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Beste lezers,
Een kort artikel in dit blad, over Frank Zappa and The 
Mothers of Invention, deed me eraan denken dat één van 
de eerste cd’s die ik kocht, van deze band was. Het zal zo 
rond 1988 geweest zijn. Ik ben de lp’s trouwens nooit uit 
het oog verloren, maar de cd had wel een voordeel: hij 
was minder kwetsbaar. En dat was mooi meegenomen, 
want kort daarvoor had ik het voor elkaar gekregen om 
tijdens de solo van Lynyrd Skynyrd’s Freebird zo wild te 
bewegen dat ik daarmee het draaiende zwarte schijfje 
een kras bezorgde. Maar terug naar Zappa. Als je de ja-
ren ‘60 niet bewust hebt meegemaakt is het prachtig om 
die alsnog te ontdekken. Tegenwoordig zou je dat waar-
schijnlijk via internet doen, in 1988 via radio luisteren  en 
muziekboeken raadplegen. Vooral het mooie muziekjaar 
1967, tevens mijn geboortejaar, had mijn aandacht. In 
het boek “Rock Record Collectors Guide” van Ian Ander-
son las ik dat Zappa in dat jaar 2 platen had uitgegeven: 
Absolutely Free en We’re Only In It For The Money. De 
eerste plaat kreeg 2 stippen, de andere 1 stip (waarbij 3 
het maximum was). En dus leek mij Absolutely Free de 
beste keuze om te kopen van het spaargeld, al had die 
andere schijf wel een veel ludiekere hoes. De man van 
de platenafdeling van Radio Modern knikte goedkeurend 
toen ik de cd op de toonbank legde en dat haalde mijn 
laatste twijfel weg. Het schijfje was nu al lange tijd niet 
meer uit het doosje geweest, dus tijdens het schrijven 
van dit voorwoord greep ik de gelegenheid aan om weer 
eens naar “Plastic People” en de andere liedjes te luis-
teren. Een voorwoord waarbij ik niet verder kwam dan 
1 pagina van deze Freewave Nostalgie aan te stippen. 
(Maar misschien telt het dat Ian Anderson ook voorkomt 
in de Surftips?) Wat er op de overige pagina’s staat, laat 
ik u graag zelf ontdekken. Minstens net zo leuk als het 
ontdekken van de Sixties middels muziek. 

Veel leesplezier, Jan van Heeren

http://www.OceansArt.US
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Het onderwerp reclamegrammofoonplaatjes is er een dat vooral in de 
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw bekend werd. Ik zat recent 
te lezen in een oude krant van mei 1967 toen ik plotseling een adverten-
tie tegen kwam waarin een plaatje voor de prijs van 1,25 werd aangebo-
den met daarop speciaal voor een benzinemaatschappij gemaakt werk 
van - zoals omschreven - de top entertainer Wim Sonneveld. Het was de 
benzinemaatschappij Gulf die de lezers opriep het plaatje met daarop 
door Sonneveld gespeelde typetjes - af te halen bij de benzinepomp. 
Eén van de typetjes op de plaat was dan ook Pim de Pompbediende. De 
teksten waren geschreven door Eli Asser en de plaatjes waren in een be-
perkte oplage geperst en dus snel naar de benzinepomp en ook meteen 
maar even je tankje vullen! ‘Want Gulf geeft Uw auto een extra Kick’.

https://www.youtube.com/watch?v=eV3fVhQ9Rec

Hoewel in deze tijd  onder meer door Zweedse wetenschappers wordt gesteld dat het drinken van melk bij 
lange na niet zo gezond is als altijd werd beweerd gaan mijn gedachten toch terug aan de enorme publiciteit 
rond het melkproduct via de actie ‘Met Melk Meer Mans’, waarbij de scholieren werden gepusht vooral meer 
melk te gaan drinken en het vooral ging om de late lichting babyboomers. Daarvoor was er vooral voor 
de groep jongeren, geboren in de jaren veertig van de vorige eeuw de actie ‘Melk is goed voor elk’. Ook 
met deze actie verscheen er in 1962 een plaatje waarvan de tekst was geschreven door Pieter Goemans, 

die ons ook al eens ‘aan de Amsterdamse Grachten’ onder 
pseudoniem schonk. Over drinken gesproken, het orkest 
dat de zanger Piet Zuivel bij dit melklied begeleidde stond 
onder leiding van Piet Biersma. Piet Zuivel was trouwens 
een pseudoniem voor John Lamers.

https://www.youtube.com/watch?v=axYgYE-p-JU

Reclameplaatjes hoeven natuurlijk niet alleen te draaien zijn 
op draaitafels maar kunnen ook als strip worden afgebeeld. 
Zo werden rond 1955 in de studio van Maarten Toonder 
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een tweetal boekjes met de avonturen van ‘Klaas Volvet en Knechtje Plus’ 
geproduceerd die werden gemaakt in opdracht van het Nederlands Zuivel-
bureau, welke ook verantwoordelijk was voor de introductie van ‘Met Melk 
Meer Mans’ en ‘Melk is goed voor elk’.

Ik denk dat we de bij velen in herinnering liggende ‘Joris Driepinter’ die-
nen te zien als een verlengstuk op de Met Melk Meer Mans actie. De vier 
M’s’ werden vervangen door drie keer ‘M’, dat stond voor drie glazen melk 
per dag. Hier een voorbeeld van een dergelijk ondersteunende verfilmde 
cartoon met Joris Driepinter.

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

Een ander veel gezocht plaatje destijds in 1964 uitgegeven door het 
Hoofdkwartier van de ‘M-Brigade’ ofwel het Nederlands Zuivelbureau in 
Den Haag is die waarop Donald Jones de klinkende titel ‘Everybody likes milk’ tot uiting bracht. Op de B-kant 
stond trouwens de ‘Milkshake twist’. Het plaatje werd cadeau gedaan aan de leden van de ‘M-brigade’. Jones 
was afkomstig uit de VS en kwam in 1954 naar Nederland om het racisme in eigen land te ontvluchten. Hij 
maakte snel carrière op het toneel en later via de televisie. Onder meer was hij te bewonderen in Pension 
Hommeles als werkstudent Dinky. Begin jaren zestig was hij de kleinzoon Mik van Oma Tingeling in de kin-
derserie ‘Mik en Mak’. En een betere ambassadeur om de melk te promoten voor de toenmalige jeugd kon 
het Nederlands Zuivelbureau op dat moment niet hebben.

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

Even een zijpad als het gaat om het brengen van het product naar 
de eventuele consument. Reclame maken is van elke dag. Is het niet 
in de krant of weekblad dan komt de reclame wel tot je via de televi-
sie en/of je radio. Maar er waren ook andere tijden, waar de reclame 
mondjesmaat tot de kijker kwam en wel in de bioscopen. Daarbij 
kwam het ook nog eens dat de bioscoop, zoals met de volgende 
reclamefilm uit de jaren dertig van de vorige eeuw, slechts was weg-
gelegd voor diegenen die het financieel konden maken een bezoekje 
af te leggen aan het plaatselijke filmhuis. Kijk hoe grootgrutter Albert 
Heijn zijn klantjes destijds reclamerijk probeerde te beïnvloeden.

https://www.youtube.com/watch?v=zX6gXf2e3QA

Als het om de reclameplaatjes gaat uit de jaren zestig dan herinner 
ik me vooral de reclame-uitingen van de diverse benzinemaatschap-
pijen. De benzinestations langs de rijkswegen waren in die tijd nog 
veel kleiner dan we gewend zijn als we voorbijflitsen langs de heden-
daagse benzinestations. Vaak stonden er maar twee of drie pompen, 
waarbij het persoonlijke – middels te worden geholpen door een 
pompbediende – veel dichterbij was dan het alleen maar noemen 
van het pompnummer en het betalen aan de kassa’s van nu. Eén van 
de reclameplaatjes was bijvoorbeeld van het Cocktail Trio, dat vaak 

te beluisteren was in allerlei radioprogramma’s maar ook een groot aantal singles opnam, waarvan een aantal 
redelijk succesvol was. Door de benzinemaatschappij Caltex werd het trio in 1961 gevraagd een reclamelied 
op te nemen onder de titel: ‘Toeren met het Cocktail Trio’.

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

Het Cocktail Trio had iets met benzine- en oliemaatschappijen want in de jaren zestig maakten ze ook nog 
reclame, via een dubbelzijdige single, voor het merk ‘Elf’. “Zeg nou zelf want kan beter zijn dan Elf, een bron 
vol krachtstroom in de tank”, zo begon het lied, gecomponeerd door Ad van der Gein, dat op de A-kant stond 

4 • FREEWAVE Nostalgie



van de reclamesingle die men voor het in Rotterdam gevestigde hoofdkantoor van de benzinemaatschappij 
‘Elf’ opnam. Of het allemaal goed ging met het tanken van deze benzine vraag je meteen af bij het beluiste-
ren van de B-kant van de single, die de titel: “Wat is dat nou monteur”? kreeg.

https://www.youtube.com/watch?v=vyaDIRzRyH0

Ik concludeerde dat er iets met de auto van het Cocktail Trio aan de 
hand was toen ze het nummer ‘Wat is dat nou monteur?’ opnam in het 
kader van de reclameactie voor de benzinemaatschappij Elf, een maat-
schappij die in 2000 werd omgedoopt tot TotalFina Elf en 3 jaar later in 
het gemakkelijker in het gehoor liggende ‘Total’. Voor defecten aan de 
auto maar ook de verzekeringen tegen brand en inbraak in hun huizen 
hadden de leden van het Cocktail Trio ook wel wat achter de hand 
want in een lange rij van reclamesingles, die men opnam, was er ook 
een voor de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden, hoewel 
de ‘vrouwenpolis’ werd bezongen. Maar er was veel meer te halen in 
het schnabbelcircuit voor het Trio want zo nam men  onder meer een 
flexiplaatje op voor Intermeubel, dat aan bezoekende klanten kon wor-
den meegegeven. Een totaal andere doelgroep werd aangeboord toen de delfstoffenmaatschappij Billiton in 
1960 liefst 100 jaar bestond en het Cocktail Trio werd ingehuurd om – op de melodie van ‘Milord’- een lied 
te zingen om het bedrijf te eren.

https://www.youtube.com/watch?v=FoHP6g4ZATs

Eigenlijk kan ik nog tijden doorgaan over het schnabbelen dat het Cocktail Trio deed betreffende reclame-
grammofoonplaatjes voor tal van bedrijven als wel in reclamespots maar er was natuurlijk veel meer te 
vinden. In 1968 reed ik op een Thomos brommer, gefabriceerd in Epe en tegenhanger van Puch. Je diende 
te tanken want zonder benzine liep deze brommer niet. En wat tankte ik? Juist Esso Mix:

‘s Morgens vroeg om 8 uur 10
Loop ik naar de schuur
Zie ik daar mijn brommertje
Met dat glimmend stuur
Vrolijk fluitend start ik dan, een keer is genoeg
Met Esso Mix in je tank is het nooit te vroeg
In de stad zie je ze staan, in een grote rij
Brommertje na brommertje, Esso is erbij
Esso Mix het beste voor je motor en de rit
Geef je brommer en jezelf toch de meeste pit
Tank Esso Mix Tank Esso Mix Tank Esso Mix Voorgoed
Tank Esso Mix Tank Esso Mix Tank Esso Mix Net goed

Een deel van een veel langere tekst van een lied dat ons in 1968 bij de benzinepomp op een grammofoon-
plaat werd aangeboden en ingezongen was door de groep The Shoes uit Zoeterwoude, die op dat moment 
geweldig werden geplugd op Radio Caroline met het nummer ‘Farewell in the rain’. Beide liederen geschreven 
door Jan Versteegen en Theo van Es. Waarbij het Esso lied op dezelfde melodie werd geschreven als ‘Fare-
well in the rain´. Theo van Es zou later internationaal in het discocircuit scoren als Theo Vanes. Esso LPB1 
was de label waarop het benzinelied verscheen. Ik heb wel een clip kunnen vinden van de reclameplaat maar 
helaas niet al te beste kwaliteit:

https://youtu.be/pXdvQjvYAfU

Reclame maken voor een product op grammofoonplaatjes, van welk materiaal dan ook gemaakt, gaat veel 
verder terug dan de jaren zestig van de vorige eeuw. Reclame voor Boffie Koffie werd door de reclameadvi-
seurs van grootgrutter Albert Heijn zelfs vastgelegd op een glasplaat, zodat deze reclame in de jaren dertig 
van de vorige eeuw al kon worden gedraaid in de schaarse uren dat er Nederlandstalige programma’s waren 
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op Radio Luxemburg. Zo zijn er voorbeelden van kar-
tonnen plaatjes waarop kleurige afbeeldingen waren 
afgedrukt maar ook geluid was toegevoegd waarin 
een product vooral aan de vrouw werd gebracht. Een 
voorbeeld van deze plaatjes is ‘Wat een meisje we-
ten moet’, een lied gezongen door de destijds enorm 
populaire Louis Davids. Het plaatje was een promotie 
in 1932 gefinancierd en beschikbaar gesteld door de 
Persilfabrieken, destijds gevestigd in Jutphaas. Het 
kartonnen plaatje is nog steeds een gewild object 
voor verzamelaars.
 
https://www.youtube.com/watch?v=BrQUPZbKjhU

Reclameplaatjes behoren bij lange na niet altijd het 
doel hebben om een product te verkopen want het 
kan ook als reden hebben iets te promoten zodat 
het beoogde doel meer aandacht krijgt. Een re-
clameplaat werd derhalve door de ZON, de Zieken 
Omroepen Nederland, ingezet om het werk van de 
ziekenomroepen eens goed onder de aandacht te brengen. Men haalde derhalve in 1979 de komiek André 
van Duin, die destijds hoge ogen scoorde bij de NCRV met zijn Dik Voormekaar show, over twee liedjes op te 
nemen, waarbij hij werd bijgestaan door Ferry de Groot, ook bekend als Meneer de Groot. De voorkant van 
de reclamesingle kreeg als titel ‘Het ziekenhuis weer uit’ mee terwijl ‘Dikvoormekaar bij de Ziekenomroep’ 
de B-kant sierde.

Het idee van het schrijven van het verhaal over reclameplaatjes kwam 
eigenlijk toen ik recentelijk de leeskamer aan het opruimen was. De lees-
kamer diende nieuw behang te krijgen en dus werd al datgene in kasten 
stond en lag versleept. Eén van de dingen was een plaatje dat ooit, in 
1974, als reclame door een uitzendbureau was uitgegeven. De muziek op 
de plaat was van de componist, arrangeur en orkestleider die van zichzelf 
zei: “Mijn muziek is een verlengstuk van een boterham met kaas”. Hij was 
componist van vele mooie muziekstukken waaronder de Soundtracks van 
de Nederlandse films ‘Soldaat van Oranje’ en ‘Turks Fruit’ en de tune van 
het Wereldkampioenschappen Voetbal 1974. In 1988 kwam hij veel te 
vroeg op 47-jarige leeftijd te overlijden. Rogier van Otterloo en het num-
mer ‘Let’s go Randstad’. De muziek werd gebruikt voor een variatie aan 

radio- en televisiecommercials en dus ook voor de persing op een reclameplaatje. Toen het uitzendbureau 
in 1985 een kwart eeuw bestond werd er trouwens nog een lp met als titel ‘Silver Selection’ uitgebracht met 
daarop muziek van Rogier van Otterloo.

https://www.youtube.com/watch?v=c3ix2rvMtks

Maar Rogier van Otterloo werd veel vaker gevraagd voor het compo-
neren van muziek met als doel reclame te maken, ook voor het goede 
doel. Op het Mirasound Label verscheen in 1976 een single waarop de 
nummers ‘Heartbeat/Farewell Song’. Van Otterloo was gevraagd door 
het bestuur van de Hartstichting een pakkend muziekstuk te schrijven. 
Het nummer Heartbeat werd opgenomen door Rogier van Otterloo´s 
Music All-in Orchestra met zang van Die Haghe Sanghers, ofwel het 115 
man sterke Koninklijk Haags Mannenkoor.

https://www.youtube.com/watch?v=ae3bDbsTCZA

Ook wist de directie van de KLM Rogier van Otterloo over te halen voor het componeren van diverse mu-
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ziekjes waar de luchtvaartmaatschappij gebruik van kon maken voor haar campagnes. Zo werd er reclame 
gemaakt voor een nieuwe machine in 1984, de KLM 747. Het nummer ‘First in the air’ werd ingezet voor 
promotie.

https://www.youtube.com/watch?v=_8PipyTSLHA

Een ander voorbeeld van één van zijn composities van de toen nog nationale luchtvaartmaatschappij was: 
The reliable airline KLM.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=7lDpzp6Ko68

Tenslotte wil ik nog een prachtige documen-
taire onder de aandacht brengen waarin 
het werk van Van Otterloo prachtig wordt 
belicht onder de titel ‘Die jongen van de 
muziekjes’, dat in 2004 door de VPRO werd 
uitgezonden.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=qCss05oU5Ac

Henny Spijker, Alice Oppenheim en Hans Veerman: Uw Stem Is Ons Visitekaartje. Gratis plaatjes hadden 
niet alleen een reclamedoel maar ook wel een educatief doel. Zo was het de directie van de Nederlandse 
Spoorwegen die een aantal mensen inhuurde om het personeel enkele zaken duidelijk te maken via een 
grammofoonplaatje. Henny Spijker, die naast omroepwerk voor de AVRO, ook voor RNI werkte, nam — in 
opdracht van de Nederlandse Spoorwegen met Alice Oppenheim en Hans Veerman, onder producer Pieter 
Goemans, een plaatje op dat in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw verspreid werd onder het 
personeel van het toenmalige Staatsbedrijf. Doel was het personeel duidelijk te maken dat men altijd voor 
iedereen duidelijk verstaanbaar dient over te komen middels uitleg van stemgebruik.

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

Een zijstraatje in het verhaal op het gebied van reclame grammofoonplaten is de stap naar een lied dat 
echter nooit op vinyl verscheen maar een keer werd gedraaid in één van de laatste uitzenddagen van Radio 
Veronica als zijnde radiostation uitzendend vanuit internationale wateren. Het was de Veronica-deejay Will 
Luikinga die op de melodie van “Overlevenden” van het “Kabaret voor de Overlevenden” een soort van ode 
voor de adverteerders van het jaar 1974 van het station inzong.

Het kon natuurlijk ook gaan om een flexi disc die ingesloten 
werd in bijvoorbeeld een tijdschrift. Dit gebeurde  onder 
meer in 1982 bij het tienjarig bestaan van damesblad Viva. 
De flexi-disc was beschreven met de tekst ’10 jaar Viva’ 
maar ook met de naam van de artieste en de nummers 
die op de voorkant stonden. Reclameplaatje? Jazeker want 
het maakte reclame voor het tijdschrift en tevens voor de 
nieuwe LP van de zangeres, waarvan twee nummers van 
haar nieuwe LP gratis voor de lezeressen van het tijdschrift 
ter promotie van de LP ‘They don’t play our love song any-
more’. Als achtergrondzangeres had de persoon in kwestie 
al grote naamsbekendheid gemaakt en in 1976 brak ze, 
onder de vleugels van Hans Vermeulen, echt door met de 
nummer 1 hit ‘The Alternative way’. Op het reclameplaatje 
met Anita Meijer waren de nummers ‘Benjamin’ en ‘Restless 
7’ geperst.
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Radio en meer
de 60’er jaren



Al schrijvende aan dit lange artikel over reclameplaatjes krijg ik dorst en 
denk daarbij opeens aan een reclameplaatje uit 1966. Het was de tijd 
dat wielrennen voor de Nederlandse liefhebbers weer een klein beetje 
aan het opklimmen was uit een dal en we vooral genoten van Jan Jan-
sen, die hier en daar mooie overwinningen boekte. Een tweetal jaren 
later zou hij zelfs met tranen in zijn ogen de winst over de laatste tijdrit 
en etappe van de Tour de France vieren. Hij werd totaalwinnaar dat jaar 
van de ronde van Frankrijk. Terugkomend op het reclameplaatje kan 
worden gemeld dat op de achterkant van de single, uitgebracht op het 
Omega label, het nummer ‘In je ogen staat geschreven’ stond. Een num-
mer geschreven door H. Theunisse en Gaby Dirne. Deze laatste was ook 
verantwoordelijk voor de tekst van het reclamelied op de A-kant, namelijk 
‘Bier van Pieters, koop het met liters.’ Sport en reclame op zijn best. Het 

bier was genoemd naar Pieters Teeuwen, een persoon met 20 kruidenierszaken, voornamelijk in Limburg. De 
onderneming werd in 1950 overgenomen door de Firma P. de Gruyter en dus kwam het bier mee. 0,75 liter 
‘tap verse pils’ zat er in een fles leverbaar voor rond de 50 cent.

