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Beste lezers,
Nog even snel een covergirl op de voorkant van Freewave 
Nostalgie, voordat ook dit fenomeen uit den boze is. On-
gemerkt lijkt er namelijk een nieuwe revolutie gaande te 
zijn. Straatnamen en schoolnamen, met een vernoeming 
naar ‘foute’ personen, moeten verdwijnen. De 2 minuten 
stilte hielden tenauwernood stand. Wilhelmina en Chur-
chill waren ‘een beetje’ fout. Anne Frank blijkt gelukkig 
nog steeds onschuldig: alleen een pikant grapje kwam 
boven water na een diepgaand onderzoek van door haar 
doorgekraste passages.

Maar terug naar de vooroorlogse covergirl. U heeft na-
tuurlijk al meteen begrepen wat zich op deze foto af-
speelt. De onbekende dame heeft zojuist afgestemd via 
haar kortegolf radio (net niet zichtbaar op de foto) op het 
station VK9MI, dat uitzendt vanaf het schip waarop zij 
zich bevindt, de Kanimbla. Zij geeft middels een zwaai-
beweging de radiotechnicus van dienst te kennen dat de 
ontvangst uiterst goed is. Dat mag dan ook wel wanneer 
je twee 50 W zenders ter beschikking hebt om het 143 
meter lange schip mee te bedienen. Niet ver van het ta-
fereel vandaan staat Eileen Foley tevreden toe te kijken; 
zij had (als vrouw!) de leiding over het radiostation en 
vond dat in die vooroorlogse tijd al heel gewoon. 

U merkt het, het nepnieuws sluipt nu zelfs al zomaar in 
het voorwoord van Freewave Nostalgie. Maar hier blijft 
het dan ook bij. Dat beloof ik u. 

Veel leesplezier, Jan van Heeren

Inhoud
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De jeugd die eens tiener was in de jaren zestig van de vorige eeuw heeft vele pogingen gezien te komen 
tot een goed programma dat puur gericht was op de jeugd uit die tijd. Eén van die programma’s was Twien, 
geproduceerd in de keuken van de NCRV. In november 1968 werd de nieuwe presentatrice voor de leeuwen 
geworpen maar vooraf aan de pers voorgesteld. De 21-jarige Heleen Schuttevaer stond onder meer de Ge-
meenschappelijke Persdienst te woord en bracht zelf al een vraag aan, waarschijnlijk toen het interview niet 
al te goed op gang kwam. Heleen: “Weet je wat je ook kunt vinden? Of ik verlegen ben. Ze denken altijd, 
die meisjes die op de televisie komen hebben geen schroom. Maar als mij wat wordt gevraagd, krijg ik zo’n 
kop!”

Heleen Schuttevaer (21) gaf volgens de GPD-journalist vervolgens met haar handen een formaat aan dat 
inderdaad niet gering was. Heleen was van huis uit journaliste en ze is vervolgens presentatrice geworden 
van het NCRV-programma Twien. Op de avond dat het interview uiteindelijk werd geplaatst was ze voor de 
tweede keer op de televisie te zien: ‘Voor de kijkers die de eerste keer niet (goed) hebben gekeken, wil zij 
zichzelf wel beschrijven. Heleen: “Ik ben lang en slank”, sprak ze dromerig. “let wat nerveus. Tikje gezet op 
de dijen. Hahaha. Muzikaal. Ik heb een onregelmatig gelaat. Het bovengebit loopt wat scheef af. Stukje uit 
de voortand. Gebroken neus. Blauwe ogen, vrolijk.... eh....Ja, ik ben erg vrolijk. Het kan ook nervositeit zijn. 
Als ik iets laat vallen moet ik verschrikkelijk lachen. Ik ben één meter acht en zeventig lang. Ja, dat moet je 
maar vertellen voor de kijkers, die zien dat niet want alleen mijn hoofd komt maar in het beeld”.

Ze vertelde vervolgens hoe ze bij de NCRV op de televisie terecht is gekomen. Ze ging in het voorjaar van 
1968 voor de redactie van haar krant, het Utrechtsch Nieuwsblad, Thera Coppens, destijds Twien-presenta-
trice, interviewen. Deze vertelde haar dat ze er mee zou stoppen en vroeg zich af of het niets voor Heleen 
zou zijn de plaats van haar in te nemen. Heleen dacht van wel, schreef een briefje en werd maanden later 
met twee andere meisjes, voor een auditie opgeroepen. Na haar uitverkiezing zag ze met angst en beven 
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haar televisiedebuut tegemoet. “De eerste keer durfde ik niet te la-
chen, omdat ik een hoektand miste, maar de volgende keer zit-ie er 
in”.

Na slechts een uitzending had ze wel enige kritiek, hoewel ze het zelf 
gezonde kritiek vond. “Twien is nog niet, zoals ik het graag zou wil-
len zien. Ook wat de muziek betreft. Je moet niet alleen maar beat 
te brengen, maar ook popgroepen, avant-garde, gooi er maar gekke 
dingen in. De mensen moeten plotseling zeggen dat het anders is.

Bij het Utrechtsch Nieuwsblad produceerde ze de toen voorafgaan-
de twee jaren de beatpagina en daarnaast van alles en nog wat. Ze 
mocht er zeer veel doen en die twee jaren dagbladjournalistiek lieten 
Heleen niet onberoerd. Ze stelde destijds: “Ik ben er vrijer door ge-
worden. Ik kwam van een gymnasium, waar werkelijk niets mocht. Je 
mocht er niet eens door een vriendje van één andere school worden 
afgehaald. Ik ben ook rustiger geworden. Vroeger moest ik overal 
naar toe, ik moest altijd opvallen. Nou val ik vanzelf wel op, o, als je 
dat opschrijft!”

De journalist, die haar destijds interviewde, is zo verstandig geweest 
de zin compleet mee te nemen in het verhaal evenals de volgende 
opmerking: “Ik bijt nagels en vroeger had ik een sjaaltjescomplex. Ik 
dacht dat ik zo’n magere hals had, ik moest altijd een sjaaltje dragen. 
Ik heb me wel wat gedistantieerd van bet beatwezen. Vroeger, joh, 
vond ik het geweldig om een ster te ontmoeten”.

En hoe stond ze tegenover politiek en cultuur? “Nou, ik kom uit een 
WD (Willem Drees) -milieu en ik had, denk ik, ook wel die soort denk-
beelden. Ik geloof dat ik nu wel links ben. Ik kan me nu over be-
paalde dingen opwinden. Bijvoorbeeld dat Phonogram van Amster-
dam naar Brussel een speciale 
trein laat rijden, voor een gou-
den plaatuitreiking aan Egbert 
Douwe, terwijl in dezelfde week 
een anti-hongeractie wordt ge-
houden”.

Het programma ‘Twien’ was bij 
de NCRV maandelijks te zien op 

vrijdagavond en volgens het archief van Beeld en Geluid in Hilversum 
was de naam van het programma een verwijzing naar de doelgroep en 
dus een samenvoeging van tiener en twintiger. Heel duidelijk kan ge-
steld worden dat muziek een hoofdrol speelde in de diverse afleverin-
gen maar dat ook andere onderwerpen als sport, kleding, boekbespre-
kingen en meer aandacht kregen. Ook was er altijd wel een prijsvraagje 
in het programma opgenomen.

Het programma Twien, dat in 1970 meer progressievere muziek bracht 
en ook aandacht gaf aan de zogenaamde LP groepen, was tussen 1966 
en 1970 vijf seizoenen lang te zien bij de NCRV op Nederland 1. Naast 
de presentatie van Heleen Schuttevaer werd het programma in de loop 
der jaren ook gepresenteerd door Hans Kemna, Steven Membrechts, 
Thera Coppens, Peter Blom en een zeer opvallende naam: Thijs van 
Leer.
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Simon & Garfunkel zijn in 
1966 in Nederland en treden 
op in Twien

Peter Blom
(1969)

ISLAND IN TWIEN

1969



Walter Galle, de meer dan vriendelijke 
Vlaming die vorig jaar nog een RadioDay 
Award kreeg voor zijn technisch vernuft, wil 
graag een herinnering met ons delen uit zijn 
diensttijd bij het Belgische leger.

 ‘In 1971 was ik soldaat in het Duitse Soest. 
In onze voertuigen hadden we een zendont-
vanger die ook de signalen vanaf de diverse 
frequenties in de 31 en de 49 meter Europa 
band kon ontvangen.

De uitzendingen van RNI via de 49 meter 
6.205 KHz waren met veel en soms diepe 
fading te ontvangen maar als je in de zij-
band afstemde leek het geluid wel FM. Het 
heeft veel voeten in de aarde gehad, want 
berichten die voor mij bestemd waren hoor-
de ik niet. In de kazerne ‘Kwartier Adam’ 
in Soest verbouwde ik een buizenradio naar 
een FM-zender en relayeerde de 220 me-
ter op 100 Mhz. Vier maanden hield ik het 
vol maar tijdens een weekend werd alles 
in beslag genomen. De zendantenne was 
een rondstraalantenne die op de zolder van 
de kazerne stond waarmee een groot deel 
van Soest bediend was. De 220 meter had 
een ontvanger die verbonden was aan een 
lange draadantenne eveneens op de zolder 
uitgespannen. Zestig dagen aardappelen-
schillen kreeg ik als werkstraf en een week 
gevangenis Neheim.

Op de bovenste foto daar zie je drie ge-
strafte soldaten die wekenlang aardappelen 
mochten schillen, de linkse dat ben ik. Je 
ziet ook een Grundig draagbare radio staan 
met uitgeschoven korte golfantenne afge-
stemd op RNI korte golf op 6205 kHz.

Men sleutelde aan boord van het zendschip 
van RNI vaak aan de modulatie van de Am-
plihase 220 zender. Deze RCA zender was 
van de zelfde soort als die op de Ross Re-
venge van Radio Caroline.

Walter voor zijn open kast op kamer 36 van de 
kazerne in Soest en let op de RNI krantenknipsels 
aan de binnenkant van de deur.
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Aardappelen schillen als
dank voor relayeren RNI.





Dergelijke zenders bestaan uit twee identieke zenders, die onder een hoek van 135 graden via een gezamen-
lijk netwerk van 80 ohm naar elkaar toe werken.

Als alle versterkertrappen van na het kristal tot de eindbuizen daarop afgeregeld zijn krijgt men een fasever-
schuiving door invloed van de audio een modulatiediepte van meer dan 100 procent. Lijkt eenvoudig maar 
dat is het niet want dat was de reden van het vele sleutelen.

Mijn legerdienst in het Duitse Soest was nogal Radio Noordzee gekleurd. Radio Veronica was op 192 meter 
slechts zwak te ontvangen. Ik hield er ook een dagboek op na; bij nacht waren de zenders van RNI soms uit 
de lucht en werd er aan de hoofdzender gesleuteld.’

69 jaar geleden, in 1949, werd het — voor zover ons bekend — eerste luister-
onderzoek gehouden in Nederland. Het was een onderzoek naar het gebruik 
van de draadomroep in Groningen en de onderzoekers maakten inventief ge-
bruik van de technische mogelijkheden om de stroomafname van de grijze 
bakelieten kastjes in de huiskamers te meten. De socioloog Klaas van Dijk be-
schreef het onderzoek ooit uitgebreid in zijn boek ‘Radio en volksontwikkeling’ 
uit 1953. Hans Knot rakelt de geschiedenis hier voor ons op.

Tegenwoordig kunnen we iedere dag via de gedrukte en sociale media kennis nemen van de kijk- en luis-
tercijfers van de voorafgaande dag. Een zeer professionele organisatie draagt zorg voor specialistische ge-
gevens omtrent het kijkgedrag van de gemiddelde Nederlander. Zelfs worden er overzichten geleverd van 
de meest bekeken programma’s, compleet met het aantal kijkers dat naar het betreffende programma heeft 
gekeken.

Kijkcijfers zijn al decennia geleden belangrijk geworden. Vooral voor de inhoudelijk sterke programma’s heeft 
deze ontwikkeling de laatste jaren vaak dramatische gevolgen gehad, daar de leiding van de betreffende 
publieke omroep dan wel het commercieel station, besloot het betreffende programma niet langer uit te 
zenden gezien de tegenvallende kijkcijfers.

6 • FREEWAVE Nostalgie

foto: Luidspreker en keuzescha-
kelaar van de draadomroep in het 
Nederlands Openluchtmuseum 
in Arnhem - door:  Joop Anker 
- 194radiodistributie arbeiders-
huisje (tilburg), CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=7640786









Ook de beluistering van de publieke omroepen en commerciële radiostations wordt dagelijks in de gaten 
gehouden door de Dienst Kijk- en Luisteronderzoek, waarbij de laatste jaren vooral de commerciële stations 
aan de winnende hand zijn, ten nadele van wat jarenlang het populairste radiostation was: Radio 3, heden 
ten dage 3FM genoemd. Gevolg van het toenemend aantal radiostations is dat men steeds sneller met elkaar 
dient te concurreren. Ook de budgetten zijn lager, wat weer tot gevolg heeft dat er minder mensen in dienst 
van de stations zijn en er veel met computerprogrammering wordt gewerkt.

Het radioluisteren anno 2018 is niet meer het intensieve luisteren van vroeger, vaak is het een kwestie van 
“behang” geworden. Luisteren met de radio als achtergrond, waarbij vaak niets tot weinig wezenlijk wordt 
geconsumeerd. Maar, hoe ging het er 67 jaar geleden aan toe? Naast de zich rijk voelende bezitters van een 
echt ontvangsttoestel, de radio, was een aanzienlijk deel (23%) van Nederland aangesloten op de Draad-
omroep.

Thuis hadden we zelf ook een dergelijk toestel. Een bakelieten kastje met daarin een luidspreker, eenvoudig 
met een kabeltje verbonden aan een keuzeknop. Rond 1950 waren de keuzemogelijkheden beperkt tot vier 
verschillende programma’s. De destijds actieve stations Hilversum 1 en 2 waren altijd te ontvangen, tenmin-
ste in de uren dat er ook daadwerkelijk werd uitgezonden. Heel toepasselijk hadden die stations de knoppen 
een en twee in gebruik.

De voorkeursknoppen drie en vier waren er voor een aantal stations, dat de beschikbare uren met elkaar 
deelde. Zo kon je via knop vier op het ene moment een programma van de BBC ontvangen, terwijl er op 
andere tijden de BRT te beluisteren viel. Onder knop drie zat een Duits station verscholen en daar waar een 
regionaal station actief was (Groningen en Limburg) was er ook enkele uren per dag een regionaal gericht 
programma te volgen.

De draadomroep was kortom een heel vroege en tevens beperkte vorm 
van kabelradio in de knusse huiskamers van Nederland. Ook toen al was 
er een duidelijk verschil tussen luisteren en luisteren naar de radio. De 
socioloog dr. K. van Dijk beschreef het als volgt: “Er is een verschil tus-
sen luisteren en luisteren: ... men denke aan het min of meer onbewust 
opvangen van klanken en denkbeelden uit een bestel van achtergrond-
geluiden en naar het geconcentreerd luisteren, waarbij de afleidende 
factoren van de immers meest huiselijke omgeving weinig invloed heb-
ben op het effect van het beluisteren van een uitzending.”

Er was draadomroep en er was luisteronderzoek. In de jaren vijftig al 
werden de eerst aanzetten gedaan tot landelijk luisteronderzoek. De tra-
ditionele omroepen — die tot op dat moment alleen actief waren — wil-
den namelijk weten wat de Nederlandse luisteraar zoal interessant vond 
aan het aanbod van programma’s die ter verstrooiing, ter informatie en 
ter educatie werden aangeleverd. Ook was men benieuwd in hoeverre 
de luisteraars behoorden tot de ‘uitwijkers’ ofwel diegene die niet alleen 
naar Hilversum 1 en Hilversum 2 luisterden, maar regelmatig ook stations als Radio Brussel, de BBC Home 
Service, AFN en de NWDR op hadden staan. 

Maar, ver voordat de eerste landelijke onderzoeken plaats vonden, was er al een initiatief dat stamt uit 1949: 
een onderzoek dat alleen was toegesneden op de beluistering van de Draadomroep. Van 17 tot 28 mei 1949 
werd er in Groningen een wel heel uniek onderzoek gedaan waarbij op de Centrale van de Radiodistributie-
dienst, de verantwoordelijke instantie voor de Draadomroep, metingen werden verricht.

