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Beste lezers,
Van ‘Yihaa!’ tot ‘Oengaa!’: we beginnen deze FWN 
met een artikel over countrymuziek en eindigen met 
Joost de Draaijer. En daar tussenin zit hopelijk weer 
voor elck wat wils. Soms zijn de overgangen wat ab-
rupt. Zo gaan we van ‘They’re Coming To Take Me 
Away, Ha-Haa!’ naar de vioolklanken van Benny Behr. 
Maar er zijn ook vloeiender overgangen: bijvoorbeeld 
van de Katholieke kerk naar bloedwijn. 

Van Lieuwe van der Velde kregen we een mooi ar-
tikel toegestuurd over het Plimsollmerk. Zelf zag ik 
beelden van de Onedin Line voor me toen ik het las. 
En André van Os dook voor ons weer in de omroep-
historie en kwam met een zeer opmerkelijk televisie-
debat uit 1971 boven water. Ger Kruger deelt met ons 
een herinnering aan Toshiba en Radio Noordzee. 

Bij de cover van deze FWN schreef Hans Knot een 
eigen interpretatie. Deze kunt u vinden op bladzijde 
22. Neemt u trouwens af en toe ook eens kijkje op 
onze website http://freewave-media-magazine.nl ? 
Naast de artikelen uit FWN vindt u hier wekelijks de 
nieuwste column van Hans Knot. Maar voor nu: 

Veel leesplezier, 
Jan van Heeren

Inhoud
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Country

Deze keer sta ik onder meer even stil bij een aantal country programma’s uit mijn archief dat ik recentelijk 
beluisterde. Daar was er ook een bij van helaas ook veel te vroeg overleden Dave Cash. Gedachten gingen 
daarbij naar lang geleden toen bijvoorbeeld vaak de Jim Reeves Show op Radio 390 werd beluisterd. Zelfs 
twee jaar na zijn overlijden was er nog volop aandacht voor ‘the late great’, zoals hij wel werd genoemd in 
die dagen. Na zijn tragisch vliegtuigongeluk in 1964 kwamen er nog tal van nooit eerder uitgebrachte songs 
via de platenmaatschappij RCA op de markt.

Volgens de platenmaatschappij waren er in Nederland in 1965 zelfs meer dan 1 miljoen platen van hem ver-
kocht. Ze brachten dan ook de één na de andere verzamelaar uit. In 1966 stond op vele hitlijsten in diverse 
landen het nummer ‘Distant drums’ op de eerste plaats en vroeg menigeen zich, aangaande Jim Reeves af: 
‘Is it really over?’.

De populariteit van de Country and Western Muziek steeg 
enorm in ons land, vergeleken met omliggende landen. Had 
Radio Veronica een drietal jaren eerder bijvoorbeeld nog maar 
45 minuten per week een speciaal programma, in 1966 was 
dat al drie uren per week. Ook bleken er speciale fanclubs voor 
country muziek en individuele artiesten als paddenstoelen de 
lucht in te schieten. Wie herinnert zich niet Nashville Tennes-
see, een programma van Cowboy Gerard, ofwel Gerard de 
Vries. Iedere dinsdagavond was het via de 192 meter midden-
golf te beluisteren tussen 20 en 21 uur op Radio Veronica.

Maar ook op een aantal andere tijdstippen kwam de coun-
trymuziek, meestal in blokjes van een half uur voorbij. Twee 
keer in de maand was er ruimte voor de muziek van de eerder 
gememoreerde Jim Reeves waarbij presentator Pim Jacobs in 
mijn geheugen terugkeert. Ook was er een programma waarin 
een gast werd geïnterviewd met in gedachten het gegeven dat 

er binnen de countrymuziek ook vele stromingen zijn waarover gesproken kon worden.