Lang voordat de allereerste reclamespot in de Nederlandse ether verscheen waren er al vele reclame-uitingen 
via vinyl en flexidisc verschenen. Ik ga een heel vroeg voorbeeld brengen en wel uit het jaar 1930 met daarop 
reclame voor Calvé. Dan hebben we het niet over reclame voor pindakaas of lekkere sausjes maar over kip-
penvoer, immers een kip dient vele eieren te leggen en het allerbeste is ze te voeren met Calvé’s ochtendvoer. 
Tekst is van ene Ferry en de muziek van Lou Bandy. Het orkest dat je gaat horen stond destijds onder leiding 
van Otto Dobrindt. De nummers die werden opgenomen waren ‘Tok tok’ en Calve’s wondervoer.

https://www.youtube.com/watch?v=AtYf3vibBxQ

En dan is er natuurlijk aandacht voor de Jazz formatie New Orleans 
Syncopators die een aantal reclameplaten opnam. Allereerst kwam in 
1964 een single uit waarop men de nummers ‘Bank Note Blues’ en 
‘Jazz at the Bank’ had laten persen. Het was een reclameplaatje voor 
de geslaagde scholieren om ze het werken voor de Twentse Bank te 
promoten. Twee jaar later kwam ‘Jazz at the Bank 2’ uit, een EP met 
daarop ‘Vijzelstreet Blues’, ‘Bank Parade’, andermaal ‘Bank Note Blues’ 
en ‘When the saints’. Die keer werd het niet alleen door de Twentse 
Bank maar ook door de Nederlandse Handelsmaatschappij beschikbaar 
gesteld aan afgestudeerde middelbare scholieren. Beide banken waren 
al opgenomen binnen de Algemene Bank Nederland en dus kreeg het label het nummer ‘ABN 1966’ mee.

Jaren later, in 1975, werd de formatie ingehuurd door Skol Breda. Dit biermerk was in de jaren zestig van 
de vorige eeuw al in de markt gezet om Oranjeboombier te doen te vergeten. De single met hoestitel ‘Hop 
Holland Hop’ bracht ons de ‘Skolland Tune’. Groots werd het de campagne opgezet en overal in kroegen, 
discotheken en restaurants verschenen de Skol bierviltjes in grote aantallen met daarop de tekst ‘Holland 
wordt een Skolland’ en achterop de woorden: ‘Hollanders gaan over op hoppiger pils.’

Veel bekender is natuurlijk de campagne van ‘Skol International is here’. 
Al in 1968 werd het biermerk vanuit Breda tot ons gebracht. De flesjes 
waren voorzien van een zeer opvallend geelrood logo en de slogan ‘Inter-
national Beer’. Het was een internationale bier dat niet alleen in Nederland 
werd gebrouwen maar in totaal 74 brouwerijen ter wereld. Iedere maand 
werden de gebrouwde producten in New York gekeurd om zodoende Skol 
het beste bier ter wereld te laten blijven. In Nederland werd er een recla-
mecampagne gevoerd met  onder meer radio- en televisiespots, waarbij 
het thema in 1969 werd ingezongen door Patricia Paay. Ook kwam er een 
amateur wielerploeg op de weg, die werd gesponsord door ‘Skol’.

https://www.youtube.com/watch?v=rd67PkQ607k
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Uiteraard was onze nationale brouwer Heineken, die heel wat biermerken opslurpte in de loop der jaren, 
ook actief op de markt van de reclameplaten. Als voorbeeld noem ik de formatie ‘De Meestampers’ met car-
navalachtige muziek. Pils drinken van het merk Heineken in het lied ‘O Heineken’ met op de achterkant van 
de reclamesingle het lied ‘Ik kan er niks an doen’, gezongen door deze groep in 1967. Niet veel is terug te 
vinden over deze groep, die vanuit het Brabantse actief was als een soort van sessiemuzikanten, die onder 
leiding van Jack de Nijs een paar plaatjes opnam. Zo was er in 1969 de single: ‘Géén zwaardere lasten op 
wegverkeer!’ met ‘Ik kan ‘t niet laten’ op de achterkant. De Meestampers hadden trouwens niet alleen dorst 
als het ging om Heineken Pils maar lustten ook wel een Tip van Bootz getuige een andere reclameplaat die 
men opnam, met op de achterkant het nummer ‘Nog eentje dan’.

https://www.youtube.com/watch?v=bbJULzUTZL4

De volgende groep, die aan bod komt is een formatie met drie leden 
maar toch in de loop der jaren veel meer leden heeft gehad. Ze zijn 
dan ook actief geweest in de amusementssector tussen 1947 en 1975. 
Echte hits hebben ze nooit gehad maar zijn wel heel bekend geworden 
van een commercial uit de tijd dat er nog volop reclame mocht worden 
gemaakt voor de tabaksindustrie. Het Leedy Trio met hun uitingen 
inzake Caballero (Ay Ay Ay die Caballero, da’s pas een sigaret).

https://www.youtube.com/watch?v=5AnyRpXaFhA

We hebben het nog niet over de reclame gericht op de verzorging van de vele kleine kinderen gehad. Ik heb 
daarvoor gekozen het lied ‘Het lelijke jonge eendje’ met op de achterkant van deze reclamegrammofoonplaat 
het nummer Duimelijntje. Het werd in 1976 uitgebracht op een flexidisc door Sonopresse uit Rotterdam. 
We kennen de zangeres natuurlijk als het gezicht van Hak groenten, waarvoor ze liefst 23 jaar lang reclame 
maakte op de televisie. In 1965 werd ze ontdekt door Willem Duys en doet veel meer dan zingen. Zo was ze 
presentatrice van tal van programma’s, recentelijk nog in ‘Heel Holland bakt’. Ze nam LP’s en CD’s op, zat in 
theaterproducties, deed vertaalwerkzaamheden en veel meer. Naast voornoemde nummers nam ze nog een 
aantal reclameplaatjes op, onder meer voor Presto Print uit Rotterdam. Martine Bijl met een liedje speciaal 
voor kleine kinderen. Het plaatje was ingevoegd in de grote dozen met Pampers.

https://www.youtube.com/watch?v=Lp7YUPvK9u8

Een andere zangeres die heel populair was in het begin van de jaren zestig 
van de vorige eeuw werd ook gepaaid om een reclameplaatje op te nemen 
in ruil voor geld. Milord was een van haar grote successen en waarschijnlijk 
reed ze ook al in een auto. Het was de moedermaatschappij achter British 
Petrol, alom bekend in ons land als de BP pomp, die de toen dertigjarige 
Corrie Brokken het verzoek deed een lied op te nemen. Het werd in 1962 
uitgebracht met een kleurrijke hoes en ze nam het op samen met de ‘Hi-
Five’. Het doel was een nieuw soort benzine te promoten en dus werd de 
titel van het nummer: De BP Super Mix Song, die werd uitgebracht door 
Sonopresse uit Rotterdam als een eenzijdige single.

https://www.youtube.com/watch?v=el7W-yqdSWk

Met het volgende nummer ga je terstond meezingen op de muziek en met de tekst van Jan Schaap. De 
opname is gecombineerd met een ander nummer van dezelfde componist en wel ter promotie van de Wereld 
Jamboree, die werd geopend door de toenmalige koningin Wilhelmina. De zanger van het lied ‘Amstel Bier’, 
was de immens populaire Bob Scholte. Amstel Bier, een drankje dat werd geprezen en volgens de tekst in 
elke plaats van Nederland werd gedronken. Het werd in 1937 uitgebracht. De zanger, Bob Scholte, heeft 
trouwens meer reclame-uitingen gezongen, waaronder het nummer ‘Hef het Glas’. Om bier ook populair te 
maken bij de dames werd er rond die tijd ook een ladies glas op de markt gebracht.

https://www.youtube.com/watch?v=0lv-fDNCHLo

Opmerkelijke introductie 



Gesneden en geperst bij Phonodisk B.V. Opgenomen in de GTB Studio’s in Den Haag als een dubbelzijdige 
reclamesingle. De voorkant geschreven door ene Backer, die waarschijnlijk ooit was ingehuurd om de we-
reldwijde reclamecampagne voor de Coca Cola Bottle Company te creëren. Van dit lied zijn er tal van versies 
omdat in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vele artiesten werden gevraagd, uiteraard tegen het 
ontvangen van een gage, het in korte en lang vorm in te zingen. Of het The Surpremes waren, Ray Charles, 
New Seekers, Otis Redding of Tammy Wynette, ze zongen de luisteraars allemaal aan de Coca Cola. ‘Things 
go better’ werd in Nederland vertolkt door de Golden Earrings in de tijd dat de groep de ‘s’ nog niet hadden 
laten vallen. Het had wel het typische Earrings soundje, hetgeen met andere versies ook altijd aan de sound 
van de uitvoerenden werd gekoppeld. De b kant van de single bevatte het nummer ‘Rum and Coca-Cola’.

https://www.youtube.com/watch?v=0kTmwxeKYnI

In de jaren zestig van de vorige eeuw, de tijd dat wasmiddelmerken als ‘Klok’, ‘Persil’ en ‘Castella’ zonder 
meer nog een belangrijke plek in de vakken van de opkomende zelfbedieningen hadden, kwam de firma 
Korte en Schulte, die Biotex in de markt diende te zetten, met een grandioos idee. ‘We gaan een kofferach-
tige doos, dus met handvat, in de schappen zetten en doen daar een kadootje voor de kinderen in, zodat 
moeders lekker aan de voorwas kan.’ Let wel ik heb het over het jaar 1963 en er waren nog gezinnen genoeg 
waar de voorwas nog met de hand werd gedaan en het – in de Biotex – een tijdje kon voorweken. In de 
koffers kwam een plaatje met een verhaaltje, ondersteund door het Biotex label. In de loop der tijd zijn er 
verschillende afleveringen verschenen, waaronder ‘Bim, Bam, Bom en de schat van de blauwe diepzee.’ Een 
reclamecampagne op Radio Veronica ondersteunde de introductie, waarbij de reclamespot werd ingesproken 
door Jos Brink. Biotex is in de loop der jaren in verschillende handen geweest en wordt sinds 2003 door 
Unilever geproduceerd.

https://www.youtube.com/watch?v=Rwfwm_ba3kI

Een tweetal jaren eerder, in 1961 werd er een plaatje uitge-
bracht door Michelin waarop ‘Quiz-Miss’ Mies Bouwman en 
Joop Doderer een belangrijke rol speelden, daarbij begeleid 
door de Michelin Band in de ‘3 Minuten cha cha cha’. Het 
was Mies Bouwman die de vragen stelde aan een toevallige 
voorbijganger, Joop Doderer. Het werd uitgebracht op een 
33 toeren Flexiplaatje, waarop natuurlijk een afbeelding 
van het overbekende Michelin mannetje. Op de achterkant 
speelde de Michelin Band het instrumentale ‘3 Minuten cha 
cha cha’.

https://www.youtube.com/watch?v=y3p3w-5fens
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In het begin van de jaren zestig kwamen er steeds meer bedrijven in 
de markt die de potentiële koper de gelegenheid gaven complete bouw-
pakketten te kopen en de meubels zelf thuis in elkaar te zetten. Iets 
wat voor velen heden ten dage de normaalste zaak van de wereld is 
als je de meubels koopt bij het grote Zweedse warenhuis. Namen van 
bedrijven die al zeer vroeg actief waren in deze branche waren  onder 
meer Tomado, Keurkoop en Simplexa. Deze laatste firma kwam uit het 
Brabantse Uden en wilde de winkeliers duidelijk maken hoe men aan de 
slag kon gaan met een meubelpakket. En zoals vele bedrijven deed men 
dit via een reclameplaat. Adèle Bloemendaal en Donald Jones, destijds 
vooral via de radio populair via het familieprogramma Pension Homme-
les, zongen het reclameplaatje in op de tekst van Hans Ferrée en muziek 
van Louis van Dijk.

Shampoo is een welkome gast in elke douche maar is dat lang niet altijd geweest. In 1954 kwam Sunsilk 
met een eigen shampoo op de Britse markt en zou al vrij snel vele andere landen veroveren. In de begin 
jaren zestig van de vorige eeuw waren er al televisiecommercials en toen er een vernieuwde shampoo, met 
toevoeging van olijfolie, in de markt diende te worden gezet en ook de introductie van hair spray een feit 
werd besloot men een componist in te huren in de persoon van John Barry die het nummer ‘Sunny girl’ 
componeerde. Het bleek zo populair te zijn dat Sunsilk het thema van de reclamecampagne liet uitbrengen 
op flexi-disc. Maar dat was blijkbaar nog niet genoeg want er werd door John Barry een nieuw arrangement 
geschreven en werd het nummer ‘The girl with the sun in het hair’ uitgebracht op het CBS label in 1967.

https://www.youtube.com/watch?v=exsaGt8Lo2E

We kennen de Britse zangeres Samantha Jones vooral van de hit ‘No 
regrets’, maar als voormalig lid van de meidengroep ‘Vernon Girls’ werd 
ze in 1971 ook ingehuurd om twee nummers in te zingen voor een recla-
meplaat die werd uitgebracht in opdracht van de autofabrikant Ford. Het 
was op de A-kant ‘The T-C Theme’ waarmee de Ford Taunus 1971 werd 
gepromoot. De B-kant was het nummer ‘Ford leads the way’ waarin  on-
der meer de nieuwe Ford Cortina, ‘met vooral veel auto tussen de wielen’ 
gepromoot werd. De teksten waren geschreven door ene K. Elston terwijl 
arrangementen en orkestleiding van Larry Page was. De plaat werd uitge-
bracht op het Pennyfarthing Label.

https://www.youtube.com/watch?v=KcuYJU5Yr_M

We gaan proberen geld te verdienen. De volledige titel is “Tien Dagen Tientjes Voor Uw Top Tien Tips” en het 
ging om een speciale actie voor platenzaken. Van 25 maart tot 7 april 1967 liepen er medewerkers (-sters) 
van Negram/Delta zomaar willekeurig een platenzaak binnen en vroegen dan naar een plaatje in een bepaald 
genre. Op de achterkant van dit plaathoesje staan tien platen die zijn uitgebracht door Negram Delta en je 
kon als platenhandelaar een Tip Tientje verdienen door één van de tien platen aan te bevelen. Als je de hele 
serie van 10 singles kon tonen dan kreeg je maar liefst 15 gulden! Op de 
plaat geven Jan van Veen en Tineke de verbindende teksten tussen de 
mensen in de platenzaken en delen van de fragmenten.

deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=g2G40wxinsg
 
deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=8HBimImGBEM

Maar er is nog een mooi voorbeeld van platenpromotie en wel voor 
HAVOC Records, andermaal destijds onderdeel van Negram-Delta. In 
1966 kwam Hit-Tips met Jan van Veen uit, waarin hij nummers van het 
HAVOC label voorstelde,  onder meer met Petula Clark, Sandie Shaw, 
Motions en Nancy Sinatra. Jan van Veen stelde de top 10 voor alsof het 
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een radioshow was.

https://www.youtube.com/watch?v=6Zx-Yrdis-8

De reclamesingles, die zowel op vinyl of als flexidisc verschenen, hadden 
natuurlijk vooral als doel een product onder de aandacht van het kopend 
publiek te brengen maar vaak was er ook een jubileum te vieren, zoals in 
1984 toen het filmblad Skoop 20 jaar bestond. Zelf omschreef de redactie 
het blad als ‘krities filmblad’. Op Marilyn Monroe-achtige wijze werd met 
een tekst van Jacques Plafond, een pseudoniem en radiotypetje van Wim 
T. Schippers, het nummer ‘Hallo hier ben ik dan’ opgenomen door Fay 
Luyendijk uit Leiden, die als artiestennaam Fay Lovsky meekreeg. In 1993 
ging Skoop ten onder aan een steeds lagere oplage, waardoor de uitgever 
de stop eruit trok.

https://www.youtube.com/watch?v=fJ7G_X_rAVU

Het is natuurlijk ook interessant minder bekende voorbeelden aan te halen in deze serie. Op de b kant van 
de flexidisc stond het nummer ‘Spectacle Jump’ een bewerking van het aloude ‘I’m looking over a four-leaf 
clover’ door Hans Kip. ‘Spectacle’, iets met brillen dus, dat duidelijk werd op de voorkant via ‘Bekijk het beter’ 
van de formatie ‘The Pink Elephants’ en muzikale begeleiding van het orkest van Herman Schoonderwalt. Het 
reclameobject kwam in 1976 uit op het ‘Oog en Bril’ label ter promotie van een brillenketen. Tegelijkertijd liep 
er een soortgelijke televisiecommercial.

In de serie reclameplaatjes is er ook een aantal malen 
sprake van een samenwerkingsverband tussen platen-
maatschappijen en de vakbladpers. Muziek Express is 
daar een voorbeeld van, destijds in 1974 een vooraan-
staand popblad voor de jongeren, naast bijvoorbeeld 
Muziek Parade en het toen net opkomende Veronica 538 
blad. Op 12 januari 1975 ging in Londen een promotie-
tour van de Amerikaanse platenmaatschappij van start 
onder de noemer: ‘The Warner Brothers Music Show’. 
De bedoeling was natuurlijk om de typisch Amerikaanse 
Sounds van het platenlabel onder aandacht van de Eu-

ropese liefhebbers te brengen. Bekende en minder bekende groepen gingen mee op toernee waaronder 
Little Feat, Montrose, Tower of Power, Doobie Brothers en Graham Central Station. Voordat het tournee in 
Nederland kwam werd een dubbelzijdige flexi disc ingesloten in een oplage van de Muziek Express. Op 33 
1/3 toeren werd een aantal van de artiesten alvast gepromoot. Later zou er een speciale, zeer goedkope 
LP, op hetzelfde label uitkomen. In Nederland werd een speciaal optreden verzorgd in de Jaap Eden Hal in 
Amsterdam, waarvan een registratie bewaard is gebleven.

https://www.youtube.com/watch?v=sn7zvJ2nY0w

In de serie reclameplaatjes neem ik u mee terug naar de tijd van de 78-
toerenplaten waarbij ‘Hema’s lofliedje’ wordt gezongen door de Belgische 
bariton Emile (Emiel) van Bosch, geboren op 10 januari 1886 te Boom, 
België. In 1914 week hij uit naar Nederland, dat zijn tweede vaderland 
werd. Hij debuteerde op 14 december 1914 in de Hollandsche Schouw-
burg te Amsterdam in de opera Miss Helyett van de Franse componist 
Edmond Audran (1840-1901) en bouwde een breed repertoire op, dat 
behalve opera ook operette, liederen en liedjes omvatte. Een van zijn 
liederen had een commercieel tintje want hij bezong zijn tante Lena, die 
bij de HEMA haar inkopen deed. 

https://www.youtube.com/watch?v=mULgaNeqxiE
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Studio Top 40 (Sonopresse Flexidisc / 1977). De tekst op dit zeldzame plaatje werd in 1977 aan elkaar ge-
praat door o.a. Bart van Leeuwen en Lex Harding. Karel van der Woerd (in de tijd van Radio Veronica vanaf 
de Norderney was hij chef opnametechniek) had de leiding over Studio Top 40. Op dit door Sonopresse 
geperste flexiplaatje hoor je wat er zoal mogelijk was bij Studio Top 40! In bepaalde jingles hoor je duidelijk 
de stem van Patricia Paay. Zij heeft heel wat ingezongen voor Veronica. Met dank aan Marc Torringa

https://www.youtube.com/watch?v=oKGgkj-dV_k

Ik wil dit lange verhaal eindigen om de kle-
dingindustrie onder de aandacht te bren-
gen als het gaat om de reclameplaatjes. 
Marian de Garriga was verantwoordelijk 
voor de tekst en muziek, want daarvoor 
was ze ingehuurd voor het C&A concern. 
De toen zeer populaire Haagsche band 
Sandy Coast, onder voorman Hans Ver-
meulen, werd gevraagd een tweetal num-
mers op te nemen voor ‘Privatepressing/
C&A label onder het nummer SL 1001. 
Op de voorkant stond het nummer ‘Pretty 
clothes’, terwijl de achterkant was gevuld 
met ‘The way I feel about you’.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=XsvATo8zAYg
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Hoe zat het met de informatieoverdracht vanuit de overheid in 1968? 
Het toenmalige ministerie van Onderwijs en Wetenschappen werd 
namelijk met ingang van 16 oktober opgenomen in het schema van 
de radio-overheidsuitzendingen. Het programma van Onderwijs en 
Wetenschappen kwam vervolgens iedere drie weken in de ether. Steeds 
was het op woensdagen te beluisteren tussen 17.50 en 18.00 uur op 
Hilversum 1 — met een programma dat, waar mogelijk, inhaakte op de 
actualiteit. 