Men had een apparaat ontwikkeld waarbij met behulp van een uitwijkende naald een curve werd aange-
bracht op een constant afwikkelende rol. De curve zou vrij nauwkeurig aangeven in hoeverre en in welke 
mate stroom werd verbruikt door de bezitters van de Draadomroepontvangers voor deze apparaten. Men 
had deze methode afgekeken van eerdere luisteronderzoeken die in de Verenigde Staten en Duitsland waren 
uitgevoerd en de benamingen Audimeter en Technisches Verfahren hadden meegekregen.
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Radio en meer
de 60’er jaren

naar Hilversum 1 en Hilversum 2 luisterden, maar regelmatig ook stations als Radio Brussel, de BBC Home 



Het onderzoek werd uitgevoerd in het Noordwestelijke deel van de stad Groningen, waar op dat moment 
995 aansluitingen op het distributienet waren gerealiseerd. Het aantal aansluitingen, aldus de onderzoeksge-
gevens, was ongeveer gelijk verdeeld over de drie welstandsklassen. De arbeidersklasse werd als “sample” 
aangegeven en werd beschouwd als “niet evenredig vertegenwoordigd” onder de bezitters van een draad-
omroeptoestel.

De metingen gaven het stroomverbruik per lijn aan; zij gaven geen enkele aanwijzing omtrent het aantal luis-
teraars dat op een bepaald moment afgestemd was op een bepaald programma. Daardoor werd niet alleen 
een vergelijking tussen de lijnen onderling moeilijk maar ook onzeker. Daar kan nog aan worden toegevoegd, 
dat ook de toppen en dieptepunten geen nauwkeurige verhoudingen aangaven en er niet gesproken kon 
worden van zuivere resultaten.

Bijkomende factoren bij de methode van onderzoek waren er ook. Zo bleek het namelijk dat zowel in de 
ochtenduren, voordat de Draadomroep ‘radio-actief’ was, als in de uren na middernacht (wanneer het signaal 
van de kabel was verdwenen), bepaalde hoeveelheden stroom werden verbruikt. Ook, zo gaf het onder-
zoeksrapport aan, was de afstand tussen de centrale verdelingsinstallatie en de ontvanger van invloed op 
de hoeveelheid stroom. Bij aan- dan wel uitschakeling van een ontvangstapparaat van een bezitter op grote 
afstand van de centrale was de curve aanzienlijk groter dan bij dezelfde handeling van een bezitter in de 
meer nabije omgeving van de verdeelcentrale.

In de hierbij geplaatste curven, ontleend aan het boek van Van Dijk, was meer te zien. Al met al, zo stelden 
de onderzoekers vast, was er een interessant beeld verkregen van een gemiddelde ‘luisterdag’ in een Gro-
ninger gezin. De pieken lagen niet alleen bij de diverse nieuwsuitzendingen. Zo vinden in figuur 1 een piek 
bij het programma “Negen heit de klok” en de daaropvolgende “Weekend Serenade” op zaterdag 12 maart 
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(lijn 1) en een kleine opleving bij de “Hit parade” op zondag 23 april 1949, eveneens op lijn 1. Het gaat hier 
overigens niet om de hitparade van Pete Felleman, die doorgaans als de eerste Nederlandstalige hitparade 
te boek staat. Die ging immers pas ruim twee maanden later, op zaterdag 2 juli van dat jaar, via de VARA de 
ether in. Deze hitparade werd verzorgd door de KRO, die — zo valt te lezen in het muziekblad Tuney Tunes 
van november 1948 — al vlak na de Tweede Wereldoorlog zondagsavonds om kwart over acht een bespre-
king van de hitparade leverde.

Een andere topper was, zo kunnen uit figuur 2 opmaken, zonder meer “De 
Bonte Dinsdagavondtrein”, dat tijdens de betreffende uitzending vele luis-
teraars bij het andere programma-aanbod wegtrok. Verder was er enorme 
belangstelling voor een uitzending van een internationale voetbalwedstrijd en 
voor, wat de onderzoekers noemden “pretentieloze lichte muziek”. Dieptepun-
ten waren er ook volop aanwezig, vooral bij programma’s van religieuze aard, 
praatprogramma’s en kamermuziek.

Het onderzoek stond destijds onder leiding van Mr. P. Buwalda, die in zijn rap-
port onder meer een schets van een Groninger luisterdag naar voren bracht: 
“De Groninger blijkt vroeg op te staan: al om half zeven begint het aantal 
luisteraars toe te nemen, hoewel er dan nog niets te horen is. Het Weerover-
zicht van kwart voor zeven heeft al vrij veel belangstelling, terwijl de grafiek 
dan blijft stijgen naar de top bij het nieuws van acht uur.”

Een eigen herinnering aan die tijd wordt met bovenstaande weer teruggehaald. Mijn vader had in die tijd een 
kapsalon, die in de ochtend om zeven uur openging, speciaal voor de scheerklanten die een abonnement 
hadden. Hij was dan altijd rond twintig voor zeven in de salon aanwezig en ik herinner me heel goed dat als 
eerste de Draadomroep werd aangezet. Een bijna stille bromtoon was te horen, enkele minuten later gevolgd 
door het Weerbericht voor Land en Tuinbouw om kwart voor zeven. Daarna was het geluid dat uit de speaker 
kwam zeker weer tien minuten lang alleen “brom”, waarna andermaal een aanvang werd gemaakt met de 
dagprogrammering.

Maar de onderzoekers, onder leiding van Buwalda, kwamen nog tot meer conclusies: “De top om acht uur in 
de morgen ligt gewoonlijk zeer hoog en was voor alle meetdagen ongeveer hetzelfde; zij is even hoog als die 
van 13 uur en wordt slechts overtroffen door de meest populaire avondprogramma’s.” De curve gaf tevens 
aan dat er gewoonlijk rond negen uur in de ochtend een inzinking werd ingezet als het ging om het Draad-
omroep beluisteren, met een dieptepunt rond tien uur. De oorzaak, zo vond men, was dat de huisvrouwen 
eerst de klusjes elders in het huis gingen doen, alvorens rond elf uur weer in de huiskamer terug te komen, 
want dan was er weer een stijging in beluistering te constateren.

De daarop volgende uren, tot diep in de middag, bleven vrijwel gelijk, waarbij de onderzoekers opmerkten: 
“... het maar laten staan van een bepaalde lijn, onverschillig wat het programma biedt, doet zich blijkbaar 
speciaal in die uren voor.”Na vier uur in de middag volgde bij de beluistering weer een geringe stijging die 
zijn top bereikte bij het nieuws van zes uur in de avond. Deze top was echter bij lange na niet zo hoog als bij 
het beluisteren van het nieuws van acht uur in de ochtend en een uur in de middag. Het onderzoek maakte 
ook duidelijk dat men nog in de pré-televisieperiode leefde. De radio was voornamelijk de beste manier je 
in de avonduren te amuseren. Wel merkte men op dat er rond half acht in de avond weer een terugloop in 
beluistering was. De reden lag in de vaak te lange en te saaie praatprogramma’s, die op dat tijdstip eruit 
gingen. “Omstreeks vijf voor acht,” zo constateerden de onderzoekers, “was weer een stijging te bemerken 
van de stroomafname.”

Na het nieuws werd vaak afgesteld op een bepaald programma en als dat beviel, bleef de Groninger vrij 
constant luisteren. Dat men inderdaad echt luisterde, bleek uit het feit dat men uit- en overschakelde, zodra 
een bepaald programmaonderdeel was afgelopen.

Aan het eind van de jaren veertig van de vorige eeuw was het leefpatroon van de gemiddelde Groninger 
klaarblijkelijk anders dan tegenwoordig. Kijk je anno 2016 ‘s avonds om twaalf uur naar de ramen van de 
omwonenden dan brandt achter het merendeel daarvan nog de verlichting en ligt slechts een beperkt deel 

Opmerkelijke introductie 



van de mensen al te slapen. In 1949, zo is in het rapport terug te vinden, viel er na de klok van tien uur een 
zeer sterke afname in beluistering van de Draadomroep te constateren.

Slechts op de zaterdagavond was er een latere afname te meten, hoewel bij het inzetten van een programma 
met werken van Léhar (23.15 uur) zelfs bijna niet meer werd geluisterd. Wat betreft de beluistering van “Lijn 
3” werd nog opgemerkt dat de programma’s van de regionale omroep, de RON, verre de voorkeur genoten 
boven de programma’s die door buitenlandse omroepen werden aangeboden.

De NTS (vanaf mei 1969 als NOS) pakte eind jaren zestig stevig uit met radio- en vooral tv-verslaggeving 
van de Apollo reizen naar de maan. Apotheose was uiteraard de maanlanding van Apollo 11 in juli 1969. Een 
uitgelezen groep programmamakers werkte aan de uitzendingen mee: regisseur Rudolf Spoor, presentatoren 
Henk Terlingen (‘Apollo Henkie’) en Chriet Titulaer, verslaggevers Joop van Zijl en Hugo van Rhijn brachten 
urenlang, live, technisch buitengewoon gedetailleerd de vluchten in de huiskamers.

Het was allemaal nieuw en baanbrekend voor de televisie en radio in die tijd. En nieuw was ook dat de re-
dactie voor de gek werd gehouden door een zekere dr. J. P. (Jos) Schadé (in de pers abusievelijk aangeduid 
als dokter Schadée), een internationaal bekende neurowetenschapper, verbonden aan het Instituut voor 
hersenonderzoek in Amsterdam. Schadé promoveerde in 1957 aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor 
in de geneeskunde op een proefschrift over de functie van de grote hersenen. Hij doceerde in Amsterdam, 
Napels en de Verenigde Staten en ontving in 1959 de Bennett-prijs voor ‘outstanding research in basic neu-
rology’. Geen kleine jongen dus.

Schadé had zich als deskundige aangemeld bij de NOS, vertelde dat hij aan NASA’s vluchtleidingscentrum in 
Houston was verbonden als arts en bood aan medisch commentaar te geven tijdens de uitzendingen rond 
de vlucht van Apollo 8 in december 1968. Spoor en Terlingen waren enthousiast: de medicus gaf ongekende 
‘inside-information’ en werd een welkome inbeller bij de Apollo uitzendingen.
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Henk Terlingen (l) en Rudolf Spoor bij de presentatie van de LP ‘Man op de Maan’





Omroep-historie



Toen het tijd was voor de vlucht van Apollo 9 (in maart 1969) leek het Amerika correspondent Klaas Jan 
Hindriks van AVRO’s Radiojournaal een leuk idee om Schadé, een Nederlander bij de NASA, te interviewen. 
Hindriks, die zelf ook bijdragen aan de Apollo-uitzendingen leverde, vroeg in Houston waar de Nederlandse 
neurofysioloog verbleef, maar niemand had van hem gehoord. Het hoofd van de medische dienst van de 
NASA, Berry, zou Schadé wel hebben uitgenodigd voor het Apollo 8 programma, maar niet voor Apollo 9. 
Voor Hindriks stond het vast: medisch commentator Schadé was een bedrieger en hij bracht dat nieuws ’s 
ochtends in zijn Radiojournaal. Op donderdag 6 maart 1969 kopten de kranten: ‘Raadsels rond ruimtevaart-
deskundige. AVRO zoekt vergeefs naar dokter Schadée’ (sic.).

Spoor en Terlingen waren onthutst over het gedrag en de uitspraken van collega Hindrikse en bleven (nog 
even) achter Schadé staan, net als NTS-televisiebaas Carel Enkelaar. Terlingen sneerde zelfs dat Hindriks 
in Houston de ruimtevaarders was gaan zoeken en die ook niet kon vinden, terwijl ze toch echt bestonden. 
Maar in de loop van de nacht kantelde het beeld snel. Om Schadé’s echtheid te bewijzen vroeg Terlingen 
hem om even naar de kijkers te zwaaien vanuit het vluchtleidingscentrum. Juist op dat moment zei Schadé 
dat de telefoonlijn onverstaanbaar begon te worden. Vrijdag 7 maart barstte het bommetje en meldden de 
kranten: ‘Dr. Schadee is een bedrieger. NTS en kijkers zijn in het ootje genomen’.

Klaas Jan Hindriks had gelijk: Schadé zat niet in Houston, zoals hij zelf beweerde en zoals zelfs zijn eigen 
vrouw geloofde, maar met een vriendin in een tuinhuisje in Nieuwkoop. Daar vandaan gaf hij zijn telefonisch 
-en ondanks alles deskundig- commentaar en wist hij met een zeker technisch vernuft het radioverkeer van 
de NASA op te vangen via de Amerikaanse luchtmachtbasis in Soesterberg. Enkelaar, Spoor en Terlingen 
waren ‘not amused’. Joop van Zijl zei terugblikkend: ”Ik kreeg geloof ik een rolberoerte van het lachen”.

Apollo in de polder: OVT over de verslaggeving van de maanvluchten:
https://www.vpro.nl/programmas/ovt/speel~POMS_VPRO_207373~ovt~.html
Joop van Zijl vertelt het verhaal over dr. Schadé. Samenstelling: Mathijs Deen.
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Henk Terlingen (r) en Rudolf Spoor, 14 juli 1969



In oktober 1968 waren wel heel veel té positieve voorspellingen te lezen in de diverse dagbladen. Onder 
het motto: ‘Straks twee dagen werken per week en een half jaar vakantie’ dachten velen dat in de toekomst 
daadwerkelijk het leefpatroon van een werkende eruit zou gaan zien. De voorspellingen waren afkomstig van 
de futuroloog prof. dr. Fred L. Polak tijdens een lezing in het internationale Congrescentrum/ RAI te Amster-
dam ter gelegenheid van de, destijds, op 11 oktober te openen boekenmarkt.

Hij stelde onder meer: “Wij groeien snel naar een dertigurige en daarna naar een twintigurige werkweek, dat 
wil zeggen dat de mens in de toekomst per week twee werkdagen en vijf vrije dagen zal hebben. De vakan-
ties zullen groeien naar 13 weken en in Amerika gaan zelfs al stemmen op om af en toe een half jaar te ge-
ven. Amerikaanse hoogleraren hebben al iedere zeven jaar een jaar vakantie. Zij zullen spoedig door anderen 
worden gevolgd. De pensioenleeftijd zal zakken van 65 tot 60 jaar en daarna via 55 naar 50 jaar. Omstreeks 
het jaar 2000 zal de gemiddelde leeftijd van de mens, dankzij transplantaties en vooral de toepassing van 
kunstorganen, circa 100 jaar zijn. De vrije tijd van het léven van de doorsneemens in de toekomst zal er als 
volgt uitzien: de eerste 25 jaar onderwijs en scholing met veel vrije tijd, de tweede 25 jaar enkele dagen per 
week werken, afgewisseld door lange vakanties en tenslotte 25 tot 50 jaar lang alleen maar vrije tijd.”

Hij voorspelde verder een revolutie op onderwijsgebied: “In de zes eeuwen beschavingsgeschiedenis heeft er 
nog nimmer een massacultuur bestaan. Maar ik geloof dat deze nu komen gaat Er zal een revolutie plaats-
vinden op het gebied van onderwijs en scholing: het onderwijs zal niet alleen worden gericht op arbeid en 
beroep, maar vooral op vrije tijd en vrije tijdsbesteding. Men moet leren leven met vrije tijd en het zal onder 
meer gebeuren door arbeid in te voeren bij doe-het-zelfbezigheden, ambacht, kunstnijverheid en diverse 
hobby’s, maar ook door de kennis te vergroten.”

En bij dit laatste zou het lezen een grote rol blijven spelen volgens de futuroloog. Een grote verschuiving 
zag prof. Polak optreden naar de informatie en voorlichting, “Iemand die vandaag is afgestudeerd bezit over 
vijftien jaar nog maar de helft van de kennis waarin hij zich heeft gespecialiseerd. Er zal in de toekomst door 
de snelle ontwikkelingen enorme behoefte komen aan het bijspijkeren van de kennis en dit zal, via radio- en 
televisie-universiteiten gebeuren, begeleid door schriftelijk onderwijs en boeken.”

Gelukkig is veel van het voorspelde niet uitgekomen al heeft de weg naar bredere informatievoorziening 
ons al in 1991 bereikt toen voor de eerste keer het internet voor de gewone gebruiker werd opengesteld en 
stap voor stap en later met veel grote stappen de wereld voor een ieder opener werd en dus ook voor de 
informatieverstrekking en meer.

We nemen een duik in het oktober verleden van 1968 toen bekend werd gemaakt dat het VARA televisiepro-
gramma voor tieners: ‘Puntje, puntje, puntje’ nog eenmaal de medewerking zou gaan krijgen van presen-
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Even stilstaan bij...
 oktober 1968



tatrice Sonja Barend en medewerker 
Kees van Kooten. De toen 28-jarige 
presentatrice had besloten daarna 
van verdere medewerking af te zien 
omdat ze zich te oud zou zijn gaan 
voelen een programma voor tieners 
te presenteren.

Regisseur van het VARA program-
ma was destijds Lex de Rooij en hij 
maakte naar de omroep bekend dat 
het accent van het programma in de 
daarop volgende toekomst meer dan 
ooit zou gaan vallen op de wereld van 
de popgroepen. Liefst 60% van het 
programma zou worden gevuld met 
muziek terwijl het in de bedoeling lag 
de resterende tijd te besteden aan 
informatieve onderwerpen gericht op 
de doelgroep.

