvarenden. Tegenwoordig weten we
dat 128 van 143 opvarenden omkwamen, onder wie veertig
bemanningsleden; bijna allemaal uit Harwich. De ramp met
de ‘Berlin’ was destijds een zeer grote, zo niet de grootste
scheepsramp, en was aanleiding om sindsdien alle scheepsongevallen door de overheid te laten onderzoeken. Hiervoor
werd de Schepenwet opgesteld.
Toen het s.s. Berlin de haven van Harwich verliet, woensdag
20 februari 1907, stormde het al en het was bitter koud. Enkele mensen van het Duitse operakoor, die in de haven van
Harwich even aan dek kwamen kijken, werden door de bemanning dringend verzocht de warmte binnen op te zoeken.

Kapitein Precious.

De boot bereikte de pieren van Hoek van Holland rond 5:00
uur ‘s ochtends met flinke vertraging. Dat was helemaal tegen de zin van kapitein Precious, die er om bekend stond stipt
te zijn. De stroming en de wind dwongen het schip richting
de kop van de pier. De Berlin was vrijwel onbestuurbaar geworden en het schip was overgeleverd aan de grillen van het
water. Deskundigen schetsten de situatie van toen: “De wind
kwam uit het noordwesten en blies dus van achteren tegen
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het schip. Vanwege de ondiepte dichter bij de kust krijg je grondzeeën. Dan wordt het achterschip weggezet,
naar stuurboord toe. Toen ze dat eenmaal zagen waren ze al veel te dicht bij de Noorderpier. Ze hebben
geprobeerd een gevaarlijke situatie te voorkomen door roer te geven, met vol vermogen, om te proberen
bij de pier vandaan te komen. Dat was echter te laat. Het achterschip draaide naar de Noorderpier toe. En
dan doet de wind de rest. Die drukt ‘m er zo tegenaan. Het schip, is gewoon in het midden tegen die pier
aangekomen, het slechtste punt natuurlijk.”
loods Johannes Bronder

Door de klap werden kapitein Precious en loods Bronder, die op de
brug stonden, meteen overboord geslagen. Ook andere passagiers
die geen houvast hadden, verdwenen in zee. Loods Bronder was het
enige Nederlandse bemanningslid aan boord van de Berlin. Hij werd
geboren in 1853 in Zwartezwaai. Bronder begon als visser. In 1877
trad hij in dienst bij het loodswezen en na 7 jaar werd hij loods aspirant. Na studie werd hij vervolgens loods en ten slotte stoomloods.
Zijn lichaam spoelde pas op 10 maart aan op het strand van Rockanje. Hoe hij destijds het besluit heeft kunnen nemen om ondanks
de zware golfslag en het noodweer, toch binnen te lopen zal altijd
een mysterie blijven. Je zou zeggen, dat hij, met zijn ervaring toch
zou besluiten om op zee te blijven en de storm af te laten nemen,
desnoods met een sleepanker of het gewone anker.
Er werden vuurpijlen afgestoken, en de reddingsboot ‘President Van
Heel’ kwam in actie. Deze reddingsboot was gebouwd in 1893 op de
werf ‘Thorncraft Thames Londen’ in opdracht van de KNZHRM. Het
geheel werd voortgestuwd door een stoommachine met voor die tijd
een revolutionaire aandrijving. Dus geen schroef, maar een centrifugaal pomp. En ook uniek aan deze boot was, dat de romp van binnen
en van buiten gegalvaniseerd was. Dit om roesten te minimaliseren.

Deze pomp zorgde met een krachtige waterstraal voor de aandrijving. Een schroef was uiteraard geen optie,
want voor mensen, die in het water drijven was dit een levensgevaarlijk ding. Na vele jaren dienst is het schip
voorzien van een kajuit en een dieselmotor en ligt nu in Amsterdam.

Om 6.30 uur viel op de ‘Berlin’ de elektriciteit uit. Kapitein G. Jansen bereikte met zijn reddingsboot het schip,
maar zijn pogingen om een lijn over te schieten mislukten. Weliswaar werd één lijn gevangen, maar een
grote golf sloeg de reddingsboot achteruit en het eerder uitgezette ankertouw brak. Zonder anker zouden
reddingspogingen neerkomen op zelfmoord; de reddingsboot keerde terug naar de haven van Hoek van
Holland. De ‘Berlin’ werd voortdurend door de beukende golven tegen de pier gewerkt, de brug werd van
het schip geslagen, en omstreeks 7:30 brak de ‘Berlin’ doormidden. Het voorschip zonk weg langs de steile
voorkant van de pier, met passagiers en al, in diep water; de mast met de twee stormballen, als teken van
onbestuurbaarheid, was het enige, dat tussen de schuimvlokken zichtbaar bleef.
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Het achterstuk, met daarop nog een aantal overlevenden, bleef achter
op de pier. Toen de reddingsboot terugkeerde, kon een drenkeling uit
het water gered worden, de Ier G. W. Parkinson. Er werden die dag
meerdere reddingspogingen ondernomen, maar noch de reddingsboot, noch de inmiddels gearriveerde sleepboten, noch de vaartuigen
van de loodsdienst konden iets uitrichten. Kapitein Jansen zei later
tegen Pisuisse: “God, meneer, dat krankzinnige gegil gaat je door
merg en been, en maakt je gek bij de gedachte dat je er toch maar
machteloos tegenover staat.”
De daaropvolgende nacht van 22 op 23 februari bracht meer regen,
hagel en sneeuw, mensen stierven van uitputting en kou, en wie niet
meer de kracht had om zich vast te houden als de brekers over het
dek sloegen, werd overboord geslagen. In de morgen van vrijdag
23 februari werden nieuwe reddingspogingen ondernomen, zonder
resultaat. Zijne Koninklijke Hoogheid, Prins Hendrik der Nederlanden,
Kapitein
kwam – zoals al gesteld - naar Hoek van Holland om vanaf het dek
Jansen
van loodsvaartuig ‘Hellevoetsluis’ de reddingswerkzaamheden te aanschouwen. De storm was inmiddels iets in hevigheid afgenomen en men ondernam vanaf de ‘President Van
Heel’ en het laatste stuk lopend, via de pier, een poging om het wrak te bereiken. Eén man lukte het vaste
voet op de pier te krijgen, maar hij moest
afzien van verdere pogingen en keerde
terug. Vier zeelui, die hadden aangeboden te helpen en die in een aparte sloep
gekomen waren, te weten, Klaas Ree, K.
Schoonbeek, P. Jansen en T. van Duijn
slaagden echter wél in, bij de lichtopstand
op de pier te komen en er te blijven.
Schipper Berkhout van de ‘Hellevoetsluis’
liet daarop vier vrijwilligers hun voorbeeld
volgen. De mannen bereikten de lijzijde
van de ‘Berlin’, maar de verzwakte passagiers waren niet meer in staat om een lijn
te vangen. Een van de redders begaf zich
daarop te water (!) om een overboord
hangende lijn te grijpen, wat wonderwel
gelukte, en deze werd vastgeknoopt aan
de lichtopstand op de pier.
Het lukte elf passagiers om via dit touw
de pier te bereiken. Een van hen, de jonge
vrouw Meta Schröter, kwam ten val, maar
werd uit het water gered. Zij was lid van
het Duitse operagezelschap, dat op terugreis was van een optreden in Engeland.
v.l.n.r.: Klaas Ree, K. Schoonbeek, P. Jansen en T. van Duijn
De wind bereikte opnieuw orkaankracht,
en de mannen keerden terug naar de ‘President Van Heel’ met de elf geredden. Zij bereikten in de namiddag de haven van Hoek van Holland. De laatste passagiers, drie vrouwen die de oversteek via het touw niet
durfden te maken, hadden zij moeten achterlaten op de het dek van de ‘Berlin’.
In de nacht van vrijdag op zaterdag besloten de buitenstaanders Martijn Sparling, schipper van het bergingsvaartuig ‘Van der Tak’, tezamen met zijn neven Leendert en Cornelis Sparling en George Moerkerk, een
laatste reddingspoging te wagen. De schipper van de sleepboot ‘Wodan’, J. van Rees, bracht het viertal naar
de noordpier, waar zij na middernacht aankwamen. Wadend door het ijskoude water, zich vasthoudend aan
de palen om niet door de overkomende zee weggeslagen te worden, bereikten zij het wrak. In het duister
vonden zij het touw dat die dag eerder was gebruikt, en zij knoopten het opnieuw vast aan de lichtopstand
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van de pier. Martijn klom naar boven. Het wrak werkte zwaar, de houten dekken waren op sommige plaatsen
gebroken. Hij vond de drie vrouwen op het promenadedek. Een van hen, Mevrouw Wennberg, hield nog het
lichaam van haar dochtertje vast, dat van de kou was gestorven. Een voor een werden de vrouwen van boord
gehaald; het 16 jaar oude dienstmeisje, Mina Rippler, als laatste, omdat zij er op stond dat haar mevrouw
voor zou gaan. Mevrouw Margarethe Theile was er erg slecht aan toe en moest door Cornelis gedragen
worden, maar het zestal bereikte uiteindelijk veilig de ‘Wodan’.
Om vier uur in de ochtend van zaterdag 23 februari legde de sleepboot aan, aan de steiger van de Harwichdienst, en de overlevenden werden overgebracht naar Hotel Amerika. Op dat moment was ook de storm
gaan liggen. Van de 143 opvarenden hadden er slechts vijftien de ramp overleefd.
Apart was, dat tijdens de sloop van het achterschip, in de maanden erna, boven de waterlijn vele droge en
beschutte hutten werden ontdekt. Dat had de drie vrouwen in ieder geval heel veel kou en ellende bespaart.
Marie-Louise Schulte, de kleindochter van Louis Lasance een stoker op de Berlin, vertelde hoe haar grootmoeder het nieuws over de Berlin en haar zoon hoorde: “Vlakbij het huis van mijn grootouders was een
tijdschriftenzaakje. Daar hadden ze een leitje waarop belangrijke dingen werden geschreven. Toen kwam
er iemand naar de familie toe die zei: “Weten jullie dat de Berlin vergaan is? Daar zit toch Louis op? Op dat
moment kreeg mijn grootmoeder te horen wat er aan de hand was.”
Nog een stukje verslag van Pisuisse: ‘Nu en dan zag men op het strand een groepje menschen samenscholen
om een donkere figuur heen, die neergestrekt lag op het bleke zand. Dan holden de nieuwsgierigen bij tienen twintigtallen daarheen, onbegrijpelijk belust op een luguber schouwspel: dan was er weer een lijk aangespoeld.” In korte tijd spoelen 26 lijken aan: 21 mannen, 4 vrouwen en het kleine jongetje August Hirsch.
Ik zie het lichaam van Hirsch in de loods van de Holland Amerika-lijn, waar alle doden worden verzameld,
liggen. Een knaapje van vijf jaar dat in zijn matrozenpakje was komen aandrijven, lag er nu op de dodenbank
zo lieftallig in ‘t wit met zwarte krulletjes, nog nat van het water.’
Michael Kelly, de neef van het jongetje Hirsch: “Hij werd gevonden in de armen van de steward. Mijn groot30 • FREEWAVE
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moeder vertelde me dat hij een van de weinigen was wiens gezicht niet door de basaltblokken was beschadigd. Hij zag eruit alsof hij rustig was gaan slapen.”
Koningin
Wilhelmina
schreef het volgende
over de rol van prins
Hendrik tijdens de ramp:
‘In 1907 gebeurde er
iets, dat mijn man in een
geheel andere verhouding bracht tot ons volk.
Het was de stranding en
het in tweeën breken bij
zwaar stormweer van
de lijnboot op Harwich,
de ‘Berlin’, op de pier bij
Hoek van Holland. Hendrik begaf zich er onmiddellijk heen om te zien of
hij helpen kon en vond
daar een eigen taak. Aan
het technische reddingswerk nam hij niet deel,
maar hij was een morele kracht en steun voor de anderen. Tot toen was zijn ware aard en inborst nog weinig
bekend, hij was zo bescheiden en drong zich nooit op de voorgrond. Maar toen wist het volk ineens welk
karakter hij had en bij zijn terugkeer van de redding viel hem een geestdriftige ontvangst ten deel. Hij werd
een warme vriend van de redders en het reddingwezen in het algemeen en is dit tot zijn dood gebleven.
Toen het voorzitterschap van ‘Het Nederlandsche Roode Kruis’ vacant werd, benoemde ik hem tot voorzitter.
Hij werkte er als zodanig hard aan mee dit gereed te maken voor de vervulling van zijn taak in oorlogstijd en
deed alles wat in zijn vermogen lag om het tot groei en ontwikkeling te brengen. Op zijn bureau op het Rode
Kruis ontving hij zeer velen en had een ieder gelegenheid hem met zijn belangen te benaderen. Daarvan
werd steeds een druk gebruik gemaakt. Met ondersteunen, hoorde hij er de noden van elkeen aan. Deze
werkkring had tot zijn dood zijn gehele hart; hij had zo’n intense behoefte om leed te helpen verzachten.’
Het verslag van Pisuisse in zijn boekje is zeer gedetailleerd en absoluut de moeite waard om te lezen en hij
besluit zijn verhaal met het volgende: ‘Roekeloosheid valt ten laste van den gezagvoerder der ‘Berlin’ noch
van de directie der Harwichlijn te bewijzen. Andere stoombooten zijn even na de ‘Berlin’ den Waterweg binnengevallen, andere zijn gelijk met haar uitgegaan,—trouwens in Harwich kan de Noordwesterstorm niet zoo
gewoed hebben als hier op de kust; tal van gezagvoerders handelden onder overeenkomstige omstandigheden geheel gelijk kapitein Precious.
Dus treft niemand een verwijt van schuld voor de ramp. Dat geen herhaling er van zich zal voordoen, men
mag het hopen en bidden, doch in menschen macht ligt het niet altijd, om dat te voorkomen. Neen, indien
ooit, dan is in deze noodig berusting in het onvermijdelijke bij gestadig bidden om afwending van gevaar.
Goddank, op onze Hollandsche kusten, zoo gevaarlijk met haar zandbanken, met haar breede stranden, die
weer den bouw van basaltdammen als kunstmatige rotsen noodig maakten, Goddank op die
kusten zijn ook gekweekt die kloeke, welberaden, moedige mannen, de Redders. Op hen
blijft ons vertrouwen! J. L. P.’
De meeste van de omgekomen mensen zijn begraven in een massagraf op de begraafplaats
Beukenhage in s ‘Gravensande.
Krantenbericht van 28 mei 1907
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Tekst:
Hans Knot