Zo werden in de eerste uitzending, die van 16 oktober, de bewind-
slieden van Onderwijs en Wetenschappen, dr. G. H. Veringa en mr. J. H. 
Grosheide, gevraagd een toelichting te geven op enkele nieuwe punten 
van het toenmalige beleid. Andere onderwerpen die voor de daarop 
volgende uitzendingen in aanmerking kwamen, waren: de opleiding en 
opleidingsmogelijkheden voor medische studenten, de nota- Posthu-
mus over de herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs, de 
lerarenopleiding, de nieuwe schooltypen LEAO, MEAO en HEAO, het 
buitengewoon lager onderwijs in zijn vele facetten, de bijscholing van 
HTS-leraren in samenwerking met grote bedrijven en tenslotte de stu-
denten en studentenorganisaties in Nederland. Vanwege de overheid 
had men wat bij te schaven bij de luisteraars op het gebied van Onder-
wijs en de radio bleek in die tijd het juiste medium voor eenzijdige 
communicatie te zijn.

O&W op de radio in ‘68

staatssecr. Hans Grosheide 
[Collectie SPAARNESTAD PHOTO/NA/Ane-
fo/Fotograaf onbekend, CC BY-SA 3.0 nl, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=11485825]



Wat waren het toch mooie tijden tegen het einde van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Vaak was het zelfs twee keer per jaar dat we hét mochten beleven, en dan doel ik op de Derby 
der Lage Landen. De telkens terugkerende voetbalderby tussen het Belgische nationale team en de leeuwen 
van Oranje. Als ik mijn ogen sluit zie ik in gedachten de sportkrant achter de ramen van Tabakswinkel Klaasen 
aan de Korreweg in Groningen bijna tegenover ons woonhuis. Het was de maandag bijlage van het Algemeen 
Handelsblad, het latere Algemeen Dagblad.

‘Sport en Sportwereld’ bracht ons een echt uitgebreid verslag van de Derby met daarbij prachtige foto´s. Niet 
alleen van de gespeelde wedstrijd maar ons ook een blik tonend op de enorme schare toeschouwers die, in 
het stadion waar de Derby werd gespeeld, aanwezig waren.

Op de foto van de tribunes voornamelijk mannen gekleed in donkere jassen en voorzien van een hoed, die 
bij een doelpunt in de lucht kon worden gegooid. Bovendien hing er een wolk van rook boven de foto, voor-
namelijk veroorzaakt door dikke sigaren rokende oudere mannen. Mannen zagen, gelijk aan de vrouwen uit 
die tijd, er veel ouder uit op hun leeftijd dan nu – meer dan een halve eeuw later.

Er kwam een moment dat de verslaggeving van de 
Derby, waarbij soms verrassende uitslagen waren te 
verwachten, niet langer alleen via de radio werden ge-
bracht maar ook, het zij in zwart wit, er een - al dan 
niet live - verslag was te zien via de uitzendingen van 
de NTS, dat later NOS en weer later NPO zou worden 
benoemd. Het bleef voor mij echter een heerlijkheid de 
wedstrijden te blijven volgen via de radio omdat je op 
die manier, via de verslaggeving, jezelf een beeld kon 

vormen van het alles bepalende gevecht om de – toen nog – bruine leren bal. 
Vaak, ook in de jeugdboeken, was deze omschreven als het bruine monster.

Ook in het voorjaar van 1966, in de maand april, was er een radio- en televisieverslag van de Derby gepland, 
die was toegewezen aan het Feyenoord stadion in Rotterdam. De voorbereidingen waren in volle gang 
toen op 13 april er in de media, destijds voornamelijk in de geschreven pers, werd bekend gemaakt dat de 
honderdste interland tussen Nederland en België, niet rechtstreeks via de Nederlandse televisie zou worden 
uitgezonden. Het bleek namelijk dat er geen toestemming aan de NTS was verleend tot uitzending van de 
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wedstrijd omdat er in de lagere divisies van de Belgische Voetbalbond die betreffende zondag een normaal 
programma zou worden gespeeld.

Ook was er een andere reden en wel omdat voor de wedstrijd in Rotterdam zeker nog 21.000 kaarten niet 
waren verkocht. Ook dit gegeven speelde destijds een belangrijke reden een wedstrijd niet via de televisie-
kanalen uit te stralen. De berichtgeving maakte heel duidelijk dat zelfs wanneer het stadion in Rotterdam 
geheel zou zijn uitverkocht er geen rechtstreekse uitzending zou zijn gezien de aanwezigheid van sluikre-
clame.

Gelukkig, zo herinner ik me, heb ik op de bewuste zondag, naar de radio geluisterd naar een verslag van Dick 
van Rijn, die daarmee zendtijd van de AVRO vulde. We leerden uit zijn reportages  onder meer dat het voor 
het laatst in 1961 was geweest dat Nederland in het Rotterdamse stadion gewonnen had van de Belgen. Het 
stadion, met 60.000 voornamelijk staanplaatsen, was uiteindelijk geheel uitverkocht.

Voor de wedstrijd was het een gezel-
lige boel met het optreden van de 
Marinierskapel die een aantal mar-
sen, zoals Koning Voetbal, en het 
lijflied van Feyenoord ‘Hand in hand 
kameraden’, ten gehore bracht. Bij dit 
laatste nummer werd in het stadion 
uit volle borst meegezongen iets wat 
ook duidelijk via de radio was te ho-
ren. Het vele publiek geloofde weer 
in het Nederlands Elftal – dat enkele 
slechte jaren achter de rug had. Men 
werd niet teleurgesteld want Neder-
landse elftal won de wedstrijd met 
3-1. In 1966 werden er in totaal 7 
interlands gespeeld waarvan er 3 
werden gewonnen, 3 werden verlo-
ren en 1 gelijkgespeeld.

Vlak voor het weekend waarin de 
interland werd gespeeld was er een 
behoorlijke verhuizing, die plaats-
vond in Hilversum, afgerond. In de daaraan voorafgaande zes weken was in etappes aan de verhuizing van 
de gezamenlijke Fonotheek van de NRU (Nederlandse Radio Unie), waarin dus ook de toenmalige omroepen 
waren vertegenwoordigd, gewerkt. Tot aan de verhuizing waren de platen en banden op vijf verschillende 
plekken in Hilversum opgeborgen, waaronder in een bunker.

Al het materiaal werd verplaatst naar het nieuwe gebouw op het Hilversumse Omroepkwartier. In een an-
dere vleugel van ditzelfde gebouw had in december 1965 reeds de Muziekbibliotheek van de NRU zijn intrek 
genomen. Daarvoor, in oktober, werden daar de studio’s voor het programma van Hilversum 3 in gebruik 
genomen.

Ofschoon de inrichting, na de verhuizing, nog enige afwerking behoefde, waren dus vanaf medio april 1966 
de Muziekbibliotheek en de Fonotheek, die zoals bekend hun diensten verleenden aan alle omroepvereni-
gingen, de regionale omroepen, de Wereldomroep, de NRU en de NTS, bij de studio’s van Hilversum 3 
geconcentreerd.

De verhuizing van de Fonotheek van de NRU betekende dat een voorraad van 150.000 78-toerenplaten, 
60.000 45-toerenplaten, 50.000 LP’s en 80.000 magnetofoonbanden dienden te worden overgebracht. Daar-
toe behoorden ook het zogenaamde geluidenarchief (met een assortiment van 10.000 geluiden) en het histo-
risch archief met duizenden opnamen van historische waarde. Kortom, de grootste fonotheek van Nederland 
had destijds zijn bestemming voor de daarop volgende decennia bereikt.
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De nationale voetbalploeg van België voor de interland tegen 
Nederland op 17 april 1966 

[Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotop-
ersbureau (ANEFO), 1945-1989 - negatiefstroken zwart/wit, nummer toegang 2.24.01.05, 
bestanddeelnummer 919-0402 (Nationaal Archief Fotocollectie Anefo) [CC BY-SA 3.0 nl (ht-
tps://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en)], via Wikimedia Commons]



foto: Aankomst nieuwe lichting Nederlandse militairen in 1949         [door Piano Piano! / hans thijs (https://www.flickr.com/people/hansthijs/) - 
https://www.flickr.com/photos/hansthijs/2215629775/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14811896]

Er zijn in de loop der decennia merkwaardige omroepen opgericht, die 
net wel of net geen zendmachtiging wisten te bemachtigen. Denk aan 
de Veronica Omroep Organisatie (met moeite aspirant-omroep geworden 
om uit te groeien tot de grootste van Nederland) en Radio Noordzee (wel 
geprobeerd met een leuk mini-cooper promotieteam, maar niet gelukt). Of 
van recenter datum: Llink. Een fusie in 2005 van De Nieuwe Omroep van 
Aad van den Heuvel en Nutopia. De omroep had een primeur door in 2010 
failliet te gaan.

Er zijn veel meer voorbeelden te geven, maar één van de opmerkelijkste en 
volkomen vergeten initiatieven was die van de omroep voor oud-Indië strij-
ders: de Nationale Radio- en Televisiestichting (juist, NRT, niet te verwarren 
met de nu bestaande NTR). De aanzet is waarschijnlijk eind 1968 gegeven 
en kwam begin 1969 in het landelijke nieuws. Initiatiefnemers waren drie 
oud-lndlëstrijders uit Hoogerheide (Noord-Brabant, vlakbij Woensdrecht).

Het idee “heeft danig weerklank gevonden”, viel in februari 1969 te lezen 
in de regionale dagbladen waaronder het Nieuwsblad van het Noorden. 
“Vanuit het hele land hebben de laatste dagen talrijke adhesiebetuigingen 
de stichting in wording bereikt. Behalve de plaatselijke afdeling van de 
Vereniging van Oud-lndiëstrijders met haar zeventig leden hebben zich de 
afdelingen Groningen, Tilburg en Oosterhout en bloc aangesloten. Het ve-
teranenlegioen heeft laten weten de aansluiting in studie te hebben.”

Binnen de kortste tijd was er een comité van aanbeveling gevormd voor de 
nieuwe omroep NRT bestaande uit een gepensioneerde brigadegeneraal 
van de mariniers op Oost-Java en een generaal-majoor van de Koninklijke 
Landmacht. Ook van “andere legerautoriteiten” zou spoedig een steuntoe-
zegging komen. Twee juristen uit Breda en Leidschendam boden spontaan 
hun diensten aan als ‘adviseur’.

Bericht uit het Leidsch Dagblad van 7 februari 1969
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tekst: André van Os

Omroep voor oud-Indië strijders,
een Moermandieet

en strijdvaardige katholieken



FREEWAVE Nostalgie  • 17

De heer Velterop

Grote man achter de oprichting van de NRT is een zekere heer M. Velterop, gepensioneerd ambtenaar van 
het ministerie van Defensie en voorzitter van de omroepstichting in spe. Hij spreekt van “een fantastisch 
resultaat. Het is enkel het resultaat van de persberichten, want we hebben verder nog niets gedaan. De 
telefoon heeft niet stilgestaan en ik schat dat we nu al zo’n vijfhonderd sympathisanten hebben”.

Zijn comité tot oprichting van de omroepvereniging bestond verder uit drie oud-lndiëstrijders: A. Forman 
(oud-marinier), P. van Zundert (destijds bij de stoottroepen) en J. Ots (oud-infanterist). Zij moesten 15.000 
leden bij elkaar krijgen om in aanmerking te komen voor zendtijd. “Als de stichtingsakte is gepasseerd, wor-
den alle afdelingen in Nederland van de vereniging van oud-lndiëstrijders daarvoor aangeschreven.”

VARA

De directe aanleiding voor de oprichting van de NRT was een 
televisie-uitzending van VARA’s Achter Het Nieuws over de 
politionele acties in Nederlands-Indië / Indonesië eind jaren 
veertig. Het grootschalige militaire optreden van Nederland 
om de Indonesische nationalisten van onafhankelijkheid af 
te houden leidt tot een bloedige oorlog en oorlogsmisdaden 
bij beide strijdende partijen. Er wordt in die tijd uitgebreid 
over gedebatteerd, maar dat de VARA de term ‘oorlogsmis-
daden’ (begaan door de Nederlanders) zomaar op televisie 
bezigt, lijkt de oud-strijders volstrekt in het verkeerde keelgat 
te schieten.

“We willen komen tot tv-uitzendingen met objectieve me-
ningsuitingen en voorlichting”, verklaart de NRT in oprichting. 
Om er veelbetekenend aan toe te voegen: “Het is zeker niet onze bedoeling om ons tegen een Herman 
Wigbold (eindredacteur van VARA’s Achter Het Nieuws, red.) te keren. We vallen niemand persoonlijk aan, 
want daar staan we boven”. Dat houdt zeker niet in dat er geen weerwoord zal worden gegeven tegen wat 
Velterop noemt ‘gezagsondermijnende laster’. “We willen alleen recht doen aan de vele slachtoffers en hun 
nabestaanden van de politiële acties in Indonesië”.

Oorlogsmisdaden

Over het gewraakte woord oorlogsmisdaden zegt Velterop in de krant: “Dat is helemaal niet waar. Natuurlijk, 
in elke oorlog gebeurt er iets wat fout is, maar een oorlog op zich is al fout. Gaat er dan een of andere militair 
amok maken dan wordt daar direct het hele leger mee vereenzelvigd. Daar willen we iets aan doen. Temeer 
omdat in Bussum (destijds plek van de tv-uitzendingen, red.) objectiviteit onmogelijk is en iedereen in een 
bepaalde hoek zit”. Allemaal linkse propaganda, of ‘fake nieuws’ zouden we tegenwoordig zeggen. 

Velterops kompaan, oud-marinier Forman, zegt dat hij “zelf bij een van de gebeurtenissen waarover werd 
gesproken, betrokken is geweest” en noemt die ‘zwaar overtrokken’. Het is duidelijk dat het debat over de 
politionele acties eind jaren zestig (twintig jaar na dato) in alle hevigheid wordt gevoerd, maar ook een open 
zenuw is in de Nederlandse samenleving en dan met name bij veel veteranen.

Omroepen

Een interessante vraag die de NRT mannen wordt gesteld is wat het comité wil doen als ze zendtijd krijgen 
en “de storm rond de kwestie Indonesië straks is geluwd?” Velterop zit daar niet over in: “Er zijn genoeg 
groepen, waaraan door de bestaande media te weinig aandacht wordt besteed. Bijvoorbeeld gerepatrieer-
den en bejaarden. We kunnen die dan eens meer onder de aandacht brengen”. Daarmee was Velterop Jan 
Slagters Omroep MAX toch ver voor.

Al voor de bijna-oprichting speelt de vraag of de NRT wil samenwerken met bestaande omroepen, een 

Herman Wigbold
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kwestie die later ook weer sterk op de voorgrond komt en tot interne conflicten zal leiden. Voorzitter Vel-
terop benadrukt met klem beslist niet in zee te willen gaan met een politieke groepering dan wel met een 
bestaande omroepvereniging. “Maandagmiddag werd mij door de VPRO een vraag in die richting gesteld, 
maar ik heb gewoon geantwoord dat die omroep wel de laatste zou zijn om mee samen te werken. We willen 
gewoon vrij zijn”.

Eretekens

Kennelijk speelde in de discussie rond de politionele acties eind jaren zestig ook de vraag hoe veteranen zich 
moesten opstellen en moesten omgaan met hun medailles. Terugsturen naar de koningin, zoals Beatle John 
Lennon deed? Integendeel: “De Hoogerheidense oud-strijders zijn volledig afgestapt van hun eerder gedane 
oproep de eretekens in te leveren. Waarom ineens die wijziging in hun standpunt?” vraagt de krant zich af? 
Velterop: “Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat zoiets weinig zin heeft. Wanneer iedereen zijn medailles 
gaat inleveren, dan wordt het ministerie er alleen maar mee overspoeld en verder wordt er niets aan gedaan. 
Beter vinden we het om de onderscheidingen demonstratief wel te dragen.”

Op dat moment in het interview steekt comité-lid Van Zundert (stoottroepen) de duim achter de rever om 
zijn ereteken beter te laten zien. “Ze zijn persoonlijk toegekend. Oudstrijders die menen eveneens te moeten 
protesteren, kunnen zich beter bij ons aansluiten om te komen tot een omroepvereniging”.

Kwakzalverij

Wie was onze beoogd NRT-voorzitter, de heer M. Velterop, 
behalve een gewezen ambtenaar die bezorgd was dat zijn 
oude ministerie van Defensie werd bedolven onder terug-
gestuurde eretekens? We hebben geen wetenschappelijk 
onderzoek gedaan, maar komen zijn naam wel in diezelfde 
periode tegen in het Maandblad tegen de kwakzalverij, in 
1970.

“De heer M. Velterop uit Hoogerheide heeft zich inmiddels 
opgeworpen als pleitbezorger van de heer Moerman. Hij 
heeft zich ingespannen om het tot een nieuw onderzoek te 
doen komen. De Staatssecretaris heeft daartoe opdracht 
gegeven, nadat het Eerste Kamerlid voor de PSP, mr. J van 
Wijk, vragen had gesteld over de kwestie-Moerman.”

De Nederlandse huisarts Cornelis Moerman verzon het 
moermandieet: een behandelmethode die kanker zou kun-
nen bestrijden, bestaande uit een dieet en het toedienen 
van extra voedingsstoffen door middel van voedingssup-
plementen. Voor sommigen was Moerman een geniale wel-

doener, voor anderen was hij een ordinaire kwakzalver. In de jaren ‘50 wordt er al een klacht ingediend tegen 
dokter Moerman, die door de Vereniging tegen Kwakzalverij ‘de grootste kwakzalver van de 20e eeuw’ werd 
genoemd. Alweer een open zenuw in de Nederlandse samenleving waar we Velterop tegenkomen.

Postduiven

“De heer Velterop denkt zelfs aan het tot stand brengen van een ‘internationaal instituut voor de bestrijding 
van de kanker’, blijkbaar zonder er zich rekenschap van te geven, dat er al enorme bedragen aan research op 
dit terrein worden besteed”, schrijft het maandblad van de Vereniging tegen Kwakzalverij. “Dat instituut zou 
dan moeten komen op het landgoed van de heer Moerman, waar hij experimenteert met speciale granen en 
andere gewassen en waar hij proeven neemt op zijn duiven. De zo gevonden medicamenten dient Moerman 
toe aan de patiënten met kanker. Dat hij met duiven experimenteert vloeit voort uit de ontdekking van Moer-
man, dat gezonde postduiven totaal ongevoelig bleken voor inspuitingen met kankercellen”.

Cornelis Moerman met een van zijn postduiven
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Bestuurscrisis

We komen de NRT omroep-in-spe, die dan nog geen uur heeft 
uitgezonden, opnieuw tegen in de regionale dagbladen van fe-
bruari 1971. Onder een kort bericht dat de legendarische pop-
groep Grateful Dead komt optreden in notabene Goes lezen we: 
“Heilig vuur is hoopje as geworden - NRT zet bestuursleden aan 
de kant en wil alternatieve omroep worden”. Het is zaterdagmid-
dag in hotel de Draak in Bergen op Zoom als de bom barst.