Hij wist tevens te melden dat de pre-
sentatie sterk zou gaan veranderen 
want, zo stond in het persbericht, 
daarvoor was de bekende ex-Caro-
linedeejay Robbie Dale gevraagd een 
belangrijke rol te gaan spelen. De 

Rooij: ‘Hij spreekt een grappig mengelmoesje van Engels en Nederlands, dat momenteel al op Radio Veronica 
te horen is. Voor Sonja Barend wordt nog een plaatsvervangster gezocht.’

Maar ook werd bekend gemaakt dat het decor voor ‘Puntje, puntje, Puntje’ vanaf dat moment zou worden 
verzorgd door Roland de Groot. De gehele sfeer van het programma zou volgens de regisseur meer een Ca-
roline-karakter krijgen. Onder meer zou dit gebeuren met de invoering van audiovisuele station-calls. Robbie 
Dale zou belangrijke relaties meebrengen.

Niet duidelijk werd het mij of de veranderingen in het pro-
gramma daadwerkelijk zijn ingevoerd en dus maar een mail-
tje gestuurd richting The Admiral Robbie Dale. Hij reageerde 
met: ‘We gaan een kleine 50 jaar terug in de tijd. Ik denk dat 
Lex de Rooij zijn plannen om er meer een popprogramma van 
te maken en mij de presentatie te laten doen er bij de VARA 
niet door kreeg en daarom besloot deze de omroep als direc-
teur televisie te verlaten. Ik was in die tijd door en door een 
radioman en kan me dus echt niet herinneren of hij werkte 
met Kees van Kooten en Sonja Barend. Lex heeft dus het con-
cept eerst bij de VARA ingediend en daarna zijn we tezamen 
met het idee van ‘JAM on TV’ naar Joop Landré van de TROS 
gegaan. Bij deze omroep waren ze meteen zeer enthousiast 
om een popmuziekprogramma op de televisie te gaan bren-
gen gericht op een jonger publiek. Lex en ik hebben samen 
het concept verder uitgedacht en ik herinner me dat de naam 
‘Jam’ voor het programma ontstond bij de gedachte aan ‘Jam 
Sessions’. Lex de Rooij, destijds een intense luisteraar naar de 
programma’s van Radio Veronica, luisterde altijd met veel ple-
zier en was prettig verbaasd over mijn presentatie in ‘Double 
Dutch’. Nog steeds gebruik ik het Engels en Nederlands door 
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elkaar maar noem het nu ‘Confused NL’.

Maar er was meer belangrijk nieuws in oktober 1968 want de toenmalige minister voor Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, Marga Klompé maakte aan de leden van de Tweede Kamer bekend dat doven in de 
toekomst zouden worden vrijgesteld van luister- en kijkgeld. Dit gebeurde tijdens de uitgebreide behande-
ling van eventuele veranderingen van de Omroepwet. Verdere details over de beschikking wenste ze niet 
prijs te geven.

Wel werd zij gedwongen om na 1971 de Wereldomroep te gaan betalen uit de schatkist en niet, zoals in het 
wetsontwerp werd voorgesteld, uit het luister- en kijkgeld. Het zogenaamde amendement ´Engels´, waarin 
dit voorstel was neergelegd, kreeg niet alleen de steun van de indieners (KVP, CHU en ARP), maar van de 
hele Tweede Kamer. Uitzondering hierop waren de stemmen van de VVD, die het er niet mee eens waren voor 
de Wereldomroep een uitzondering te maken. De oppositie had veel verder willen gaan. De PvdA vertegen-
woordiger Voogd diende een amendement in om de Wereldomroep meteen op 1 januari 1969 bij het ingaan 
van de wetswijzigingen te betalen uit de schatkist. Dat voorstel werd echter verworpen.

Het belangrijkste uit de besprekingen rond het wetsontwerp waren: de verhoging van het luister- en kijk-
geld bleef vrijwel onbesproken. De bedoeling was dat men vanaf 1 januari 1969 voor televisie 75 gulden 

per jaar ging betalen. Daarbij 
was het luistergeld inbegrepen. 
Het wetsontwerp ging ervan uit, 
dat wie televisie in huis had ook 
een radio bezat. De heffing voor 
radio’s werd 24 gulden per jaar. 
De bedragen waren in 1968: 
luistergeld 18 gulden, kijkgeld 
36 gulden. AOW-trekkers wer-
den vrijgesteld van betaling van 
de kijk- en luistergelden.

Opmerkelijk was ook de wereld 
primeur die er voor de Neder-
landse televisie op 29 oktober 
1968 werd bekend gemaakt. 
Nergens ter wereld was er ooit 
voor damesverband eerder re-
clame gemaakt. Het was destijds 
nog helemaal niet lang geleden 
dat er nogal stilletjes werd ge-
daan over het aanschaffen van 

het damesverband, dat vooral destijds bij de drogist te koop was. Om niet al te veel op te vallen werd het 
voorzien van een bruin papiertje zodat anderen buiten de winkel maar niet zouden zien wat er was gekocht 
en daarmee de conclusie konden komen dat de maandelijkse periode weer was aangebroken.

Een woordvoerder van de STER wist te melden dat er spoedig verandering zou komen en dat het tijd was 
geworden om het product door slimme filmpjes vanaf het daarop volgende voorjaar via de reclameblokken 
meer aandacht te geven en het uit het stiekeme hoekje weg te halen. In Amsterdam was er een speciale 
bijeenkomst waar ook filmmaker J. B. Cirk van Joop Geesink Producties uit Amsterdam, welke onderneming 
het spotje ging maken, aanwezig was. Hij wist te melden dat de televisie commercial gemaakt zou worden 
voor het merk O.B.

Cirk vertelde over het concept van het te maken filmpje: “In een grote ‘O’ bedrijven vrouwen sport en spel. 
Op een gegeven moment gaat de ‘O’ zich vernauwen en verschijnt er een ‘B’ achter. Dat betekent dan zowel 
onbelemmerde bewegingsvrijheid als gewoon O.B. Nederland liep in de wereld duidelijk vooraan waar het 
om onbevangen brengen van vrouwelijke sekse op de televisie betrof. Denk maar aan de naam ‘Phil Bloom’. 
Ook werden velen gechoqueerd door een televisiereportage over een nudistenkamp.
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1936: een speciale interviewruimte voor (inter-)nationale beroemdheden in de nieuwe AVRO-studio

AVRO’s Radiojournaal vierde in februari 1969 dat het programma 35 jaar eerder voor het eerst de ether in 
was gegaan. In 1934 ging het van start onder leiding van de legendarische radiomaker Gustav Czopp, aan 
wie we eerder een aflevering van Omroephistorie hebben gewijd. Het programma werd één van de langstlo-
pende radiorubrieken van de publieke omroep. Dat 35-jarig bestaan (het programma zou daarna nóg 30 jaar 
volmaken) werd gevierd “met een informele ontvangst in de  Opkamer van het Internationaal Perscentrum 
Nieuwspoort in Den Haag,” aldus de GPD-kranten.

Een door Hans Engelman en Henk van Hoorn samengesteld programma onder de titel  “Hallo meneer 
Snoek!!!!” (opgenomen, het werd pas drie dagen later uitgezonden) toonde vooral aan dat een overzicht van 
vijfendertig jaar Radiojournaal in vijfendertig minuten “een onmogelijke opgave” was. “Niet alleen omdat 
van de vele duizenden plaatopnamen, die vóór de tweede wereldoorlog werden gemaakt, slechts een klein 
gedeelte is bewaard gebleven, maar omdat zelfs het kleine beetje, dat is overgebleven, nog te veel is om 
het allemaal in een half uur te laten horen”. De titel (en krantenkop) sloeg op AVRO-technicus van het eerste 

uur Paul Snoek, maar dat werd opmerkelijk genoeg niet uitgelegd 
in de krant.

Het programma werd een “grove greep uit de geschiedenis van 
het Radio-journaal”. Te horen waren onder andere AVRO-baas 
Willem Vogt in gesprek met de heer Van Rooyen, secretaris-ge-
neraal van het hoofdbestuur van de PTT naar aanleiding van de 
inbezitneming van de eerste reportagewagen van de AVRO in 
1936. Herman Felderhof deed verslag over een vuurwerk in Den 
Haag, dat voor het eerst via de radio beleefd kon worden. Een 
andere vooroorlogse radio-coryfee, Guus Weitzel, was te horen 
in zijn verslag van de opening van de AVRO-studio aan de ’s-
Gravelandseweg in Hilversum (ook in 1936) en de legendarische 
sportverslaggever Han Hollander becommentarieerde opnieuw de 
voetbalwedstrijd België-Nederland van 12 mei 1935. Max Tak gaf 
in New York commentaar bij de uitreiking van de Oscar voor de 
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Jubileum AVRO’s Radiojournaal

tekst: André van Os



film ‘Glas’ van Bert Haanstra (1960) en verslaggever Klaas Jan Hindriks was ooggetuige bij het grote trein-
ongeluk in Harmelen (1962).

Ten tijde van het jubileum verzorgde AVRO’s Radiojournaal zeventien vaste uitzendingen per week via Hilver-
sum I of II (13 stuks) en de nieuwe ‘popzender’ Hilversum III (4 stuks). In elk journaal van Hilversum I of 
II kwamen zo’n tien onderwerpen aan bod. “Uitgangspunt is dat de gebeurtenissen zo heet mogelijk van de 
naald worden gebracht en een landelijke belangstelling moet kunnen genieten. Men ontvangt de informaties 
via de buitenlandse correspondenten, telex, tipgevers en een aantal vaste relaties, dat nooit genoeg kan 
zijn (sic). Het Radiojournaal is het hart van een spinnenweb, waarvan de draden over de hele wereld zijn 
gespannen. Draden, die samen komen in de AVRO-studio in Hilversum”, verklaarde toenmalig hoofd Jan Th. 
de Visser met nauw verholen trots.

Toen in 1995 het horizontale Radio 1 Journaal startte, was AVRO’s Radiojournaal alleen nog maar op woens-
dagmiddag te beluisteren tussen 2 en 5 uur (op het inmiddels tot Radio 1 omgedoopte station). In 1999 
verdween AVRO’s Radiojournaal voorgoed van de radio. Pensioengerechtigd na 65 jaar…

Het wordt weer eens tijd een maand te belichten uit het verre radioverleden. Wat te denken van de maand 
november 1978. Toevallig het jaar dat het Freewave Media Magazine in de zomer voor het eerst het licht 
zag. Het was de tijd dat volop geruchten de ronde deden over eventuele toekomstige zeezenders. Vanuit 
Scandinavië hadden we destijds twee personen die de scene daar voor ons volgden: Paul S. Hansen, van de 
Free Radio Campaign Denmark en Nils Thalin in Zweden.

Nils wist ons in november 1978 te melden dat afgaande op berichten in Deense kranten de Zweedse televisie 
kwam met meer informatie over de plannen voor een nieuwe zeezender gericht op Deense luisteraars. Er 
werd gewag gemaakt van een schip dat zou worden verankerd in de Oresund, een water tussen Denemarken 
en Zuid Zweden. Als naam van het station werd: ‘Scan Radio’ genoemd. Via de middengolf was het de bedoe-
ling niet alleen luisteraars in voornoemde landen te bereiken maar ook in West-Europa.

Het schip zou in een naburige haven gaan liggen. Scan Radio diende als alternatief te gaan dienen voor 
Denmark Radio en er werden ook Engelstalige programma’s gepland. Enige dagen na de televisie-uitzending 
meldde een andere bron, SCDX, dat zowel Britt Wadner (ex Syd) als de Caroline Organisatie achter het plan 
zou zitten. Was dit opnieuw een fantasieverhaal?

Nils Thalin berichtte ons tevens dat een Zweeds persoon plannen had om regelmatig uitzendingen te bren-
gen via de zenders van Radio Andorra. Tot op moment van publicatie in Freewave waren er daadwerkelijk 
twee testuitzendingen geweest via de korte golf en wel via de 6215 kHz met een vermogen van 25 kW. 
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 tekst: Hans Knot
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Regelmatige programma’s werden er beloofd met een vermogen van 100 kW. Het was de bedoeling een 100 
kW zender te kopen van Radio Liberty.

De Franse regering kwam die maand met een plan waarin in overweging werd genomen om een soort van 
belasting in te voeren op het gebruik van autoradio’s. Dit om een grotere groei van de muziekindustrie te 
onderdrukken. Op dat moment bestond er al een belasting van 33% op de platenindustrie in Frankrijk. Een 
korte periode daarvoor werden de kijk- en luistergelden in Frankrijk afgeschaft vanwege de hoge administra-
tiekosten in vergelijking met de inkomsten. Aangezien 50% van de autobezitters in 1978 een auto radio in 
zijn of haar wagen had, vond de Franse regering het totaal van 3 miljoen eigenaren voldoende om een belas-
ting te heffen voor het bezit van een autoradio. De inkomsten dienden toch ergens vandaan te komen.

In de tweede helft van de jaren zeventig hadden we gastschrij-
vers in de personen van deejays, die aan boord van zendsche-
pen al dan niet hun boterham verdienden. Waren ze voor verlof 
aan land dan werd er steevast een bijdrage geleverd aan het 
toen driewekelijks verschijnende Freewave Media Magazine. Be-
gin november 1978 was het Ruud Hendriks die onder de naam 
Rob Hudson (zijn deejaynaam op Radio Mi Amigo) een bijdrage 
leverde.

In de maand oktober verdween Radio Mi Amigo plotseling mid-
den in de dagelijkse programmering door een generatorpro-
bleem voorgoed uit de ether via de zender aan boord van de MV 
Mi Amigo. Het was Marc Jacobs die destijds de laatste woorden 
sprak. Hudson reageerde met: ‘Was me dat even schrikken toen 
op 20 oktober zomaar even Radio Mi Amigo voor een paar weken 
niet te horen was. Inmiddels zal bij het ter perse gaan van deze 
Freewave onze muziekboot waarschijnlijk alweer de normale 
geluiden over de ‘NederBel’ uitstrooien, maar toch besef je op 
dergelijke dagen nog veel beter wat het eigenlijk betekent om 
de laatste de beste te zijn.’

Terwijl hij de bijdrage schreef, had Rob (Ruud) niet door dat het voor altijd stil zou zijn als het Radio Mi Amigo 
betrof vanaf het zendschip MV Mi Amigo. Hij deed alsof hij op dat moment in Spanje verbleef maar insiders 
begrijpen dat het gewoon een kwestie van in Nederland verblijven was. ‘Hier in Spanje heeft de telefoon 
dan ook bijna niet stil gestaan, zodat dit apparaat met een acute ‘lultoetontsteking’ in het lokale ziekenhuis 
moest worden opgenomen. Ook in Nederland zullen diverse mensen zich wel de haren met bossen uit het 
hoofd hebben getrokken. Dat uit de ether zijn is natuurlijk voor een commercieel radiostation een onverkwik-
kelijke zaak. Als luisteraar zult u echter moeten beseffen dat diverse onderdelen voor zenders, generatoren 

etc. erg moeilijk te krijgen zijn. De laatste weken vormden de generatoren 
het grootste probleem dat eigenlijk al enkele maanden speelde. Aan boord 
van de Mi Amigo staan namelijk vier generatoren, te weten een zeer kleine 
noodgenerator die net kan voorzien in de verlichting van onze messroom 
en navigatielichten, een Henschel generator die al geruime tijd niet meer 
gebruikt werd en tevens twee enorm grote MAN generatoren. En daar zat 
het probleem.’

Vervolgens ging Ruud Hendriks dieper op het probleem in zonder te be-
seffen dat er een einde was gekomen aan de uitzendingen van Radio Mi 
Amigo vanaf het gelijknamige zendschip. ‘Enige maanden terug begaf een 
van deze generatoren het en omdat een dergelijk apparaat elke 24 uur 
moet worden schoongemaakt en worden nagekeken, waren we genood-
zaakt ‘s nachts uit de lucht te gaan. Dit laatste om onze ene nog werkende 
generator de kans te geven een beetje bij te laten komen van een harde 
werkdag. Vervelend is wel dat onze 50 KW zender alleen op de grote 
generatoren kan draaien zodat toen op die beruchte vrijdag ook onze 

Paul de Wit (Erik de Zwart) en Rob 
Hudson (Ruud Hendriks) aan boord van 
de Mi Amigo

Ruud Hendriks
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tweede generator rookwolken van protest liet zien, wij genoodzaakt waren uit de lucht te gaan. Onderdelen 
voor deze generatoren zijn dus moeilijk te krijgen zodat eerst werd geprobeerd om de Henschel generator 
aan te krijgen om eventueel op klein vermogen terug te komen. Inmiddels heb je de resultaten van zowel 
kleine als grote generator via de zender waarschijnlijk alweer op je portable gehoord en dat werd tijd ook! 
Wie er nu aan boord zitten heb je hopelijk al via de 319 meter kunnen horen want tijdens de stille periode 
zijn Marc, Johan, Ferry en Kees Borrell van boord gegaan.’