    1966: 
Country muziek-
programma’s, 
bisschop Bekkers 
en een gek 
op de radio

TEKST:  
HANS KNOT

Gentleman Jim Reeves



Uiteraard werd er binnen de wat we nu de publieke omroepen noemen, geluisterd naar het succesvolle Vero-
nica. De VARA nam het besluit dat eens in de veertien dagen 
er ook een country programma op de radio diende te komen. 
Het gebeurde op Hilversum 3 en werd samengesteld door de 
uit Eindhoven afkomstige Will Smulders. In eerste instantie 
was het een half uur met alleen oude country muziek maar 
om de luisteraars meer ten gunste te zijn werd er op een 
bepaald moment ook de nieuwere muziek gedraaid.
 
Op de dinsdagen was er verder via Hilversum 1 destijds op 
de KRO al vele jaren een programma gepresenteerd door 
Lex Tondeur. Tussen 18.00 en 18.20 uur werd het Country 
and Western Express genoemd. Voornamelijk werd er nieuwe 
muziek aan de luisteraars voorgesteld. Wim Harsma, destijds 
ook verantwoordelijk voor het samenstellen van de Arbeidsvi-
taminen bij de AVRO op de radio, had ook zijn eigen country 
programma onder de noemer ‘AVRO’s Hillbilly Time’.

Op de zaterdag was er in 1966 via de NCRV op Hilversum 3 het programma ‘Matinee van de lichte muze’ 
te horen. Een segment van dit programma heette: ‘Strictly Country Style’ en was voor velen het beste pro-
gramma in haar muzieksoort op de Nederlandse radio destijds. Van 11.02 tot 11.25 uur werd het geprogram-
meerd. Presentator was Nico Barendz producer was Jo Eummelen.

Ook mogen we niet vergeten dat in 1967 op het toen nieuwe station Radio 227 liefst drie programma’s waren 
waarin aan deze muzieksoort aandacht werd besteed: ‘Country Rise’, ‘Country Style’ en ‘Country Live’ en bij 
Radio Caroline North het immens populaire ‘Country and Western Jamboree’ dat wekelijks werd gepresen-
teerd door Daffy Don Allen.

Belangrijkste platenmaatschappij aangaande country and westernmuziek was zonder meer RCA die sterren 
onder contract had als Connie Smith, Eddy Arnold, Bobby Bare, Hank Locklin, Don Gibson, Skeeter Davis, 
Hank Snow, Chat Atkins en de erfgenamen van Jim Reeves. Een mooiere stal kun je bijna niet voorstellen 
voor die tijd. Het platenlabel werd in Nederland trouwens gedistribueerd door Inelco.

Bisschop Bekkers

Katholiek Nederland en veel meer mensen waren in 
1966 zeer geschokt toen in de maand mei de bisschop 
van Den Bosch, mgr. Bekkers, aan de gevolgen van een 
hersentumor, kwam te overlijden. Hij was zeer bemind 
en viel vooral op door zijn optredens in KRO’s Brand-
punt en sommige radioprogramma’s van deze omroep. 
Na zijn overlijden vond er een plechtige uitvaart plaats 
die ook via de KRO radio was te beluisteren. Duizenden 
mensen stonden langs de route richting Sint Oedenro-
de, de plaats waar Wilhelmus Marinus Bekkers geboren 
was en dus ook zijn laatste rustplaats kreeg.

Na zijn overlijden verscheen er op het platenlabel van 
Philips een Langspeelplaat met preken, toespraken, in-
terviews en een lied uit de speciale uitvaardienst. Maar 
ook hadden de samenstellers niet alleen van de KRO 
toestemming gekregen materiaal te mogen gebruiken 
ook werd de AVRO benaderd 10 vragen die ooit aan de 

bisschop waren gesteld door Mies Bouwman op de plaat te mogen zetten, uiteraard inclusief de antwoorden. 
De baten van deze LP, die ook massaal werd gekocht, kwamen ten goede aan de zielzorg en het sociaal 
maatschappelijk werk onder de woonwagenbewoners in ons land.
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Een ‘gek’ op de radio

1966 was helemaal geen slecht muziekjaar. Er kwamen vele hits voorbij die 50 
jaar later nog steeds op de ons geliefde radio zijn te beluisteren. Alleen voor 
die ene song waarmee we destijds tot vervelens toe werden geplaagd tot slot 
een klein beetje meer aandacht. Het was de uit New York afkomstige Jerry 
Samuels, geboren in mei 1938, die tot in 1966 vooral enige bekendheid had 
als liedjesschrijver, onder meer van de titelsong van de Sammy Davis jr. LP 
‘The shelter of your arms’.