Op de algemene vergadering van de stichting Nederlandse Ra-
dio en Televisie worden vier bestuursleden afgezet vanwege 
‘ondeskundig bestuur’ in de afgelopen twee jaar. Het nieuwe 
bestuur bestaat uit de oprichters van de NRT: M. Velterop, A. 
Forman, P. van Zundert en J. Ots. De pijlen richten zich vooral op 
het nu afgezette bestuurslid J. Smits uit Waalwijk, die zich in het 
bestuur zou hebben gewurmd door te zeggen dat hij mede-op-
richter was van omroep TROS en daar ook financiële steun zou 
kunnen krijgen. TROS-voorzitter Joop Landré ontkende Smits 
te kennen.

Smits zou een aanhanger zijn geweest van de rechtschristelijke Christen-Democraten Unie (CDU, 1964-
1982) en wilde hun denkbeelden etaleren via de NRT. Andere bestuursleden wilden niets weten van politieke 
inmenging en vroegen Smits ermee te stoppen. Die reageerde met het blokkeren van de bankrekening 
van de omroep en liet het secretariaat overschrijven naar zijn eigen adres. Bovendien zou Smits hebben 
gesproken met de hoofdredacteur van Televizier over een samengaan van omroep AVRO met de NRT. Maar 
ook de hoofdredacteur van Televizier verklaarde van niets te weten. Eén van de sprekers op de vergadering 
verklaarde dat Smits er tot nu toe alleen voor heeft gezorgd “dat de NRT niet van de grond is gekomen. De 
doelstellingen van de NRT zijn getorpedeerd (spreker was lid van de ‘afdeling zeevarenden’, red.) door een 
halfwasmannetje, dat geen verstand heeft van organisatie”.

Michaëllegioen

Ook Velterop reageerde: “Smits heeft van mijn toenmalige labiele toestand gebruik gemaakt”, een opmerking 
die natuurlijk meer vragen oproept dan ons antwoorden geeft. De voorzitter van de afdeling Noord-Brabant 
vond dat van “het heilig vuur van destijds (naar aanleiding van de uitzendingen van de VARA over de politiële 
acties in Nederlands-Indië) maar een hoopje as was overgebleven. ‘Er wordt alleen maar afgegeven op het 
verleden, maar er wordt niet gesproken over wat we nu gaan doen. We hangen in feite alleen maar de vuile 
was buiten en we laten goed zien dat we in twee jaar onze richting en ons gezicht zijn kwijtgeraakt.”

Velterop antwoordde hierop dat de NRT “een alternatieve omroep gaat worden, die de zwijgende meerder-
heid aan het woord wil laten. ‘Want die zwijgende meerderheid weet de weg niet meer, noch in de politiek 
noch in het radio- en t.v.-bestel. Het nieuwe bestuur gaat daaraan meteen werken. We hopen op steun, die 
we in ieder geval van het Michaëllegioen al hebben.’ Alle aanwezige afdelingen zegden ook steun toe”.

Met deze misschien terloopse opmerking van Velterop, geciteerd in de kranten van 8 februari 1971, zijn we 
wellicht ineens bij de kern. Want de Christen-Democraten Unie van Smits was al rechts-conservatief en tegen 
toenemend staatsingrijpen, maar dat Michaël legioen kon er ook wat van. Deze in 1968 gevormde groep 
zeer behoudende katholieken was de wegbereider voor de benoeming van conservatieve bisschoppen als 
Simonis en Gijssen. Je zou bijna denken dat toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns wel 
iets zou hebben gevoeld voor die NRT. Maar het blijkt de absolute tegenpool te zijn geweest van die andere 
merkwaardige omroep Llink, van Aad van den Heuvel, die als oud-KRO-presentator toch een beduidend 
progressiever katholiek wereldbeeld wilde uitdragen.

Weet u meer over Velterop en zijn NRT? Laat het ons weten!

Creatief luisteren naar 
de radio in de auto

TROS-voorzitter Joop Landré



Het was een product dat in een groot deel van de vorige eeuw nog veel in Nederland werd gebruikt en werd 
gebrand in kleine, vaak ambachtelijke, ovens. Het daardoor ontstane product was vooral in de bouw van 
groot nut totdat cementmortel stap voor stap als bindmiddel een steeds grotere rol ging spelen. Het door mij 
bedoelde product werd steeds minder gevraagd en alleen nog maar in de bouw gebruikt als restauratiemid-
del in gebouwen waarin het product voorheen was ingezet. De schelpkalkmortel was een bindmiddel dat 
snel zorgde voor sterkte in het te bouwen object. Het was nodig een voor de productie een stevige oven te 
bouwen waarin de temperatuur opliep tot ongeveer 1000 graden Celsius.

Toen destijds cement meer en meer gebruikt werd binnen de bouw bleek dit als bindmiddel veel harder 
en dus ook stugger te zijn. Wel bleek het gebruik van cementmortel tijdens restauratieprojecten bij met 
schelpkalk gebouwde gebouwen tot grote problemen te leiden omdat het minder elastisch was dan schelp-
kalkmortel. Toch werd het steeds minder gebruikt en werden steden steeds groter door uitbreiding van de 
woningbouw in de decennia na de Tweede Wereldoorlog en dienden de kalkovens, die vaak gesitueerd waren 
aan de randen van steden, te verdwijnen om ruimte te maken voor nieuwbouw, dat voornamelijk bestond op 
het optrekken van de zogenaamde systeembouw segmenten.

Ook in Groningen werd er volop gebrand en wel in de kalkovens van Wigboldus Beton N.V. aan de Friese-
straatweg in de wijk Kostverloren en in de provincie  onder meer door dezelfde onderneming in Garmerwolde. 
In 1875 stichtte Wigboldus zijn eigen kalkbranderij in Kostverloren. In de kalkbranderij werd de metselkalk 
geproduceerd. Als brandstof voor de kalkovens werd meestal turf gebruikt. Na verhitting ontstond ongeblust 
kalk (calciumoxide). Na het blussen met water verkreeg men gebluste kalk (kalkhydraat). De gebluste kalk 
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De kalkovens van 
Wigboldus

Kalkoventerrein 
Wigboldus






werd gezeefd en eventueel fijn gemalen. Wanneer de zo ontstane metselkalk werd vermengd met zand en 
water kon het als mortel worden gebruikt bij metselwerk.

Het was trouwens niet de enige kalkmolen 
in Kostverloren want sinds 1765 was er de 
branderij ‘de Etna’, welke in 1795, volgens 
de gegevens van het Groninger Archief, in 
handen kwam van Hilde Jacobs Sijtsma. In 
1812 kwam hij te overlijden waarna, gehol-
pen door een aantal knechten, de weduwe 
de kalkbranderij voort zette. De kalkfabriek 
van Wigboldus aan de Friesestraatweg kreeg 
in 1888 de naam ´de Vesuvius´ mee. De in 
1851 in Garmerwolde geboren Eppo Roelfs 
Wigboldus had meerdere plannen. Zo werd 
in de directe omgeving een stoomhoutza-
gerij opgericht en een pan- en tegelfabriek. 
De kalkmolen ‘Etna’ verwisselde in de loop 
der jaren een aantal keer van eigenaar en 
in 1904 kwam deze branderij vervolgens 
ook in eigendom van E.R. Wigboldus. Eppo 
Roelfs kwam in 1929 te overlijden maar de 
familie zette de onderneming voort als N.V. 
Wigboldus.

Op 10 maart 1971 werd bekend dat de ovens 
aan de Friesestraatweg zouden worden ge-
sloopt. De directie van Wigboldus had zich 
bereid verklaard tot sluiting over te gaan en 
de fabricage van schelpkalk definitief te sta-
ken. Wel stelde men dat de N.V. Wigboldus een schadeloosstelling diende tegemoet te zien. Uiteindelijk be-
sloot de gemeenteraad van Groningen akkoord te gaan, waarbij het bedrag van fl. 77.000,-- werd toegezegd. 
Ook werd overeengekomen dat de sloopkosten voor rekening van de gemeente Groningen zouden komen. 
Rekening werd gehouden dat de kosten hiervan rond de fl. 10.000,-- zouden komen te liggen.

De buurtbewoners waren heel tevreden met de besluitvorming want de kalkovens aan de Friesestraatweg 
hadden al hun onaangename geuren sinds 1888 verspreid. Naarmate echter de voltooiing van de wijken De 
Paddepoel en Vinkhuizen vorderde, nam het aantal klachten van bewoners in die wijken over luchtverontrei-
niging van de betreffende kalkovens toe. Er verschenen niet alleen vele ingezonden brieven in de kranten, 
ook de gemeenteraad hield zich herhaaldelijk met het probleem bezig.

Omdat de kalkovens op de monumentenlijst stonden, had het college van Burgemeester en Wethouders in 
eerste instantie laten nagaan of het mogelijk was om op grond van de Hinderwet nadere voorwaarden aan 
de vergunning te verbinden, waardoor aan de stankhinder een eind zou kunnen worden gemaakt en waarbij 
de kalkovens toch voor het stadsbeeld behouden zouden kunnen blijven. Men had daarvoor de medewerking 
van TNO uit Delft ingeschakeld. Onderzoek wees uit dat het zeker mogelijk was om via een aantal extra 
voorzieningen de stankoverlast te beëindigen. Daar stond wel tegenover dat deze voorzieningen dermate 
veel zouden kosten dat een bedrag ruimschoots de 100.000 zou overschrijden.

Bovendien had het onderzoek van TNO uitgewezen dat de geplande aanpassingen zeker ook aanleiding kon-
den geven tot verstoring van het bestaande productieproces. Daarom bleek de enige oplossing de staking 
van het productieproces te zijn en dus geen kalkproductie meer vanaf de locatie Friesestraatweg en dus ook 
de afbraak van de kalkovens.

De minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk diende, vanwege de aanwezigheid van de ovens 
op de Monumentenlijst, wel toestemming te geven. Een woordvoerder van de familie Wigboldus, noemde 
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kalkoven Etna
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destijds de regeling, die met de gemeente Groningen was getroffen, prettig. Wigboldus Beton N.V. zou 
vervolgens door het wegvallen van de eigen fabricage van schelpkalk aan de Friesestraatweg dit product bij 
een andere fabrikant dienen te kopen omdat de kalkovens, die men ook in Garmerwolde had, de gevraagde 
productie niet aankon.

De heer Wigboldus stelde destijds in een interview nog wel dat hij met een bloedende ziel afscheid zou ne-
men van de kalkovens. Of het hem allemaal te veel werd is niet bekend maar nog in hetzelfde jaar dat het 
besluit tot afbraak viel, 1971, besloot hij de onderneming te verkopen aan GEM beton dat nog steeds in de 
bouw actief is.

De eerder gememoreerde kalkovens, die ten oosten van Garmerwolde aan het Damsterdiep staan en in 
1876 gebouwd werden in opdracht van de familie Wigboldus onder de naam ‘Kalkfabriek de Merapie’, wer-
den in 1976 gesloten. Ook deze drie kalkovens staan op de monumentenlijst en werden verbouwd tot één 
woning.

Bronnen:
De schildersbuurt West End door Beno Hofman
Gemeentearchief Groningen
Nieuwsblad van het Noorden april 1971
Foto’s Groninger Archief

advertentie

Kalkovens de Merapie omgebouwd tot woning
[Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 

4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=24044662]
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Mijn oma woonde op Scheveningen, vlak achter de boulevard. Noodlot had haar in haar tienerjaren ver-
dreven van haar Overijsselse geboortegrond. Ze kwam aan de kust terecht. Haar achtertuintje was een 
natuurlijk gevormde zandbak. “Kijk jongens. Gras!” Wij vonden drie grassprieten. Ze werden gekoesterd als 
water in de woestijn.

Ze hield onvoorwaardelijk van de zee. Vooral als je uit je jas woei en metershoge golven het bestaan op het 
vaste land bedreigden, ging ze “even een boulevardje pikken.” Zo jong als we waren moesten we mee. “ Dit 
zie je maar zelden.”

Ik heb het haar helaas nooit gevraagd, maar hoe zou ze die nacht van maandag 31 januari op 1 februari 1953 
hebben beleefd? De nacht van de watersnoodramp. Ik heb er zelf geen enkele eigen herinnering aan. Te 

klein nog. Maar ik denk dat mijn ouders die nacht angstig wakend 
in hun Scheveningse woonkamertje hebben doorgebracht. Met 
de (vrijwel lege) geldkist met verzekeringspapieren op schoot. 
Klaar voor evacuatie van zichzelf en hun vier jonge kinderen. Gek 
genoeg heb ik ze er nooit over gehoord. De deernis ging uit naar 
mens en dier in Zeeland.

Radioverslaggever Jan de Troye (1920-2006) van VARA’s Dingen 
van de Dag hoorde die avond ‘via via’ dat er iets ernstigs aan 
de hand was in Zeeland en ging zo goed en zo kwaad als dat 
kon tijdens de hevige storm direct met een reportagewagen op 
pad. Hij kwam tot Dordrecht. Vanaf dat punt stokte de reis. Het 
water verhinderde iedere poging om verder te komen. Hij kreeg 
een lumineus idee. In de vroege morgen van zondag 1 februari 
charterde hij een Dakota-vliegtuigje. Breaking news avant la let-
tre. Hij was de eerste die het land op de hoogte stelde van de 
omvang van de ramp.

Zijn VARA-collega en vriend Arie Kleijwegt (1921-2001) zat op dat 
moment in het Noorse Hamar voor een verslag van het Europees 





tekst: Govert van Brakel

Jan de Troye



kampioenschap schaatsen. Als hij de eerste berichten 
uit het vaderland hoort, reist hij spoorslags af naar huis. 
Voor het grote nieuws dat Kees Broekman die middag als 
eerste Nederlander ooit Europees kampioen wordt, was 
geen enkele aandacht meer.

Op de dag des onheils maar dan 40 jaar later, maandag 
1 februari 1993, zat ik in gezelschap van meneer Arie 
en meneer Jan in de studio van Omroep Zeeland. De 
landelijke en regionale radio maakten samen een her-
denkingsprogramma. Ik mocht het met Bob Lagaaij van 
Omroep Zeeland presenteren. Eindredactie en gastvrij-
heid: Flip Feij (en Pieter Schut). Voor de zoveelste maal 
in hun fraaie loopbaan vertelden Arie en Jan over hun 
belevenissen in die barre dagen.

Aan de vooravond van onze uitzending wilden beide man-
nen graag Studio Sport zien en een gratis neutje drinken. 
Ze besloten op bezoek te gaan bij hun oud-KRO-collega 

Adrie van Oorschot (1920-2004). Meneer Adrie had een mooie loopbaan achter de rug in Hilversum. Van 
1965 tot 1985 was hij onze tv-Sinterklaas (“Dag mevrouw Bouwman, staat u daar ook weer?”). Na zijn pen-
sioen was hij teruggekeerd naar zijn geboortestad Vlissingen, naar een fraai appartement met uitzicht op de 
Westerschelde.

Adrie was erg blij dat zijn oud-collega’s aanbelden. Zijn humeur veranderde toen bleek dat de mannen niet 
in eerste instantie voor hem kwamen, maar voor het voetbal en een jonge genever. Hij zette ze direct op 
straat.

Of het ooit goed gekomen is weet ik niet. In 2003 zat ik weer in Oost-Souburg, maar nu zonder Arie Kleywegt 
en Jan de Troye. Die middag voltrok zich elders een ramp. Op weg naar de aarde ontplofte de Spaceshuttle 
Columbia. De zeven Amerikaanse astronauten die aan boord waren kwamen om het leven.
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Arie Kleijwegt

Knipselcollectie Wikiradio opgenomen in de Radio Erfgoed community
De knipselcollectie Wikiradio bestaat uit een grote verzameling historische radio artikelen die door Alex van 
den Hoek zijn gescand. Deze verzameling knipsels wordt periodiek aangevuld met ‘nieuwe’ oude artike-
len. De collectie maakt inmiddels onderdeel uit van de Radio Erfgoed community, waar ook het Internet 
Radiocafé onderdeel van is.

Reactie Radio Erfgoed community: “De software van de website Wikiradio werd al een lange tijd niet 
meer ondersteund door de makers. Daarom hebben wij samen met Alex gekeken naar een alternatief. Die 
hebben we gevonden door collectie onder te brengen in de Radio Erfgoed community. Deze community 
bestaat nu, naast een nieuws, column, forum en foto onderdeel, ook uit de knipselcollectie van Alex.”

De knipselcollectie is bereikbaar via https://www.internetradiocafe.nl/gallery/category/87-wikiradio-knipsel-
collectie/

Over de Radio Erfgoed community

De Radio Erfgoed community bestaat uit:
* Internet Radiocafé, actueel radionieuws, columns, discussieforum, foto’s en knipselcollectie.
* Radiopedia.nl, een collectief radio encyclopedie-project.
* Hitnoteringen.nl, website gespecialiseerd in historische hitlijsten.



Andermaal tijd voor een nostalgische terugblik en dat brengt ons dit keer naar 1973 toen er allerlei plannen 
waren om nieuwe radiostations vanaf zee te realiseren, waarbij een tweetal daadwerkelijk te horen was 
via de middengolf. In eerste instantie Radio Atlantis en later Radio Mi Amigo, het zij in 1973 slechts met 
testuitzendingen om op 1 januari 1974 officieel van start te gaan. Een reconstructie van een radioproject dat 
geheel mislukte.

Maar er was ook een aantal projecten, dat niet gerealiseerd werd, waaronder dat van de Haarlemmer Steph 
Willemse, die dacht – samen met anderen – een idealistisch radiostation vanaf internationale wateren te 
kunnen starten. Eén van de doelen was een schip aan te schaffen en dus bezocht hij allerlei havenplaatsen 
om te kijken welke schepen te koop of te huur waren. Alweer een paar decennia geleden wenste Steph Wil-
lemse wel uitgebreid te praten over het doel van zijn radiostation: “Diverse mensen, die ik sprak, waren zeer 
te spreken over datgene wat Capital Radio had gebracht en men was van mening dat een dergelijk station 
zondermeer succesvol zou kunnen zijn. Ik ben toen gaan begrijpen dat er in die richting bepaalde behoeften 
bestonden en aan die behoeften hebben we later gedacht bij de opbouw van onze programmering.” 

Voor de aanschaf van een schip kwam Steph Willemse op het juiste moment op de juiste plek de juiste man 
tegen: “Goed, toen ik naar een geschikt schip zocht, stuitte ik op de Haarlemse berger, Gerrit Elfrich, die 
uitstekend werk heeft verricht en zich erg goed voor ons project heeft ingezet. Hij zorgde er voor dat we 
de MV Emma voor een prikje konden kopen. Toen het schip eenmaal in IJmuiden lag moest hij zich helaas 
terugtrekken daar hij de opdracht kreeg voor de berging van een enorm groot schip uit China. Het bergen 
van het schip, de Wang Chung, werd helaas een enorme mislukking en ik had liever gehad dat hij zich langer 
met ons project had bemoeid.”

Er moest heel veel werk verricht worden want het uit 1957 stammende schip was jarenlang voor de vis-
vangst gebruikt en in eigendom van Rederij Ouwehand geweest. Willemse: “Het schip dat we kochten zag 
er verschrikkelijk uit, het was net een uitgeleefde tobbe waar zwervers de laatste maanden hun onderdak 
hadden gevonden. Het was ontzettend vies en er zat geen ruit meer in. Gedurende een periode van 9 maan-
den hebben we er met 10 man aan gewerkt om het weer enigszins leefbaar en vooral bruikbaar te maken. 
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Radio condor 
de zeezender die niemand hoorde

tekst: Hans Knot
foto’s: Rob Olthof



Nadat het schip weer enigszins schoon was hebben we 
er gedeeltelijk een elektrische leiding in aangebracht. De 
oude leidingen waren allemaal doorgesneden en boven-
dien ontbrak het sanitaire gedeelte. Toen kwam het erop 
aan om het uit te rusten tot zendschip. We hadden niet, 
zoals met andere zeezenderprojecten, een half miljoen 
gulden voor handen en moesten het dus doen met wei-
nig geld. We hebben op een bepaald moment de zenders 
van de King David (Capital Radio), die toen in Heerwaar-
den lag, opgekocht. Het betrof hier zowel de 10 als 1 
kW zender. De 10 kW zender was een half leeg geroofde 
kast waarvan we besloten deze alleen te gebruiken als 
linear-trap.”