De realiteit was echter totaal anders, er werd op de 319 meter de daarop volgende maanden niets meer 
gehoord omdat Radio Mi Amigo simpelweg niet meer vanaf de MV Mi Amigo was te horen en aan een eigen 
nieuw zendschip werd gewerkt. Deze zou in 1979 voor de Vlaamse kust worden verankerd en had slechts een 
kort leven als zendschip. Dit mede door een ondeskundige bemanning. Maar dat voor een andere keer.

De programmaraad radio van de NOS maakte in november 1978 bekend dat ‘de Vacaturebank’ per 1 januari 
1979 stopgezet diende te worden omdat deze NOS rubriek een te gering effect zou hebben. Deze rubriek 
was iedere werkdag na het nieuws van 18 uur te beluisteren op Hilversum 3. Uit een onderzoek was gebleken 
dat het daaraan voorafgaande half jaar gemiddeld 25% van de aankondigingen tot een geslaagde arbeids-
bemiddeling had geleid.

In ongeveer de helft van die gevallen betrof het niet-werklo-
zen. De programmaraad had daarbij de indruk gekregen, dat 
ook in gevallen dat werklozen aan het werk waren gekomen 
dit ook zonder de ‘Vacaturebank’ zou zijn gebeurd. Ook lag 
het geringe succes niet aan de uitzendtijd, want 18.00 uur 
was in die tijd een van de meest gunstige tijden op de radio. 
De uiteindelijke beslissing lag bij de programma-commissaris 
radio en het NOS bestuur, die in een later stadium in het 
voorstel meegingen. De dagelijkse uitzendingen van de ‘Vaca-
turebank’ waren in maart 1975 van start gegaan.

In die periode maakte in de zaterdag programmering bij de 
NCRV op Hilversum 3 Wim van Putten zijn debuut. Hij pre-
senteerde tussen 9 en 11 uur ´Muziek bij de koffie´ als vaste 

presentator. Daarvoor was hij omroeper in freelance dienst. Ook maakte Wim in zijn vrije tijd programma’s 
voor de huisomroep van het ziekenhuis der Vrije Universiteit´de AZVU´ in Amsterdam. 

Zo maar dus een aantal herinneringen aan een maand in 1978 teruggehaald in deze column.

Wim van Putten heden ten dage

Daar het heel slecht gaat met 3FM, dat bij mij nooit aanstaat en steeds slechter wordt beluisterd, is het 
denk ik ook voor de adverteerders minder interessant deel te nemen aan de STER reclame op het sta-
tion. Vroeger, in dit geval 1968, werd er nog wel eens aan duo advertenties gedaan. (HK)

Vouwfiets dankzij luisteren naar Hilversum 3
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Scholierenverkiezing in Minjon: de afgevaardigde jongeren van verschillende partijen (16 februari 1967)

Vroeger stonden je oren gespannen als er weer werd verteld op de radio dat er weer iemand aan de slag 
was gegaan bij de jongerenafdeling van de AVRO, Minjon. Vele latere grote namen uit de Hilversumse radio-
omroepen hadden hun roots bij Minjon. Het was de stap naar iets veel groters. Weer anderen, waaronder 
ikzelf, verkozen de leerschool te volgen binnen één van de vele ziekenomroepen die Nederland rijk was. En 
ook daar zijn later vele bekende radiomakers uit voortgekomen. En dan doel ik zowel op presentatoren, 
documentairemakers en technici.

Recentelijk vond ik in mijn archief een berichtje terug 
dat ik destijds gedateerd heb op 2 november 1968. Be-
waren en verzamelen is altijd onderdeel van mijn leven 
geweest. AVRO’s Minjon, de radiorubriek voor de jeugd, 
ging namelijk feestvieren. Minjon bestond op de betref-
fende datum precies 15 jaar.

Als voortrekker was Herman Broekhuizen alom gekend 
en gelauwerd te komen met het idee de mogelijkheid 
aan jongeren te geven om het maken van radio op een 
goede manier te beleven. Over de festiviteiten stelde hij 
destijds in de kranten van de Gemeenschappelijke Pers-
dienst, waar binnen veel regionale en lokale kranten hun 
nieuws samen deelden: “Het is geen groot jubileum, we 
willen er ook bepaald geen toestand van maken, maar 
voor de jongens zelf is het leuk om er een feest van te 
bouwen. Alles vindt plaats in het Casino in Utrecht.”

Als je heden ten dage het woord ‘Casino’ ziet denk je 
meteen aan het gokken maar destijds was het gewoon 
een naam van een zaal om te entertainen. Herman ging 
verder met: “We beginnen zaterdagmiddag al. Dan is er 
‘s middags een folkfestival, waar amateurs terecht kun-

Jubileumviering 
AVRO’s Minjon in 1968
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nen, en dat programma nemen we op met publiek en er wordt 
dan ook een prijs voor gegeven. Lonneke Hoogland gaat dit 
presenteren.”

Even iets meer over de in 1943 geboren Lonneke Hoogland via 
de gegevens van ‘Beeld en Geluid’: Op haar vijftiende informeer-
de Lonneke Hoogland bij de AVRO hoe ze radio-omroepster kon 
worden. Er werd haar aangeraden bij jongerenomroep Minjon 
te beginnen om ervaring op te doen. Dat deed ze bij de afdeling 
Vlaardingen. Een jaar later rondde ze de MMS in Schiedam af en 
wilde ze meer radiowerk gaan doen. Ze volgde gelijktijdig een 
opleiding aan de Toneelschool van Amsterdam.

Gerrit den Braber vroeg haar om auditie te doen als presentator 
van een nieuw televisieprogramma. In september 1961 debu-
teerde ze als presentator van tienerrubriek Rooster, naast Wilco 
Meijer. Andere radio- en televisieprogramma’s volgden. Op de 
radio presenteerde ze eens in de veertien dagen Hoort, zegt 
het voort en Eigen weg. In 1962 werd ze op televisie invallend 
omroepster op de zaterdagmiddag, vanaf 1964 was ze vaste 

omroepster. Daarnaast was ze af en toe gastvrouw van programma’s als Danstest 1968. Omdat ze op zeer 
jonge leeftijd was begonnen, en bovendien als presentator van een jeugdprogramma, hield ze lange tijd bij 
het publiek het imago van het jonge meisje bij de AVRO. Haar werk bij de omroep noemde ze “zalig, maar 
beslist niet zaligmakend”. Ze verzorgde presentaties van modeshows, maar ook shows en amusementspro-
gramma’s voor militairen.

Maar we gaan terug naar de gebeurtenissen in november 1966 want naast het feestprogramma gepresen-
teerd door Lonneke Hoogland liep er in een andere zaal een Minjon-tentoonstelling, met dia’s, foto’s en alle 
mogelijke oude herinneringen uit de begintijd van de jongerenomroep van de AVRO. In die zaal kon voor 
geïnteresseerden ook informatie worden verkregen hoe men eventueel betrokken kon worden bij de acti-
viteiten van Minjon. Tevens werd in een deels verduisterde kamer een film vertoond die gemaakt was naar 
aanleiding van het 10-jarig bestaan in 1963.

Bezoekers waren er nogal verbaasd over dat de getoonde beelden in vergelijking met de ontwikkelingen in 
1968 nogal groot waren. Het was haast ongelooflijk hoe alles in vijf jaar tijd kon veranderen. In die film zag 
je bijvoorbeeld nog Willeke Alberti met een petticoat aan, om maar eens iets te noemen.

In die tentoonstellingszaal was een kleine ruimte gereserveerd waar 
men audities kon houden. Bovendien was daar nog een luisterbar, 
waar vele Minjon-programma’s uit de loop der voorafgaande jaren 
konden worden beluisterd. In de avonduren werd het echt, voor die 
tijd, een hippe toestand onder de noemer ‘een stukje totaaltheater 
als het ware’. Allereerst was daar een ‘supercleandreammachine’, 
dit met een knipoog naar het zeer populaire programma op Hilver-
sum 3 van een van de nieuwkomers bij de AVRO, Ad Visser.

Er werd ook een pantomime opgevoerd en er was vervolgens un-
dergroundmuziek. Daarna een korte miniuitvoering door de Ernest 
Bresser theatergroep, muziek van het kwintet onder leiding van 
Rogier van Otterloo en voor het eind van de avond was er ruimte 
ingericht voor een optreden van de Blues-Dimension, een destijds 
populaire bluesformatie uit Apeldoorn en omstreken.

Maar dat was nog lang niet alles want de organisatie liet – hoewel 
te vroeg in het seizoen, een Sinterklaas opdraven begeleid door 
het Koninklijk Utrechts Dilettantenorkest. Het was voor een keurige 
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afsluiting van de avond, samen met Chiel de Kruif. Daarna verhuisde een groot deel van de aanwezigen zich 
naar de jeugdherberg in Nieuw Loosdrecht. Zondag 3 november was er een algemene ledenvergadering van 
Minjon, waar tevens de zogenaamde wisselmicrofoon werd uitgereikt, voor het beste Minjon-programma van 
het daaraan voorafgaande jaar. Die microfoon ging trouwens, net als in 1967, jaar, weer naar de afdeling 
Utrecht.

Minjon was dus in 1953 ontstaan uit de behoefte een jeugdprogramma te kunnen maken waarin de jeugd 
wat meer te vertellen had en waarin eigen werk mogelijk zou zijn en dus om op die manier een brug te 
slaan tussen luisteraars onderling en de zelfwerkzaamheid een beetje te stimuleren. Dat idee was direct 
enorm aangeslagen — radio was in die tijd eenmaal het belangrijkste medium en stond de televisie nog in 
babyschoentjes.

Men begon meteen met ruim 2.000 aanmeldingen vanuit alle delen van het land. Dat grote aantal was in de 
loop der volgende 14 jaren wel wat minder geworden, maar het waren er ook in 1968 toch nog vele hon-
derden, verdeeld over 30 clubs in het hele land. Het was altijd de bedoeling geweest de jongeren te helpen 
bij een nieuwe hobby: namelijk het zelf opnemen van radioprogramma’s, zoals reportages, klankbeelden, 
hoorspelen, muziek, noem maar op. Volgens de eerder gememoreerde Herman Broekhuizen waren er soms 
bijzonder leuke dingen uit de bus gekomen: “We hebben ze geholpen zoveel als we konden. Daarnaast, al 
is dan alles bedoeld als een hobby te stimuleren, zijn er veel mensen uit Minjon voortgekomen, die ‘het vak’ 
zijn ingegaan. Op de duur zijn wij eigenlijk een klein opleidingsinstituutje geworden”.

Gerda Ketelaar was destijds verantwoordelijk voor de eindredac-
tie en de samenstelling van de Minjon-programma’s. Er kan rustig 
gesteld worden dat zij samen met Herman Broekhuizen zij de hele 
Minjon-organisatie runde. Andermaal Broekhuizen in een interview 
gegeven aan de kranten van de Gemeenschappelijke Persdienst: 
“We zouden nog veel meer aan instructie willen doen, maar daar 
moet je eigenlijk een legertje mensen voor hebben en wij zitten hier 
maar met zijn tweeën. Juist die instructie is zo belangrijk, omdat het 
aantal bandrecorderbezitters zo toeneemt. Vandaar dat we momen-
teel ook contact hebben gezocht met de Vereniging voor Geluidsja-
gers. Met die vereniging gaan we wat inniger samenwerken.

We peinzen er zelfs over om samen een schriftelijke cursus over het 
gebruik van de bandrecorder uit te geven. Wat het in de toekomst 
gaat worden weet ik niet: misschien dat de ontwikkeling van de 
videotaperecorder het nog eens mogelijk maakt dat je ook op het 
gebied van de televisie iets dergelijks kan gaan doen.”

Vermeldenswaard is dat direct na de oprichting in het najaar van 
1953 de ‘Micro-AVRO Bode’ het licht zag, waarin wekelijks werd 
bericht over de activiteiten binnen de club. Twee jaar na het 15-jarig 
bestaan werd Minjon stopgezet. Wel zouden er later soortgelijke 
initiatieven worden ontwikkeld. Tot slot enkele van de vele namen 
van mensen die hun eerste stappen op weg naar een carrière bin-
nen de radio via Minjon hebben gemaakt. Kijk maar eens wie je nog 
in gedachte kunt herinneren.

Eugenie Herlaar, Joop van Zijl (foto), Hans van Zijl, Audrey van der 
Jagt, Jos Brink, Joop Stokkermans, Donald de Marcas, Bram van 
Erkel, Eef Brouwers, Cees van Drongelen, Marga van Arnhem (foto), 
Mireille Bekooij, Catherine Keyl, Koos Postema, Henk van Hoorn, 
Wouter Klootwijk, Dick Slootweg, Theo Stokkink, Paul Haenen, Rob 
Klaasman, Ad ‘s-Gravesande, Willem Wolthuis, Felix Meurders, Anne 
van Egmond, Michael Bakker, Edvard Niessing en Han Peekel.
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Het is toch leuk om af en toe eens vijftig jaar terug in de tijd te gaan. We hebben het dan over 1968 en 
uiteraard werd er in die dagen ook volop over traditionele uitspattingen geschreven. Soms zelfs weken van 
te voren. De derde dinsdag in oktober was toen ook al heel lang de vaste dag voor het bezoeken van het 
programma dat er was gemaakt rond de traditionele paardenmarkt in Zuidlaren. Menig Groninger en vooral 
Drentenaar gingen daar naar toe, vaak de avond van tevoren om volop te feesten en zich te laven aan zaken 
die vaak op andere momenten niet tot zich werden genomen.

Reeds medio september 1968, midden in de periode dat er volop werd gediscussieerd binnen de roodste 
omroep van Nederland, de VARA, om al dan niet het hanengekraai bij het openen van de dag op de radio af 
te schaffen, kwam de persdienst van deze omroep naar buiten met de mededeling dat men op 15 oktober 
een speciaal programma zou gaan presenteren vanaf locatie. Iets wat in die tijd zeer speciaal kon worden 
genoemd, mede daar de technische mogelijkheden bij lange na niet ontwikkeld waren zoals heden ten dage. 
Er dienden straalverbindingen aangelegd te worden door de PTT, die soms weken van tevoren dienden te 
worden aangevraagd. Een simpele verbinding via internet, zoals voor ons nu gebruikelijk is, was nog een ver 
van mijn bed gebeuren.

In ieder geval maakte men bekend dat de VARA-radio op de derde dinsdag in oktober een programma vanaf 
de paardenmarkt in Zuidlaren zou gaan brengen. Het betrof hier een platenshow, die rechtstreeks werd uit-
gezonden tussen negen uur in de ochtend en zes uur ’s avonds en wel via Hilversum III, dat via de 240 meter 
middengolf destijds haar programma’s liet uitstralen via een zender die beheerd werd door de Nozema.

Het programma werd die dag gepresenteerd tussen het vee, het rumoer en de menigte en het bevatte veel 
hits en vooral verzoekplaten. Er was een aardige afvaardiging naar het Noorden toegestuurd om Zuidlaren 
onder aandacht te brengen. De presentatie was namelijk in handen van Hilde Smit, Herman Stok, Aard Bis, 
Kees van Maasdam en Hans Hamburger. De verslaggeving was in handen van Jan de Graaff. Je vraagt je af of 

VARA live 
vanuit Zuidlaren (1968)
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je echt van verslaggeving kon praten 
want de achtergrondinformatie die 
Jan de Graaff ieder uur bracht mocht 
maximaal twee minuten duren.

Technisch werd het team van de 
VARA trouwens ondersteund door 
medewerkers van de RONO, de 
regionale omroep Noord en Oost, 
dat destijds nog volledig onder ver-
antwoordelijkheid van de NRU, de 
Nederlandse Radio Unie, viel. Van-
uit het studiocomplex aan het Prin-
senhof in de Martinistad Groningen 
was niet alleen door de aanwezige 
technische know-how ondersteu-
ning verleend maar was er ook een 
telefonisch steunpunt ingericht.

Rond die tijd werd ook bekend dat de eerste fase van de verbouwing van het Prinsenhof-complex voor 
huisvesting van de RONO in 1967 klaar kon komen. Let wel het was 1966 en de kosten van deze eerste fase 
bedroegen f 305.000. Omdat aan de gemeente, die betrokken was bij de verbouwing, een subsidie werd toe-
gekend van ongeveer f 97.000 en wel omdat de verbouwing als werkgelegenheidsobject werd beschouwd, 
bleven de financieringsmiddelen tot rond de 200.000 gulden beperkt.

Het Prinsenhofcomplex was destijds voor een termijn van ongeveer 10 jaar aan de Stichting Nederlandse 
Radio Unie, later vallend onder de NOS, verhuurd. Bij het overleg met de NRU bleek dat de financiering van 
de totale verbouwingskosten (f 1.810.000) door de Stichting niet mogelijk was.

Het plan had destijds betrekking op het Prinsenhof-complex met uitzondering van het gedeelte dat in gebruik 
was bij de Stichting Groningen voor Sociaal en Cultureel werk, de ruimten naast en boven de Gardepoort en 
de zogenaamde voormalige stallen. Deze ruimten werden bij een latere uitbreiding van de RONO deels ook 
in gebruik genomen.