In 1966 was Jerry echter zelf tot vervelens toe op de radio te beluisteren en 
haalde hij in de VS een eerste plaats, in Engeland de vierde en in Nederland de 
dertiende plaats in de Top 40. Dertien het gekkengetal? Hadden we met een 
schizofreen te maken die op de achterkant van de single hetzelfde nummer liet 
persen maar dan van achter naar voren gedraaid? Onder het pseudoniem Na-
poleon XIV zong hij: ‘They’re coming to take me away Ha-Haaa!’ Het komt er op neer dat het een klaagzang 
was (zo lang we van zingen kunnen spreken) omdat zijn hond was weggelopen. Als gevolg daarvan was hij 
totaal buiten zinnen geraakt maar een fijne toekomst was toch in het vooruitschiet want spoedig zouden de 
mannen met schone witte jassen hem halen om hem naar een gelukkig tehuis te kunnen brengen. 

Zoals zo vaak in die jaren was het, wanneer er weer 
eens een afwijkende song voorbij kwam, en dat kan van 
dit nummer zeker gezegd worden, ook weer tijd voor 
Nederlandstalige covers. Die kwamen er dan ook door 
Floris VI met ‘Ze nemen me eindelijk mee, ha haa.’ 
Achter Floris VI stond Dick Rienstra ter-
wijl een song met dezelfde 
titel maar met een andere 
tekst werd ingezongen door 
ene Hugo de Groot, die in 
werkelijkheid Cees de Man 
heette. De Radio Veronica 
Top 40 werd ook door deze 
beide heren gehaald met als 
hoogste plaats een dertiende. 
Misschien wel een notering die 
met opzet op die plek is gezet. 
Als die song weer eens was te 
horen deed ik mijn transistor-
radio een paar minuten uit of 
schakelde ik naar een van de 
andere popstations.
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Zijn naam werd thuis vaak genoemd als hij weer eens te beluisteren was in een radioprogramma of te zien 
was op de televisie in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Vader vertelde dan dat Benny Behr een 
leeftijdsgenoot was en hij in Groningen was geboren en hem vaak had ontmoet. Ook vertelde hij dat Benny 
een uitstekende violist was die al decennia optrad. Vader, die lid was geweest van de KOV in Groningen (Ka-
tholieke Oratorium Vereniging) wist ook te melden dat Benny Behr – samen met Sem Nijveen – wel in een 
begeleidend orkest had gespeeld bij de optredens van het KOV.

Behr werd op 27 februari 1911 geboren en kreeg de naam Benjamin Behr mee. Vanaf zijn achtste jaar kreeg 
hij vioolles en als tiener speelde hij al bij de Groninger Orkest Vereniging, dat gezien kan worden als de voor-
loper van het Noordelijk Filharmonisch Orkest. Bij de GOV in Groningen, waar Benny Behr op zijn zeventiende 
levensjaar al in speelde bleef hij negen jaar actief.

Naast het spelen van klassieke muziek was hij ook dol op Jazz en vele malen nam hij zijn koffergrammofoon 
mee naar repetitieavonden om zijn collegae te laten genieten van zijn platen zoals Louis Amstrong en Django 
Rheinhard zijn Hotclub de France. Hij had daarbij het geluk dat de toenmalige dirigent van de GOV, Kor Kuiler, 
er zelf ook plezier aan beleefde. Mede door het enthousiasme van Benny Behr en enkele andere leden van de 
GOV ontstond in 1933 de formatie: ‘The Blue Lyres’, waarin hij zelf altsaxofoon speelde. Men had onder meer 
engagementen in Groninger uitgaansgelegenheden uit die tijd als Frigge, Astoria en de Harmonie.