Mr. Roosjen

NRU: Donkere

wolken verwacht
Ik neem U mee terug naar het begin van het jaar 1967. De Nederlandse omroepen vielen nog steeds onder
de NRU, dat stond voor de Nederlandse Radio Unie. Vanuit zee was het vooral Radio Veronica dat vele Nederlanders deed afstemmen op de 192 meter en dus niet of veel minder op de publieke omroepen. Op een van
de vele Nieuwjaarsbijeenkomsten in het Hilversumse, in dit geval die van de NRU, wees de toenmalige voorzitter mr. A.B. Roosjen op de moeilijke financiële situatie waarin de omroepen zich volgens hem bevonden.
Hij haalde een aantal punten naar voren waarop zijn vermoedens berustten. Zo waren in 1966 de hoogte van
de inkomsten op de luistergelden gelijk gebleven, maar waren de loonkosten in de daaraan voorafgaande
drie jaren met 40% gestegen. Hij meende dat indien het niveau van de programma’s in 1967 gelijk zou blijven, dat het de verwachting was dat de radiopoot eind van dat jaar ‘rood’ zou schrijven, mede gelet op het
gegeven dat de na de Tweede Wereldoorlog opgebouwde reserves waren opgebruikt.
Bij de begrotingsdebatten in 1966 had de toenmalige minister voor CRM, Vrolijk, dan wel voorgesteld dat de
luistergelden zouden worden verhoogd als de inkomsten uit de in te voeren reclamegelden niet voldoende
zouden zijn. Zoals al eerder door mij beschreven werden reclamespots voor het eerst in 1968 op de radio
gehoord en dus diende men op de inkomsten te wachten, wat ook volgens de voorzitter van de NRU het
geval was met een eventuele verhoging van de luistergelden.
In Hilversum was het een groot raadsel waarom nog steeds niet tot invoering van radioreclame was overgegaan, immers was in oktober 1965 Hilversum 3 al van start gegaan en was in eerste instantie de verwachting
dat de invoering van reclame gelijk zou lopen met de start van het zogenaamde popstation. Echter waren
er de nodige problemen geweest. De vernieuwde omroepwet gaf aan dat er een maximum aan 24 minuten
zendtijd voor reclamespots per radiostation mocht worden geprogrammeerd, te brengen rond de top van
het uur. In de reclamewereld was men het hier echter niet mee eens want men wilde de spots tussen de
muziekplaten door, zoals ook bij Radio Veronica gebeurde, ten gehore laten brengen. Ook het gegeven dat
dit station nog steeds vanaf zee actief was betekende voor de reclamewereld dat men helemaal geen haast
had knopen door te hakken, hoewel in december 1966 wel bekend werd dat de eis de spots te verweven in
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de programma´s eventueel zou komen te vervallen.
Mr. Roosjen merkte tevens op dat de NRU bereid was 80
seconden voor en na de bulletins van de Radio Nieuwsdienst reclame te willen brengen. Eén van de andere
problemen, die hij aanhaalde, was de confrontatie
die er betreffende de zendtijdverdeling was ontstaan.
Sinds de TROS met drie uur zendtijd per week was
toegelaten tot de ether had deze organisatie inmiddels
meer dan 10.000 leden, waardoor de verwachting was
dat per 1 oktober 1967 deze omroep zou komen te vallen onder de categorie C-omroepen die 10 uur zendtijd
per week mochten vullen.
Anton Roosjen [door: Harry Pot CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons]

De NRU zou in het najaar van 1967 een
verruiming krijgen van 10 uur aan radiozendtijd, dit om haar minimumzendtijd
percentage van 15%, zoals destijds omschreven in de omroepwet, te kunnen effectueren. Ook werd het duidelijk tijdens
de Nieuwjaarsbijeenkomst dat als het
kabinet zou besluiten niet over te gaan
tot zendtijduitbreiding op de toen bestaande drie radionetten de toenmalige
grote omroepverenigingen, KRO – NCRV
– AVRO en VARA, hun zendtijd met liefst
17 uur per weg zou inkrimpen.
Wat de verdeling van televisiezendtijd
betreft was de groei tot C-omroep van
de TROS niet zo’n probleem want men
kreeg een wekelijkse zendtijduitbreiding
van 1 naar 2,5 uur zendtijd. Het was de
bedoeling dat de NTS, de Nederlandse
Televisie Stichting en dus het zusje van
de NRU, daarvoor zendtijd zou inleveren.
De omroepen weigerden namelijk zendtijd voor de TROS beschikbaar te stellen voor televisie-uitzendingen. De NTS
bezat op dat moment 40% van de totale
zendtijd en daar had men geen problemen met het inleveren van 1,5 uur per
week. De ernstige gezichten van de omroepbonzen tijdens de Nieuwjaarstoespraak waren trouwens snel verdwenen
toen kelners rondgingen met de nodige
borrels en men kwistig gebruik kon maken van de voorraad sigaren en sigaretten die op de diverse tafels in glazen
stonden uitgestald.
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Uit het leven van

Jos van Vliet


Look Boden (l) en Jos van Vliet (archief Look Boden)