De eerste fase omvatte het verbouwen van een vleugel die in gebruik was geweest voor de huisvesting van 
de Stichting Centraal Woningbeheer. In deze vleugel waren de kantoren met de ruimten voor de directie 
geprojecteerd. Ook werden het ketelhuis voor de verwarming en de klimaatregeling en hoofdschakelruimten 
voor de elektrische installatie van het hele complex tot stand gebracht. In latere fases werden de studio’s en 
de kantoren in de verschillende vleugels van het complex geprojecteerd.

Heel uitgebreid over de verbouwing van het Prinsenhofcomplex in de eind jaren zestig en begin jaren zeven-
tig heb ik eerder gepubliceerd gelardeerd met tal van foto’s via http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DA-
TABASES/RON/ron01.shtml

Uiteraard komt de vraag op hoe de Zuidlaardermarkt, die al een 
historie van meer dan 700 jaren had, was beleefd. Het was al 
zeer vroeg in de ochtend dat van allerlei kanten de eigenaren 
van paarden hun weg naar Zuidlaren vonden in de nevels van de 
herfstige najaarsmorgen. Uiteraard werd daar in 1968 al vervoer 
via auto’s verzorgd om de paarden een plek te geven rond de 
‘Drenkdobbe’ waar eeuwenoude bomen enigszins dekking gaven 
voor het herfstige weer.

Zoals gebruikelijk in Zuidlaren werd die derde dinsdag in oktober 
de markt geopend via klaroengeschal van de militaire drumband 
van de kazerne in het dorp. Een drukte van jewelste want vaste 
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prik was het werk van de vele dierenartsen die eerst het aanbod aan paarden dienden te keuren alvorens de 
beesten toegelaten werden tot de markt en dus de handel.

Naast de handel in allerlei soorten paarden waren er ook stalletjes met een lengte van enkele honderden 
meters van handelaren die allerlei zaken aan de man probeerden te krijgen. De regionale krant, Nieuws-
blad van het Noorden, liet een van haar journalisten ook een bezoek brengen aan het gebeuren waarop hij 
melding maakte van een grote winkel van Sinkel, waarbij tal van standwerkers werkelijk van alles te koop 
was. ‘Met het vanouds bekende handje-plak bekrachtigden de veehandelaren hun bod. Onder de paarden 
die die dag verhandeld werd was ook ‘Eelke’ die een jaar lang de mascotte van het Zuidlaarder Garnizoen 
was geweest.’

Men had inmiddels de beschikking over een nieuwe mascotte gekregen en de eregast van de organisatie 
van de Zuidlaardermarkt, Prins Claus, werd door overste Hageman van het in het dorp gelegerde bataljon 
om toestemming gevraagd het nieuwe paard ‘Friso’ te mogen noemen – naar de destijds jongste zoon van 
de prins.

Traditioneel was ook de komst van een afvaardiging van de studentenvereniging Vindicat uit Groningen. Op 
een vijfpersoons tandem arriveerde de lustrumcommissie van het Groninger Studentencorps bij het Laar-
woud en men had een verrassing door een fietsje voor de zeer jonge zoon van Prins Claus aan te bieden, 
waarbij Claus vroeg om toestemming zodat de oudste zoon Willem Alexander het fietsje voor zijn broer kon 
gaan inrijden.

In totaal waren er die betreffende dinsdag meer dan 100.000 bezoekers in het dorp op de rand van de pro-
vincie Groningen en Drenthe. Een traditie is de Zuidlaarder bol, die ieder jaar volop te koop is in de winkels 
in de provincies Drenthe en Groningen. Duidelijk werd tijdens de voorlichting aan Prins Claus dat bakkerij 
Hovius ook dat jaar weer garant had gestaan voor de productie van liefst 12.000 Zuidlaarder bollen. Naast 
de handel in deze lekkernij werden er in 1968 2643 paarden en pony’s verhandeld terwijl ook 1752 koeien 
van eigenaar veranderden. Over het aantal liters aan jenever en andere sterke drank dat van eigenaar is 
veranderd werd destijds niets bekend gemaakt, evenmin of de eerder gememoreerde VARA medewerkers 
het wel naar hun zin hadden gehad in het hoge Noorden.
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Ten noorden van het eiland Terschelling, zo is algemeen bekend, zijn heel veel schepen vergaan.  Kijk maar 
eens op de wrakkenkaart van Rijkswaterstaat. Het aantal is enorm. En een schip dat nog steeds tot de ver-
beelding spreekt is natuurlijk de Lutine. Er is vaak en uitbundig naar gezocht, maar er is vrijwel niets van 
terug gevonden. De meest systematische zoeker is wel tandarts Duif geweest uit Harlingen. Bij ons (Rijkswa-
terstaat) kwam hij zomers plaatsbepaling apparatuur lenen om weer verder te kunnen zoeken op de positie 
waar hij de vorige zomer was geëindigd. Maar dit verhaal gaat niet over de Lutine maar een ander schip: De 
Fernando (Fernanda).

Het waaide hard op 23 november 1908 en te zien, aan het aantal terug kerende vissers naar de haven van 
Terschelling, zou dit ook nog wel even doorzetten. En dat deed het zeker. Tussen 12 uur en 1 uur in de 
‘nacht, bereikte de storm zijn hoogtepunt. Uitschieters in windkracht 12 waren geen uitzondering.  Om 1 
uur s ‘nachts zag de wacht op de Brandaris een vuurpijl. Onmiddellijk pakte hij zijn verrekijker en tussen de 
zware regenbuien door zag hij een driemast bark, of wat daar van over was, richting de Noordwest gronden 
gaan (Engelse Hoek). En daar moet je beslist niet zijn bij storm weer.

Het was een stalen drie mast bark, met als kapitein, Francisco Arpe. Het schip was gebouwd in 1875, het 
had een lengte van 82 meter en een breedte van 12 meter. De thuishaven was Genua en Eredi Vassalo was 
de rederij. Op de tekening van de kapitein zien we de naam Bencleuch. Dat was de oorspronkelijke naam, 
die in 1900 veranderd werd in Fernanda.

Uiteindelijk liep het schip vast en vanaf de Brandaris kon de wacht geen mensen aan dek zien. Later bleek 
dit dus de Fernanda te zijn, die onderweg was van Riga naar Swansea (Wales) met een lading hout. Bij het 
vertrek uit Riga waren er 14 bemanningsleden aan boord. Het schip werd gesleept door de Vulcan. Maar van 
de Vulcan kon ik helaas niet veel meer terug vinden. Wel heb ik ontdekt dat de Vulcan ook naar Engeland 
moest voor inbouw van een diesel motor in plaats van een stoommachine, en om de schade aan zeilen en 
masten van de Fernanda te beperken, werd gekozen voor een sleep naar Engeland (Wales). Ook is bekend 
dat vanaf de Vulcan een telegram is gestuurd vanuit Cuxhaven naar Terschelling. Daar was het schip later 
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veilig binnen gelopen.

Boven Terschelling brak de sleeptros en daarna heeft de bemanning van de Fernanda nog geprobeerd de 
zeilen te hijsen, om het schip bestuurbaar te houden. Maar daar kwam door de storm helemaal niets van 
terecht. Vanwege de hoge zeeën, werd gewacht met het uitvaren van de reddingboot en de Neptunus tot 
half zes in de ochtend.

De Neptunus was een sleepboot, die als standplaats Terschelling had. Op de foto is dit schip te zien. Het 
slepen van de roei reddingboot werd wel vaker gedaan. Dat scheelde de roeiers uiteraard veel energie. Maar 
er is niks grappigs aan, om gesleept te worden bij hoge zeegang. De boot slingert dan enorm en giert van 
links naar rechts. Dus als schipper heb je dan ook nog de handen vol.

De Neptunus was een stoomschip, gebouwd bij Kuy v/d & Ree in Rotterdam in 1906. Op 4 mei 1917 werd 
ze tot zinken gebracht door een torpedo van de U 62. ze was onderweg van Rotterdam naar Londen.

Aan boord van de reddingboot waren 11 roeiers en de schipper. Dit waren: Klaas Knop, H. Former, J. Brouwer 
sr., A. Starenburg, J. Gorter, J. Brouwer jr, Teunis Brouwer, C. Wiegman, J. Wiegman, G. de Beer, S. Knop 
(zoon van de schipper) en S. Wiegman. Om 11 uur in de ochtend zagen de mensen aan de haven van Ter-
schelling, de Neptunus terugkeren met de vlag halfstok en geen reddingboot op sleeptouw. Al heel snel werd 
bekend dat de reddingboot was omgeslagen. En toen de Neptunus voor de kant kwam, werden snel G. de 
Beer en Klaas Knop van boord gehaald en in het wachthuisje ‘het Wakend Oog’ gelegd. Daar was de dokter 
ook aanwezig en met succes hebben ze beide mannen verbonden en kalm weten te krijgen. Ze waren totaal 
van slag, van alles wat ze hadden gezien.  Voor Hein Former konden ze helaas niets meer doen.

Om een uur of 8 bereikte men de Fernando en een flink eind noordelijk van het wrak werd de boot los 
gelaten. Dankzij de perfecte stuurkunst van de schipper en de uitstekende roeiers bereikte men even later 
het wrak. Met veel moeite en veel vakmanschap van alle redders zag men kans 5 man in de reddingboot te 
krijgen. Een geweldige prestatie, met de voornoemde zeegang. Alleen de kapitein en de bootsman waren 
nog op het wrak. Maar men zag absoluut geen kans om nog langer bij het wrak te blijven en dus probeerden 
ze weer bij de Neptunus te komen.
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Er ontstond plotseling een enorme grondzee, die de redding-
boot vrijwel rechtstandig deed omslaan. Allen vielen er uit. Tien 
man te water. Vijf roeiers en vijf opvarenden van de Fernando. 
Maar ze zagen allen kans om op de omgeslagen reddingboot te 
klimmen. De anderen dreven op hun kurkvesten op vele meters 
afstand van de boot. Op de Neptunus hadden ze dit allemaal 
met afgrijzen aangezien en de schipper besloot om hun eigen 
vlet te water te laten.

In deze vlet zaten de volgende roeiers: R. Buil, IJ. Roos, P. 
Former, K. Reedekker, N. Taylor Kraay, H. Klein en D. Bos. De 
5 roeiers en de 5 man van de Fernando konden worden gered 
met de sloep van de Neptunus en even later wisten ze nog 5 
roeiers op te pikken. Teunis Brouwer (28 jaar) en Steven Knop 
(32 jaar) ontbraken. Hein Former (49 jaar) was inmiddels al 
overleden. Teun Brouwer spoelde een paar dagen later aan op 
Ameland en is in Hollum begraven. De volgende dag ging de 
reddingboot van Nes (Ameland) naar het wrak. En men wist 
zowaar de achtergebleven bootsman, Madis Walter uit Pernau 
(Oostenrijk) van het wrak te halen. Hij is later met de veerboot 
minister Kraus, naar Harlingen gebracht en daar opgenomen in 
het ziekenhuis. Hij had een gebroken been.

Pas half december spoelde er een lijk aan op de Noordvaarder. 
Dit bleek de kok te zijn van de Fernando. Zijn naam was Luigi 
Cinganelli, 32 jaar oud. Hij werd geïdentificeerd door de boots-
man, die net hersteld het ziekenhuis in Harlingen had verlaten. 
De begrafenis vond plaats op Terschelling West en de kist was 
bedekt met de Italiaanse vlag. Eind november kwam er een telegram van de koningin Wilhelmina en prins 
Hendrik. Bijgevoegd zat een geldbedrag van 100 gulden. Dit geld was bestemd voor de vrouwen en kinderen, 
die waren achtergebleven na het overlijden van hun mannen en vaders.

Aan de roeiers van 
de omgeslagen red-
dingboot is destijds 
de hoogste premie 
betaald, tot dan toe, 
door de KNZHRM 
uitgekeerd. Het was 
een bedrag van 20 
gulden per persoon. 
Dat was erg veel 
geld in 1908. De 
roeiers van de vlet 
die bij de Neptu-
nus hoorde kregen 
elk 10 gulden. Ook 
nam het hoofdbe-

stuur van de KNZHRM de betaling van de geneeskundige be-
handeling op zich, van alle gewonden.

De met de bootsman, achtergebleven kapitein was verdwenen. 
Volgens de bootsman was hij schreeuwend van het wrak ge-
sprongen. Na de stranding brak het schip doormidden en de 7 
bemanningsleden, die op het voorschip zaten, zijn alleen om-
gekomen. De dagen daarna lag het strand bezaaid met hout. Er 
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was dus genoeg werk voor de jutters. Maar er is ook een deel ingeleverd en later verkocht.

Omdat ik de namen van de opvarenden van de reddingboot van West heb genoemd is het niet meer dan 
billijk, ook de namen van de bemanningsleden van de Midslander boot te noemen. Dit waren: J.T. Pals, J.W. 
Cupido, T.C. Dekker, W.T. Dekker, C.J. Roos, G.G. Spanjaard, A.J. Pals, C.A. de Boer, L.J. Pals, G.A. de Boer, 
J. Kooymans en C.A. Stada.

Op 22 december vond er een openbare verkoping plaats van maar liefst 23.000 planken, van allerlei maten, 
afkomstig van de lading van de Fernanda. De verkoping vond plaats bij de logementhouder Oepkes op West 
Terschelling. Er werd zelfs een catalogus gedrukt met de lengtes en breedtes van alle planken. De opbrengst 
was voor die tijd het enorme bedrag van 12.000 gulden. Ik neem aan dat dit geld aan de gemeente toe-
kwam.

Op 18 oktober 2008 kwamen ongeveer 60 familieleden bij elkaar op Terschelling. Allen kleinkinderen van 
de omgekomen roeiers, die honderd jaar geleden de ramp meemaakten. Ze werden met een schip naar de 
plaats gebracht waar 100 jaar geleden de Fernando strandde en de reddingboot omsloeg. Daar werd een 
krans in het water achter gelaten. Daarna werd er koffie gedronken in de oude reddingboot schuur. Ook werd 
een bezoek gebracht aan het wrakkenmuseum. En daar werd bekend gemaakt dat door een schrijffout van 
de toenmalige secretaris van de KNZHRM het schip in de boeken kwam als Fernando, in plaats van Fernanda. 
De verkeerd gespelde naam is altijd in gebruik gebleven. De straat die naar het schip is vernoemd heet dan 
ook de Fernandolaan op Terschelling West.

Maar dat is uiteraard niet zo belangrijk. Het is van belang, dat zelfs na 100 jaar, mensen bij elkaar komen om 
de redding te herdenken. Een redding die helaas het leven kostte aan 3 roeiers en vele opvarenden van de 
Fernanda. Het is maar moeilijk voor te stellen hoe ongelofelijk de omstandigheden geweest dient te zijn, in 
een roeiboot met windkracht 10 tot elf en golven van 6 tot 7 meter hoog. Hulde aan de mensen die er toen 
niet voor terugdeinsden om dit te doen.

Soms dien ik heel lang 
na te denken wat men 
toch met en bepaald 
woord bedoelt in een 
advertentie, zoals deze 
uit 1964 waar ge-
vraagd werd om een 
pompier, zonder een 
duidelijke taakstelling. 
Denk je niet aan een 
brandbestrijder ofwel 
brandweerman? Nee 
dat heeft men toch niet 
direct nodig in een luxe 

kledingzaak als destijds The House of England zeker was. In de buurt, daar in de Heerestraat in Groningen, 
waren destijds wel een aantal uitgaansgelegenheden waar je een pompier tegen kon komen. Bijvoorbeeld 
in Café Raven waar je vaak dezelfde pompiers zag. De betekenis van het woord was dan ‘bierhijser’. In het 
geval van de advertentie gaat het om een drukfout. Het is een persoon die via spelden, naalden, krijt en meer 
kleding kan kenmerken voor inkorting en aanpassing.

Pompier?
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Als we de geschiedenis van de zeezenders beschouwen komen als de allereerste stations steevast de namen 
bovendrijven van Radio Nord, van Radio Veronica, van het REM-eiland met RTV Noordzee en van Radio Caro-
line. Weinig tot niets valt er in de beschikbare artikelen en boeken over de (commerciële) radio, gerund aan 
boord van schepen, te lezen over de diverse projecten die aan die radiostations zijn voorafgegaan. Maar, ook 
al betrof het vaak kleinschalige projecten, ze zijn er wel.

Het allereerste radiostation dat uitzond vanaf zee viel reeds te beluisteren in 1907! Negentien nul zeven. U 
leest het goed, gedurende de zeer prille begindagen van de radiohistorie. Niet alleen in het begin van de 
twintigste eeuw, maar ook vijftig jaar eerder dan succesvolle zeezenders uit de jaren zestig. Het was het 
aarzelend begin van de commerciële radio. Al was het niet altijd winstbejag het belangrijkste oogmerk. Naast 
een aantal, deels commercieel gerichte projecten heeft zich een aantal stations in de loop der jaren gericht, 
op de politieke boodschap. Goede voorbeelden van deze stations zijn de HMS Andromeda, de MV Kanimbla 
met Radio 9MI, Radio Daily Mail — een initiatief van de gelijknamige krant, en ook de politiek gerichte ‘Sen-
der der Deutschen Freiheitspartei’.