Er zijn destijds vele verhalen geweest over het al dan 
niet in de ether te zijn geweest van Radio Condor. Rob 
Olthof was er destijds bij aan boord van de tot Condor 
omgedoopte Emma toen de zender werd aangezet en 
meteen de boel met een grote ‘boem’ eruit klapte. Zelfs 
de meest fervente radiofreak heeft nooit testuitzendin-
gen van Radio Condor ontvangen, maar Willemse hield 
vol dat men in de ether is geweest: “1 kW hadden we 
zelfs niet nodig want met de 500 Watt zender, die we met 
Condor gebruikten, hebben we zelfs ontvangstberichten 
ontvangen vanuit Engeland en Scandinavië. Al met al zijn we een paar weken lang in de ether geweest maar 
wel met enorm veel pech, daar alles tegen zat. De eerste keer dat we buiten lagen hebben we de zender na 
een dag of tien aan de praat gekregen.”

Op 9 augustus 1973 maakte men vanuit de organisatie bekend dat men in de toekomst ook wilde gaan uit-
zenden via de FM op de 98 MHz. In eerste instantie zou men een T-antenne maken, zoals ook door Veronica 
werd gebruikt, en later kwam men met het idee een zendmast te bouwen, zoals ook op de MV Mi Amigo 
stond. Toen werd ook bekend gemaakt dat Willemse niet alleen televisiehandelaar was, maar in de 60’er 
jaren had gespeeld in de Oscar Benton Groep en radiotechnicus was geweest aan boord van Capital Radio. 
Dat niet alle informatie van de kant van Willemse juist was bewijst ´Nederpop´, een encyclopedie waarin 
alle bezettingen zijn genoemd van de Nederlandse popgroepen tussen 1960 en 1985. Bij Oscar Benton wordt 
onder de namen van de leden van de groep geen Steph Willemse terug gevonden.

Pessimisten hadden het al aangekondigd dat een schip zonder motor en voorzien van een rijnanker, zoals 
het met de ´Condor´ het geval was, het niet lang zou kunnen uithouden op de Noordzee. Men kreeg gelijk, 

want op 11 augustus 1973 was het al raak. 
Tijdens een harde wind sloeg bet schip van 
haar, voor de Noordzee eenvoudige, anker 
en moest het de haven van IJmuiden wor-
den binnengesleept. De boot was gaan krab-
ben en nadat de technici de zendinstallatie 
onklaar hadden gemaakt werd besloten de 
Condor binnen te halen. Het vreemde aan 
de daarop volgende situatie was dat men 
het schip had binnen gesleept en afgemeerd 
in het Buiten Spuitkanaal, zonder de Rijks-
politie ter Water of de Velsense Gemeente-
politie op de hoogte te stellen van de reden 
van de afmering.

Willemse bleef overdrijven: “Toen we van 
het anker sloegen hebben we een dag of 
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Steph Willemse

Ron de Loo



vijf op de Noordzee rond gezworven en 
zijn we vervolgens met de Condor naar 
de haven van IJmuiden gevaren, terwijl 
we de zender gewoon lieten aanstaan. 
Van die uitzending hebben we zelfs ont-
vangstrapporten ontvangen.` Ook had 
Steph een woordvoerster, Fietje van 
Donselaar, waarmee hij destijds samen-
woonde. Zij stelde: “Op het schip zagen 
ze de pier van IJmuiden dichterbij ko-
men en op een gegeven moment heeft 
meneer Willemse, die op dat moment 
aan boord zat, om hulp gevraagd. Later 
is hij met de tender naar IJmuiden ge-
gaan om een sleepboot te halen. Door 
twee sleepboten zijn we later naar de 
haven gesleept. Toen zaten we tussen 
twee vuren in, want de havendienst 
zag ons begrijpelijkerwijs het liefst snel 
weer vertrekken. Aan de andere kant 
hadden wij geen geld om een nieuw an-
ker te betalen. Nadien hebben we geld 
geleend om er een te kopen, hetgeen 
ons wel weer op een nieuwe schuld van 
f 1500,-- kwam te staan.”

Vooral decennia later lijkt het erop dat 
Willemse een grote aard van fantasie 
had, let maar eens op: “We zijn er trou-
wens later, via politieonderzoek, achter 
gekomen dat er sabotage is gepleegd 
aan het anker. De ankerketting bleek 
van de buitenkant gekapt te zijn, hetgeen later nog eens zou worden geprobeerd. Toen we de haven van 
IJmuiden binnen liepen hebben we bepaalde onderdelen in het water gegooid om deze niet in de handen 
van de PTT te laten vallen. Ook zijn bepaalde zaken ‘gestald’ bij een medewerkster. Deze dacht ze weer te 
moeten uitlenen aan kennissen, die ook dachten iets te kunnen beginnen. Toen ze van ons hoorden dat de 
spullen weer terug moesten hebben ze deze gebracht. Alleen waren de spullen deskundig omgebouwd tot 
het fabrikaat ‘onbruikbaar’.”

Eigenlijk wilde hij over de ankerbreuk niet verder ingaan op het politie-
onderzoek. Wel wilde hij nog iets kwijt over benadering door een andere 
organisatie: “Door bepaalde lieden zijn we, nadat we voor anker waren 
gegaan, gevraagd om een eindje verderop te gaan liggen. We begrepen 
eerst niet waarom het ging en een paar dagen later werden we zelfs 
gevraagd om een oogje dicht te doen als bepaalde schepen in de omge-
ving van onze Condor voor anker zouden gaan. Men bood ons hier zelfs 
veel geld voor. Later bleek bet een aanvoerroute van hasjplakken te zijn. 
Gezien we niet ingingen op de verschillende verzoeken om elders voor 
anker te gaan hebben ze ons, denk ik, op een gewelddadige manier ge-
troffen. Natuurlijk was het simpeler geweest op dat moment het geld aan 
te nemen en een sleepboot te huren om de Condor naar elders te slepen 
maar we wisten geen van allen dat de sabotage zou gaan plaatsvinden 
en waarom het precies ging.”

Toen er destijds in 1973 via de diverse dagbladen steeds meer verhalen 
verschenen rond het nieuwe zeezenderproject kreeg men allerlei aan-
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vragen van diverse groeperingen die zendtijd wensten te huren. Zo reageerden bijvoorbeeld The United 
Family, Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie en de Vereniging van Goedwillende Automobilisten. Steph: ”We 
zouden zoveel mogelijk non-stop muziek gaan draaien, zonder reclamespots, hetgeen deze organisaties wel 
zagen zitten voor het verspreiden van hun boodschap. We hadden echter nog geen prijzen voor het verhuren 
van zendtijd daar we eerst zouden afwachten hoe eventuele testuitzendingen zouden verlopen. Helaas is het 
project nooit goed uit de kinderschoenen gekomen. Wel kan ik stellen dat Fiet van Donselaar heel veel werk 
in die periode heeft verzet, waar ik haar nog steeds erg dankbaar voor ben.” Nadat op de 11de augustus de 
Condor de haven was binnengesleept bleef het geruime tijd stil. Reden was  onder meer de slechte financiële 
toestand binnen de organisatie. Ook ging er organisatorisch het één en ander scheef. Pas op 13 september 
1973 verscheen er weer een artikel in het Haarlems Dagblad.

‘Het radioschip Condor zal de haven van IJmuiden uitgesleept worden om naar een sloopbedrijf te worden 
gebracht. Sinds de dag dat het schip van haar anker 
sloeg bleven de problemen voor de aspirant-¬radio-
piraat zich opstapelen. Allereerst betekende het te-
rugslepen vanaf zee een enorme financiële tegenslag. 
Daarna verbood de scheepvaartinspectie de eigenaar 
opnieuw met de voormalige trawler uit te varen omdat 
de scheepspapieren niet in orde waren. De havenau-
toriteiten van IJmuiden maakten echt duidelijk dat het 
schip niet langer in het Buiten Spuitkanaal kon blijven 
liggen. Volgens Willemse zou het meer dan een jaar 
duren alvorens men via een notaris aan benodigde 
scheepsbrieven kon komen: “Zo lang kunnen we echt 
niet wachten. Als gevolg hiervan zijn we wel genood-
zaakt het schip aan een sloper te verkopen.”

Enige weken later verklaarde de eigenaar een contract te hebben met een Belgisch-Panamese onderneming, 
die het schip in eerste instantie naar Zeebrugge zou slepen en vervolgens naar Bilbao in Spanje. Hij zei wel 
dat er nog gepoogd zou worden een andere wending te geven aan de verkoop maar dat in eerste instantie 
wel diende te worden overgegaan tot verkoop. Een sleepcontract naar een sloperij was namelijk de enige 
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mogelijkheid het schip buitengaats te krijgen. Voor de eerste keer, zonder toestemming, naar buiten laten 
slepen van de Condor was inmiddels proces verbaal opgemaakt en door een vertegenwoordiger van Justitie 
in Haarlem aan Willemse overgedragen.

En wat zei Steph? “Ik begrijp hier werkelijk niets van en zie geen reden me te laten verbaliseren. Allereerst 
is de Condor niet op eigen kracht naar buiten gevaren, maar is het schip erheen gesleept. Je hoeft dan 
zelfs geen kapiteinspapieren te hebben omdat in zo’n geval eenmaal geen gezagsvoerder aan boord van 
een schip hoeft te zijn. In feite was ik dus een soort ‘runner’ op de Condor, toen het schip naar buiten werd 
gesleept.”

Iedereen binnen de vrije radiowereld had de hoop tot de komst van nog een zeezender al opgegeven toen 
op 25 september 1973 plotseling de Condor toch weer voor anker ging ter hoogte van Zandvoort. Men liet 
het schip er heen slepen en toonde voordien aan de havenautoriteiten een sloopopdracht met als bestem-
ming de haven van Dordrecht. Dit was voor de autoriteiten voldoende om de sleepboot, met als sleep de 
Condor, toestemming te geven de haven van IJmuiden te verlaten. Eenmaal buitengaats liet Willemse het 
sloopcontract voor wat het was. Op volle zee kocht hij zijn praam weer terug en liet hij een nieuw, zwaarder, 
anker neer op de plek waar de Condor reeds eerder verankerd lag.

Andermaal verklaarde hij dat 
het station binnen tien dagen 
van start zou gaan met testuit-
zendingen via de 270 meter. De 
kosten van de sleepboot, de 
Pirahna Famagusta, werden be-
taald door de eigenaar van een 
keten van bars en restaurants in 
Haarlem. Willemse had zelf het 
anker, dat volgens hem wind-
kracht 12 kon verdragen, gefi-
nancierd en zei niet bang te zijn 
dat hij problemen zou krijgen 
met de autoriteiten daar de an-
nulering van het sloopcontract 
volledig legaal was gebeurd. 
Tevens kondigde hij andermaal 
aan dat er toen ook een FM 
zender aan boord was maar dat 
deze incompleet was gezien an-
ders de douane het schip nooit 
zou hebben laten gaan. Men 
had ook illegaal de haven kun-
nen verlaten maar daar had hij, 
ondanks vijf aanbiedingen, niets 
voor gevoeld. Nog voordat een 
enkel signaal de ether was in-
gegaan, hoewel men dit zelf al-
tijd zou blijven ontkennen, was 
het einde voor Radio Condor 
gekomen. Geldgebrek en veel 
pech brachten een einde aan de 
plannen. Het schip werd later 
verkocht aan Adriaan van Land-
schoot, die zijn Radio Atlantis 
een herstart gunde.

aan boord van de Zeester 



Wie kent ze nog? Frank Zappa en The Mothers of Invention. Een Amerikaanse rockband die tussen 1965 en 
1975 bepaalde successen behaalde bij een beperkt publiek. Ik haal hem zo weer in beeld tijdens een televi-
sieoptreden waarbij een stofzuigerslang als instrument werd gebruikt. Nooit muziek van gekocht trouwens. 
Rond de Olympische Spelen in oktober 1968 waren The Mothers of Invention op tournee door Europa en 
deden ook Nederland aan voor een tweetal optredens.

Namens het comité Edison 1968 was er besloten Frank Zappa, als leider 
van de groep, een Edison uit te reiken voor zijn toen redelijk recente LP-
werk. Slechts enkele minuten nadat het Edison beeldje hem namens de 
Nederlandse grammofoonplatenindustrie was uitgereikt, gaf hij het beeldje 
echter weer terug. Tijdens de uitreiking stond namelijk de muziek van de 
grammofoonplaat op, waarvoor The Mothers of Invention deze onderschei-
ding hadden gekregen: ‘We’re only in it for the money’.

Frank Zappa constateerde, dat het hier ging om een gecensureerde ver-
sie van de oorspronkelijke plaat en gaf de Edison terug. De plaat werd 
destijds uitgebracht in twee versies, zo bleek later. In de oorspronkelijke 
versie werd een viertal coupures aangebracht door de grammofoonplaten-
maatschappij. Pas nadat in de Verenigde Staten een 40.000 exemplaren in 

omloop waren gebracht, bemerkten Frank Zappa en de zijnen de vervalsing. Na een protest werd na lang 
heen en weer gepraat tenslotte toch de oorspronkelijke opname uitgebracht. Het bleek echter dat de gram-
mofoonplatenmaatschappij de gecensureerde versie wel in het buitenland uitgebracht had. Frank Zappa 
vond het tegen zijn principes om een prijs voor een grammofoonplaat te accepteren, die hij niet in die vorm 
gewenst had.

In Nederland is de door Zappa geconstateerde fout niet gemaakt. De plaat in kwestie was namelijk geperst in 
Duitsland; daar was men dus verantwoordelijk. Het hoort zo bij de relletjes die er in de afgelopen decennia 
rond de uitreiking van diverse Edisons hebben plaatsgevonden.
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kortstondige Edison bezit
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Andermaal maar weer eens duiken in de geschiedenis van Groningen. Die gedachte kwam op tijdens een 
fietstocht die eindigde in de noordelijke stadswijk Vinkhuizen van de Martinistad. Terug over de stadsgrens 
reed ik vervolgens de wijken Vinkhuizen en de Paddepoel door om daarna in Selwerd, waar we wonen, uit 
te komen. Ik zag jongeren, ik denk illegaal, gebruik maken van een voetbalveld gelegen aan het Sportpark 
Vinkhuizen terwijl er voor de sporthal in Selwerd, al weer vele jaren onderdeel van de Vensterschool, een 
groepje stond te wachten op vervoer. Niet duidelijk werd of ze al hadden gesport of dat er nog gesport diende 
te worden.

Selwerd is stapsgewijs in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwd waarbij als ijkpunt 1965 wordt ge-
bruikt als het gaat om het officiële ontstaansjaar van de wijk. Foto’s uit de eerste jaren geven nog een lege 
plek aan waar later de sporthal zou worden gebouwd. In de laatste week van oktober 1968 werd de Sporthal 
Selwerd gelegen aan de Eikenlaan officieel geopend en werd vooraf via een persbericht bekend gemaakt dat 
het niet bij deze nieuwe hal, de tweede in de gemeente Groningen, zou blijven daar het college van B. en W. 
en de gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding dusdanig tevreden waren met de nieuwe hal, 
dat ze eigenlijk precies een dergelijke sporthal wilden laten bouwen in het noordoostelijk deel van de stad. 
Aanvankelijk had men deze gepland aan de Antillenstraat, maar men kon er geen grond beschikbaar krijgen. 
De hal zou echter, zo was de verwachting, in ieder geval in deze buurt verrijzen.

Wethouder W. Hendriks maakte deze plannen met betrekking tot een derde sporthal in Groningen ook nog 
eens bekend op een persconferentie in de kantine van de Sporthal Selwerd. Daarna volgde voor de geno-
digden een bezichtiging van de hal. De sporthal in Selwerd was in de eerste plaats bedoeld als wijkhal. Het 
College van B. en W. wenste met de bouw van de toenmalige Evenementenhal, gelegen aan de rand van het 
Stadspark, een centrale sporthal creëren. Hier konden de grote sportwedstrijden gaan plaatsvinden. Hen-
driks stelde  onder meer: “In het komende jaar hopen we met de realisering van deze hal een stuk verder 
te komen.”

De Sporthal Selwerd kreeg een speelruimte van 22 bij 43,5 meter en een minimumhoogte van 7,20 meter. De 
vloer was van hout en zodoende enigszins verend. De tribune, die langs de lengte van het veld was gebouwd, 
bood plaats aan 500 toeschouwers. De hal had een speciaal verwarmingssysteem, waardoor het mogelijk 
was de temperatuur op het speelveld lager te houden dan op de tribune. De totale kosten van de bouw en 
inrichting van de Sporthal Selwerd bedroegen destijds ruim f 800.000.

Nadat wethouder Hendriks vrijdagavond 25 oktober 1968 om acht uur de hal officieel had geopend, begon 
de zaalhandbalwedstrijd Noord-Nederland—Jutland. Na afloop hiervan volgde de volleybalwedstrijd voor he-
ren tussen Groningen en Heerenveen. De dameswedstrijd Groningen—Assen, die was aangekondigd, kwam 
te vervallen.

Vrijwel 
vergeten

radio- 
en tv-

merken

Groningen 
van toen: sporten

 tekst: Hans Knot

Vensterschool en zwembad De Parrel  - foto: © Focus Groningen
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Vervolgens was de Sporthal Selwerd de gehele week van ‘s morgens acht tot ‘s avonds elf uur in gebruik. 
Overdag werd, door middel van een afscheiding met een gordijn, de zaal in tweeën gedeeld en werd er 
gymnastiekles gegeven aan de leerlingen van de diverse scholen in Selwerd en de Paddepoel. Elke maan-
dagavond werd in het begin op vijf velden badminton gespeeld. De dinsdag en woensdagavond waren be-
stemd voor de trainingen van de zaalhandballers, donderdagavond was er volleybal, vrijdagavond andermaal 
training zaalhandbal, terwijl de zaterdagmiddag was ingedeeld voor volleybal. Op de zaterdagavond was er 
vervolgens tijd voor basketbal en de zondag zaalhandbal en microkorfbal.

De Sporthal Selwerd is inmiddels al weer jaren onderdeel van het Vensterschoolcomplex en recente informa-
tie kan via de volgende site worden verkregen: http://www.sport050.nl/sportlocaties/sporthallen/sporthal-
selwerd

Ik noemde ook even het 
Sportpark Vinkhuizen, dat 
ik per fiets passeerde. Ik 
herinner me in de laat ja-
ren zestig dat het velden-
complex nog West-End 
heette en dat het toch 
voor menig Stadjer een 
behoorlijke afstand was 
om erheen te rijden. Toen 
ik zelf eenmaal een paar 
jaar in de nieuwste wijk 
Vinkhuizen woonde was 
het de trainer en tevens 
collega Frans van Donde-
ren die me vroeg waarom 
ik niet voor de V.V. Gruno 
wenste te gaan voetballen. 
Immers was het clubhuis, 
dat recent was geopend, 
niet al te ver weg van de Goudlaan waar ik woonde en lang niet zo ver weg als de Coendersborg, waar de 
K.V.V. Amicitia haar velden had. Het resulteerde vervolgens in enkele jaren lidmaatschap van de V.V. Gruno.

Wethouder Hendriks had het in het laatste weekend van oktober 1968 behoorlijk druk als het ging om of-
ficiële openingen want niet alleen de Sporthal Selwerd werd geopend maar hij was ook aanwezig op het 
voormalige West End complex. Met het hijsen van de clubvlag had namelijk de wethouder van recreatie, 
sport- en jeugdzaken de volgende dag ook het nieuwe clubgebouw van de voetbalvereniging Gruno op het 
sportterrein Vinkhuizen geopend. Behalve een recreatiezaaltje omvatte het clubgebouw kleedkamers en 
douches voor de eigen spelers, de scheidsrechter en de gasten.

Tijdens de openingsbijeenkomst werd in de recreatieruimte een grote foto onthuld van oud- en erevoorzitter 
M. Postema. De voorzitter in 1968, de heer H. Dijkman, vertelde dat men op deze wijze de heer Postema, ‘de 
man die Gruno groot gemaakt had’, wilde eren. Hij zette voorts uiteen, dat men met dit gebouw de bedoe-
ling had de jeugd op te vangen. Wethouder Hendriks ging even in op de geschiedenis van de V.V. Gruno, dat 
in 1968 48 jaar bestond. Hij zei, dat Gruno een van de eerste verenigingen in de stad was, die een eigen 
clubgebouw stichtte en vanaf dat moment over twee gebouwen beschikte. De wethouder was blij, dat het 
gebouw voor een belangrijk deel op basis van zelfwerkzaamheid tot stand was gekomen. Eenderde van de 
kosten verstrekte de gemeente als subsidie, eenderde verleende men als renteloos voorschot en het reste-
rende gedeelte brachten de leden van de vereniging zelf, door middel van allerlei acties, bijeen.