Jos van Vliet bracht zijn jeugd door in Den Haag op de grens met Rijswijk. Al op vroege leeftijd was hij geïnteresseerd in de muziek. Maar hij deed meer want tijdens zijn MULO jaren was hij voorzitter van de fanclub
van de Crazy Rockers en vervolgens ook nog eens voorzitter van de Federatie van Nederlandse Fanclubs.
Na zijn schooltijd zat hij op kantoor van een apparatenfabriek en werd op 19-jarige leeftijd, in 1966, manager
en producer van de Tielman Brothers. Het nummer ‘Little Bird’ werd door hem geproduceerd en behaalde
de nummer 4 plaats op de Nederlandse hitparade. Hij woonde toen ook even in Duitsland waar de Tielman
Brothers veel optraden.
In die periode werd hij ook ziek wat hem bijna fataal werd. Tijdens de herstelperiode werd hij gebeld door
Skip Voogd en die vertelde hem over een nieuw Nederlands zendschip welk naast Radio Veronica, Nederlandstalige uitzendingen zou gaan verzorgen en vroeg of hij er misschien aan mee wilde doen. Jos van Vliet
in 2004: “In Hotel Polen, in Amsterdam, wat later afgebrand is, heb ik een stemtest gedaan met ondermeer
het inspreken van een commercial voor ‘Pepsi refreshes your taste’ en vervolgens kreeg ik de boodschap
“je hoort nog van ons.”
Rond die tijd diende hij ook eigenlijk in militaire dienst te gaan, maar dat werd het niet, want hij werd wel
aangenomen als DJ bij Radio Dolfijn, het station dat werd bedoeld als het nieuwe naast Radio Veronica. Jos:
“De eerste keer dat we in Engeland aankwamen dacht de douane dat we een bandje waren en dat we in
Liverpool wilden gaan optreden. “Heb je geld bij je waar ga je naartoe” vroegen ze – ik vertelde ze dat ik naar
New Castle ging - ik heb daar nog iemand waar ik geld van krijg. Na ruim een uur hebben we uiteindelijk toch
verteld dat we naar een piratenschip gingen en toen hebben ze nog op een briefje geschreven welke num34 • FREEWAVE
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Jos van Vliet bij
Radio Dolfijn, 1967

mers ze wilden horen en wanneer
we dat zouden uitzenden.”
Bij Radio Dolfijn had hij ondermeer het programma ‘Caroussel’
wat dagelijks van 18.00 tot 19.00
uur met muziek van Nederlandse
artiesten werd uitgezonden. Commercials werden in het kleine studiootje gemaakt met hoofdzakelijk
Herb Alpert muziek. Jos zat live in
het programma toen de mast op
28 februari 1967 in een razende
storm afbrak. Jos was station manager en was verantwoordelijk
voor de DJs. Onmiddellijk rende
hij naar de hutten van de DJ’s
en riep: “Look (Boden) ligt nog
in bed” en zag dat deze na zijn
entree slaperig zat te kijken - hij
moest er als de sodemieter uit
want men was bang dat de mast
door het schip zou slaan.
De jonge kapitein Lukehurst had
wel zijn papieren maar had nog

nooit echt gevaren en was heel nerveus. Hij
zei dat men vanuit het hoofdkantoor aangaf dat er vier opties waren waar we heen
dienden varen – om 4 uur moesten we weg
aldus Lukehurst. Jos: “Tenslotte gingen we
naar IJmuiden, wat ik jammer vond, want
Spanje was ook een optie en dat zag ik wel
zitten.” – Lukehurst ging de rollen verdelen
– “ik moest de wacht van 8-12 uur doen”
Er diende eerst nog een ton met een kabel
eraan gelegd worden i.v.m. de aanduiding
van de plaats van het anker en bij het wegvaren werd de kabel kapot gevaren omdat
het roer het begaf – Jos: “gelukkig mocht
ik na mijn shift nog even in de hut van de
captain slapen. De motor werd gestart en
we gingen varen met een semi automatisch roer, wat het prompt begaf vanwege
de ankerkabel en waardoor het sturen zeer
zwaar werd.”
Jos heeft dat wel gevoeld – weken lang
heeft hij er een behoorlijke spierpijn aan
overgehouden. “Ook Dave McKay (David
Gilbee), de programmaleider van Britain
Radio, was nog aan boord, samen met o.a.
de kok Jacques Wells en de machinist”.
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In Zaandam, waar het schip gerepareerd werd, heeft Dave al de jingles
van het nieuwe station Radio 227 ingesproken en gemonteerd. Toen was
er al beslist dat Radio Dolfijn Radio 227 zou gaan heten en dat het het
eerste Nederlandse popstation zou worden. Tegelijkertijd zou Britain Radio
omgedoopt worden in Radio 355. Jos vond het jammer dat ze langs het
Veronica schip waren gevaren zonder dat hij het had gezien…hij lag toen
net te slapen.
Dat de ontvangstkwaliteit van de zender in het begin nog vrij slecht was,
was duidelijk toen zelfs Look zijn ouders bij Jos zijn ouders in Den Haag
gingen luisteren. Na zijn periode bij Radio Dolfijn verhuisde Jos van Vliet
naar Radio Veronica als nieuwslezer – Jan van Veen was toen stationmanager en Eddy Becker ging van boord – “Jan vroeg of ik omroeper wilde
worden – dat was een jongensdroom – en heb dit van mei tot en met
oktober 1967 gedaan.”
Jos is toen weggegaan
omdat de deining op het
schip veel erger was dan
op de Laissez Faire, het
schip van Radio Dolfijn.
In de tussentijd was hij ook manager geworden van de
groep Daddy’s Act waarbij de leadsinger Jo(hn) Kleerenkoper was, later bekend geworden als David Alexandre
Winter, welke een gigahit had met ‘Oh lady Mary’. Ook
zijn dochter Ophélie is een megaster in Frankrijk. Op een
gegeven moment vroeg de platenmaatschappij CNR hem
of hij een productie/promotieteam wilde starten.
Jos: “Ik was altijd zeeziek, dus ik was blij dat ik van boord
kon en me bezig kon gaan houden met artiesten. Ik ben
toen publiciteitsmanager geworden bij CNR, waar ondermeer het label Barclay met haar onderlabel Riviera bij uitgebracht werd en ontdekte dat Johnny dezelfde David Alexandre Winter was.”
Tegelijkertijd draaide hij als DJ ook nog in Tiffany’s. Jos heeft nog wel lang de Veronica Drive-inn shows
gedaan (dat betaalde lekker) – bij CNR veel artiesten begeleid zoals de Poppys – Mireille Matthieu – Dalida
– Edwin Hawkin Singers – Heintje – Gert en Hermien – Trio Hellenique – Peter Maffay en is geregeld op stap
geweest met Melanie.
Anekdote: “Ik diende altijd op te draven als Melanie naar
Europa kwam – ik moest haar ophalen met een taxi die
dan achter de bus aan reed, want dat vond ze chique. Op
een gegeven moment heeft ze tegen mij gezegd: ik heb
een leuk cadeau voor je, mocht er ooit een poster van mij
in Nederland uitgebracht worden, dan ben jij de rechthebbende daarvan. Enige tijd later loop ik ergens in Hulst in
een posterwinkel en zag daar een poster van Melanie van
Verkerke – ik heb hem 6 weken later met het contract wat
ik met Melanie had, geconfronteerd, waarop mijnheer Verkerke halsoverkop een cheque uitschreef van 2500 gulden
– een Godsvermogen voor mij – hij vroeg of dat goed was.
Ik ben juichend naar de eerste de beste bank gerend en
de cheque geïncasseerd. Het was een leuk verjaardagscadeau. Thanks Mel”.
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Na 5 jaar kreeg Jos ruzie en is vertrokken. Jos werd daarna publiciteitsmanager bij de Spaanse spijkerbroekenfabrikant Lois. Niet veel later verloor hij zijn eerste vrouw aan kanker en bleef achter met zijn dochter
Mirna en zoon Rik. Hij had inmiddels een reclamebureau en verkocht dat in 1990 en vertrok naar Curaçao.
Daar heeft hij 6 jaar gewoond. De radio kon hem niet loslaten en hij presenteerde er een sportradioprogramma op de zondagochtend.
Daarnaast heeft hij de financiële pagina opgezet van de krant Amigu en raakte bevriend met Mark en Eva
van der Valk. “Mark vroeg mij de vergaderingen te bezoeken en ik kreeg al snel de bijnaam Jos van der Valk.
In een vlaag van verstandverbijstering kocht ik ook een keer 50.000 mtr grond, heb er 59 huizen opgezet en
het is een mooie woonwijk geworden: Santa Rosa Resort.”
Op een moment vroeg Herman Heinsbroek hem directeur te worden van Arcade.
Dat werd een ramp; hij moest dagelijks van Amsterdam naar Nieuwegein rijden…
files, koud en het personeel was dramatisch. “Ik was gewend aan een bedrijf
met een goede secretaresse, maar hier moest ik zelf mijn koffie gaan halen. Na 3
maanden ben ik ermee gestopt. “Maar daarvoor, één dag voordat ik naar Holland
vertrok heb ik Marieke ontmoet. Ze is purser bij KLM, we zijn getrouwd en hebben
een prachtige zoon Mees gekregen. Voor haar werk moest ze meerdere talen leren. Toen hebben we eerst
8 maanden in Spanje gewoond en daarna zijn we voor haar Franse taal naar Frankrijk verhuisd. Formeel
woonden we nog in Amsterdam, maar na een proeftijd van 6 maanden hebben we besloten vast in Frankrijk
te gaan wonen. Ik werd huisman. Eerst hebben we twee jaar een appartement gehuurd en is onze zoon naar
Franse school gegaan en toen bij Nice een huis gekocht.”
Jos kwam geregeld in Nederland, voor familiebezoek en voor de Stichting Wereldouders, waar hij ambassadeur voor was. Jos had zijn muziekverleden achter zich gelaten en hield tot aan zijn dood alleen nog van de
Dancemuziek – want dat vond hij te gek – en had dus ook niets meer met de muziek van Radio Dolfijn.
Zijn leven ervoer hij als een jongensverhaal – daar heeft hij veel plezier van gehad. Jos van Vliet werd geboren op 12 maart 1946 in Hilversum en overleed 10 mei 2013 in zijn Franse woonplaats Roquefort Les Pins.