De HMS Andromeda: het al-
lereerste radioproject vanaf 
een schip, hoewel niet in 
internationale wateren, was 
actief in het jaar 1907. Vol-
gens het door Shell uitge-
geven boek Shell Book of 
Firsts werd er door de mari-
neleiding van Groot-Brittan-
nië toestemming gegeven 
tot het voorbereiden van 
een experimenteel station 
aan boord van de HMS An-
dromeda, die op dat mo-
ment aan de kade lag in de 
marinehaven van Chatham. 
De communicatieradio aan 
boord werd voor dit doel 

De 
alleroudste 
zeezenders

tekst: Hans Knot

foto: MV Kanimbla vaart onder bekende 
brug van Sydney door 



tijdelijk omgebouwd en de messroom van de officieren werd ingericht als studio. In de studio werd er een 
programma verzorgd bestaande uit liedjes en voordrachten bestemd voor de gehele vloot aan schepen die 
op dat moment in de haven lag. De uitzendingen, aldus het boek, bleken succesvol maar na enkele program-
ma’s besloot de marineleiding de zender weer te laten ombouwen voor haar oorspronkelijke doel, dat van 
communicatiezender.

Altijd werd verondersteld dat in Amerika de eerste 
stappen werden ondernomen tot het oprichten van 
een radiostation dat actief was vanaf een schip in 
internationale wateren. In 1980 liep ik echter te-
gen een boek aan omtrent de geschiedenis van 
de radio in Australië, waarin gerept werd over 
een radiozender aan boord van een schip in het 
jaar 1927. Het ging om de MV Kanimbla, een 
schip dat speciaal was ingericht voor passagiers-
vervoer en gerekend kon worden tot de grootste 
schepen uit die tijd. Het tonnage van het vaar-
tuig bedroeg liefst 11.000. In die dagen was het 

volgens de Australische wetge-
ving niet toegestaan om via in-
terne geluidsinstallaties muziek 
over te brengen, hetgeen vroeg 
om andere maatregelen.

De eigenaar van het schip, 
Mclewraith and McEacharn Ltd, 
besloot het uit te rusten met 
twee kortegolfzenders, zodat 
men de bestaande regels kon 
omzeilen en derhalve de gas-
ten aan boord kon plezieren 
met muziek. De zenders had-
den een vermogen van 50 Watt 

30 • FREEWAVE Nostalgie

HMS Andromeda



FREEWAVE Nostalgie  • 31

en waren op regelmatige tijden in de ether actief in de 25 en 50 meter band 
en wel via 11.710 en 6010 kHz. Het station, dat zijn programma’s verzorgde 
onder de call-sign 9MI, was derhalve niet alleen te ontvangen door de mensen 
aan boord van het schip maar ook door hen die in het trotse bezit waren van 
een ontvanger. In grote delen van Australië en onder goede condities in andere 
delen van de wereld kwam het signaal door. Volgens Arthur Cushen, een wel-
gerespecteerd DX’er uit dat werelddeel, kwam het station de daarop volgende 
jaren, afhankelijk van de reistijden, met bepaalde regelmaat in de ether en de 
laatste uitzending die is gehoord dateert uit 1938.

In 1928 zette een klein luxe stoomschip, ooit eigendom van Lord lveagh — de 
toenmalige eigenaar van de Guiness brouwerij, de haven van Dundee koers 
naar volle zee. Broadcasting Yacht, zoals het schip gedoopt was, zou even 
buiten de toen in acht genomen driemijlszone voor anker gaan en op het Britse 
vasteland gerichte commerciële uitzendingen gaan verzorgen. Enige sponsors: 
de Daily Mail voor het gelijknamige dagblad, de Evening News en de Sunday 
Dispatch. De programma’s zouden deze kranten moeten promoten. Aan de lei-
ding van het project stond Valentine Smith, aan wie ook het idee kon worden toegeschreven. Hij was binnen 
de krantenuitgeverij van de Daily Mail verantwoordelijk directeur ‘verspreiding en publiciteit’.

Met aan boord een kleine zender voer men uit vanuit de haven van Dundee voor de testuitzendingen. Alles 
leek naar wens te verlopen totdat men echt op open zee kwam, want de stoomboot bleek niet geschikt te zijn 
voor de te woelige wateren. Soms was het zelfs onmogelijk om de antennemast te onderscheiden vanwege de 
hoge golven die er tegen aansloegen, hetgeen ook enorme storing in de ontvangst veroorzaakte. Het signaal 
kwam nauwelijks door in de kuststrook en er werd besloten van het idee af te zien. Men had wel de nodige 
publiciteit in zowel binnen- als buitenland gehad wat onder meer resulteerde in een idee van één der direc-
tieleden van de firma Siemens. Deze leverde het station vier loodzware geluidsboxen (330 kilo elk) waardoor 
het signaal moest worden verspreid. Het signaal van deze speakers was zo sterk dat men zonder problemen 

2 mijlen landinwaarts het 
gebrachte programma 
nog goed kon verstaan.

De leiding van de Daily 
Mail zag wel wat in het 
idee en de boxen wer-
den, gestort op een on-
dergrond van beton, aan 
het dek vastgemaakt 
waardoor ze tijdens de 
tocht niet konden om-
waaien. Langs de gehele 
Britse kust werd een lan-
ge trip gemaakt om de 
drie eerder genoemde 
kranten te kunnen pro-
moten. Nadat het project 
geslaagd kon worden 
genoemd had Stephen 

Williams de smaak klaarblijkelijk helemaal te pakken want hij ging daarna eerst voor Radio Normandie en 
later voor Radio Luxembourg werken.

Faithful Friend was de naam van een Brits schip dat, uitgerust met een eenvoudige zender en een gelijksoor-
tige studio, langs de kusten van Frankrijk, België en Nederland vanaf 12 april 1938 onregelmatig programma’s 
verzorgde onder de naam ‘Sender der Deutschen Freiheitspartei’. Men maakte gebruik van een kortegolf-
zender met een vermogen van 5 kW, hoewel bij lange na dit signaal niet via de 7842 kHz werd uitgezonden. 
De energie werd geleverd door een electrogenerator die gevoed werd middels benzine. Speciaal voor deze 

Vrijwel 
vergeten

radio- 
en tv-

merken

Eileen Foley had de leiding van  
radiostation 9MI

Broadcasting Yacht, 
voorheen HMY Ceto
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uitzendingen hadden zowel Ne-
derlandse als Britse technici zich 
ingezet om de zendinstallatie te 
bouwen.

Het waren Carl Spiecker en an-
dere leden van de conservatieve 
emigrantengroepering ‘Deut-
sche Freiheitspartei’ die op het 
idee waren gekomen om hun 
idealen te verspreiden via deze 
vorm van radio, gericht op het 
Derde Rijk. Ze hadden ook geen 
andere keuze want geen enkele 
natie binnen Europa had de 
groepering toestemming wil-
len verlenen deze programma’s 
vanaf land te verzorgen. Geluk-
kig had Spiecker wel heel goede 
contacten met vooraanstaande 
leden van de Britse Conservatie-
ve Partij waardoor hij gemakke-
lijk aan een vissersboot kwam. 

De Britten financierden deze deels, inclusief de technische uitrusting. Onder totale geheimhouding vond 
de uitrusting van de oude vissersboot plaats, hoewel de Britse regering wel officieus op de hoogte bleek 
te zijn. Later, na de Tweede Wereldoorlog, kwam namelijk boven water dat de toenmalige Britse geheime 
dienst, de PDI, op de hoogte was van de voorbereidingen en zelfs was geïnfiltreerd binnen de organisatie 
van Spiecker.

Ook met Nederlandse omroeplieden had Spiecker con-
tacten. Dat leverde hem onder meer de ondersteuning 
op van twee technici van de VARA, die hem hielpen de 
uitzendingen mogelijk te maken. Zijn eigen items, die via 
het station werden voorgelezen, schreef Spiecker in Parijs, 
alwaar hij was ondergedoken. De berichten werden tel-
kens getelegrafeerd of getelefoneerd naar een persoon in 
de haven waar het zendschip vervolgens zou binnenlopen 
om de berichten op te halen. Tevens werden telkens in de 
haven de kranten gekocht, waar deels de nieuwsberich-
ten uit werden samengesteld. Om helemaal eerlijk over te 
komen naar de luisteraars in Duitsland, werden dagelijks 
de Franse, Britse en Zwitserse omroepen afgeluisterd, 
die toen ook al bekend stonden als zijnde zeer betrouw-
baar. De redactionele leiding aan boord was afwisselend 
in handen van Jakob Altmaier en Ernst Langendorf, maar 
slechts na enkele weken draaide Ernst voor alle redacti-
onele activiteiten op daar Altmaier constant zeeziek was 
en zich weer aan land begaf. Slechts één naam van de 
VARA-technici is boven water gekomen, te weten dhr D. Fruin, die de activiteiten in wisseldienst met zijn 
omroepcollega uitvoerde. Het restant van de bemanning, kapitein en matrozen, waren voormalige vissers 
uit Groot-Brittannië.

Men probeerde zoveel mogelijk in de avonduren, na het invallen van de duisternis, de programma’s uit te 
zenden. Het gelukte een redelijk regelmatig uitzendschema op te zetten hetgeen meestal er op neer kwam 
dat men iedere avond tussen half 8 en 8 uur en tussen 10 en half 11 in de ether was. Alleen wanneer het 
weer te stormachtig was bleef men in een haven liggen waardoor er geen uitzendingen konden plaatsvinden. 

Faithful Friend

Carl Spiecker
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Naast de betrouwbare nieuwsberichten, politieke commentaren en een internationale krantenbeschouwing 
waren met bepaalde regelmaat ook oproepen tot opstand tegen Hitler en de zijnen in de programma’s te 
beluisteren. Dergelijke oproepen werden ook vaak, zij het niet in reguliere programma-uren, via de 7842 
kHz gehoord.

De autoriteiten in Frankrijk waren niet zo blij met de programma’s en besloten de zender uit te peilen. Toen 
men eenmaal het schip had gelokaliseerd werd een marineboot de opdracht gegeven het zendschip in de 
gaten te houden zodat deze niet meer in nationale wateren van Frankrijk kon komen en zeker niet meer een 
haven in dat land kon aandoen voor beschutting bij slecht weer dan wel voor bevoorrading. Niet veel later 
werden de autoriteiten, na aandrang van bepaalde conservatieve politici, soepeler en mocht het zendschip 
wel weer Franse havens aandoen onder de voorwaarde dat men in nationale wateren de zender niet zou ac-
tiveren. Later in het jaar zou de Franse regering definitief ingrijpen en zou het Spiecker en de zijnen verboden 
worden nog langer activiteiten vanuit Frankrijk te ondernemen, waardoor het project werd stopgezet.

Deze bijdrage verscheen eerder als: Hans Knot, De alleroudste zeezenders. In: Aether, 1996, 10, 2, 6-8. Lees over dit on-
derwerp verder: Hans Knot, Historie van de zeezenders 1907-1973. Pioniers, duimzuigers en mislukkelingen. Amsterdam: 
Stichting Media Communicatie, 1993.

Het geldt natuurlijk voor iedere leeftijdsgenoot 
dat men een aantal favoriete discotheken of 
pubs bezocht in zijn woonplaats zonder dat het 
uit de hand liep. In Groningen was er tal van 
mogelijkheden in het begin van de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw. Ook toen waren de Poe-
lestraat en Peperstraat, direct oostelijk van de 
Grote Markt, al heel belangrijk en werd er dus 
vooral in het weekend regelmatig gefrequen-
teerd. Nee, in die dagen werd er niet vooraf 
thuis ingedronken en rond middernacht of nog 
later naar de stad gegaan. Het bruisende leven 
begon rond negen uur en was om twee uur in 
de nacht in de meeste tenten afgelopen, simpel-
weg omdat het sluitingstijd was.

Begin 1971 werd er veel gesproken over een 
nieuwe club, die haar deuren aan de Peperstraat 
had geopend: ‘Déjà Vu’. Men zou groots aan de 

weg gaan timmeren en eigenaar Drenth beloofde dat hij regelmatig bekende Nederlandse artiesten naar zijn 
club zou halen om live te laten optreden. In de krant van 17 februari 1971 stelde hij dat er wat leven in de 
brouwerij diende te komen. Die avond had hij zangeres Connie van Bergen, die vanaf 10 uur optrad. Drenth 
wilde verandering in activiteiten want er waren te veel zaken met alleen een deejay aan het werk. Dit was 
volgens hem niet goed en Groningen diende weer meer te gaan lijken op de tijden van vroeger, toen veel 
artiesten live waren te beluisteren. Zo maakte hij bekend dat een aantal weken later Pim Jacobs en Rita Reys 
zouden komen optreden terwijl het voorts in de bedoeling lag zangeres Milly Scott en zanger Edwin Rutten 
een avond te laten vullen.

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw waren er vaak optredens te beleven en sommige zaken had-
den hun huisband, met als voorbeeld Huize Maas aan de Vismarkt, waar heel vaak de Scarlet Pimpernels 

Groninger uitgaansleven in 1971

Recente foto van Huize Maas bij nacht door Hardscarf - 
Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=46581537
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optraden. Dat idee van amusement had volgens Drenth volledig ruimte te maken voor lawaaierige deejays 
en jukeboxen. Connie van Bergen, die veel was opgetreden met The Dutch Swing College Band, werd die 
avond door haar eigen pianist en een aantal Groninger muzikanten begeleid.

Zo was er Jenne Meinema op saxofoon, Koos Joppe op drums, Lex Jasper op piano en Moos de Groot op 
bas. Van deze Groninger artiesten traden Jenne Meinema en Lex Jasper ook nog in een ander trio op, samen 
met Bennie Molanus op drums. De volgende dag traden ze op in een club aan de Oostersingeldwarsstraat in 
Groningen. Hoe dit trio heette? Big Band ’67.

Groningen is in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw al aardig po-
pulair bij de popgroepen, die be-
slisten een optreden te verzorgen 
in één van de podia die de Mar-
tinistad rijk was. Het was de tijd 
dat de prijs van een entreekaartje 
nog niet tot dergelijke hoogte was 
gestegen dat er – als gevolg van 
de hoge prijzen – echt nagedacht 
diende te worden of het wel haal-
baar was om een dergelijk concert 
te bezoeken.

De uit Leichester afkomstige for-
matie ‘Roaring Sixties’, die vooral 
bekend werd door ‘We love the 
pirate stations’ in het jaar 1966, 
veranderde in de loop van de vol-
gende jaren van samenstelling en 
ook de muziekkeuze veranderde, 

wat betekende dat ook de naam van de groep werd veranderd in ‘Family’. In de groep waren onder meer 
vertegenwoordigd: Roger Chapman, Rob Townsend, John Palmer, Tony Ashton en Charlie Whitney.

Toen in een regionale krant werd aangekondigd dat ze voor een optreden naar Groningen zouden komen om 
hun muzikale klanken ten gehore te brengen in de Harmonie aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat, werd op voor-
hand een kaartje voor de prijs van f 7,50 gekocht bij Muziekhuis Hemmes. Het concert werd georganiseerd 
door de organisatie Provadya?, met als drijvende kracht Robbie Kaufmann.

Maar wat een teleurstelling toen bij entree van de Harmonie werd bekend gemaakt dat de groep Family niet 
zou optreden. Als reden van de afgelasting werd aangegeven dat de vibrafoon van de groep defect was. Men 
was op vrijdagavond opgetreden in Rotterdam waar het instrument kapot ging. Twee leden van de groep 
hadden de volgende dag hard gewerkt om het apparaat weer heel te krijgen. Daar dit niet lukte werd die 
zaterdagavond het ook een grote teleurstelling voor belangstellenden in het Concertgebouw in Amsterdam. 
1300 Mensen zaten al op hun stoel toen een kwartier voor de aanvang werd gemeld dat het concert niet 
doorging vanwege de defecte vibrafoon. Family weigerde op te treden zonder gebruik van de vibrafoon.

Bij de Harmonie konden allen, die al kaartjes hadden gekocht, er hun f 7,50 voor terugkrijgen. Maar er was 

Britse en Amerikaanse pop in 
Groningen
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nog een alternatief want als ze met vijf gulden een genoegen namen dan mochten ze alsnog de concertzaal 
in. De organisatie Provadya? Groningen had besloten van het voorprogramma een heel concert te maken. 
Uiteindelijk bleken er rond de 400 personen van dit aanbod gebruik te maken en kregen ze een langer con-
cert van de Haagse groep Supersister die rond die tijd net in opkomst was, voorgeschoteld. Wel liepen er de 
nodige personen tijdens het concert weg door teleurstelling dat ze Family waren misgelopen. Wat wel weer 
een meevaller was is het gegeven dat Robbie Kaufmann die zondagavond in februari 1971 aankondigde dat 
spoedig de Amerikaanse Westcoast groep The Byrds in Groningen was te verwachten.