Zo ging er een anekdote waarin Benny Behr een rol speelde. Als er een zondagavond concert was van het 
GOV in de Harmonie in Groningen werd de pauze door hem niet benut om een kop koffie of thee te drinken. 
Hij gunde zich daar geen tijd voor. Hij snelde liever per voet naar Astoria, dat verderop in de Oude Kijk in ’t 
Jatstraat, niet ver verwijderd van de Harmonie, was gelegen. Niet dat hij geen grote interesse had voor de 
klassieke muziek of dat hij erg veel van dansen hield. De ware reden was dat hij graag van de pauze van het 
klassieke concert gebruik maakte zich te voegen bij de anderen leden van ‘De Blue Lyres’, die vaak in Astoria 
optraden op de zondagavonden.

Hij speelde daar een paar nummers mee om vervolgens terug te gaan naar de Harmonie en het werk 

6 • FREEWAVE Nostalgie










van Brahms en Mozart mee te 
spelen. Ook na afloop van het 
klassieke concert verdween 
Benny Behr naar de overkant 
van de straat om in Astoria 
zijn band tot het middernach-
telijke uur aan te voeren. Het 
werd ook van hem verwacht, 
want immers was hij de leider 
van de voornoemde band. 

Maar na een aantal jaren be-
sloot hij toch dat er in Gro-
ningen niet veel brood op de 
tafel kwam met de optredens 
en besloot hij naar het wes-
ten te verkassen. Vanaf 1937 
speelde hij vervolgens als 
saxofonist bij ‘Jack de Vries’ 
Internationals’ uit Amster-
dam, waar ook zanger Leo 
Fuld aan was verbonden en 
een groep die als zeer be-
langrijk voor die tijd werd om-
schreven. Voor de aanvang 
van de Tweede Wereldoorlog 
trouwde Benny Behr met een 
niet-Joodse vrouw, Wien Bouwina Sijtina Havinga. Daarom genoot hij, net als de anderen die met niet-Joden 
getrouwd waren, tijdelijk beperkte vrijheid, totdat ook de Joden uit gemengde huwelijken zich dienden te 
melden of opgepakt werden.

Aanvankelijk werd Benny Behr in maart 1944 opgesloten in een vrij gematigd kamp nabij Havelte, in Drenthe. 
Nadat hij op een gegeven moment Havelte illegaal had weten te verlaten, werd hij opnieuw in Groningen 
gearresteerd door twee Nederlandse SD-agenten, die hem op 1 augustus 1944 naar Westerbork brachten, 
waar hij opgesloten werd in de strafbarak. Toen deze barak begin september werd opgeheven, nadat het 
laatste transport uit Westerbork naar Auschwitz/Birkenau was vertrokken, mochten Benny Behr en 50 mede 
strafgevangenen zich bij de rest van de kampbewoners voegen. Benny overleefde het kamp en werd samen 
met 877 medegevangenen op 12 april 1945 door de Canadezen bevrijd.
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Radio en meer
de 60’er jaren

Benny Behr (links) en Sem Nijveen [ANP Historisch Archief - http://www.anp-archief.nl/
page/2176438/nl, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49124785]

Metropole Orkest, 1945



Twee weken na de Bezetting speelde Benny Behr 
al weer in verschillende orkestjes en liet zich onder 
meer in Hilversum steeds vaker zien en horen. Hij 
trad daar allereerst toe tot het net opgerichte Me-
tropole Orkest dat bloeiende jaren beleefde onder 
leiding van Dolf van der Linden. Op een bepaald 
moment werd hij benoemd, samen met jeugdvriend 
Sem Nijveen, tot concertmeester. Hilversum leerde 
hem dus goed kennen maar ook luisterend Neder-
land.