Jos aan boord van de Laissez Faire, 1966
foto: archief Look Boden

Dit was Jos zijn eigen verhaal: in 2004 was hij te gast bij Radio 227 in het programma Laissez Faire met
ondergetekende Look Boden.
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Actie voor radio’s
45 jaar geleden


Iedere 60-plusser kent ze nog wel, de diverse acties op school, waarbij vooral missieorganisaties het goede
doel waren. Zowel de Christelijke als Katholieke organisaties werden daarbij op diverse manieren ondersteund. In het begin van de zestiger jaren, zo herinner ik me, werd er op de St. Ludgerdusschool aan de Tuinbouwdwarsstraat in Groningen zilverpapier verzameld voor de Mill Hill organisatie. Het was niet de bedoeling
dat de massaal ingezamelde verpakkingen naar de missieposten gingen maar het werd te gelde gemaakt.
Zilverpapier bestond uit een tinlegering dat werd omgesmolten om opnieuw te kunnen worden gebruikt. De
opbrengst werd daarna in de missiekas gestort.
Grote Rozenstraat 38

Hemelsbreed slechts 500 meter
meer richting het centrum van de
stad Groningen was er in de maand
maart 1971 een opmerkelijke andere inzamelingsactie waar we dit
keer bij stil staan. De actie werd
gevoerd op het Christelijke Wessel
Gansfortcollege, destijds gevestigd aan de Grote Rozenstraat 38.
De actie werd ondermeer gevoerd
tijdens een feest voor leerlingen,
personeel en buitenstaanders,
waarbij de opbrengst ten goede
kwam voor het werk van een Nederlandse Kapucijnenpater in Chili, een man met de wel klinkende
naam Jan Janssen.
De actie van de leerlingen en stafmedewerkers van de school was
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bedoeld om het werk van het radiostation, Las Voz de la Costa, gevestigd in de Chileense provincie Osorno,
te ondersteunen. Een radiostation dat zich vooral richtte op minderheden – met nadruk op de Mapuche
Indianen. Van alle gelden die het feest en andere acties op de school opbrachten, kon de missieorganisatie
transistorradiootjes aanschaffen die onder de inwoners in Osorno werden verdeeld om groepsgewijs naar de
uitzendingen van Las Vos de Costa te kunnen luisteren.
In het gebouw van de school, dat al jaren in gebruik is van de Pedagogische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit, was in de bibliotheek een hele week lang een tentoonstelling waarin foto’s en lectuur over Latijns
Amerika, en over het werk van de paters Kapucijnen in Chili in het bijzonder, waren te zien.
Om niet al te storend te zijn
voor de voortgang van de
lessen was de tentoonstelling slechts 1,5 uur per dag
geopend. In de lessen was
er trouwens ook aandacht
voor de actie, zoals in de
aardrijkskundelessen. In de
aula, waar ondermeer de reguliere muzieklessen plaatsvonden, was een groot deel
die week ingericht als een
soort van drive-inbioscoop
waar documentaires vertoond werden over de eerder genoemde Mapuche-Indianen. Het meeste materiaal was trouwens afkomstig
van de paters Kapucijnen,
die hun klooster in Tilburg
hadden.
Het was natuurlijk voor die tijd heel vreemd dat een dergelijke actie voor Katholieke paters werd georganiseerd vanuit een Protestantse school. Het was de geschiedenisleraar J. Koyck, die twee jaar later de
school zou verlaten voor een baan op het Willem Lodewijk Gymnasium, die het initiatief had genomen en
een werkgroep had gevormd waarin ook een aantal leerlingen werd betrokken bij de voorbereidingen en
organisatie.
In een gedenkboek over de geschiedenis van de school, dat enkele jaren geleden uitkwam, zijn slechts een
paar pagina’s gericht op de tijd dat het Wessel Gansfort College in de Grote Rozenstraat was gevestigd en
is over deze actie dus helemaal niets terug te vinden. Namens de leerlingen zaten Tonnis van Ham, Cor von
Meyenfeldt, Wim Wolff en Joop de Boer in de werkgroep.
Bij het doorspreken van diverse potentiële projecten vond men dit
project het best gemotiveerd en het meest concreet. Bovendien
hoopte men met dit project de aandacht te vestigen op de problematiek van de Derde Wereld. Mede in verband daarmee was ook
contact opgenomen met de Interkerkelijke Vredeswerkgroep, die
dergelijke acties stimuleerde. Er waren rond die tijd 650 leerlingen aan de school verbonden.
Tijdens de feestelijke vrijdag in maart 1971 waren er van twee uur in de middag tot elf uur in de avond allerlei activiteiten in het gebouw aan de Grote Rozenstraat. In diverse klaslokalen werden er competities op het
gebied van allerlei spelen gehouden en in de aula was een heus rad van avontuur opgesteld waarbij allerlei
leuke prijsjes konden worden verdiend. Ook was er ruimte voor informatiestandjes over de problematiek van
de Derde Wereld.
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Verder was er een optreden van de schoolcombo en ‘s avonds kwam de Hoogkerker beatgroep The Black
Shadows de dansavond verzorgen. Tussen de muziek door waren er optredens van de schooltoneelgroep
waarvoor ook thema’s uit de Derde Wereld waren gekozen. De heer Koyck vond dat de actie niet tot de
school beperkt hoefde te blijven. De deuren gingen daarom ook open voor de buurtbewoners en andere
relaties van de scholieren en de school. Op die manier dacht men via kleine en grote bijdragen de nodige
transistorradio’s te kunnen aanschaffen.
Voor tweeënzeventig gulden kon op die manier een twintigtal gezinnen leren lezen en schrijven, want de
radio werd op een centrale plek neergezet zodat gezamenlijk kon worden geluisterd en geleerd. Door de
verkoop van foto’s door de fotoclub van de school en door de verkoop van drankjes tijdens het feest dachten
de organisatoren vijftienhonderd tot tweeduizend gulden bij elkaar te krijgen. Ik heb slechts een lid van
de werkgroep na 45 jaar kunnen traceren en wel Cor, wat niet zo moeilijk was met een afwijkende achternaam.
Hij reageerde dan ook op een e mail met: ‘Er is maar één Cor von Meijenfeldt en dat ben ik. En ik heb inderdaad op deze school gezeten en aan veel acties meegedaan.’ Maar op de vraag of hij zich nog iets herinnerde
betreffende de opbrengst van deze actie stelde hij: ‘Ik zou dat echt niet meer weten. Wel dat we voor Radio
La Voz de la Costa geld inzamelden (voor een pater op een protestantse school, toch wel opmerkelijk!), maar
niet hoeveel geld en toestellen dit genereerde.’

De activiteiten van La Voz de la Costa begonnen dus door een actie van de pater Jan Janssen die in totaal
in den lande voor vier ton bijeen schooide; geld dat werd gestoken in de bouw van radiostudio, de aanschaf
van een zender en apparatuur. Ruim 20.000 mensen werden daardoor betrokken bij het volgen van radioonderwijs. Een kleine groep onderwijzers werd in staat gesteld een hele grote groep mensen via de radio te
bereiken en op allerlei gebied hun kennis te verspreiden.
Het meest verheugend van alles vond de heer Koyck destijds in 1971, dat het initiatief van een klein werk40 • FREEWAVE
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groepje op school zo enthousiast ontvangen was. Met Cor von Meijfeldt is het ook allemaal goed gekomen
gezien zijn prachtige loopbaan: ‘Na de middelbare school ben ik in Wageningen afgestudeerd in de tropische
bosbouw en sinds die tijd werk ik, steeds bij een of ander onderdeel van de of een overheid, op het gebied
van bos, natuur en landschap, in binnen- en buitenland.’
Het bisdom Osorno zat in de jaren vijftig van de vorige eeuw echt verlegen om priesters en het was de
toenmalige eerste bisschop Fray Francisco Valdes Subercaseaux, afkomstig van de congregatie Kapucijnen,
die op het idee kwam in verschillende delen van Europa priesters van zijn congregatie op te roepen te komen
helpen in Chili. In 1958 kwamen de eerste Nederlandse missionarissen in het land aan en vonden hun kerken
in Quilacahuín en San Juan de la Costa. Het was een gebied waar absolute armoede heerste en tevens een
hoge graad van analfabetisme. Ook was er sprake van ondervoeding, kindersterfte en lage levensverwachting en grote werkloosheid.

Gebruikte apparatuur uit de begintijd van Radio Voz de la Costa

Het vele werk en grote inspanningen van de missionarissen was vooral gericht op het bijdragen aan de sociale en culturele promotie; het overwinnen van de isolatie met de grote steden; het verbeteren van de moeilijke toegang en de lage wegendichtheid. Om deze geïsoleerde mensen in deze gebieden te doen integreren
werden de Kapucijnen vooral geïnspireerd door het werk en de ervaring van Radio Sutatenza in Colombia.
Het bracht een vorm van onderwijs op afstand, waarbij de radio en dus de ether werd gebruikt. In Chili werd
vervolgens de Radio Stichting School op gericht met als doel via de radio de bevolking op een hoger intelligentie niveau te kunnen brengen middels voornamelijk educatieve programma’s. La Vos de la Costa begon
op 10 augustus 1968 met haar uitzendingen. Eerst werd het programma op beperkte schaal beluisterd, want
in de meeste dorpen was er geen geld om een radio aan te schaffen voor gezamenlijke beluistering.
Het niet aanwezig zijn van radio’s kwam niet alleen door economische omstandigheden maar ook door
gebrek aan elektriciteit. Wie geïnteresseerd was in de alfabetiseringscursussen kreeg een radio voor hun
dorpsgemeenschap aangeboden en zelfs accu’s om ze te kunnen laten werken.
Maar er waren dus veel te weinig radiotoestellen om het project tot een groot succes te brengen en het was
daar ondermeer dat pater Jan Janssen met het initiatief kwam om in den lande en dus ook in Groningen,
scholen te benaderen om voor dit doel inzamelingsacties via ondersteunende feesten te organiseren. En met
succes want beetje bij beetje werd het doel van het radiostation bereikt en werd vele analfabeten de nodige
kennis bijgebracht zodat ze of een vervolgstudie of een goede baan konden krijgen.
We zijn inmiddels 45 jaar verder en La Vos de la Costa bestaat nog steeds en staat nog altijd voor hetzelfde
doel maar daar is zeker ook in de loop van de afgelopen decennia de strijd voor gerechtigheid en het leven
in een zo goed mogelijke democratische omgeving bijgekomen. En het idee van het radiostation van destijds
heeft zich ook verspreid over allerlei andere Latijns-Amerikaanse landen, waar ook dergelijke stations zijn
opgericht. Daar kunnen ook de oud leerlingen van de Wessel Gansfort College in Groningen trots op zijn. Via
internet is het radiostation trouwens te beluisteren: http://www.radiovozdelacosta.cl
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Barry Sadler,
de gevallen
Green Beret
��ks�: H�n� K��

In de jaren zestig van de vorige eeuw waren er vele protestsongs die werden opgenomen en succesvol
waren. Denk maar eens aan ‘Eve of Destruction’ dat geschreven werd door P. F. Sloan. Deze had zich niet
alleen laten beïnvloeden door de moord op president J. F. Kennedy maar zeker ook door de Vietnam oorlog
en de Koude Oorlog die er in die tijd heersten. Barry McGuire zong het nummer tot een wereldwijde hit. Wat
te denken van Robert Zimmerman en zijn ‘The times they are changin’. Zimmerman beschreef in het lied zijn
onvrede over de Amerikaanse autoriteiten en het betekende in 1964 zijn grote doorbraak als Bob Dylan. In
ons eigen land scoorde ondermeer in 1966 Boudewijn de Groot een protesthit met ‘Meneer de president’,
dat werd geschreven door Lennaert Nijgh. Een duidelijk protest werd geuit tegen de Vietnam oorlog en het
slechte beleid van de toenmalige Amerikaanse president Johnson.
Het is een halve eeuw geleden dat een andere protestsong de
hitlijsten beklom, hoewel weer anderen het zullen omschrijven
als een anti-protestsong. Het bracht de zanger een eenmalige
grote hit. Het was stafsergeant Barry Sadler die in april van
1966 het presteerde met zijn ‘Ballad of the green berets’ zelfs
de Beatles van de eerste plaats af te houden op de Amerikaanse
hitparade. Ook Nancy Sinatra, destijds zeer populair in Amerika,
was niet opgewassen tegen het oorlogsgeweld en werd op de
Billboard Hot 100 van de eerste plaats verdrongen.
Van Amerika is het oorlogsvers vervolgens ook naar Europa overgewaaid en werd het snel in ons land verkrijgbaar. Het nummer
kwam hier uit op het RCA-Victor label onder nummer 47-8739
met ‘Ballad of the green berets’ op de voorkant en ‘Letter from
Vietnam’ op de B-kant. Het nummer bleef liefst vijf weken op de
eerste plaats staan wat voor Amerikaanse normen zeer veel was.
Meer dan 2 miljoen singles werden er in het land verkocht terwijl een gelijknamige LP ook nog eens meer
dan 1 miljoen keer over de toonbank ging in de VS.
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Deze (anti) protestsong kan meer in de milde
emotionele sfeer worden geplaatst. Emoties
die het lied opriep waren veel groter dan de
artistieke kwaliteiten van het lied. Voor het
schrijven van het lied kreeg Barry Sadler assistentie van Robin Moore. Terugluisterend
kun je constateren dat het om een eenvoudige song ging.
Het lied, waarin de soldaat in het verre Vietnam zijn heimwee naar thuis bezong, heeft
ongetwijfeld menige gevoelige snaar geraakt. Het nummer was trouwens niet helemaal vrij van verheerlijking, getuige het
refrein van het liedje: ‘Silver wings upon the
chest. These are men; America’s best One
hundred men will test today. But only three
win the green beret’.
En ook een soort van verheerlijking klonk
op het einde van de ballade met daarin de
laatste brief van een in Vietnam gesneuvelde
soldaat, die aan zijn vrouw vroeg hun zoon zo op te voeden, dat ook hij later voor de ‘green beret’ in aanmerking zou kunnen komen. Je kunt dan haast gaan denken dat die zoon in een andere verwoestende oorlog
hetzelfde lot als zijn vader zou overkomen.
Barry Sadler was in 1966 een 25-jarige stafsergeant en vader van een zoontje. Hij had de superzware training
van de baretten doorstaan. Van elke honderd kandidaten kwamen er destijds maar drie in aanmerking voor
de groene baret. Zij opereerden in kleine groepjes van ten hoogste twaalf personen en hadden zich vooral
gespecialiseerd in karate, judo, het leggen en onderhouden van verbindingen, medicijnen, destructie, speciale operaties, contraspionage en het gebruik van een grote diversiteit aan wapens.
Slechts enkele maanden voordat hij de hitlijsten beklom, was hij nog in Vietnam, totdat hij gewond raakte.
Hij viel in een valkuil, waarin leden van de Vietcong een speer met zwaar vergif aan de punt hadden geplaatst. Barry merkte dat onmiddellijk en opereerde zichzelf ter plaatse. Naar een Filippijns hospitaal werd
hij overgevlogen voor verdere behandeling en het was daar dat hij zijn ‘Ballad of the green berets’ componeerde. De melodie van het lied was niet origineel, want er was leentjebuur gespeeld bij een traditionele
Amerikaanse folksong: ‘The Butcher boy’. Ook dient nog vermeld te worden dat de teksten van de song door
Robin Moore en Barry Sadler werden geschreven ter ere van US Army Specialist James Gabriël, de eerste van
Hawaï afkomstige soldaat die stierf in actie door een kogel van de Vietcong en wel in de maand april 1962.
Robin Moore schreef ook een boek over de speciale troepen en dit boek werd verfilmd in 1968 met John Wayne in de hoofdrol. Uiteraard kwam de song in de film
voor maar de soundtrack werd niet eerder dan in 2005 uitgebracht. Ook kwam de
song voor in de film ‘More American Grafitti’ als ook in ‘Canadian Bacon’. Verschillende covers werden er in de loop der jaren uitgebracht waaronder die van Kate
Smith, Ennio Morricone en Duane Eddy. In Duitsland schalde Freddy Quinn zijn
versie over de radio, in de jukeboxen en in de hitlijsten als ‘Hundert Mann und ein
Befehl’, terwijl ook een versie van Heidi Brühl te horen was.
In Zweden was het Anita Lindblom die ‘Balladen om den blå baskern’ aan het
vinyl toevertrouwde. ‘Passeport pour le soleil’ heette de Franse versie die werd
opgenomen door de politicus en zakenman Bernhard Tapie. In 2015 met alle
oorlogsproblemen in Oekraïne kwam daar een speciale versie uit met teksten van
Oleksa Negrebetskiy, die het als titel ‘100 soldaten’ meegaf.
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De grote vraag is natuurlijk hoe het met Barry
Sadler zelf verliep. Wel, het leren omgaan met
een diversiteit aan wapens hielp hem op het
slechte pad. Op 1 december 1978 rond 11 uur in
de avond vermoorde Sadler met een simpel schot
in het hoofd de country songwriter Lee Bellamy.
De schietpartij was het gevolg van groot meningsverschil die beide heren gedurende meer dan een
maand hadden over Darlene Sharpe. Deze dame
was in eerste instantie de vriendin van Bellamy
maar Sadler kaapte haar bij hem weg. Diverse bedreigende telefoontjes gingen in die periode richting Barry Sadler en Darlene Sharpe, waarbij ook
gedreigd werd hen beiden te doden.
In de avond van het incident was Bellamy erachter gekomen waar de nieuwe geliefden die avond
doorbrachten: het Natchez Trace Restaurant en
andermaal gingen dreigende telefoontjes richting
het tweetal via de telefoonverbinding in het restaurant. Barry Sadler schijnt vervolgens de barkeeper gevraagd te hebben de politie te bellen, die echter niet kwam opdagen. Bellamy volgde het paar
richting hun huis en bonkte bij herhaling op de voordeur. Sadler kwam via de achterdeur naar buiten waarop
Bellamy richting zijn bestelauto vluchtte. Sadler zag in een flits iets metaalachtigs en dacht dat er op hem
zou worden geschoten waarna hij zelf een schot loste. De kogel kwam dus in het voorhoofd van zijn belager
terecht en hij overleed enkele uren later in een ziekenhuis.
Op 1 juni 1979 werd Barry Sadler veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar maar in hoger beroep kwam
er iets totaal anders uit als straf. Omdat hij in Vietnam had gediend, leidde dit tot een aanzienlijke strafvermindering. Slechts 30 dagen diende hij in een strafkamp te werken terwijl hij ook een bedrag van 10.000
dollar compensatie diende te betalen aan de stiefzoon van Bellamy.
Vervolgens besloot Sadler halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw te verhuizen naar Guatamala
City. Daar schreef hij een aantal boeken, produceerde een nooit uitgebrachte video over zelfverdediging en
verleende medische ondersteuning in ver afgelegen dorpen. Op 7 september 1988 was het andermaal het
noodlot dat toesloeg. In dit geval werd hij, zittende in een taxi, in het hoofd geschoten. Getuigen verklaarden
dat hij zichzelf had beschoten hoewel vrienden stelden dat hij door een overvaller was beschoten.
Hij werd overgevlogen naar een ziekenhuis in Amerika met een privé vliegtuig van Bob Brown, de uitgever
van het tijdschrift ‘Soldier of Fortune’. In het veteranenhospitaal in Nashville werd hij vervolgens geopereerd,
waarna hij liefst 6 weken in coma bleef. Nadien was hij niet meer in staat te lopen en had hij een ernstige hersenbeschadiging. Er ontstond een strijd wie hem na het verlaten van het ziekenhuis diende te verzorgen. Zijn
moeder Blanche Sadler ontvoerde hem, met behulp van twee leden van The Green Berets. Een langdurende
rechtszaak tussen Blanche en de vrouw van Sadler leidde ertoe dat een rechtbank in Tennessee besloot dat
Barry Sadler door een onafhankelijke persoon diende te worden verzorgd.
In februari 1989 werd hij overgebracht naar een ander veteranenziekenhuis in Murfreesboro, eveneens in
Tennessee maar hij zou nooit van zijn verwondingen herstellen. Op 5 november datzelfde jaar kwam hij na
hartfalen te overlijden op de leeftijd van 49 jaar. Hij liet een vrouw, twee zonen en een dochter na. Wat was
nog maar weer de titel van het protestlied van Rod McKuen?