Belangrijker dan de uitslag van een wedstrijd vond de heer Hendriks het feit, dat de vereniging duizenden 
mensen kon bereiken, aan wier leven zij richting kon geven. Hij ging tenslotte ook in op de verdiensten van 
de heer Postema, die hij de ‘burgemeester van Kostverloren’ noemde. Over de historie van V.V. Gruno verwijs 
ik naar: http://www.vvgruno.nl/wp-content/uploads/Historie-gruno.pdf

foto: archief VV Gruno
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Toen ik in 1974 voor het eerst bij Rijkswaterstaat in Hoorn kwam, kwam ik in aanraking met een grote hoe-
veelheid meetinstrumenten die ik nog nooit had gezien. Samen met mijn stagebegeleider gingen we naar 
het Kleine Oost in Hoorn, want daar aan de Karperkuil stond de werkplaats. Met name 1 instrument vond ik 
zeer interessant en dat was de golfmeetboei. En er zat een antenne op en dan wil je als officieel zendamateur 
daar graag meer van weten uiteraard.

Golfhoogte meten

Hoe bepaalde men vroeger de golfhoogte, dus voor de komst van de waverider 
of golfmeetboei. Er waren altijd wel een paar mensen aan boord die verrassend 
goed de golfhoogte konden schatten, maar bij windkracht 10 uit het Noordwes-
ten, waren die vaak nergens te bekennen…...

De golfwaarnemingen dienen  om een beeld te krijgen van de gedragingen van 
een golf onder verschillende windrichtingen en snelheden. De mooiste en vooral 
de warmste golfwaarnemingen waren die vanuit een vuurtoren. En de toren op 
Texel is daar veel voor gebruikt. (De heer Postma, afkomstig uit Friesland, die 
hoofd vuurtorenwachter was, vond het altijd leuk als ik langskwam. Dan konden 
we samen Fries spreken.) Voor deze metingen had men voor het stormseizoen 
een golfpaal in zee gezet op ongeveer 1000 meter vanaf het strand. Op 1500 
meter afstand, lag een meetvlot verankerd. De golfpaal bestond uit een 8 meter 
lange stalen buis met een diameter van ongeveer 15 cm. Deze buis werd bij 
rustig weer ongeveer 3 meter de bodem ingespoten. Om bij stormweer en dus meestal slecht zicht de paal 
goed te kunnen zien, had de paal een rood-witte verdeling om de 50 cm.

Voor de aflezing wordt de top van de paal als beginpunt gebruikt. Voorbeeld: men ziet door de verrekijker de 
golftop op 75 cm en het golfdal op 180 cm. De golfhoogte is dan ongeveer 105 cm. Het meetvlot is een 3 bij 
3 meter houten vlot, dat met een ketting en een betonblokje is verankerd. Op het vlot is een 3 meter lange 
paal geplaatst, weer voorzien van rood/witte banden van 50 cm. Maar elke 50 cm wordt ook nog gemarkeerd 
door een opgelaste rode staaf. Op de helft van de witte banden is er nog een tussenverdeling. De aflezing 

Het meten van golfhoogten 
met de waverider

tekst: 

Lieuwe van der Velde

De vaste meetpaal
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geschiedt met een theodoliet, waarvan de horizontale kruisdraad 
als basislijn fungeert. Voor de verticale beweging gebruikte men 
uiteraard de verticale kruisdraad.  Even een voorbeeld van de te-
kening van het meetvlot. >

Stand 1: vlot op een golftop; aflezing 180 cm. Stand 2: vlot in een 
golfdal; aflezing 90 cm. De golfhoogte is nu dus 90 cm. Dat dit 
getuur door de verrekijker en de theodoliet een heel gedoe was, is 
duidelijk. Maar er zijn waarnemers geweest die hier zeer bedreven 
in waren. En de vuurtorenwachters vonden het wel prima. Een 
beetje aanspraak was nooit weg. Maar om dit een paar uur vol te 

houden is veel koffie onmis-
baar. Er was duidelijk behoef-
te aan een instrument dat dit 
proces kon overnemen. En zo 
ontstond in de zestiger jaren 
de Wemelsfelder en later de 
WR 67. Deze instrumenten werden gemaakt door de firma Van Essen. 
De Wemelsfelder was voor die tijd een uniek apparaat, daar kom ik in 
een volgend stukje zeker op terug.

Maar dit waren allemaal instrumenten met een uitlezing achteraf. En er 
was behoefte aan een instrument, waarbij je direct kon zien hoe hoog 
de golven waren op een bepaalde plaats. En zo ontstond de golfmeet-
boei. De golfmeetboei werd en wordt gemaakt door de firma Datawell 
in Heerhugowaard. Dit buitengewoon betrouwbare instrument was een 
uitkomst om op grote afstand golfhoogtes te meten. En voor het 50 jarig 
bestaan van het bedrijf, heeft de huidige directeur er een boek over ge-
schreven. En ik lees niet vaak een boek in 1 stuk door uit, maar dit boek 
wel…. Buitengewoon interessant en informatief.

Reparaties

De boei was eigenlijk nooit defect. Wel kwam het voor dat in het 
begin, van het gebruik van de boei, de versnellingsmeter defect 
raakte. Als de boei los kwam van de verankering, dan ging hij in de 
branding heen een weer rollen. En daar kon de versnellingsmeter 
niet tegen. Ook door het (opzettelijk…?) vlak langs de boei varen, 
ging hij draaien tegen de scheepswand. Dat is onmogelijk gemaakt 
door het plaatsen van een driehoek buisconstructie op de rubber 

Het meetvlot

Het deksel van de boei

Bovenstuk 
met flits en 
zender
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rand. Op de foto verder in dit artikel is deze constructie goed te zien. Maar ik wilde toch graag weten wat 
er achter het deksel zat in de afsluiting van de boei, en in het begin van de stage, mocht ik voorzichtig het 
deksel er af halen. Dit deksel bestond uit een stevige ronde RVS plaat met daaronder de print voor de zender, 
flitslicht en de antenne-aansluiting. Met een Amphenol connector werd het systeem met de rest van de boei 
verbonden. Op de foto op blz. 34 zien we het geheel.

De zender bestaat uit een AM gemoduleerde 27 MHz zender, met een bereik van 30 tot 50 km. Bij prachtig stil 
weer was het bereik nog groter. Maar daar ging het uiteraard niet om. Juist als het stormweer was, moest het 
geheel goed werken. Daarom legden we de boeien nooit verder van het ontvangststation dan max. 20 km. 
Met een goede antenne en een zeer goede Philips ontvanger was er meestal geen probleem. De ontvanger 
zat gemonteerd in de zogenaamde Preflock kasten. Het was een Philips kortegolfontvanger, met motoraf-
stemming en op de foto is hij aardig te zien. (rechter kast onderin).

Boven de ontvanger is een aansluitpaneel voor diverse spanningen. Daar-
boven zit een HP papier recorder, die de golfhoogte met inkt op een rol 
papier schreef. En het paneel daarboven is voorzien van een tweetal klok-
ken, die de meettijd bepalen en de tijd waarop er gemeten moet worden. 
De kast aan de linkerkant bevat het voedingsgedeelte en de unieke digitale 
klok. Onder de digitale klok zat de 8 bits ponser. Deze ponser sloeg dus de 
golfhoogte en de tijd en datum op, in een 8 bits code, in een papierstrook. 
Hiervoor werd papierband gebruikt met een breedte van 1 inch. Belangrijk 
was om de geoliede ponsband te nemen. Door de wat vettige band gingen 
de ponsnaalden veel langer mee, en het ponsen ging een stuk soepeler.

Maar hoe meet je nu verticale bewegingen en ook nog nauwkeurig?

Hiervoor werd door Datawell een versnellingsmeter ontwikkeld die na een halve eeuw na zijn introductie nog 
steeds volop en vrijwel ongewijzigd wordt gebruikt. Heel lang is deze sensor in zijn bekende doorzichtige 

Preflock kasten

Ponsband
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kunststof bol een mysterie ge-
bleven. In de tijd dat Rijkswater-
staat Hoorn zelf de boeien kocht, 
raakte er wel eens een keer een 
defect en dan haalden we het 
ding uit de boei. Deze heeft ja-
ren op de kast in de werkplaats 
in Hoorn gestaan. De stuwende 
kracht achter de ontwikkeling 
van de versnellingsmeter was 
de heer Rademakers. En die had 
in Amerika ook het patent. Hoe 
werkte dit geheel: in fig. 1 zien 
we het principe.

Een zeer dun metalen plaatje 
(platina/ iridium) wordt aan 

een kant tussen een kunststof blokje ge-
klemd. Aan de andere kant zijn 2 elek-
troden aangebracht. Het geheel wordt 
in een geleidende vloeistof gebracht. Bij 
een verticale versnelling, zal de doorbui-
ging van het metalen plaatje evenredig 
zijn met deze versnelling. Wordt er nu 
een spanningsverschil aangebracht op de 
elektroden, dan kan de positie van de me-
talen plaat en daarmee de grootte van de 
versnelling worden gemeten. Dit geheel 
is eenvoudig en zeer bedrijfszeker. Van 
groot belang is, dat de elektroden pre-
cies horizontaal worden geplaatst, zodat 
alleen de doorbuiging in verticale richting 

tot spanningsvariaties kan leiden. En in een slingerende boei is dat lastig. Dus er is nog veel meer nodig om 
dit tot een bruikbaar instrument te maken. Om te beginnen wordt aan de onderzijde van het meetblokje een 
gewichtje geplaatst, zodat hij horizontaal komt te hangen. (fig. 2)

Uiteindelijk gaat dit meetblokje in de vloeistof 
en dan wordt het restgewicht van dit blokje be-
langrijk. Het net genoemde metalen gewichtje 
heeft een bijdrage aan het restgewicht. Om dit 
te compenseren worden aan de bovenkant van 
het blokje kunststof schijven aangebracht. De 
signaaldraden verlaten het blokje aan de bo-
venkant en de versnellingsmeter komt hier aan 
te hangen. Door de invloed van het metalen 
gewichtje gaat het blokje dan horizontaal han-
gen. Op deze manier wordt keurig de verticale 
versnelling gemeten. Maar een boei maakt ook 
bewegingen in horizontale richting. Om het 
kantelen van het meetblok bij horizontale ver-
snellingen te onderdrukken wordt het meet-
blokje geplaatst op een grote ronde schijf. Op 
de foto van de versnellingsmeter is deze schijf 
goed te zien. Als de balansschroeven onder 
het meetblok nu dit complete plateau willen 

De versnellingsmeter

fig. 1

fig. 2
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kantelen dan valt dit niet mee, en hierin schuilt de grote stabiliteit van het geheel.

Bij de ontwikkeling van de sensor werd een praktische inslag gekozen. De kunststoffen waar alles van ge-
maakt is zijn zwaarder dan water. Om een geleidende vloeistof te krijgen met een hoger soortelijk gewicht 
dan water, werd aanvankelijk suikerwater gekozen. In de beginperiode van Datawell resulteerde dit in grote 
ketels op het vuur, om het oplossen van suiker te versnellen. Maar uiteindelijk was dit niet de juiste oplossing. 
Het plakte en de uitzettingscoëfficiënt was niet goed. Ook had suikerwater de neiging om te kristalliseren. Na 
heel veel experimenten werd uiteindelijk gekozen voor een oplossing van water en glycerine.

De ophanging

Het probleem in het begin was de ophanging van de sensor en het plateau. De basis hiervoor waren de 
dunne koperdraden van de sensor. Later is het koper vervangen door een draad van platina. Het koper loste 
vrij snel op in de water glycerine oplossing. De draaddikte was eerst 30 micrometer en is later gereduceerd 
tot 15 micrometer. Het isoleren (lakken) van de draad heeft nog steeds de volle aandacht en wordt de laatste 
20 jaar in eigen beheer gedaan. Trouwens (bijna) alles wordt in eigen beheer uitgevoerd, tot het maken van 
de printen aan toe.

Alleen het maken van de boei zelf, dus 
de bol van roestvast staal, wordt door 
een bedrijf in Duitsland gedaan. Bij ons 
bezoek aan Datawell in oktober 2015 
hebben we het allemaal mogen bekij-
ken. Dit alles is en blijft een technisch 
hoogstandje, net als de lf oscillator, die 
de uiteindelijke meettoon verzorgt, die 
door de zender wordt uitgezonden. Dit 
is een oscillator zonder kristal, die een 
grondtoon opwekt van 259 Hz. Dus als 
de boei stil ligt, meet je exact 259 Hz. 
Voor elke meter golf komt daar 1,67 Hz 
bij. Dus een golfpiek en een golfdal van 
een meter geeft dus een uitlezing van 
259-1,67 = 257,33 Hz en 259 + 1,67 Hz 
= 250,67 Hz. Deze schakeling was en is 
zeer stabiel. Wel was het zo, dat bij de 
tewaterlating van de boei, het signaal 

gedurende korte tijd, sterk verliep. Die enkele keer dat ik niet 
meeging, bij het leggen van een boei, had ik uiteraard in de 
werkplaats de ontvanger aan staan en ik hoorde direct dat de 
boei in het water lag. Het signaal zakte dan altijd naar 248 Hz. 
Na verloop van minuten herstelde dit zich weer en schommelde 
het signaal weer netjes om de 259 Hz. Op bovenstaande foto is 
de print te zien.

De batterijen

In de waverider zitten rondom 26 grote batterijen. Hiermee kan 
de boei ongeveer 2 jaar continu functioneren. Het vervangen 
was niet moeilijk, maar wel lastig. Het luik bovenop de boei was 
niet groot en je kan er maar met 1 hand in. Maar gewoon rus-
tig blijven en doorzetten, dan lukte het wel. Het waren gewone 
kool/ zink batterijen. Dus je kon ze wel kwijt bij de gemeente. 
Maar dat gebeurde bij ons in Hoorn nooit. Ik nam de lege bat-
terijen mee naar mijn vader. Mijn vader was metselleraar aan de 
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LTS in Drachten. Hij zaagde ze op de steenzaag in de lengte door. En op die manier kwam de lange koolstift 
te voorschijn. Deze brak hij in 2 gedeeltes en sleep er een punt aan. Hij had nu een iets waarmee je prima 
iets op steen kon aftekenen en daarna met een veger weer kon verwijderen. Als je een gewoon potlood 
gebruikte, dan was dit bijna niet meer te verwijderen. Tegenwoordig gebruikt men steeds meer Lithium of 
alkaline batterijen.

Storing

In het meetseizoen, de winter dus, hadden we bij een hogedrukgebied veel last van de 27 MHz zenders. 
Zelfs vanuit Spanje, stoorden ze ons waverider signaal. Dat hebben we opgelost, door op een getij meet-
paal, die in de buurt stond, meestal een Noordzee paal, een 27 MHz ontvangertje te plaatsen. (Dus de boei 
ontvangen op de paal). En het signaal uit de ontvanger, zonden we dan opnieuw uit, naar de dichtstbijzijnde 
vuurtoren. Alleen dan op een totaal andere frequentie. Ik gebruikte daarvoor kleine 40 MHz zenders. En van 
de meetpaal naar een vuurtoren was meestal niet meer dan enkele km. Op de paal stond ook altijd een ge-
tijmeter, die ook een signaal naar de toren stuurde. Hiervoor gebruikten we 450 MHz zenders. En om storing 
te voorkomen ben ik dus uitgeweken naar de 40 MHz. Deze apparaatjes waren destijds kant en klaar te koop 
bij Bahco in IJmuiden.

Het probleem was nu om het signaal naar de meetkamer in Hoorn te krijgen. Op de toren van Ameland zat 
een voormalige draadomroep kabel. En deze kabel heeft de PTT destijds voor ons in de centrale op Ameland 
aangesloten, aan een vaste lijn naar de meetkamer in Hoorn. Maar je kunt geen signaal van 259 Hz over een 
telefoonlijn sturen. Deze frequentie past niet in het spraakgebied. Daarom vermenigvuldigde ik dit signaal 
met 10 en deelde dit in Hoorn weer door 10. En zo hadden we een vrijwel storingsvrij boei signaal.

Schade

Ondanks dat er een flitslicht op zit, werd de boei vaak aangevaren en soms zelfs gebruikt als schietschijf. We 
legden de boei uiteraard ver van de scheepvaartroutes, maar toch raakten ze beschadigd. Ook de veranke-
ring ging soms stuk en dan kwamen ze heel vaak in Denemarken op het strand terecht.

De verankering is nog een verhaal apart. Deze moet zodanig lang zijn, dat de boei niet gehinderd wordt in 

Twee golfmeet boeien klaar voor actie compleet met de driehoek constructie
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de verticale beweging. Het eerste stuk van de verankering is al-
tijd ongewijzigd gebleven. Deze bestaat uit een dikke rubber pees. 
Daarna kwam een lang stuk roestvrij staal draad. En het geheel 
werd op z ’n plaats gehouden door een lange ketting. De ketting 
op de bodem voldeed erg goed. In het begin gebruikten we daar 
wel eens een betonblokje voor, maar dat was na een half jaar ver 
in het zand verdwenen en was er met geen mogelijkheid meer uit 
te trekken. En de ketting kwam er altijd uit. En mochten de golven 
erg hoog worden dan was de boei ook nog in staat de ketting een 
stukje op te tillen.

De toekomst

Uiteraard is de elektronica en dus de mogelijkheden van de boei 
sterk uitgebreid. Maar ook de zware preflock kasten zijn vervan-
gen door de Warem. Deze ontvanger, ontwikkeld door Etrometa In 
Gorredijk, zette het analoge signaal van de boei om in een digi-
taal signaal. Etrometa was niet toevallig. Dit bedrijf maakte ook de 
stappenbaak (getijmetingen) en dus was er een goed contact. De 
afmetingen van deze 
ontvanger waren toch 
iets handiger dan de 
grote preflock kasten. 
Maar ook de boei zelf is 

sterk uitgebreid. Er zijn zelfs boeien gemaakt met een compleet 
weerstation en akoestische stroommeter. GPS behoort al bijna tot 
de standaarduitrusting en ook verbinding met een satelliet is mo-
gelijk. En zo gaan de ontwikkelingen op elektronisch gebied de 
komende jaren in snel tempo door. Maar geweldig is, dat de ver-
snellingsmeter na al die jaren nog precies hetzelfde is gebleven.

Ontvanger

 verankering

De verankering op het 
achterdek. Duidelijk zijn de 

rubberpees, de staaldraad en 
de ketting te zien.
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In de jaren vijftig van de vorige eeuw was het voornamelijk voor mijn moeder boodschappen doen in twee 
winkels, een filiaal van de Gruyter aan het Floresplein in Groningen en een ouderwetse buurtwinkel van 
Albert Heijn aan de Korreweg, hoek Oppenheimstraat. In het begin van jaren zestig werd van het idee buurt-
winkel overgestapt naar het concept ‘zelfbediening’.

Geen kilo suiker 
meer, die met de 
hand werd af-
gewogen, maar 
voorverpakt in het 
schap, wat ook 
met tal van ande-
re producten die 
voorheen vanaf 
de toonbank wer-
den verkocht, het 
geval was. Twee 
kassablokken met 
nieuw personeel 
die op de voor 
die tijd moderne 
kassa’s de mee te 
nemen producten 
aansloegen op 
hun prijs en ver-
volgens door de dames werden afgerekend met moeder of andere klanten. “Spaart u ook zegeltjes me-
vrouw?”

We bleven aan de Korreweg wonen tot in november van 1969 en het werd in oktober 1968 een hele nieuwe 
ervaring toen er een prachtige nieuwe supermarkt werd geopend in het winkelcentrum Selwerd. Op 2 okto-
ber dat jaar was het dat deze supermarkt werd geopend als een van de 14 nieuwe winkels. Het was gelegen 
tussen Eikenlaan, Esdoornlaan, Mispellaan en Berkenlaan. Inclusief een ruime, deels overdekte, parkeerha-

Groningen 
van toen: zelfbediening

 tekst en foto’s: 

Hans Knot

tegeltableau De Gruyter

De voormalige De Gruyter winkel



ven was het een aanwinst voor heel Groningen. Niet alleen inwoners van de toen nieuwe wijk Selwerd en 
de omliggende wijken bezochten de nieuwe supermarkt, ook uit de oudere stadswijken gingen inwoners 
nieuwsgierig naar Albert Heijn toe.