Naast het werk voor het Metropole Orkest werkte 
hij ook voor het Jan Corduweners Ballroom Orkest, 
de Klompendansers onder leiding van Cor Steyn 
en het orkest van Ger van Leeuwen. En ook deze 
orkesten kwamen veelvuldig voorbij bij de Hilver-
sumse omroepen via de radio. Benny Behr kreeg 
op een bepaald moment een veel grotere aanhang 
doordat hij meer en meer solo was te horen.

Vanaf 1955 was hij ook meerdere malen op de tele-
visie te zien. De eerste keer was dat trouwens samen met zijn jeugdvriend Sem Nijveen in een televisiepro-
gramma van de VARA dat de geschiedenis is ingegaan als ‘Saint Germain des Prés’. Het was een programma 
in zwart wit waarin Tom Manders als Dorus een belangrijke rol speelde. Bij de VARA kreeg Behr later samen 
met Jan Corduwener Sr. een eigen programma, ‘Varietéve’. Ze speelden daar op verschillende instrumenten 
want naast de viool was ook het geluid van onder meer de fluit, een saxofoon en een klarinet in het pro-
gramma te horen.

Met Sem Nijveen vormde hij in 1959 ook een komisch viool-duo onder de naam de Behr-brothers, dat inter-
nationale roem verwierf met muzikale acts. Ze traden steeds vaker op in de shows van Tom Manders, die met 
het idee kwam tot oprichting van dit duo. In de jaren erna verdiepte Behr zich meer en meer in de Hongaarse 
en Roemeense muziek, waarbij zijn viool-soli in dit genre zijn specialiteit werd. Maar hij maakte ook speciale 
LP’s met onder meer de Joodse zanger Nathan Spiro en hij had grote bewondering voor het werk van Jascha 
Heifetz, David Oistrach en Zino Francescatti. Dat Benny Behr al dan niet met Sem Nijveen meer en meer op 
de televisie kwam betekende niet dat hijzelf in die tijd een toestel aanschafte. 

Zijn muzikale loopbaan zou nog tot in het tweede deel van de jaren zeventig doorgaan waarbij hij onder 
meer in het orkest van Dick Bakker speelde. Vanaf 1990 voelde hij zich verlaten door mensen die hem vroe-
ger op handen droegen. Op 16 augustus 1995 overleed Benny Behr op 84-jarige leeftijd in zijn toenmalige 
woonplaats Hilversum.

Zie hier een fragment uit een VARA 
programma waarin naast Benny 
Behr ook Cor Steijn en Sem Nijveen 
te zien en te horen zijn.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=bIHTdRjhhmw

Bronnen: 
Trouw 1995
Groninger Poparchief
www.geni.com
www.holocaust-lestweforget.com/musician-ben-
ny-behrdutch.html
Wereldkroniek 1957
Wikipedia
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Het was maandag 9 juli alweer 14 jaar 
geleden dat Tony Allen overleed op 54-
jarige leeftijd. Eind juni dat jaar kreeg ik 
de informatie dat Tony naar een hospice 
werd gebracht, het Marie Currie Hospice 
in Hampstead. De zorg voor Tony bij hem 
thuis was op dat moment niet langer 
mogelijk. Het was al 3 jaar bekend dat 
Tony keelkanker had. Aanvankelijk werd 
verwacht dat hij begin 2002 zou sterven, 
maar zijn sterke karakter hield hem lan-
ger dan verwacht in leven. In de vroege 
ochtenduren raakte Tony in coma en 
stierf in vrede.