Soldiers who want to be heroes…………….
Er zijn trouwens talloze songs geschreven over de oorlog in Vietnam. Voor meer informatie verwijs ik je naar:
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Songs_of_the_Vietnam_War
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Drie in één,
ofwel aan 3 herinneringen
verdiende de overheid

tekst:
Hans K
not
TV-toren Markelo
[door Wouter Hagens - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4617462]

Opmerkelijk was de berichtgeving die ik terug vond in een oude Nieuwsblad van het Noorden van medio april
1966 waarin drie berichtjes achterelkaar waren terug te vinden waarbij de gedachten direct naar de schatkist
gingen. Immers met alle drie berichtjes is er een koppeling naar de staatskas te bedenken. Nog in veel mindere mate dan ruim vijftig jaar later werd er op de verkoop van tabakswaren een percentage berekend dat de
regering had opgelegd en dus de staatskas in ging. Wat was namelijk het geval? De Groninger tabaksfabriek
Theodorus Niemeyer N.V., gevestigd aan de Paterswoldseweg, had een overeenkomst tot licentiefabricage
gesloten met de R. J. Reynolds Tobacco Company, destijds de grootste Amerikaanse sigarettenproducent.
Het ondertekenen van het contract betekende dat vanaf dat moment de Camel-sigaretten in Groningen
zouden worden gefabriceerd. Reynolds had destijds ongeveer 33 procent van de Amerikaanse markt en was
ook de grootste exporteur van sigaretten vanuit de Verenigde Staten. Als gevolg van deze overeenkomst
ging Niemeyer dus Reynolds zijn bekendste merk Camel fabriceren. De samenwerking Reynolds-Niemeyer
bestond echter al lange tijd, daar een dochtermaatschappij van Niemeyer, de N.V. Alvana in Den Haag, al
bijna 50 jaar de alleen vertegenwoordiging van Reynolds voor Nederland bezat.
Niemeyer was tot het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw altijd een zuiver familiebedrijf geweest.
Liefst vijf generaties lang ging de leiding van de onderneming van vader op zoon. Daarna kwam er echter een
nauwe samenwerking op gang met de Britse Callaher-groep, die met 25 procent in het kapitaal van Niemeyer
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ging deelnemen. Langzaam werd gewerkt naar het openmaken van
de familievennootschap en de uiteindelijke bedoeling was om te geraken tot een officiële notering van de aandelen aan de Amsterdamse
effectenbeurs. Niemeyer had in de daaraan voorafgaande jaren een
steeds verder groeiend internationaal karakter gekregen met belangen in de Verenigde Staten en Canada en met een grote export van
tabaksproducten naar tal van landen.
In november 1965 werd door Niemeyer in het Candese Brantford een
fabriek voor pijptabak geopend, die een investering had gevergd van
ongeveer vijf miljoen gulden, voor die tijd een gigantisch bedrag. En
ook op de import van deze tabak diende weer aan de Nederlandse
staat belasting te worden betaald terwijl wanneer de pijptabak over
de toonbank ging vadertje staat er andermaal rijker van werd.
En wat te denken van de kijk- en luistergelden die er met grote regelmaat werden ontvangen en in de staatskas verdwenen om vervolgens deels de omroepen mee te voeden. In die maand betekende
ook dat de televisiezenders Goes 2 en Markelo 2, die al gedurende
enkele maanden proefdraaiden, op dinsdag 19 april officieel in gebruik werden gesteld. Ter gelegenheid hiervan programmeerde de NTS (Nederlandse Televisie Stichting) die
avond van 20.01 tot 21.00 uur op Nederland 2 een speciaal programma, waarvan de productie bij KRO en
NCRV berustte.
De ontvangstmogelijkheid van Nederland 2 was in een jaar tijd verdubbeld door de inzet van steeds meer
steunzenders. De resultaten van het Continu Programma Onderzoek, dat door Intomart te Hilversum in opdracht van NRU en NTS werd uitgevoerd, hadden namelijk uitgewezen, dat in de eerste maanden van 1965
slechts 30 procent van het Nederlandse televisiepubliek (personen van 15 jaar en ouder met een televisie
thuis) Nederland 2 kon ontvangen.
Eind februari van het jaar 1966 stelde 65 procent van die leeftijdsgroep Nederland 2 te kunnen ontvangen. Op
7 februari van dat jaar, toen de zender Markelo 2 met experimentele uitzendingen begon, bevond ongeveer
99 procent van het Nederlandse televisiepubliek zich in het gebied, dat door de zenders van het tweede net
werd bestreken. De verdubbeling van de ontvangstmogelijkheid van Nederland 2 was deels toe te schrijven
aan het achtereenvolgens in gebruik nemen van de zenders Roermond (15 juli 1965), Smilde (5 november
1965) en Goes en Markelo, en deels aan de ombouw van oude en de aanschaf van nieuwe toestellen.
Een derde manier van geld halen bij de particulier was gericht op de automobilisten. Wegenbelasting betekende geld in de staatskas, dat ondermeer
bestemd werd voor de verbetering van het wegennet in ons land. De toenmalige minister van Financiën, dr. Anne Vondeling, had in de avond van de
12de april met zijn auto onvrijwillig enige tijd stil gestaan langs rijksweg 4,
ter hoogte van Leiderdorp. Hij dacht dat de auto eigenlijk nog liters benzine
zou moeten bevatten, maar de tank was leeg.

Anne Vondeling in 1965
[Collectie SPAARNESTAD PHOTO/
NA/Anefo/Wim van Rossem,
CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=11485659]
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De minister slaagde erin een passerende auto met mobilofoon aan te houden.
De bestuurder van die wagen was wel zo vriendelijk de minister zijn chauffeur, die een vrije avond had, op te roepen. Dat lukte, maar de chauffeur van
dr. Vondeling, die er met een andere wagen (en een volle jerrycan benzine)
op uit was gegaan, slaagde er niet in de bewindsman langs de rijksweg te
vinden. Voor alle zekerheid werd ook de alarmcentrale van de rijkspolitie in
de Haagse oude Alexanderkazerne op de hoogte gebracht. Weldra ging een
melding uit: “Alle witte Porsches uitkijken naar de wagen van minister Vondeling.” Omstreeks het middernachtelijk uur spoorde een van die snelle witte
wagens de Citroën van de minister op. Zonder minister overigens. Deze was
na twee uur wachten alvast maar naar Den Haag gelift.
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Een

terugblik

op

1979

We duiken in de geschiedenis van de radio, en wel ruim 38
jaar geleden naar juli 1979. In het begin van die maand werd
bekend dat de voormalige voorzitter van de Adje Bouman
Fanclub, Sieb Kroeske, na een periode van zes jaar, de Stichting Top 40 ging verlaten. Hij was ondermeer verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de samenstelling van de
Nederlandse Top 40 en de Tipparade. Het persbericht maakte
melding van een overstap naar de platenmaatschappij Ariola,
alwaar hij labelmanager voor het internationale repertoire
zou worden. Opvolger bij de Stichting Top 40 werd Peter van
Doorn, die daarvoor ruim zes jaar werkte voor de platenmaatschappij CNR als pers- en reclamechef.
Die maand kon ik ook berichten dat op 1 juli om 12 uur precies de officiële uitzendingen waren begonnen van Radio Mi
Amigo 272 vanaf een nieuw zendschip, de MV Magdalena.
Het openingsprogramma werd verzorgd door Ton Schipper en
was van tevoren op band opgenomen omdat het voor hem
onmogelijk was naar het zendschip te komen. De opening
werd voorafgegaan door een nieuwsbulletin waarin uitgebreid over de start van het station melding werd gemaakt.
Een nieuwsblok dat die middag elk uur, op het hele uur, werd
herhaald.
Na het eerste uur was er een show met deejay Wim de Groot waarna de teleurstelling werd ingezet want
vervolgens was er alleen non stop muziek te horen dat werd gedraaid door Kees Borrell en Otto. De gekozen
frequentie zat ook lang niet iedereen lekker. Zo kwam er een klacht binnen van de organisatie achter Radio
Bloemendaal. Men zou op de frequentie kunnen storen die door de PTT was toegewezen maar in werkelijkheid viel het mee en was er een verschil tussen beide frequenties van 16 kHz. Van een ander station dat in
de weekenden vanuit een gehucht in de buurt van Vlagtwedde kwam werd er gemeld dat de persoon achter
Radio Nolan de zender had opgeschroefd naar de 269 meter om storingen te voorkomen. Op ditzelfde station
werd in die tijd maandelijks de Freewave Informatie Show uitgezonden als ondermeer promotie voor het
gelijknamige blad.
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Het is altijd weer leuk in de archieven van dit blad, dat al sinds 1978 bestaat, te duiken. Ik heb de eer al
die decennia hoofdredacteur te zijn waardoor het mogelijk is ondermeer deze rubriek te vullen met tal van
herinneringen. Zeg eens eerlijk, wie herinnert zich nog een actie voor Radio Friesland bij de afsluitdijk in de
zomer van 1979?
Op de kop van de Afsluitdijk hadden leden van
de actiegroep ‘Teken voor Radio Friesland’ ruim
34.000 handtekeningen en 70 zogenaamde bijvalbetuigingen van verschillende Friese organisaties overhandigd aan de toenmalige minister voor
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werd, Gardeniers. Zij was dus ook verantwoordelijk voor
het omroepbeleid. Met de overhandiging wilde
men de minister duidelijk maken dat Friesland
met zijn dubbelcultuur niet genoeg had aan 1 uur
zendtijd voor de regionale omroep. Volgens de
actievoerders zou een aantal van zes uren per
etmaal toereikend zijn. Het zou nog enige jaren
duren alvorens het werd gerealiseerd.
In die tijd kwamen er ook altijd de meest vreemde onderwerpen aan bod zoals eventuele omroepverkiezingen. Zo kwam er een werkgroep kwartaalenquête van de subfaculteit Politicologie van de Vrije Universiteit
van Amsterdam met gegevens naar buiten waarin werd gesteld dat de TROS, indien er in 1978 omroepverkiezingen waren geweest, met 21% van alle stemmen de grootste omroep zou zijn geworden. De AVRO
kwam uit op 14%, de VARA op 13% en de NCRV zou 11% van de stemmen hebben gekregen. De KRO en
de VOO kwamen niet verder dan 8% elk terwijl de VPRO en EO beiden op 4% kwamen. Of er 17% van de
mensen niet zou hebben gestemd werd niet vermeld.
Ook werd die maand bekend dat de medewerkers van de regionale Omroep Brabant de luisteraars meer bij de uitzendingen dienden te betrekken. Zo dienden de nieuwsdienst medewerkers bij de formulering van het nieuws meer rekening te
houden met het lage opleidingsniveau van het merendeel van
de luisteraars. Een en ander kwam voort uit een onderzoek
gehouden door twee studenten bedrijfskunde aan de TH van
Eindhoven. De luisteraars, de medewerkers en de correspondenten, behoorden, volgens de studenten, ook betrokken te
worden in de beleidsorganen van de regionale omroep.
Waar destijds ook vaak over werd geschreven was de zenderkleuring waarbij Hilversum 1 bijvoorbeeld als lichte muziek
zender was aangekleed. In juli 1979 werd bekend dat het
radiostation Hilversum 1, na het ingaan van de zenderkleuring, door meer mensen dan voorheen werd beluisterd. Het
toenmalige popstation Hilversum 3 had minder luisteraars gekregen.
Dit bleek uit een onderzoek dat in de periode van 22 april tot en met 5 mei 1979 bij 1000 personen in Nederland was gehouden. De metingen werden verzorgd door de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de
NOS. Men meldde, bij het vrijgeven van de cijfers, dat er wel voorzichtig mee om diende te worden gegaan
met de uitkomsten: ‘een echt overzicht van de resultaten van de zenderkleuring kan pas in november worden verwacht wanneer er bij 5000 luisteraars metingen worden gehouden.’ En wat stonden er voor cijfers
in het eerste voorzichtige onderzoeksverslag? De gemiddelde luisterdichtheid van Hilversum 1 was overdag
gestegen van 3,5% naar 7,1%. Hilversum 3 daalde van 17.6% naar 15,8% en de luisterdichtheid van de
toenmalige Hilversum 2 en 4 waren beiden nagenoeg gelijk gebleven.
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Radio Vaticaan zorgde ervoor dat in het zendstation
een 500 kW zender in gebruik werd genomen en
tevens dat er ook uitzendingen in het Pools werden
opgestart. En dat was om
vooral de landgenoten van
de toenmalige Poolse Paus
te kunnen bereiken, in een
land dat voornaam katholiek was. Bedenk wel dat
er veel, zo niet heel veel,
is veranderd in de radiobeleving de afgelopen decennia.