Het was op dat moment 
de 114-ste winkel met 
het supermarktconcept 
van het concern met de 
hoofdzetel in Zaandam. 
Bij de opening in Sel-
werd had dit filiaal een 
vloeroppervlak van 1500 
m2 en was daarmee de 
grootste in Noord Ne-
derland. Officieel werd 
het filiaal geopend door 
een van de toenmalige 
directeuren, de heer J. 
van Meer. Behalve le-
vensmiddelen was er 
een groot aanbod aan 
zogenaamde non-food 
artikelen, waaronder 
glaswerk, pannen, 
textiel, bloembollen, 
grammofoonplaten en 
boeken. Producten die 
voor die tijd totaal niet 
konden worden gekocht 
bij de grootgrutter.

Volgens het Nieuwsblad 
van het Noorden van 
de volgende dag waren 
er honderden mensen 
aanwezig op het plein 
terwijl de officiële ope-
ning plaatsvond. Tege-
lijkertijd met de opening 
van de grote supermarkt 
startte die dag een lan-
delijke campagne van 
Albert Heijn, onder het 
motto: ‘Sta eens even 
stil bij het prijsverschil’.
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De advertentiecampagne werd in de dagbladen gevoerd, waarin op duidelijke wijze werd gewezen op de 
hogere prijzen van merkartikelen. Dit in vergelijking tot dezelfde producten van het eigen huismerk. Deze 
voor die tijd agressieve actie heeft hier en daar veel opzien gebaard. In de advertentie stelde men onder 
meer: ‘Een aantal bekende merkartikelfabrikanten wil dat hun artikel in elke winkel tegen dezelfde prijs wordt 
verkocht. Op deze manier blijven vele belangrijke artikelen onttrokken aan de prijsverlagende invloed van de 
moderne doelmatige verkoopmethoden, die bedrijven als Albert Heijn toepassen.”

En verder was  onder meer te lezen: ‘Gelukkig is hier een mouw aan te passen, want naast de merkartike-
len met de zogenaamde vastenprijsgarantie verkoopt Albert Heijn ook artikelen onder eigen merk. Over de 
prijzen hiervan beslist Albert Heijn zelf. Daarna volgde een opgave van de prijsverschillen bij onder andere 
poederkoffie, pudding, bier, havermout, koffie, thee en soep.

Binnen de levensmiddelenindustrie was lang niet iedereen blij met de lage prijzen actie. Gevraagd naar zijn 
mening over de eerste advertentie die in de levensmiddelenbranche nogal opzien baarde, zei de heer A. 
Eigenhuis, toenmalig directeur van Nestlé NV (onder andere fabrikant van Nescafé en de Maggi-producten): 
“Die prijsverschillen zijn er inderdaad en al wordt hier, op wat felle wijze, de aandacht op gevestigd. Er staat 
in die advertentie in feite geen enkele onwaarheid. Het betreft hier een kwestie van zakenpolitiek waarover 
de inzichten verschillen. Ik respecteer de mening van Albert Heijn als men zegt dat in het bedrijf door rati-
onele verkoopmethoden de prijzen lager kunnen. Daar staat tegenover het standpunt dat de economie het 
beste wordt gediend met vaste prijzen. Persoonlijk ben ik een voorstander van vaste prijzen. Ik wil dat mijn 
producten overal voor dezelfde prijs verkrijgbaar zijn en dat de huisvrouw in een Gronings dorp niet meer 
hoeft te betalen dan iemand die toevallig boven een supermarkt van Albert Heijn in Den Haag woont.”

Dergelijke meningen zouden in de daarop volgende decennia nog volop voorbijkomen in de dagbladpers en 
reclamevakbladen als bijvoorbeeld Ad Formatie. Het bleef zowel de grootgrutters als het winkelend publiek 
scherp houden om de juiste producten tegen een zo billijk mogelijke prijs te verkopen en aan te schaffen. 
Ondertussen smul ik in de gedachten aan toen, waar lopend vanaf de Korreweg regelmatig het winkelcen-
trum Selwerd werd aangedaan en links achter in de winkel een prachtige koeltoonbank stond met allerlei, tot 
op dat moment onbekende, hapjes. Hawaï-salade was bij mij veruit favoriet!

winkelcentrum aan de Eikenlaan
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Radiolegende Peter Van Dam overleden
Zaterdag 6 januari jl. is de Vlaamse radiolegende Peter Van Dam, pseudoniem voor Peter Nijdens, overleden 
in Kapellebrug (Hulst – Nederland), na een lange slepende ziekte. Hij zou op 20 februari pas 66 jaar zijn 
geworden.

Het begon bij Radio 199

Rebels, spitsvondig, rad van tong: 
drie elementen die zonder enige 
twijfel bij het profiel hoorden van 
Peter Van Dam, ook bij leven een 
Vlaams radiomonument. Zoals bij 
zovelen wekten de woelige radio-
gebeurtenissen op de Noordzee 
tijdens de jaren zestig en zeventig 
zijn interesse. Van op bouwvallige 
forten en de meest vreemdsoor-
tige vaartuigen, klonk muziek. Een 
massaal protest tegen de geves-
tigde publieke omroepen die toen 
weinig rekening hielden met de 

In memoriam:
Het manneke
popt niet meer

tekst: Jean-Luc Bostyn

Toen Peter Van Dam nog Peter Brian heette, 
tijdens een optreden van de Caroline Road 
Show in Merksplas in 1973
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wensen van de doorsnee luisteraar.

Peter Van Dam, net winnaar geworden van de eerste Nationale Belgische DJ-wedstrijd, besloot zijn kans te 
wagen op één van de radioschepen. Tijdens de overgang van 1972 naar 1973 werd Peter Brian geboren aan 
boord van de MV Mi Amigo bij een station dat zichzelf Radio 199 noemde om zich kort daarna om te dopen 
tot Radio Caroline.

Engelse naam vervangen

Een Engels pseudoniem, maar een Vlaamse presentator. Zijn capaciteiten gingen niet onopgemerkt voorbij. 
Adriaan Van Landschoot, op zoek naar een uithangbord voor zijn florerende boetieks, ontdekte in 1973 dat 
je via een eigen commercieel radiostation in één klap miljoenen Vlamingen kon bereiken. Hij startte Radio 
Atlantis. Een van de deejays was…. Peter Van Dam. De man van Caroline, maar dit keer met een Vlaamse 
naam die hij nooit meer zou wijzigen. Radio Atlantis werd eind van datzelfde jaar geruild voor Radio Mi 
Amigo. Het was nieuwjaar 1974 en The Radiolife of Brian kreeg een nieuwe doorstart.

Het verbod van Paul VDB

Peter Van Dam ontwikkelde zich bij Mi Amigo tot een van de betere en populairste medewerkers. Na zijn 
vertrek bij ‘de piraat’, (januari 1977) had hij gehoopt bij de publieke omroep BRT een kans te krijgen, maar 
alhoewel zijn talent niet ongemerkt was gebleven, mocht hij er niet aan de slag. Toenmalige directeur-ge-
neraal Paul Vandenbussche had eigenhandig een nota uitgevaardigd dat geen enkele persoon die ooit had 
meegewerkt aan een radiopiraat, ook maar iets mocht doen voor de BRT. Politieke correctheid nog voor ze 
werd uitgevonden dus. Van broodroof (Berufverbot) had niemand ooit gehoord bij de openbare omroep.

Nederlanders in de wachtrij

Wat in Vlaanderen niet mocht, lukte in Nederland zonder problemen. Drie weken na zijn vertrek bij Radio Mi 
Amigo was Peter aan de slag bij de TROS in Nederland. Deze omroep werd in 1979 geruild voor de AVRO. 
Nog later werd hij producer bij de VARA en kwam tenslotte terecht bij de KRO. Vooral bij de laatste omroep 

Peter Van Dam in de studio van Radio 
Atlantis (1974), in Oostburg (NL)
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wierp hij zich op als de kenner van de popmuziek die er in slaagde om het entertainmentgehalte van zijn pro-
gramma’s naar ongekende hoogten op te krikken. Niets stond een nog ruimere erkenning van zijn bijzonder 
talent in de weg. Radio Luxemburg, Tokyo FM…. De wereld werd zijn thuis maar het belette hem ook niet om 
voeling te houden met de radio-ontwikkelingen in Vlaanderen zelf.

Het Vlaamse rijtje

Tijdens de eerste helft van de jaren tachtig ontdekt Peter Van 
Dam de Belgische vrije radio. Hij had kortstondig een eigen sta-
tion, Radio Kiosk in Mortsel. Waarna hij al snel terecht kwam 
bij Radio 2000 in Antwerpen waar ook Michel Follet, Serge Van 
Gisteren en Guy Van Antwerpen aan de slag waren (1980-1981). 
Radio Palermo (Diest), Radio Sis (Antwerpen) en Radio Zoe (Hal-
le-Zoersel) zouden volgen.

In de tweede helft van de jaren tachtig was hij op diverse lokale 
stations te horen als presentator van ‘Belga Live’, een gesponsord 
syndicated programma op woensdagnamiddag. Het was een één 
uur durend programma waarbij het muziekformat een perfect 
verlengstuk vormde van datgene wat hij bij de KRO deed. De 
betere popmuziek in combinatie met een babbel waarbij een 
knappe doordenker, gekruid met de nodige humor, schering en 
inslag vormden.

Het Xtra FM-netwerk werd een tussendoortje, net zoals Radio Metropolys (1989/1990), een Frans station 

Peter Van Dam in zijn Zaventemse 
kantoor toen hij directeur was van 

Radio Flandria (1997)
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met Nederlandstalige programma’s dat in half Vlaanderen was te ontvangen. Er kwam een nieuw aanbod 
uit Nederland. Tijdens het weekend mocht Peter Van Dam een deel van de programma’s bij Radio 10 (Gold) 
presenteren. Het werden nieuwe hoogdagen voor de radio die vertaald werden in knappe luistercijfers. De 
presentator hield er de bijnaam ‘sympathiekste Belg op de Nederlandse radio’ aan over.

Opnieuw naar Nederland

Het pendelen tussen Nederland en België werd een gewoonte. Zelfs toen hij in 1997 directeur werd van de 
allereerste kabelomroep in Vlaanderen, Radio Flandria (en iets later ook BOB). Door verkeerd management 
van de Nederlandse eigenaars ging het project evenwel vroegtijdig ten onder. De nieuwe werkgever werd 
de Frans-Vlaamse combinatie: NRJ-hitmusic only. Opnieuw kwam de schat aan informatie waarover Peter 
Vandam beschikte, bovendrijven. Er was steeds een klaar antwoord, op iedere vraag. Zelfs op vragen die niet 
werden gesteld. Toen ook deze radio-episode strandde, zorgde het Nederlandse Radio 192 voor een nieuwe 
uitdaging. Terug naar de good old days waarbij radio het uit hart primeerde boven het computergeweld.

Toch nog even bij Radio 2

Peter Vandam had bovenal een legendarisch stemtimbre. Dat ontging ook tv-bazen en reclamemakers niet. 
Behalve bij de radio was zijn stem dan ook vaak offscreen te horen bij VTM, Kanaal 2 en VT4. Peter was 
ook een poos adviseur bij JIMtv. In de wereld van de tv-commercials was hij af en toe de stem van de grote 
reclames van Disney-video’s. Omdat dit in memoriam onmogelijk volledig kan zijn, maar toch een slot moet 
hebben, moét minstens gemeld worden dat Peter alsnog bij de VRT Radio 2 aan het werk kon. Toch een 
beetje weerwraak… In de eerste helft van de jaren negentig was hij te horen in ‘Koffers en Co’ en ‘Terminus’.  
Maar toen was Paul Vandenbussche al lang met pensioen…

Epiloog van een ‘manneke’ met hoofdletter M

Maar uiteraard dook Peter daarna nog op bij allerlei zenders. Bij de Franse radioketen NRJ, bij Maeva FM, 
bij de VBRO, bij Radio Contact… En in 2011 trok hij zelfs naar het zonnige Griekse eiland Karpathos om het 
toeristische radiostation Karpathos FM vorm te geven. Tot kort voor zijn overlijden, presenteerde hij nog 
Manneke Pop bij Mi Amigo International, een streaming station met FM-zenders in Spanje en een kortegolf-
zender voor de rest van de wereld.

Peter Van Dam in de noordstudio van de 
Artremis tijdens Mi Amigo 40 in 2014
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Op 30 januari bracht het Persbureau Belga naar buiten dat Tante Terry is overleden, een legendarische om-
roepster en televisiepresentatrice. Ze werkte niet alleen voor de BRT maar later ook voor de VTM. Daarnaast 
was ze actief als presentatrice in het land voor modeshows en optredens voor bejaarden. Bejaard was ze zelf 
ook want ze werd 86 jaar. Herman Content uit Gent had prompt een aantal herinneringen.

‘Over Tante Terry en Nonkel Bob kan ik je wel een klein verhaal vertellen. Dat was het tv-programma op de 
woensdagnamiddag dat begon om 16 uur met eerst tijd voor de kleintjes, zoals ze dat telkens vertelde op 
TV. Daarna waren er onderdelen in het programma voor de oudere kinderen, dat waren wij dus: de 6 tot 12 
jarigen. Ik hen het dan over ongeveer de begin jaren ‘60 van de vorige eeuw. Dus eerst had je Tante Terry 
met ‘Klein Klein Kleutertjes wat doe jij in mijne hof’ en zij had in het programma een Eekhoorn met de naam 

‘Kraakje’. (Was ik al lang vergeten maar dank zij het nieuws op de televisie 
inzake haar overlijden en ook zoeken via YouTube, kwam alles een beetje 
terug). Er staat me ook nog wel iets vaag bij van de andere Tante die voor 
Terry op de televisie kwam.

Als ik het goed voor heb dan was Tante Terry ook samen te zien als Non-
kel Bob begon en die zong dan liedjes op zijn gitaar en er werd altijd een 
jeugdserie uitgezonden zoals Axel Nord in 1966. Die serie kan ik me goed 
herinneren: https://www.waarkeekjijvroegernaar.nl/complete-series/axel-
nort-1967-1968

Als je wilt weten hoe dat toen er uitzag, wel, afl. 1 staat op YouTube:

Tante Terry overleden
tekst: Herman Content
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https://www.youtube.com/watch?v=L0mogQ8QLpU

En je had dan ook Johan en de Alverman 1965 en dat was dus voor Axel Nort en natuurlijk Kapitein Zeppos. 
Van die laatste daar waren twee series van. En die werden alleen op woensdagnamiddag uitgezonden in 
dat Nonkel Bob uurtje. Later is daar ook Zaki bij gekomen samen met Nonkel Bob en dat was toen wel erg 
uitzonderlijk en zeker op de BRT TV. Zaki met lange haren; vreemd dat dit dus wel mocht destijds. Dat was 
als ik goed heb eind jaren 60 begin jaren 70.

Pas in 1968 hadden we thuis een televisietoestel en meestal keek ik bij mijn grootouders. Want als ik op 
woensdagmiddag van school kwam met de schoolbus stapte ik uit op de plek waar mijn grootouders woon-
den en dan kwam ik vandaar te voet naar huis: ruim 15 minuten lopen, behalve op woensdag dus. Dan bleef 
ik bij mijn grootouders eten en dan buiten spelen of zo of mijn huiswerk maken en daarna televisiekijken. 
Het was altijd zeuren natuurlijk dat enkele uurtjes wachten altijd zo lang duurde, want er was alleen maar 
testbeeld te zien toen met een erg vervelende 1000 Hz toon erbij. Na 5 seconden dat geluid dacht je dat je 
er doof van werd.

Soms bleef ik ook bij een buurjongen kijken die hier drie huizen verder woonde in de straat. Hij zat samen 
ook met mij in de 1ste klas van het lagere onderwijs. Dat was dan in de zomervakantie. Gek is wel dat ik 
in die tijd de radio nog niet echt had ontdekt in de zin van zelf aan de knop draaien, maar wat ik wel nog 
herinner is dat als we op lagere school in de klas aan het schrijven waren met pen en inkt (een stylo was 
ten strengste verboden waarom snap ik nog steeds niet niet?) stond de radio aan. Het programma was niet 
in het Engels maar Nederlands en er was popmuziek te horen. Dat staat me nog goed bij dus dat moet wel 
Radio Veronica geweest zijn.

Wat wel levensgevaarlijk was met dat snoer van de radio, was dat er dus geen stekker aan die kabel vast 
zat en dus werden er gewoon twee losse draden het stopcontact in geduwd. Dat is me tot op heden ook 
wel bijgebleven en ook dat die leraar heel jong was en we zaten met 50 jongens in de klas en wie niet kon 
volgen zat bij de kolenkachel achteraan: ik dus. Zomaar even een snelle overdenking na het aanhoren van 
het overlijden van Tante Terry.
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88, moeder van onze aller Nederlandse televisie. Herinneringen voor vooral de ouderen ons ten over. Open 
Het Dorp komt direct boven maar ook ‘Zo is het toevallig ook nog een keer’ uit de tijd dat alles nog zwart/
wit was op de buis, terwijl zo’n kleurrijke vrouw onze huiskamers binnentrad. In het archief van Freewave 
Nostalgie is van haar een aantal mooie foto’s terug te vinden, gemaakt door Menno Dekker en die een juist 
beeld geven van de band tussen Mies Bouwman en de Nederlandse televisie.

Mies (1929-2018) in zwart-wit
foto’s: Menno Dekker
tekst: Hans Knot
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Mies met Alexander Pola 
(Farce Majeure)

Hollandse NieuweMet Simon
Carmiggelt
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Met Ronnie Tober

Met Theo Eerdmans
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Eind jaren 70 van de vorige eeuw, toen bejaarden nog de zorg kregen die zij 
verdienden, Moriaantje nog mocht omdat het een leuk kinderliedje was en oma 
op zondag lekkere negerzoenen bij de koffie gaf werden Nederlandse steden net 
als vele andere steden in West Europa overspoeld met radiostations die vanuit 
een zolderkamer of andere locaties werden gerund. Dit als alternatief voor de 
populaire zeezenders die op een enkeling na allemaal waren verdwenen. Uiter-
aard was dit illegaal. De mooie stad Utrecht was zeker geen uitzondering. Radio 
Centrum, Hof van Holland, Radio Domstad, Radio Midden Nederland, het zijn zo 
maar een paar voorbeelden van grotere stations uit het midden des lands. Daar 
kwam later Weekend Muziek Radio bij, een station dat enorm populair werd.

Ontstaan

Terwijl Radio Delmare als zeezender verwoed probeerde het hoofd boven water 
te houden waren enkele knutselaars in Utrecht, die bij toeval ook nog eens op een 
paar honderd meter bij elkaar vandaan woonden, bezig met hun eigen zender 
en stations. Eenmaal in de lucht werd de programmaband gestart en dan werd 
er al fietsend en gewapend met een transistorradio gekeken hoe de ontvangst 
was in de stad en het buitengebied. Na verloop van tijd kwamen deze one man 
stations bijeen in een lokale snackbar waar na goed overleg werd besloten de 
krachten te bundelen in een station met een nieuwe naam, Radio Enterprise. Het 
team bestond toen uit 2 goed onderlegde technici, Rob vd Mast en Piet Elco die 
samen met Peter de Raaij en Frank Spencer een schat aan muziek de Utrechtse 
live de ether in slingerden. Men had een uitstekende locatie, niet alleen om uit te 
zenden maar ook voor de innerlijke mens. Als men trek kreeg liep men gewoon 
4 deuren verder een snackbar binnen om 100 bitterballen te halen. Het station 
werd redelijk populair. Een spannend moment voor Radio Enterprise was wel toen 
er iemand voor de deur bleek te liggen die gewond was. Illegaal uitzenden of 

Weekend Muziek Radio

tekst: 
Jos Leijgraaff
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niet, zoiets mag je dus nooit negeren. 
Dus werden de hulptroepen ingescha-
keld en terwijl de politie op de begane 
grond rondliep om bijzonderheden op 
te nemen ging de uitzending vanaf de 
zolder gewoon door. Radio Enterprise 
hield in september 1979 op te be-
staan, ging nog wel even verder als 
Radio Aegir en kreeg vervolgens een 
vraag uit onverwachte hoek.