Voor wie Tony Allen niet kende: hij was 
een zeer professionele presentator met 
een zeer ruime ervaring in muziek, pro-
ductie en voice over werk. Voor degenen 
die sinds 1967 met hem werkten was 
Tony niet altijd dezelfde man als hij op de 
radio klonk. Hij kon heel moeilijk zijn voor 
zijn collega’s en bemanningsleden van de 
zendschepen, waarop hij door de jaren 
heen werkte. Er zijn veel verhalen over 
zijn wangedrag. In 1972 had ik voor het 
eerst een ontmoeting met hem en sinds-
dien heb ik hem meermaals ontmoet.

Gelukkig kan ik je vertellen dat ik nooit 
de slechte ervaringen heb gehad met 
Tony, waar anderen veel over gesproken 
hebben. Hij had altijd een gewillig oor en 
leek een goede natuur te hebben. Samen 
hebben we veel herinneringen gedeeld. 
Hij begon zijn carrière op 17-jarige leef-
tijd aan boord van de MV Comet van Ra-
dio Schotland. Hij probeerde aan boord 

van de MV Mi Amigo te komen 
in 1967, nadat de Marine Offen-
ces Act van kracht werd. De di-
recteur van Radio  Caroline vond 
het echter niet een goed idee om 
een jonge jongen voor langere 
tijd op een schip in internationale 
wateren te zetten.

Tony moest wachten tot 1971 
voor hij zijn carrière als radio-
deejay op zee kon hervatten 
aan boord van het MEBO II, het 
radioschip van Radio Northsea 
International. Misschien wel het 
meest legendarische programma 
dat ik me herinner was op 30 

Opmerkelijke introductie 

Tony Allen
14 jaar later

tekst:  Hans Knot

Tony Allen (rechts) bij Radio Scotland



september 1972, toen Tony officieel RNI2 opende, een radiostation dat korter dan twee dagen lang in de 
lucht was. Radio Veronica, verhuisde naar 538 meter en zodra de oude 192-zender van Radio Veronica de 
ether verliet, kwam er een ander sterk signaal op de 192. Het was RNI2, een speelgoedstation van Radio 
Northsea International, met als doel zich voor te stellen aan de luisteraars van Veronica en hen hopelijk te 
winnen voor het RNI in de toenmalige toekomst. In deels perfect Nederlands presenteerde Tony Allen met 
volle vreugde deze opening.

Na zijn RNI-dagen ging Tony naar de Voice of Peace, het vredesstation van Abe Nathan. Samen met een 
team van technici was er een periode van lang en hard werken in New York, waar de MV Cito van het VOP 
technisch werd geïnstalleerd. Daarna kwam de reis naar Europa en moeilijke tijden in Spanje en Frankrijk. 
Het duurde maanden voordat het station eindelijk de internationale wateren voor de Israëlische kust be-
reikte en Tony dit station weer opende. Hij verbleef lang aan boord van het schip, met een onderbreking 
in 1976 toen hij een korte periode voor Radio Seagull en Radio Caroline ging werken en in Europa was te 
beluisteren.
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Tony Allen bij RNI: met Dave Rogers op het dek van de Mebo II en in de studio met Terry Davis (boven) en Peter Chicago (onder)

1978: Zeezenders 20, met v.l.n.r.: Ton van Draanen, Paul Hollingdale, Stuart Russell, Tony Allen en Graham Gill



Toen ik in de jaren negentig van 
de vorige eeuw voor het eerst on-
derzoek deed voor mijn boek over 
De Stem van de Vrede, interview-
de ik veel voormalige mensen die 
voor de Voice of Peace hadden ge-
werkt en bijna elke keer begonnen 
mensen heel enthousiast te praten 
over de manier waarop Tony zijn 
ervaring bij hen kon overbren-
gen. Hij was een zeer creatieve 
persoon, niet alleen voor de luis-
teraar, maar ook om het met zijn 
collega’s te delen. Toen hij mid ja-
ren zeventig terug was in Europa 
op de MV Mi Amigo presenteerde 
hij zelfs veel programma’s in zijn 
romantische Nederlands toen er 
tapes ontbraken van zusterstati-

ons als Radio Atlantis en Radio Mi Amigo. Voor Tony was non-stop muziek een taboe. Ook was hij te beluis-
teren in de periode 1989/1990 op Radio Caroline.