Radio Vaticaan

[door Joshua Sherurcij - http://
en.wikipedia.org/wiki/Image:Vatican-radio.jpg, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=2271685]

Tweemaal een Troskompas uit 1979
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tekst:Hans Knot
Radio Veronica Memories

Hoe de wal het schip keerde
Beelden uit de turbulente jaren 1970-1974
Samensteller: Hans Becker
Vormgeving: Edwin Noordanus
Uitgeverij: Aldus Boek Compagnie Almere
Paperback 136 blz.
210 x 297 mm
ISBN 978 94 92819 01 7
€ 24,99

Vraag een willekeurige Nederlander van boven de vijfenvijftig jaar naar welk radiostation zij/hij luisterde in de eerste
helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw dan zal Radio
Veronica vaak worden genoemd. Het gaat dan om het radiostation dat als zogenaamde zeezender tussen april 1960 en
31 augustus 1974 in de ether is geweest. Een radiostation
dat vele moeilijke maar ook mooie periodes heeft beleefd en
derhalve zich heeft genesteld in een stuk cultuurgeschiedenis die niet meer is uit te stuffen.
Dit betekent dat de medewerkers van het station destijds
iets hebben neergezet dat moeilijk is te overtreffen door hun opvolgers of toenmalige concurrenten. Het is
als eb en vloed doet met de golven van de zee, zo komt de geschiedenis van Radio Veronica in periodes weer
op een felle maar wellustige manier tot ons. Was het bijvoorbeeld in 1994 de dubbelcd met het Grote Bull
Verweij interview dat veel aandacht trok in de kranten en ook op radio en televisie, in 2007 was er andermaal
optimale publiciteit nadat Auke Kok zijn boek over de geschiedenis van dit Radio Veronica openbaarde.
We zijn nu 10 jaar verder en andermaal is er, ondanks dat we inmiddels 43 jaar na de closedown van Radio
Veronica als zeezender zijn, een prachtige publicatie verschenen. Samensteller is de in 1947 geboren Hans
Becker die in de periode 1970 tot en met 1974 nooit vergat zijn fototoestel mee te nemen als hij weer een
bezoekje bracht aan het Veronicagebouw aan de Utrechtseweg in Hilversum.
Hans was een van de weinige kenners van de zogenaamde West Coast Pop, dat zeer succesvol was in de late
jaren zestig en begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Hij werd genodigd door Lex Harding om mee te werken aan een special rond Buffalo Springfield en Crosby Stills Nash and Young. Van het een kwam het ander
want vervolgens vroeg Lex hem mee te gaan werken aan het Popjournaal, een onderdeel van de Lexjo.
Hij klikte en klikte en telkens als hij dacht iets van belang te kunnen vastleggen gebeurde het. Er werd een
foto gemaakt waarbij dient te worden gemeld dat hij het liefst in zwart-wit fotografeerde. Duizenden foto’s
werden er op die manier gemaakt, waarvan een aantal verscheen in het door Radio Veronica uitgegeven blad
‘192’, dat later werd herdoopt tot het Veronicablad.
Decennia later is er nu het prachtige fotoboek ‘Radio Veronica Memories. Hoe de wal het schip keerde. Beelden uit de turbulente jaren 1970-1974’. Gelukkig heeft de samensteller Hans Becker een eerdere gedachte,
zijn hele collectie foto’s gemaakt bij Radio Veronica bij grof vuil te zetten, verbannen en kan nu iedereen die
destijds aanhanger was van het station niet alleen een stuk cultuurgeschiedenis in beeld en verhaal tot zich
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nemen maar ook waarnemen wat voor een warme familieband er binnen de enige echte Radio Veronica in die jaren ontstond.

Hans Becker

Eerder was er al de mogelijkheid tijdens een Veronica reunië, op een
tentoonstelling in het Rock Art Museum Hoek van Holland in 2009 en
sinds vorig jaar in het zeezendermuseum in Nijkerk, een deel van het
fantastische fotowerk van Hans Becker te zien. Edoch via deze publicatie van Aldus Book Compagnie uit Almere kan er voor vele anderen
een wereld in beeld opengaan. Of het nu de deejays of technici van
het station waren, de techniek tot in detail, of het boordgebeuren, alles
komt aan bod in deze publicatie.
Becker is kwiek genoeg geweest om bij tal van andere activiteiten aanwezig te zijn. Wie herinnert zich nog de stranding van de Norderney,
het zendschip van Veronica, op het strand van Scheveningen, begin
april 1973? Het wordt uitgebreid in beeld gebracht evenals de demonstratie in Den Haag, een tweetal weken later toen we allemaal het
motto ’18 april we kunnen het toch proberen?’ in gedachten en gedrag
hadden.
Maar het scherpe oog bracht ook fotografische resultaten van het CBS Festival dat vele, voornamelijk Amerikaanse artiesten. in samenwerking met Radio Veronica, naar Scheveningen bracht. De Veronica Flight Inn
naar New York is vastgelegd en tal van andere gebeurtenissen. Bij het zien van al deze mooie herinneringen
kan ik niet anders zeggen dan elke 55 plusser aan te raden snel naar de boekhandel te gaan om haar/zijn
exemplaar tot zich te nemen en vooral ook de kinderen en kleinkinderen te laten zien en te vertellen over de
tijd dat radio nog echte radio was.

Life and death of a pirate

Auteur: Susan K. Moore
474 pagina’s; rijkelijk geïllustreerd
Hard gebonden
ISBN 978-0-9515116-6-4
Fillongley Publications CV7 8PB
http://www.susan-moore.co.uk/books-by-s-k-moore.php
https://www.amazon.co.uk/LIFE-DEATH-PIRATE-S-Moore/
dp/0951511661/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1513
023116&sr=1-12&refinements=p_27%3AK.+Moore
Het was in 2014 dat deel 1 van de triology ‘Life and death of
a pirate’ uitkwam en ruim drie jaar later liggen alle drie delen, samengebonden in een prachtig boek op de tafel om te
worden gerecenseerd. Een boek over het persoonlijke leven
van Reginald Calvert en zijn familie, het leven in de muziekindustrie en niet te vergeten zijn betrokkenheid binnen de
zeezenderwereld in de eerste helft van de jaren zestig van
de vorige eeuw. Susan Moore is de dochter van Reginald en
Dorothy Calvert en heeft de triologie als een roman geschreven met daarin vooral het ware en tevens trieste verhaal.
Reginald was een persoon die tal van beroepen heeft gehad,
van snoepverkoper, radio en televisiemonteur, het runnen
van ballroomdances, managen van vele popgroepen en het runnen van een radiostation tot het moment hij
slachtoffer van concurrentie werd.
Vaak was Reginald in zijn manier van werken snel verveeld en pakte hij weer iets nieuws aan waarna zijn
vrouw de brokken mocht ruimen. Susan gaat dan ook in het boek niets uit de weg. Ze verhaalt over de toch
FREEWAVE

Nostalgie

• 51

wel dominante houding van een man die eigenlijk zijn vrouw geen ruimte gaf. Als voorbeeld noem ik het
gegeven dat Dorothy het beste voor het gezin voorhad en graag een betere woning wenste. Er viel niet over
te praten. In zijn getrouwde jaren blijkt Reginald diverse verhoudingen te hebben gehad die hij heel goed
kon afschermen totdat hij na een verhouding van ruim 3 jaren met de door hem begeleidde zangeres Carol
met de billen bloot diende te gaan daar hij het niet langer verzwijgen kon tegenover zijn vrouw Dorothy. Het
betekende een gescheiden leven gedurende een aantal weken maar hij werd weer in genade aangenomen.
Calvert kocht een enorm groot huis ‘Cliffton Hall’ deels voor de familie en deels de jongens van zijn band
onder te kunnen brengen en niet veel later hoorden ze dat het oude huis geheel was afgebrand inclusief de
ruimte was Dorothy haar eigen bedrijf runde. Ze ging zich intensiever bemoeien met de management en
meer rond de groepen van Reginald.
Deel 1 van het boek gaat verder voornamelijk over de tijd dat Reginald en Dorothy zich vooral bezig hielden
met het managen van de diverse beatgroepen en het organiseren van ballroomdances op diverse locatie in
een deel van zuid- en midden Engeland. Uiteraard met veel leuke herinneringen, problemen met leden van
de groepen, uit de hand lopend vuurwerk en pogingen tot het maken van hits. Niet te vergeten dat Reginald
er in slaagde zijn groepen ook deels onder te brengen met contracten in Duitsland en hij nieuwe groepen
contracteerde die later grote naam en faam zouden maken, zoals Screaming Lord Sutch, The Fortunes en
Pinkerton’s Assorted Colours. Dit alles op een heerlijke en soepellopende manier beschreven over de periode
die liep tot en met 1963. Uiteraard komt de oprichting, samen met Terry King, van King’s Agency – gevestigd
in 7 Denmark Street – aan bod.
Laten we eens kijken wat er in deel 2 van het boek zoal valt te beleven. Bijvoorbeeld werd op 21 maart, de
dag voor Pasen, in Loughborough een eigen club geopend in een voormalige bioscoop en het leek erop dat
de financiële situatie van de Calvert’s de goede kant op kon gaan. Bovendien werd een nummer, van The Fortunes, plotseling intensief gedraaid op een nieuwe radiostation, Radio Caroline. Reginald die er altijd van had
gedroomd een eigen radiostation te kunnen beginnen, werd diverse malen door Dorothy gewaarschuwd dat ze daarvoor geen
geld hadden, maar Reginald ging, als zo vaak, zijn eigen gang
om zijn vrouw en zakelijk partner later de puinhoop te laten
opruimen. Hij had daarbij een maatje gevonden in een van zijn
artiesten, David Sutch, waarmee hij vele uren sprak over het
onderwerp ‘Pirate Radio’ en ondanks de waarschuwingen van
Dorothy zijn eigen wil doorzette en een stunt samen met David
Sutch bedacht dat leidde tot veel publiciteit en bovendien een
radiostation met vooral veel muziek van David Sutch en zijn
begeleidingsgroep The Savages.
Wat volgt waren twee boottochten vanuit South end on Sea,
waarbij Reginald ondermeer op de eerste tocht, zeer tegen de
zin van Dorothy, beide dochters meenam die behoorlijk zeeziek
enkele uren later terugkwamen. Niet veel later zou Reginald andermaal de zee op gaan voor inspectie van Knock John Towers
en Shivering Sands, de Maunsel Towers die in opdracht van
de overheid in de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd en
geplaatst. Een ideaal onderkomen voor een radiostation. Een
derde boottocht, vanuit het centrum van London via de Theems
naar internationale wateren was met de MV Cornucopia om het
toekomstige radiostation Radio Sutch te promoten.
Vanaf dat moment, op pagina 182 van het uitermate interessante en zeer goed leesbare boek ‘Life and death
of a pirate’ van Susan K. Moore begint het radioavontuur van Reginald Calvert dat uiteindelijk zijn dood zou
betekenen. In de daarop volgende hoofdstukken word je door de geschiedenis van Radio Sutch en Radio
City en nog eens 300 pagina’s heengetrokken en leest het verhaal alsof het gisteren allemaal gebeurd is.
Zondermeer is dit boek de moeite van het aanschaffen waard en is in mijn gedachte het beste boek dat sinds
jaren op het gebied van de geschiedenis van de zeezenders is gepubliceerd.
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De geschiedenis van de file….
maar wordt de file ooit geschiedenis?
Auteur: Rob Wilson
96 pagina’s rijkelijk geïllustreerd
Uitgeverij B for Books B.V., Maartensdijk 2017
ISBN: 9789461550354
Prijs 16,95
www.b4books.nl