Je staat er niet snel bij stil wat men in 1957 voor een goede buizenradio diende te betalen. Mijn ouders had-
den een kapsalon met daarin een zelfbouw bank. Onder het zitgedeelte, waar toch snel een man of 8 op kon-
den zitten, waren er vier deurtjes met daarachter genoeg ruimte om tal van zaken op te bergen. Allereerst 
was daar een grote bus met vloerwas en katoenen doeken om de vloer in de salon met regelmaat, vooral 
op de maandagen als er geen klanten waren, te bewerken. Ook was er een aantal aangebroken blikken met 
verf en het oud papier. In het middelste kastje kwam wekelijks, naast de spullen die er al lagen, standaard 
een tijdschrift dat behoorde tot de Leesportefeuille. Wekelijks werd er een nieuwe editie met een keuze aan 
tijdschriften bezorgd, Er was een abonnement op de zogenaamde ‘zes weken oud editie’. Dit betekende dat 
je de inhoud, na betaling, mocht houden.

Als vaste scheerklant kwam Pastoor Schoenmaker van de St. Fransiscuskerk een vijftal dagen per week langs 
om geschoren te worden. Dit betekende dat een van de tijdschriften beslist niet in de map op de leestafel 
mocht liggen want dat kon de ogen van de pastoor niet verdragen. Het ging om ‘De Lach’ waarin in de jaren 

Een advertentie uit de leesmap
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vijftig van de vorige eeuw nogal eens een vrouw in badpak of in bikini stond afgebeeld. En aangezien in die 
tijd de jeugd nog steeds op 16-jarige leeftijd de seksuele voorlichting van de pastoor kreeg, was de inhoud 
van dit tijdschrift taboe. Behalve dan op de dagen dat Pastoor niet in de salon kwam, want dan werd ‘De 
Lach’ volop gelezen.

Terugkomend op de inhoud van de leesmap zat daar ook standaard ‘de Katholieke Illustratie’ in, Een week-
blad dat voor die tijd op glad papier werd gedrukt en bovendien veel aan fotoreportages als inhoud had. 

Nadat mijn ouders hadden besloten het rustiger aan te gaan doen 
werd de salon aan de Korreweg gesloten en niet veel later een van 
de eerste appartementen in een flat aan de Goudlaan betrokken. 
Maar voor die tijd werd eerst natuurlijk het oude huis opgeruimd 
en door mij deels de interessante inhoud van de kastjes onder de 
bank in de salon veilig gesteld.

Tal van oude tijdschriften zijn op die manier in de loop der jaren 
van de Korreweg, via de Goudlaan, Abeelstraat en de Parkweg naar 
mijn huidig onderkomen mee verhuisd en liggen inmiddels 34 jaar 
netjes gestapeld per jaargang op een droge plek hier in ons huis.

Om terug te gaan naar het begin van het verhaal en de aanschaf van 
een radiotoestel in 1957 vond ik in een oude editie van de Katholieke 
Illustratie een advertentie voor een Erres toestel. Bij het zien van 
het bedrag tot aanschaf realiseerde ik me dat er wel heel lang hard 
gewerkt diende te worden om wat centjes opzij te leggen om uitein-
delijk die ontvanger te kunnen aanschaffen.

Waanzin hoe sommige herinneringen 
weer kunnen bovenkomen als je naar 
muziek zit te luisteren. We hadden 
een oude hitlijst tevoorschijn geto-
verd uit 1966 en de ene na de andere 
mooie hit kwam voorbij. Maar ook 
de gedachten aan één van de eerste 
popmuziek programma’s uit die tijd. 
Gelukkig heb ik mijn archief zodanig 
geclassificeerd dat herinneringen in 
gedachten vaak vrij snel kunnen wor-
den omgezet in documenten die in 
het archief aanwezig zijn.

Het programma, waarom het in de 
herinnering ging, was destijds in 
zwart-wit te zien via de NTS, de Ne-
derlandse Televisiestichting. Het was 
in de presentatie van een – toen nogal drukke – presentator met de naam Sam Riddle. En ja hoor, uit het 
archief komt een persbericht van de NTS verstuurd op 17 januari 1966 waarin vermeld werd dat er een 

Waanzin hoe sommige herinneringen 

Een herinnering 
bij muziek

een radiotoestel in 1957 vond ik in een oude editie van de Katholieke 
Illustratie een advertentie voor een Erres toestel. Bij het zien van 
het bedrag tot aanschaf realiseerde ik me dat er wel heel lang hard 
gewerkt diende te worden om wat centjes opzij te leggen om uitein-
delijk die ontvanger te kunnen aanschaffen.
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nieuwe aflevering was te verwachten van het programma ‘Hollywood a Go Go’.

Volgens het persbericht was het een beatshow vol vaart en ritme met de aanwezigheid van vlotte dames en 
levendige nieuwe nummers, uitgevoerd door bekende internationale kindersterren en beatgroepen. De NTS 
was van plan de nieuwste aflevering uit te zenden op zondag 21 januari 1966 via Nederland 2. Het program-
ma duurde liefst een uur en startte om 20.20 uur. Optredens waren die dag onder meer van Major Lance, 
Jackie and Gayle, Pat and Lolly Vegas, the Sinners, the Arrows, The Dixie Cups, Jewel Akens en Bobby Golds-
boro. Inderdaad dus deels ook totaal onbekende artiesten die het nooit hebben gehaald in de hitlijsten.

Het programma was een productie van ‘Four Star Television’ in Hollywood en ging in 1964 van start via KHJ-
TV in Los Angeles. Al vrij snel werd het een zogenaamd ‘Syndicate Program’ waarbij meerdere stations in 
de VS het gingen uitzenden. Maar ook Europa bleek, hoewel tijdelijk, belangstelling te hebben voor het pro-
gramma. In totaal zijn er 52 afleveringen geweest en kwam er in 1966 een einde aan Hollywood a Go Go.
 
Hier een van de fragmenten die bewaard zijn gebleven:
https://www.youtube.com/watch?v=RDDKZ7PERDk&list=RD3h0-raymymU&index=7 
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Er is in de afgelopen halve eeuw wat af geruzied tussen 
de Nederlandse omroepen en het centrale orgaan van de 
omroep, dat achtereenvolgens NRU, NTS, NOS en NPO 
heette. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. Altijd 
ging het om macht, programmering en programma’s. Zo 
ook begin 1969, toen het centrale orgaan de NTS was.

Eind januari maakte NTS-programmacommissaris Jan Cas-
telijns bekend dat hij aftrad, enkele maanden voor de NTS 
werd omgevormd tot NOS en hij toch het veld zou moeten 
ruimen. Castelijns liet de omroeporganisaties en de raad 
van beheer van de NTS weten “dat hij met ingang van he-
den aftreedt op grond van het feit, dat hij naar zijn gevoel, 
van de omroeporganisaties uit niet dat vertrouwen en die 
steun ondervindt, die hij meent bij de vervulling van zijn 
taak nodig te hebben.” Wat was er nu weer aan de hand?

Aanleiding was een felle aanval van enkele bestuursleden van de omroepen op Castelijns, vanwege de 
inhoud van de toen zesmaal per week op televisie uitgezonden informatieve rubriek van de NTS genaamd 
‘Scala’. In een vergadering van het programma-beleidscollege van de NTS (een soort ‘Poolse landdag’ waarin 
alle omroepvoorzitters zitting hadden) werd de aanval geopend door VARA-bestuurder J. W. Rengelink. en 
KRO-voorzitter mr. H. W. van Doorn (dat was opmerkelijk, omdat Castelijns ook nog adjunct-directeur van 
de KRO was).

Het gewraakte programma Scala bracht achtergondinformatie en mocht dat niet doen, volgens de verbolgen 
omroepbestuurders. “Om maar te zwijgen over het  feit, dat deze rubriek in de vooravond alle gras voor de 
voeten van de actualiteitenrubrieken van de omroepen, die pas na acht uur te zien zijn, wegmaait.” Zie hier 
de aloude strijd tussen de nieuwsprogramma’s van de afzonderlijke omroepen en de centrale nieuwsvoor-
ziening, of dat nu in de vorm van het NTS-Journaal was of Scala. Een strijd die eigenlijk pas werd beslecht 
met de komst van het horizontale programma NOVA 
(later Nieuwsuur).

De regionale dagbladen beschreven het conflict ge-
detailleerd: “AI eerder was Scala een strijd- en bijna 
breekpunt  geweest in de verhouding tussen de NTS 
en de omroepen. Eigenlijk begon het al op 1 oktober 
1968, toen het nieuwe winterschema van de NTS in-
ging. In Scala, dat vier maal per week vijftig minuten 
verscheen, zaten behalve allerhande oude en nieuwe 
rubrieken, ook aardig  wat actualiteiten. Dat zinde 
de omroepen niet en men eiste dat Scala gehalveerd 
zou worden: van vier tot twee maal vijftig minuten 
per week. Castelijns wilde daar niet van horen en 
dreigde toen al zijn portefeuille beschikbaar te stel-
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len. Een argument, waar de omroepen toen voor terugschrokken.”
“De omroepen gaven het niet op en bleven op inkrimping van Scala hameren. Dat lukte: Scala zou per 1 
januari 1969 zesmaal 25 minuten per week op het scherm worden gebracht. De omroepen vonden echter, 
dat teveel rubrieken uit Scala werden gehaald (onder meer Openbaar Kunstbezit naar de zondagmiddag), 
andere rubrieken (Van Gewest tot Gewest) ingekort, zodat de dagelijkse 25 minuten van Scala weer gemak-
kelijk met actualiteiten konden worden gevuld. Enkele recente afleveringen van Scala hadden onder leiding 
van Harry Hagendoorn en Henk Teeuw veel meer dan de door de omroepen getolereerde 10 minuten over 
voor reportages, interviews en achtergrondinformaties.”

“Waar de omroepen in feite over gebeten waren is, dat Scala naar hun mening van een informatief service-
magazine meer en meer naar een actualiteitenrubriek groeide en daardoor een ander karakter kreeg dan 
door de NTS-programmaraad was omschreven. De heer Castelijns stelde na deze verwijten de zaken scherp. 
Hij zei zich volkomen achter het tot nu toe gevoerde programmabeleid van de NTS te scharen. Het conflict 
spitste zich daardoor zo toe, dat de heer Castelijns aan het eind van vergadering van de raad van beheer van 
de NTS zijn functie beschikbaar stelde.”

Castelijns (toen 62) was in december 1967 tot programma-commissaris benoemd als opvolger van Renge-
link, die naar de VARA terugkeerde en hem nu bekritiseerde over Scala. Castelijns was daarvoor hoofd van 
de KRO televisie en sinds maart 1963 adjunct-directeur van die omroep. Een terugkeer naar de KRO leek de 
krant niet waarschijnlijk: “De mogelijkheid bestaat, dal hij met vervroegd pensioen zal gaan.” Dat gebeurde 
nog niet: hij ging toch terug naar de KRO als adjunct-directeur, “een teleurstelling rijker en een illusie armer”. 
Tot aan zijn uiteindelijke pensionering in 1972 maakte hij programma’s. Een paar maanden voor zijn dood 
in 1977 kreeg hij bovendien een koninklijke onderscheiding “voor zijn vele verdiensten voor de Nederlandse 
televisie”. Het programma Scala, gepresenteerd door grootheden als Joop van Zijl, Henk Terlingen, Thoma 
Adelaar, Ageeth Scherphuis en Netty Rosenfeld zou het nog uithouden tot 1970.

Meer over Castelijns:
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/castelijns

Het is natuurlijk prachtig nieuws voor de Gro-
ningers dat in 2030 de gaskraan geheel dicht 
gaat. Er zullen vele tevreden mensen zijn 
maar ook verdrietige lieden die hun ontslag 
zullen krijgen en op zoek dienen te gaan naar 
een nieuwe werkgever. Meer dan een halve 
eeuw is er ook enorm geprofiteerd van de 
waarde die deze bodemschat ons bracht.

In gedachten ging ik terug naar de docu-
mentaire ter promotie van het gas die in 
bioscopen, ik dacht in 1964, werd gedraaid. 
RTV Noord heeft deze jaren geleden nog 
eens uitgezonden en is vastgelegd op video. 
Maar ook waren de gedachten bij het jaar 
1971 en de ook al verdwenen onderneming 
Vroom en Dreesmann, In die tijd waren er 
vaak speciale tentoonstellingen op de vierde 
verdieping van het pand aan de Grote Markt 
in Groningen, waarbij breed werd uitgepakt 
in samenwerking met kunsternaarsgroepen 
of andere ondernemingen.



Groninger gas bij V&D
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April 1971 was deze verdieping ingericht voor de Gasconnade en dat onder het motto: ‘Uw warenhuis voert het aardse gas 
naar romantiek’. Een nogal ongewone expositie. Men had net een grote verbouwing achter de rug waardoor meer ruimte 
voor creatieve zaken en verkoop beschikbaar waren gekomen. En dat betekende dat het warenhuis de klanten nog beter en 

breder kon informeren. En ja dat werd in dat geval van de 
Gasconnade de promotie van het Groninger gas.

Zo kwamen tal van mogelijkheden tot gebruik van het mo-
derne gas ter ‘sprake’ op die vierde verdieping middels het 
tentoonstellen van apparaten, maar ook via borden waarop 
verklaard werd dat er ook op een andere manier dan verwar-

ming in huis en het dagelijkse koken gebruik kon worden gemaakt van het Groninger gas.

Wat te denken van de verwarming van het water in de gemeentelijke zwembaden? Of een lekkere warme ‘zon’ voor de spe-
ciaal gebouwde patio, zodat ook in de herfst en vroege lente daar vertoefd kon worden. Maar men kon er ook advies krijgen 
over een eigen gaslantaarn voor in de tuin. De speciale tentoonstelling duurde 14 dagen. Vroom en Dreesmann hoort al een 
tijd tot het verleden en het Groninger Gas daarvan wordt de kraan in 2030 definitief dichtgedraaid.

Wie zal ze ook nog hebben, die opaal witte melk-
glazen met daarop de afbeelding van de wapens 
van de Nederlandse provincies? Soms zie je nog wel 
een exemplaar tussen de vele glazen die in kring-
loopwinkels worden aangeboden. Het waren 12 verschillende namelijk 11 
van de toenmalige provincies en een waarop het ‘je maintiendrai’ wapen van 
Nederland was afgebeeld.

Deze glazen waren zeer breekbaar en dat was voor mij een reden ze decen-
nia geleden uit de servieskast te halen en ze een veilige plek te geven achter 
een rij boeken in een van de boekenkasten. Deze set glazen was destijds, 
en dan hebben we het over het jaar 1963, niet te koop in de winkels. Nee 
je diende er wat meer voor te doen namelijk ‘wapentjes’ te sparen die voor-
kwamen op de flessen chocomel van Nutricia. Destijds kon je nog kleine 
flesjes kopen of consumeren in een restaurant, waarbij je een ‘wapentje’ 
kon veilig te stellen door deze uit het etiket te snijden. Een literfles had liefst 
vijf van deze wapens.

Bij de leverancier was het mogelijk een bestelkaart te vragen waarop dan 
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die verkregen 15 wapenzegels dienden te worden opgeplakt. Vervolgens 
diende je de kaart in een gesloten enveloppe te verzenden, voorzien van een 
postzegel van 12 cent aan ‘Het Wapenglas’ Postbus 5222 te Amsterdam. Maar 
daar was je er nog niet mee want na ontvangst werd vanuit het kantoor in Am-
sterdam een voorgedrukte girostortingsbiljet verstuurd en kon je daarmee naar 
de Postkantoor gaan om een bedrag van f6,90 te storten. Vervolgens kreeg je 
enkele weken later de glazenset franco thuisgestuurd.

Aangezien we thuis met zijn zevenen waren diende er heel wat chocolademelk 
te worden gedronken worden alvorens het voor moeder mogelijk werd voor 
alle kinderen een dergelijke set te sparen voor hun uitzet. Zal ze er ooit van ge-
droomd hebben dat 55 jaar later een van haar zonen daar nog een nostalgisch 
stukje over zou schrijven?

Recentelijk zag ik drie jongens in het park in Groningen druk bezig met twee 
minidrones met als doel beelden te schieten van de bomen en beesten in het 
park. Neem van mij aan dat deze actie prachtige overzichtsbeelden hebben 
gegeven gezien de in het park aanwezige populatie. Wat is de techniek toch 
gigantisch met zeer grote stappen vooruit gegaan en kunnen door vaak wei-
nige mensen de mooiste reportages gemaakt worden.