John Anderson

Utrechter John Anderson (Jan Kat) 
had zich samen met Gerard van Dam, 
inmiddels beiden te vroeg overleden, 
in weer een zeezenderavontuur ge-
stort. Maar ook dit keer hield Radio 
Delmare het niet lang uit. Terug aan 
land bleek Gerard van Dam alweer vol 
te zitten met nieuwe ideeën. Zijn pas-
sie voor radio en zijn afkeer van het 
omroepsysteem in Nederland waren 
ongekend. Als het dan met een boot 
niet lukt, waarom dan niet een keten 
van stations op land onder dezelfde 
naam laten werken? De heren waren 
realistisch genoeg om te beseffen dat 
deze stations niet non stop in de lucht 
konden zijn. Maar het moest mogelijk 
zijn om de weekeinden grotendeels 
met muziek te vullen. De geboorte-
stad van Gerard van Dam, Den Haag, 
had de primeur met Weekend Muziek 
Radio. John Anderson was inmiddels 
teruggekeerd naar zijn geboortestad 
Utrecht en bij zijn vader ingetrok-
ken. Dat de wereld klein is bleek wel 
uit het feit dat de vader van John 
slechts enkele honderden meters bij 
de heren van Radio Enterprise/ Aegir 
vandaan woonde. Al snel maakten de 
heren kennis. Ondertussen knutselde 
John een zender in elkaar die hij op 
een avond uitprobeerde. Dat werd 
een groot succes. Radio Met Pijn en 
Moeite zoals John het station noemde 
was overal goed te beluisteren en het 
maakte niet uit op welke frequentie je 
inschakelde. Er werden een paar echte techneuten bijgehaald en uiteindelijk resulteerde dit in een zender 
met een bijzonder goed bereik en zonder storing. Deze technische mensen waren de mannen van het voor-
malige Enterprise dus John kreeg op deze manier al wat mensen bij elkaar voor Weekend Muziek Radio in 
Utrecht en omstreken. Om de programmering rond te krijgen werd er naar meer medewerkers gezocht. In 
een vlot tempo werd het team uitgebreid met Anneke de Jager, Wendela, Frans vd Plaat, Henk Bedenk, Thijs 
Bouwens en Wim van Egmond. Het feest kon beginnen nadat er een goede locatie was gevonden. Na wat 
testen werd er afgetrapt en spoedig daarna raakte de postbus wekelijks goed gevuld, niet uitsluitend met ver-

Frank Spencer en Piet Elko

Peter de Raaij en Frank Spencer

John Anderson
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zoekjes maar ook met behoorlijk persoon-
lijke brieven. Regelmatig kreeg men post 
uit de gevangenis in de Gansstraat, in de 
volksmond ook wel ‘het luie end’ genoemd 
omdat aan de ene kant van de straat de 
gevangenis met het Pieter Baan Centrum 
was en aan de overzijde een begraafplaats. 
Leuk was dat er dan werd verteld dat het 
station volle bak binnenkwam. De gevan-
genis lag op nog geen 300 meter van de 
uitzendlocatie. Vaste luisteraars waren ook 
de dienstdoende agenten van bureau Tol-
steeg op 200 meter van de locatie. Er kwa-
men ook veel reacties van buiten Utrecht. 
Het bereik van de zender bleek boven ver-
wachting en Weekend Muziek Radio werd 
een populair station.

Live

Weekend Muziek Radio ging met enige re-
gelmaat live de ether in. Met dank aan de 
P.T.T. Dit bedrijf verzorgde in die tijd o.a. 
de telefoonverbindingen en in daluren en 
het weekeinde kon je binnen Nederland 
voor een kwartje onbeperkt bellen. Dus 
werd er een telefoonlijntje gemaakt tussen 
de studio en de zendlocatie zodat er voor 
25 cent non stop live kon worden uitgezon-
den. De eerste live uitzending werd meteen 
een memorabele. Frans vd Plaat vierde zijn 
verjaardag en als cadeau mocht hij non 
stop de zaterdagavond vullen. Dit werd 

Anneke de Jager

Henk Bedenk met 
Victoria bladen

Frans vd Plaat
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een groot succes en aan de oproep 
van de andere deejays om Frans 
tijdens zijn uitzending te feliciteren 
werd massaal gehoor gegeven. Zo 
ook door een niet luisteraar en de 
hilariteit was dus erg groot toen 
deze vriendelijke beller plotseling 
zei: ‘Hallo Fransje, met oma. Van 
harte….’  Snel werd er muziek in-
gestart en kon Frans zijn oma even 
te woord staan. De telefoon bleef 
die avond en een groot deel van de 
nacht roodgloeiend staan en diep 
in de nacht belde er een aardige 
dame die in De Bilt aan het werk 
was. Zij vroeg een plaat aan voor 
haar collega’s. De stem van deze 
dame klonk bekend en plotseling 
viel bij een van de aanwezigen het 
kwartje. In die tijd had het K.N.M.I. 
een telefoonnummer waarop je 
de laatste weersverwachting kon 
horen. Voor de zekerheid werd dit 
nummer even gedraaid en jawel, 
de stemmen kwamen overeen. Ver-
volgens werd de dame in kwestie 
gevraagd nog even terug te bellen 
wat zij ook daadwerkelijk deed. Het 
werd een leuk en informatief ge-
sprek wat eindigde met het door-
geven van de weersverwachting 
voor de komende 24 uur. Tevens 
werd zij uitgenodigd om de eerst-
volgende live uitzending bij te wo-
nen. Iets waaraan zij samen met 
haar vriend met veel plezier gehoor 
gaf. Die volgende uitzending kwam 
er vanuit huize De Raay waarbij de 
moeder van Peter op een geweldi-
ge manier voor de innerlijke mens 
zorgde. Helaas werd de uitzending 
een beetje ontsierd door techni-
sche onvolkomenheden maar de 
pret was er niet minder om en de 
telefoon maakte overuren.

Veiligheid

Uiteraard bestond ook voor Week-
end Muziek Radio het gevaar dat de 
R.C.D. (radio controle dienst) on-
aangekondigd op de koffie kwam. 
Er was daarom afgesproken dat er 
slechts 1 medewerker tijdens de 
uitzendingen op de uitzendlocatie 
aanwezig zou zijn. Dit werd over 

De zender

De studio

Thijs van Gend
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het algemeen keurig nageleefd. Op een enkele keer na. Piet Elco wilde de uitzendlocatie ook weleens zien 
en was als technische man ook wel geïnteresseerd in de zender. Zijn bezoekje, tijdens een uitzending, kwam 
hem duur te staan. Na het aanschouwen van het geheel botste hij op de terugweg tegen een paar mensen 
op. Mensen die je liever niet tegenkomt als je met een uitzending bezig bent. Bij een andere inval was het 
John Anderson, niet aanwezig op de uitzendlocatie maar wel in de buurt, die een kijkje kwam nemen bij een 
inval. Aan omstanders vroeg hij wat er aan de hand was waarop hij te horen kreeg dat hij dat toch wel moest 
weten omdat een van deze toeschouwers hem meerdere keren het pand had zien betreden. Hierop besloot 
John maar rustig weg te wandelen. Wegrennen was geen optie vanwege zijn omvangrijke postuur. Bij weer 
een andere inval was het een agent die iets te enthousiast een trap beklom, daarbij een kat in zijn slaap 
stoorde, en uiteindelijk een lelijke haal kreeg van het geschrokken dier. Bij weer een andere inval ging het 
echter helemaal mis. De dienstdoende medewerker was jarig geweest en de rest van het team besloot hem 
even te feliciteren en een biertje te drinken op zijn gezondheid. Er kwamen echter nog een stel ongenode 
gasten binnen. Dat was een behoorlijke klap voor het station. En ook een van de redenen waarom het station 
het op den duur voor gezien hield.

Bekendheid

Weekend Muziek Radio werd een bekend station. Mede door de vele publicaties in de diverse radiobladen 
wisten veel mensen het station te vinden. Dat ging zelfs de grens over. In Engeland was ook een W.M.R. In 
dit geval was dat een korte golf station dat onder de naam World Music Radio werkte. Op zondag zonden zij 
een paar uur uit in de 49 meterband. Het contact tussen de stations resulteerde uiteindelijk in een bezoek 

Frank Spencer

Nogmaals Frank Spencer

Frank met fanartikelen



FREEWAVE Nostalgie  • 57

van de Engelsen aan Utrecht. Uiteraard werd er veel over radio gesproken 
en namen de Engelsen een paar programma’s op waarbij bleek dat hun stijl 
behoorlijk afweek van de Nederlandse stijl. Waar in Nederland de presentator 
rustig zittend op een stoel een programma maakte vraten die Engelsen de 
microfoon bijna op. Maar het waren wel heel gezellige dagen voor zowel de 
Nederlandse ploeg als de op low budgetbasis reizende Engelsen. 

Ook in België had men een Weekend Muziek Radio. In Koksijde was een 
station onder deze naam actief op 102,8 MHz. Het station startte in 1981 en 
zou het t/m 1985 volhouden. Drijvende kracht achter de Belgische uitvoering 
was Jean Pierre Legein. Hij was de aanzet voor de samenwerking met het 
WMR uit Utrecht. Gedurende een korte periode zouden de DJ’s van WMR uit 
Utrecht programma’s maken die in het weekeinde daarop aan de Belgische 
kust werden uitgezonden. Uiteindelijk werd deze samenwerking gestopt 
omdat het allemaal wat te veel werd.

Korte golf

De technici van Weekend Muziek Radio deden goed werk maar toch werd er naar een nieuwe uitdaging ge-
zocht. Uitzendingen op korte golf werden steeds populairder en dus werd er een zender gebouwd, uitgetest 
en in de lucht gebracht. Heel erg succesvol was dit niet. De programma’s werden, zoals Peter Hulsbosch mooi 
uitdrukte, gepresenteerd in steenkool Engels. Er werd wel veel plezier beleefd aan deze uitzendingen maar 
eigenlijk was het een dood geboren baby.

Zendschip

Een half gezonken bootje dat ergens in de Utrechtse singels al een tijd lag weg te rotten werd het volgende 
project. Het bootje werd gekaapt, stiekem opgeknapt en naar weer een andere locatie gevaren. Daar werd, 
na grondig schoonmaakwerk en het nodige schuren de verfkwast ter hand genomen om het schip een ander 
uiterlijk te geven. Vervolgens werd er proef mee gevaren en voorzien van een 2e hands buitenboordmotor; 

de vakantie van 1978 
mee gevierd en natuur-
lijk werd er ook vanaf 
uitgezonden. Inmiddels 
dreef de boot op de 
Loosdrechtse Plassen.

Het einde

De verschillende in-
vallen, rechtszaken 
en boetes hadden er 
behoorlijk ingehakt. 
Weekend Muziek Ra-
dio ging in afgeslankte 
vorm verder. Met een 
mobiele zender werd 
vanuit een auto welke 
geparkeerd stond dicht 
bij het ontvangststation 
van Casema uitsluitend 
nog via de kabel uitge-

zonden. Het bereik was nog steeds groot maar de situatie was verre van ideaal. Toen de auto op begon te 
vallen sloeg de politie toe. Helaas was Rob vd Mast wederom het slachtoffer. Voor Rob een enorme klap en 
hij gaf er dan ook begrijpelijkerwijs de brui aan. Ook de anderen hadden er genoeg van en zo kwam er een 
einde aan wat eens een geweldig station in midden Nederland was.

Ron vd Mast op het 
“zendscheepje”
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Victoria

In de omgeving van Utrecht nam 
eind jaren 70 en het begin jaren 
80 van de vorige eeuw de vrije 
radio een enorme vlucht. Tijd 
voor een magazine dacht men 
in Utrecht. Het gevecht met de 
gevestigde orde diende immers 
door te gaan. De irritatie was 
ontstaan doordat er in het heilige 
Hilversum een wereld was gecre-
eerd waar Nederlandse artiesten 
werden genegeerd en er slechts 
aandacht was voor buitenlands 
geweld. Wat dat betreft is er 
weinig veranderd in de laatste 50 
jaar. De vrije radio in die dagen 

besteedde wel aandacht aan onze artiesten die op hun beurt weer heel blij waren met de vrije radio. Het 
lokale mediablad Victoria was dus makkelijk te vullen. Het blad was in andere handen maar de ontwikkeling 
bleef achter. Er was dus actie geboden en zo werd het blad overgenomen zonder echter de nadruk geheel op 
WMR te vestigen. Maar helpen deed het wel voor WMR. Gezien het bereik van het station werden artiesten 
steeds meer geïnteresseerd. De veel te vroeg overleden Nico Haak was luisteraar en Weekend Muziek Radio 
was vaak het eerste station in Nederland om zijn nieuwste single te draaien als plugplaat. Het immens popu-
laire programma LosVast van voormalig Long Tall Ernie and the Shakers pianist Jan Rietman had meermaals 
het nakijken. De mannen van W.M.R. waren altijd wel scherp. Op terugweg van een trip naar Engeland 
troffen zij Maywood aan boord. Een paar dagen later was er via W.M.R. een interview met deze dames te 
beluisteren. Victoria bouwde in die jaren een behoorlijk lezersbestand op. Dat was mede te danken aan Thijs 
Bouwens die een bijzonder professionele reklamespot maakte die op de in opkomst zijnde lokale illegale TV-
stations werd uitgezonden. Uiteraard werd het blad ook gepromoot op WMR waardoor de aanwas nog groter 
werd. Later ging Victoria op in de MediaDelmare een uitgave van REVA B.V. uit het Zeeuwse Kapelle. REVA 
B.V. was de drukkerij/uitgeverij van Gerard van Dam.

Radio Actief (als bijproduct)

Een van de bij producten van WMR was Radio Actief. 
Dit station was er niet zozeer om mensen te overladen 
met muziek als wel info te brengen over het reilen en 
zeilen van de vrije media. Gedurende de week werd 
het nieuws verzameld en op vrijdag in de avonduren 
werd het programma uitgezonden waarbij de aan-
dacht eveneens werd gevestigd op de schrijvende 
media zoals het Free Radio Magazine, Freewave Me-
dia Magazine, Victoria etc. Na de uitzending werden 
de programma’s van Radio Holland uitgezonden. Ra-
dio Holland was een station van o.a. Eduard Huis in ’t 
Veld, eens werkzaam bij de zeezender Radio Noord-
zee, toen werkzaam bij de legale Hilversumse omroep en later bekend als regisseur.

John Anderson, Jos Leijgraaff 
en Frank Spencer
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De reünie 35 jaar later

Na 35 jaar werd er een reünie gehouden. Er werd 
gezocht naar medewerkers wat niet meeviel. Arnold 
Hoenkamp, die destijds de locatie ter beschikking 
stelde werd gevonden maar was verhinderd omdat 
hij enkele dagen voor de reünie naar Servië emi-
greerde waar hij een groot huis met een enorm stuk 
grond had gekocht. Jan Kat (John Anderson) en Henk 
van Wijk (Henk Bedenk) waren inmiddels overleden. 
Een paar anderen konden niet worden opgespoord 
of waren verhinderd. Maar de overige medewerkers 
waren er wel. De regionale krant Stadsblad had lucht 
gekregen van deze reünie en verzocht aanwezig te 
mogen zijn voor interviews en foto’s. Dat mocht. De 
‘vergrijpen uit de vorige eeuw zijn immers verjaard.

 Mijn dank gaat uit naar:
 Peter Hulsbosch (zonder hem had ik dit verhaal nooit op digitaal papier kunnen zetten)
 Jean Pierre voor het organiseren van een reünie samen met eerder genoemde Peter 

Naar aanleiding van het overlijden van Peter van Dam hebben we foto’s uit onze archieven gehaald en 
heeft Martin van der Ven er een speciale pagina op Flickr van gemaakt:
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157662456566717

Voor diegene die gefixeerd is op hitlijsten ga snel naar de door Vincent Schriel geplaatste lijsten van 
Radio Luxembourg: https://www.radiopedia.nl/wiki/Radio_Luxemburg_Top_30_(UK)

En als we het toch over Radio Luxembourg hebben hier een prachtig interview met Alan Bailey en zijn 
tijd als producer bij 208: 
https://audioboom.com/posts/5646718-conversations-episode-42-alan-bailey

Leuk is om ook eens de nieuwe site van Robbie Owen te bekijken via facebook: 
https://www.facebook.com/JBDI.JukeboxDriveIn

Wie herinnert zich Ian Anderson van Radio Seagull, Caroline en Mi Amigo International? Zijn station op 
de Shetland Islands is nog immer actief: http://www.sibc.co.uk/news-schedule.php

Hier vind je een interessant verhaal over het opknappen van de studio’s van zijn station:
http://www.fast-and-wide.com/faw-news/fast-news/7369-sibc

Alan Bailey heeft jaren als producer bij Radio Luxembourg gewerkt. Op onderstaande site kun je zijn 
verhaal horen: https://audioboom.com/posts/5646718-conversations-episode-42-alan-bailey

Dit is een site om niet te mogen missen en waar AJ Beirens zijn radiobelevenissen schrijft:
http://highonradio.blogspot.nl/2018/02/the-wind-up-gramophone-days.html

 samenstelling:
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drukkerij/uitgeverij van Gerard van Dam.

Radio Actief (als bijproduct)

Een van de bij producten van WMR was Radio Actief. Dit station was er niet zozeer om mensen te overladen 
met muziek als wel info te brengen over het reilen en zeilen van de vrije media. Gedurende de week werd 
het nieuws verzameld en op vrijdag in de avonduren werd het programma uitgezonden waarbij de aandacht 
eveneens werd gevestigd op de schrijvende media zoals het Free Radio Magazine, Freewave Media Maga-
zine, Victoria etc. Na de uitzending werden de programma’s van Radio Holland uitgezonden. Radio Holland 
was een station van o.a. Eduard Huis in ’t Veld, eens werkzaam bij de zeezender Radio Noordzee, toen 
werkzaam bij de legale Hilversumse omroep en later bekend als regisseur.

De reünie 35 jaar later

Na 35 jaar werd er een reünie gehouden. Er werd gezocht 
naar medewerkers wat niet meeviel. Arnold Hoenkamp, die 
destijds de locatie ter beschikking stelde werd gevonden maar 
was verhinderd omdat hij enkele dagen voor de reünie naar 
Servië emigreerde waar hij een groot huis met een enorm stuk 
grond had gekocht. Jan Kat (John Anderson) en Henk van Wijk 
(Henk Bedenk) waren inmiddels overleden. Een paar anderen 
konden niet worden opgespoord of waren verhinderd. Maar de 
overige medewerkers waren er wel. De regionale krant Stads-
blad had lucht gekregen van deze reünie en verzocht aanwezig 

t e mogen zijn voor interviews en foto’s. Dat mocht. De ‘vergrijpen 
uit de vorige eeuw zijn immers ver- jaard.

Mijn dank gaat uit naar:
Peter Hulsbosch (zonder hem had ik dit verhaal nooit op digitaal papier kunnen zetten.)
Jean Pierre voor het organiseren van een reünie samen met eerder genoemde Peter 

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 

De complete trilogie:   
- S.K. Moore: Life and Death of a 

Pirate & Popcorn to Rock ‘n’ Roll
Geschreven door de dochter van Reg Calvert over 
het turbulente leven van haar vader. Reg Calvert  
was manager van diverse popgroepen, waaronder 
The Fortunes. Hij was eigenaar van Radio City (vanaf 
Shivering Sands Fort). Een pistoolschot beëindigde 
zijn leven. Deel 1 van het complete verhaal kwam uit 
in 2014. Recentelijk verschenen de delen 2 en 3 in 
één boek. Nu alle 3 delen tesamen te koop.

“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.” (Hans Knot)

€ 41,00 voor de 2 boeken samen (inclusief verzending binnen Europa)

Boek: MONIQUE 963  - Jan-Fré Vos

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

€ 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. Gepro-
duceerd door Martin van der Ven.
€ 14,00 (inclusief verzending in Europa)
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