Recentelijk zat ik in de avonduren, het dient zo rond 7 uur
te zijn geweest, in de auto en werd mij, via de verkeersinformatie op Sky Radio, verteld dat er nog 25 files waren te
melden met in totaal een behoorlijk aantal kilometers dat
ver boven de 200 uit ging. We reden op een industrieterrein
aan de rand van de stad Groningen, waar het verkeer ook
regelmatig vast zit als gevolg van het totaal ombouwen van
de ringwegen die de meest noordelijke stad van Nederland
dient te bevrijden van een groot aantal stoplichten en bovendien een verdere doorstroming van het verkeer, zonder
al te veel filevorming, dient te bevorderen.
In gedachten zat ik opeens in de jaren zestig van de vorige
eeuw, ja meer dan een halve eeuw geleden. We spraken
nog deels over Rijkswegen en autowegen want snelwegen
was hier en daar slechts een nieuw goedje te noemen. Maar
ook toen was er al sprake van filevorming want de foto’s die destijds in de kranten en tijdschriften verschenen, voorstellend de volle rijkswegen, staan me nog goed bij.
En de geschiedenis van de files gaat nog veel verder. Recentelijk is er een handig boekwerkje verschenen van
de hand van Rob Wilson, die ons vorig jaar met de de roman ‘De mediamaker’ verraste. Wilson, gelouterd als
televisie- en radioman, heeft dus duidelijk ook iets van de files via radio in de loop der decennia meegekregen
en neemt ons in zijn nieuw boek: ‘De geschiedenis van de file….maar wordt de file ooit geschiedenis?’ mee
naar tal van historische feiten.
Direct schudt hij de lezer wakker wanneer hij meldt dat voordat maar een ‘voiture’ op de weg was er in het
verre Amerika al vaak sprake was van filevorming middels de meer dan 100.000 trekpaarden, die werden ingezet om de bevolking van New York te bevoorraden. Zo maar een van de vele weetjes die er voorbij komen.
Weet je bijvoorbeeld dat de eerste verkeersopstopping, zoals een file ook wel werd genoemd, ontstond in
Nederland in het jaar 1955 bij het verkeersplein Oudenrijn in Utrecht en dat de eerste radiostudio voor het
brengen van informatie over het weer en later de verkeersfiles in 1964 bij de ANWB al werd ingericht?
De ouderen onder de lezer herinneren zich natuurlijk het regelmatig schakelen naar de politieverkeerscentrale in Driebergen, van waaruit deskundigen ons via de publieke radio informeerden over de situatie op de
wegen. Wilson besteedt een apart hoofdstuk aan het ontstaan van de autosnelwegen en vertelt waarom de
eerste geregistreerde file ooit is ontstaan. Natuurlijk komen de speciale Porches als ook de Cesna’s voorbij in
het verhaal, om een indruk te kunnen krijgen over de situatie op Rijkswegen.
Via vraaggesprekken met ondermeer Rob van Rees – wie herkent de naam niet – wordt dieper ingegaan op
de verkeersinformatie die er via de omroepen werd gebracht en hoe er door sommige omroepmedewerkers
werd gesjoemeld met te brengen informatie. De nodige grappen en grollen worden niet overgeslagen terwijl
er in het boek ook ruimte is voor de verkeersdeskundigen inzake fileproblematiek.
Wie herinnert zich nog de tijd van de vele telefoonnummers waar achter een bepaalde service zat? Zo kon
je een nummer draaien waar je voor 50 cent steeds op de hoogte werd gehouden van alle beschikbare verkeersinformatie. Het boek: ‘De geschiedenis van de file….maar wordt de file ooit geschiedenis?’ zit vol met
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leuke wetenswaardigheden en is dermate goed samengesteld dat het heel moeilijk is het snel even weg te
leggen. Zondermeer een pakkend verhaal voorzien van talloze nuttige en leuke illustraties. Ook wordt de
lezer geattendeerd op handige internetsites en historisch beeldmateriaal, terwijl de geschiedenis van het
rekeningrijden ook voorbij komt.
Zeker dient ook te worden vermeld dat Wilson nog eens terug haalt dat er ooit een ‘Grote Anti-File Boek’
door ontevreden Nederlanders werd samengesteld en aangeboden aan de toenmalige minister voor Verkeer
en Waterstaat, Neelie Smit-Kroes. Prachtige voorbeelden uit dat boek nam de auteur mee in zijn publicatie.
Ook het hoofstuk over het eventueel geschiedenis worden van de file is zondermeer de moeite van het lezen
waard.
Ik raad je aan het snel aan te schaffen en minder ergernis te krijgen als je weer eens in de vele kilometers
file staat.

Internet surftips
samenstelling:
Hans Knot & Mar�n van der Ven
Meer dan 20.000 foto’s zijn er nu in het Flickr fotoarchief dat wordt samengesteld door Martin
van der Ven en Hans Knot. Nieuwe aanwinsten onder meer:
* Felixstowe, 9th September
2017:
h t t p s : / / w w w . f l i c k r. c o m /
photos/offshoreradio/albums/72157686917244394
* Theo Dencker: The Mebo II verlaat Slikkerveer:
h t t p s : / / w w w . f l i c k r. c o m /
photos/offshoreradio/albums/72157686917082804
* Piet Treffers: My Laser Photo Album:
h t t p s : / / w w w . f l i c k r. c o m /
photos/offshoreradio/albums/72157689385309245
* Piet Treffers: Mijn Radio Paradijs collectie:
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157686916695074
* Uit de schoenendoos van Bob Noakes is een hele mooie serie foto’s die voor het eerst sinds
1973 zijn geopenbaard en zijn genomen in de voorzomer van dat jaar aan boord van de Mi
Amigo
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157687452334050
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Een heel mooie documentaire met veel nooit eerder vertoonde beelden is meer dan de moeite
waard om aan te schaffen. Het verhaalt de belevenissen van Radio Scotland in de jaren zestig,
een video van OEM:
http://www.offshoreechos.com/Main%20page.html
In de zomer was er weer eens een context van zendamateurs op de Ross Revenge:
http://www.martellotowergroup.com/gb5rc.html
Podcasts die de moeite
waard zijn:
http://www.radiomenschenundgeschichten.de/index.
php/zum-nachhoeren/podcasts

www.radiomuseum.dk

Jane Quinn schreef een artikel in Beatmagazine in de
maand juli dat ging over
de loopbaan van Emperor
Rosko:
http://beat-magazine.
co.uk/2017/sharing-a-cuppatea-with-emperor-rosko
Boektip misschien iets voor
jou als lezer van Freewave
Nostalgie?
http://www.dailymail.co.uk/
news/article-4700286/DJDiddy-David-Hamilton-lifts-lidREAL-Radio-1.html
Een mooi radiomuseum in
Denemarken:
http://www.radiomuseum.dk/
Peter Messingfeld maakte vele reizen waar ‘radio’ altijd een belangrijke rol speelde:
http://travelseries.de/trav2017r/trav2017_01.php (Caroline Party in Clacton-on-Sea)
http://travelseries.de/trav2017r/trav2017_02.php (Pirate BBC Essex)
http://travelseries.de/trav1973r/trav1973_01.php (Norderney 1973)
http://travelseries.de/trav1973r/trav1973_02.php (Radio NorthSea 1973)
http://travelseries.de/trav1973r/trav1973_03.php (Radio Caroline 1973)
http://travelseries.de/trav1973r/trav1973_04.php (Radio Veronica 1973)
http://travelseries.de/trav2015r/trav2015_01.php (Erkrath 2015)
http://travelseries.de/trav2016r/trav2016_01.php (Caroline Party 2016)
http://travelseries.de/trav2016r/trav2016_02.php (Erkrath 2016)
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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:

HET REM-EILAND, DE ONSTUIMIGE GESCHIEDENIS VAN RADIO EN TV NOORDZEE
- Hans Knot
In 2014 is het vijftig jaar geleden dat Radio en TV Noordzee van
start ging. Een commercieel station dat vanuit volle zee haar
programma’s richting Nederland straalde. Hans Knot belicht de
opkomst en ondergang van deze unieke onderneming in zijn
nieuwste boek.
€ 20,50 (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 beneden en was het
avontuur plotseling
€ 22,50 (NL) of € 25,50 (Europa)

MP3 dvd: “Radio 390: Red Sands Rendezvous”

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

MP3 dvd: Radio Caroline: Steve Conway/
Chris Kennedy

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