Gaan we ruim een halve eeuw terug in de tijd dan was de situatie toch 
geheel anders. Het was in de tijd dat de televisie in ons land nog maar 14 
jaar bestond en er grote problemen dreigden te ontstaan toen bekend werd 
dat de kroonprinses Beatrix van plan was in het huwelijk te treden met haar 
geliefde de heer Claus van Amsberg. Direct werden er plannen gemaakt om 
te kijken in hoeverre de diverse plechtigheden, inclusief een rondtoer door de 
hoofdstad van ons land, Amsterdam, kon worden gerealiseerd.

Met de bij de NTS, de Nederlandse Televisie Stichting, aanwezige faciliteiten 
waren er bij lange na niet de vereiste faciliteiten die nodig bleken te zijn voor 
een goede en gestroomlijnde reportage van alle plechtigheden die op de 
trouwdag in Amsterdam plaats zouden vinden en waarvan verwacht werd dat 
in geheel Nederland de kijkers zouden uitzien naar een gedegen reportage.

Het was het najaar van 1965 en dus diende er nogal wat werk te worden 
verzet voordat het huwelijk, op 10 maart 1966, zou worden voltrokken. De hulp, en dus ook de technische ondersteuning, 
diende van elders te komen, waarbij vooral in Eurovisieverband aan een oplossing diende te worden gedacht. En dus werden 
er tal van dure reisjes gemaakt om te onderhandelen met de betreffende partners.

Hoe zou men het een en ander gaan realiseren? Kwam de NTS niet in dringende tijdnood toen met de jaarwisseling naar 
1966 het erop leek of er nog geen resultaat was geboekt. In nauwe samenwerking met de Rijksvoorlichtingsdienst was 
besloten niets naar buiten te brengen voordat de technische problemen waren opgelost en er uiteindelijk een definitief ‘ja’ 
kon worden gegeven voor het uitvoeren van de plannen tot het brengen van de uitgebreide reportage op 10 maart van dat 
jaar.

Aan de Emmastraat 53 in Hilversum, waar de persdienst van de NTS destijds was gevestigd, was al een aantal persberich-
ten de deur uit gegaan alvorens het langverwachte bericht van de afdeling Algemene Zaken naar buiten mocht worden 
gebracht. Het werd persbericht nummer 9 van het jaar 1966, dat op 14 januari wijds werd verspreid. In het één A4’tje lange 
persbericht werd allereerst ingegaan op het gegeven dat met de 5 in het bezit van de NTS zijnde reportage-eenheden het 
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onmogelijk was de festiviteiten te verslaan en dat een uitgebreide planning had uitgewezen dat men minimaal 13 came-
raeenheden nodig zou hebben.

Maar het positieve in het betreffende persbericht was dat zowel van de Duitse- als Belgische televisieorganisaties onder-
steuning zou worden verleend. Uit beide landen zouden 4 complete eenheden, inclusief het benodigde personeel worden 
aangeleverd. Wat de Duitse reportagewagens betreft werden er twee beschikbaar gesteld door de West Deutsche Rundfunk 
in Keulen, terwijl er uit Hamburg twee reportagewagens kwamen van de Nord Deutsche Rundfunk.

Ook werd er een indeling van alle beschikbare reportagewagens bekend gemaakt waarvan er zeven zouden komen te staan 
op de drie belangrijkste punten tijdens de festiviteiten. De drie plekken waren bij het Koninklijke Paleis op de Dam, het 
Raadhuis op de Oude Zijds Voorburgwal en bij de Westerkerk. De andere beschikbare wagens, zo werd vermeld, zouden op 
belangrijke plekken aan de route tussen de drie locaties komen te staan. Later zou blijken dat de beelden van de reportage-
wagens centraal zouden worden opgevangen op het dak van de Bijenkorf, gelegen aan de Dam. Daarna zouden de beelden 
worden doorgestuurd naar het technische centrum, dat was ingericht op een verdieping van Hotel Krasnapolsky.

Kees van Langeraad werd aangewezen als eindregisseur van het immense project bij de NTS. Het was deze Van Langeraad 
die telkens koos welke beelden er via een zender, opgesteld eveneens op het dak van de Bijenkorf, naar Bussum zouden 
worden gestuurd voor landelijke uitzending.

Het persbericht nummer 9 meldde tevens dat voor de uitzending in totaal rond de 400 mensen waaronder regisseurs, ca-
meramensen, technici, commentatoren en meer in touw zouden zijn. Wie er besloot zo weinig mogelijk van de relletjes en 
bommetjes te laten zien op de 10de maart 1966 is niet duidelijk maar aangenomen mag worden dat iemand aanwezig van 
de Rijksvoorlichtingsdienst daarvoor de eindverantwoordelijke was.

Het was dertig jaar geleden dat Frits Spits op 2 april 1988 voor Radio 3 bij de NOS zijn (voorlopig) laatste Avondspits pre-
senteerde. Frits ging vervolgens het programma ‘Nieuwsspits’ presenteren bij het nieuwe tv-net Nederland 3 dat vanaf 4 
april 1988 begon met uitzendingen.

Een welkome aanvulling op het televisieaanbod, want zoveel was er in 1988 nog niet te beleven op de televisie (RTL Véro-
nique zou pas in 1989 van start gaan als eerste commerciële televisiestation, en dan ook nog eens met een constructie via 
Luxemburg. Radio 10 begon wel op de Nederlandse kabel met uitzenden en wel in april 1988. Daarvoor stapte Ferry Maat 
over van de TROS naar Radio 10. Dat station verzorgde via een U-bochtconstructie de programmering via Milaan.)

Maar we dwalen af. Want het heeft ook te maken met het OOG-archief, van de lokale radio in Groningen. En dus wat is 
de lokale invalshoek? In de laatste week van de Avondspits werden er jinglepakketten, die in de loop van de jaren in het 
programma waren gebruikt, per opbod verkocht.

OOG voor  Haandrikman

tekst: Theo van Halsema Foto: Frits Spits en 
Bert Haandrikman 
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Luisteraars/fans van het programma konden per telefoon een bod uitbrengen en de opbrengst van deze actie kwam geheel 
ten goede aan het Elisabeth Kalishuis, een tehuis waar blinden muziek konden maken.

Eén van de bieders was 
een zestienjarige jongen 
uit het Drentse Borger. 
De tiener, met een wel 
erg Drents accent, had 
eerder die week ook al 
meegeboden op één van 
de jinglepakketten. Ook 
in de laatste Avondspits 
waagde hij een kans maar 
werd al snel overboden 
door meer kapitaalkrach-
tige luisteraars.

Wat veel mensen dan 
niet wisten is dat deze 
jeugdige radioluisteraar 
een boerenzoon was. In 
gedachten zie je zo’n jon-
gen in een blauwe over-
all en op klompen lopen 

tussen de koeien van zijn vader. Toch is deze jeugdige radioluisteraar uit Borger niet van plan om later ook veehouder te 
worden. Hij had andere ambities. ‘Later als hij groot is wil hij graag bij de radio gaan werken, en als het even kan samen 
met zijn idool Frits Spits’.

Bij de landelijke radio willen werken, en een Drents accent hebben, dat zijn twee zaken die niet echt goed samengaan. Dat 
had Bert (want we hebben het hier natuurlijk over Bert Haandrikman) zelf ook al in de gaten. In een interview vertelde Bert 
ooit dat hij op zijn videorecorder afleveringen van het NOS-Journaal opnam  (internet bestond toen natuurlijk nog niet) om 
de Nederlandse uitspraak goed te oefenen.

Een paar jaar later ging Bert studeren aan de Rijksuniversiteit van Groningen, en in 1992 besloot hij om te solliciteren als 
redacteur/ verslaggever bij OOG Radio. Daar ging hij reportages maken voor de nieuwsredactie.  In de zomer van 1992 
maakten Bert en ik in de regio diverse live campingshows, en na de verhuizing naar de Akkerstraat in 1993 ging Bert ook 
presenteren.  Het begon bij Vision FM met ‘Het paard van Sint Martinus’, later (toen OOG Radio weer terug was) volgden 
andere programma’s zoals ‘Middagpauze’.

Toen Jurgen van den Berg programmaleider was, en er korte lijnen met RTV Noord waren, kon Bert in de tweede helft van 
de jaren ‘90 gaan presenteren bij Radio Noord. Op een gegeven 
moment verscheen er vanuit Hilversum een vacature waarin iemand 
werd gevraagd om af en toe Frits Spits te vervangen bij KRO’s ‘Tijd 
voor Twee’,  Bert twijfelde geen moment en ging solliciteren. En dat 
lukte! Regelmatig verving hij Frits Spits op Radio Twee.

Het vervolg is bekend, in de afgelopen jaren konden we Bert horen 
in programma’s als de ‘Top 2000’, ‘Helemaal Haandrikman’, en mo-
menteel presenteert Bert al weer een tijd zijn ‘Hier is Haandrikman’. 
En recent was Bert namens Radio Twee op de Olympische Spelen 
in Zuid Korea om ook daar vandaan de Radio 2 luisteraars te infor-
meren. Maar de liefde voor radio begon voor Bert met het luisteren 
naar de Avondspits, en zijn eerste stappen op radiogebied  zette hij 
bij OOG Radio. Wel een bijzonder verhaal. Dat jinglepakket van de 
Avondspits is hem dan niet gelukt om binnen te halen, alle andere 
‘jongensdromen’ zijn wel werkelijkheid geworden!

Hier is de laatste Avondspits van Frits Spits op Radio 3, van zaterdag 
2 april 1988:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _
continue=2&v=NgQjWq86KO8
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Foto: Een Albert Heijn als kruidenierszaak in mid jaren 50, Korreweg Groningen (archief databank Albert Heijn)

In Engeland en Amerika zijn er gigantisch grote supermarkten te vinden die vooral zijn gebouwd langs de snelweg, winkels 
die tot meer dan twintig keer groter zijn dan de huidige grote supermarkten in Nederland. Let wel dat was in de jaren zestig 
en zeventig van de vorige eeuw al het geval. In Nederland zie je weinig van dergelijke uitspattingen wel in de omgeving 
van de snelwegen op industrieterreinen als het gaat om vestigingen van de MAKRO en de Zweedse gigant Ikea en hier en 
daar een Albert Heijn.

Maar grootgrutters als Aldi, Lidl en de Jumbo zie je, vanaf de snelwegen, alleen met hun grote distributiecentra. Tenmin-
ste als je weet waar deze gevestigd zijn. Niet alle grootgrutters werken met eigen vrachtauto’s voor bevoorrading van de 
winkels. Als je een vrachtwagen van Peter Appel ziet dan zit de kans er zeker in dat deze onderweg is naar één van de vele 
filialen van Albert Heijn. Opzienbarend vind ik persoonlijk de prachtige colonne aan gele vrachtauto’s die het Jumboconcern 
langs de weg heeft, maar dat ter zijde.

Er zijn daadwerkelijk plannen geweest van het uit Zaandam opererende AH-concern. In het najaar van 1970 werden er 
– hoewel slechts kort – onderhandelingen gepleegd met het gemeentebestuur van Groningen te komen tot de vestiging van 
een zogenaamd ‘zelfbedieningswarenhuis’. De directie van Albert Heijn had in eerste instantie de gedachten laten gaan naar 
een stuk leeg industrieterrein van rond de twee hectare in de omgeving van het Eemskanaal, gelegen ten westen van de 
weg van de Verenigde Naties en gelegen tussen het oude Winschoterdiep en de Europaweg en – plein. Men was op zoek 
naar een stuk grond niet te ver weg van – wat men toen noemde -  de bewoonde wereld, waarbij niet alleen een groot 
gebouw diende te komen maar ook voldoende ruimte zou zijn voor een gigantisch parkeerterrein, uiteraard met voldoende 
verbindingswegen.

Het ging om het grote stuk grond waar nu ondermeer de Barkmolenstraat is gevestigd en het daarachter braakliggende 
terrein waar in de komende tijd ook bouwactiviteiten zijn te verwachten. Een woordvoerder van het concern, mr. Kollen, 
meldde aan een verslaggever van het Nieuwsblad van het Noorden dat men ook nog andere terreinen als eventuele optie 
in Groningen had. Rond 1970 had de directie van Albert Heijn besloten een voorzichtige start te maken met dergelijke 
zelfbedieningswarenhuizen in de buurt van snelwegen. Zo werd in het voorjaar van 1971 een zogenaamd ZBW geopend in 
Vlissingen en stonden dergelijke projecten ook gepland in de directe omgeving van Leeuwarden en Maastricht, terwijl er in 
andere plaatsen ook dergelijke vestigingen werden voorbereid.

En in Zaandam was er al groots nagedacht over de plannen voor Groningen. Het ZBW zou een oppervlakte van rond de 

Het snode plan dat 
nooit doorgang vond

tekst: 
Hans Knot
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6000m2 beslaan met aan de voorkant een parkeerterrein dat in principe drie keer zo groot zou worden als het gebouw zelf. 
Een van de voornaamste kenmerken was het gegeven dat verkoop, in vergelijking met warenhuizen in de binnenstad van 
Groningen, uitsluitend op de begane grond zou gaan plaats vinden. Naast de gebruikelijke sortering aan supermarktproduc-
ten zou er ook ruimte komen voor een uitgebreide sortering non-food producten.

Omdat het om een zelfbedieningswinkel ging 
dienden die non-foodproducten in principe draag-
baar te zijn. Het zoeken naar bijvoorbeeld koel-
kasten en bankstellen werd bij voorbaat uitgeslo-
ten. Woordvoerder Kollen voegde eraan toe dat 
producten waar eerst door de gehele familie over 
gediscussieerd en gestemd diende te worden, uit-
gesloten waren tot opname in het productenpak-
ket. Door een journalist van het Nieuwsblad van 
het Noorden werd hem nog gevraagd wanneer 
het warenhuis er zou komen in Groningen, waar-
op Kollen meldde dat het er eigenlijk al zou dienen 
te zijn. “Lukt het niet hier, dan weet ik nog een an-
dere plek, namelijk daar waar het huidige voetbal-
stadion van GVAV in het Oosterpark is, want die 
gaan toch verhuizen.” Wel, dat laatste duurde nog 
vele jaren alvorens de Euroborg er kwam. Albert 
Heijn zijn ZBW kwam er niet in Groningen.

Ik kan me niet herinneren dat ik ooit weer iets heb gelezen over de plannen tot bouw aan de Europaweg op een stuk terrein 
waarvan je zou kunnen zeggen dat het ten zuiden van het toenmalige Aagrunol terrein was gesitueerd. Al vrij snel na de 
eerste berichten inzake de eventuele komst van de grootgrutter werd er al melding gemaakt van een enorme bodemvervui-
ling in dat deel van de gemeente Groningen, waarbij ondermeer arseen en andere giftige stoffen waren aangetroffen. Het 
zou tot in 2008 duren alvorens het immense terrein geheel schoon verklaard werd en er geen enkele winkel werd gevestigd 
maar een nieuwe woonwijk, genaamd de Meeuwen.

Een nostalgisch plaatje dan maar weer. 41 jaar geleden waren ze ook al in the picture. Wie had de poster aan de muur in 
1977, zoals wordt geadviseerd in bijgaande advertentie van Muziek Express? (HK)
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Aandacht in de volgende link voor een interessante documentaire over de jaren zestig van de vorige eeuw.
https://www.theguardian.com/film/2018/mar/10/michael-caine-what-ruined-60s-drugs-my-generation-interview

Nieuwe Radio Mi Amigo International Informatie:
▪WEBSITE - www.radiomiamigo.international
▪FACEBOOK PAGE - https://www.facebook.com/Ra-
dio-Mi-Amigo-International-7609
▪STUDIO - studio@radiomiamigo.international
▪ONLINE - http://87.118.112.44:8010/;mp3
▪SHORTWAVE - 6085 kHz / 7310 kHz / 3985 kHz

Liefst rond de 350 foto’s hebben Martin van der 
Ven en Hans Knot uit hun archieven gehaald om 
een mooi herinneringsalbum ter nagedachtenis aan 
Graham Gill te maken. Vooral in deel 3 en 4 zijn veel 
foto’s terug te vinden over zijn jeugd en beginjaren 
van zijn radioloopbaan:
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/al-
bums/72157667729830018

Aandacht voor het nieuwe all star radiostation United DJ in een artikel in the Times vindt je hier:
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/all-star-djs-from-radio-1-radio-luxembourg-radio-caroline-back-in-the-groove-
with-bid-to-rule-airwaves-again-mike-read-dave-lee-travis-diddy-david-hamilton-tony-prince-peter-antony-emperor-rosko-
laurie-holloway-hsxk5q6mm

Interessante video over de Voice of Peace vind je via de volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZTKFC8J4CyU&app=desktop

Internet  Surftips
Martin van der Ven 

en Hans Knot
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Bankrekening:  NL85 INGB 0004 0657 00 tnv Mediacommunicatie

Bestellen:  vermeld op de overschrijving aub uw adres en de bestelling. Of stuur een mailtje met 
deze gegevens naar: jvh@mediacommunicatie.nl 

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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