In de jaren tachtig werkte Tony trouwens bij Scottish Television en enkele Ierse commerciële radiostations, 
zoals Radio Nova, Sunshine Radio en South Coast Radio. Met zijn prachtige stem was hij tegelijkertijd te 
horen op de Irish Public Radio RTE als voice over. In de jaren negentig was hij tijdens de RSL van 1995 in de 
Londense haven opnieuw voor één dag te horen. De Ross Revenge lag voor anker in de Docklands en toen ik 
op een dag het schip op ging om mijn eigen programma te doen, zag ik Tony voor het eerst sinds jaren. Hij 
was in een zeer slechte stemming toen de toenmalige programmadirecteur Johnny Reece hem had verteld 
om het schip te verlaten en nooit meer terug te komen.

Tony had na het maken van 
een programma zijn goede 
temperament verloren en gaf 
zure commentaren op jonge-
re deejays. Het zou jaren du-
ren voordat Tony weer werd 
uitgenodigd om programma’s 
te doen op de satellietversie 
van Radio Caroline. Jammer 
dat zijn stem al in slechte 
conditie was, maar toch was 
zijn ervaring te horen in de 
manier waarop hij presen-
teerde en zijn eigen muzikale 
keuze maakte.

Nadat bekend werd dat Tony 
kanker had, heb ik het ge-
luk gehad hem in november 
2002 nog een keer te ont-
moeten. Het was een verrassing want ik zou officieel Robin Banks op Piccadilly Circus om twee uur op een 
zaterdagmiddag ontmoeten om gezamenlijk naar een pub te gaan om bij te praten. Hij zat in het verkeer vast 
en Tony Allen stond daar plotseling een deed zijn armen om me heen als hartelijke begroeting. Wat volgde 
was weer een middag vol vreugde, een goed biertje en vele herinneringen. Herinneringen die ik met Tony 
heb gedeeld zal ik altijd in het achterhoofd blijven houden. En ze komen vaak terug in het geheugen zelfs 
nu, 14 jaar na zijn overlijden.
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Aan het dansen tijdens een Caroline Road Show (1979)

In de studio aan boord van de Ross Revenge



Het was halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw dat eerst stapsgewijs en vervolgens met reuzen-
stappen de verandering in de liturgieviering binnen de Katholieke Kerk in Nederland plaatsvond en ongeveer 
tegelijkertijd met dezelfde snelheden het kerkbezoek minder en minder werd. Deels had dit te maken met 
het gegeven dat het aantal diensten, dat er in de diverse kerken werd gehouden, afnam.

Ikzelf ben Rooms-katholiek opgevoed van de in mijn ogen meer strengere vorm. Dit betekende onder meer 
dat je op zondag minimaal 2 kerkdiensten diende bij te wonen, vaak de zogenaamde Hoogmis waarbij drie 
‘Heren’ waren betrokken. De Hoogmis werd geleid door de eigen pastoor Schoenmaker met de hulp van 
een van de kapelaans van de St. Franciscusparochie aan de Zagemuldersweg in Groningen. Bijgestaan door 
tevens een hulppriester uit een andere parochie. De kerk zat in de jaren vijftig en het begin van de jaren 
zestig van de vorige eeuw dan ook behoorlijk vol.

Kerkgangers hadden hun vaste plaats in de rijen banken, waarbij vaak een flink bedrag jaarlijks werd betaald 
door het hoofd van het gezin, de vader. Je wist dan ook al vrij snel welke families in je directe omgeving op 
de knieën zouden gaan. Niet snel zal je 
daarbij de geur van wierook en kaarsen 
vergeten, evenals de druppels van het 
wijwater dat gesprenkeld werd alsook de 
goedkope parfumgeur van de vrouw in de 
bank voor je. In de namiddagen mocht je 
naar het zogenaamde avond lof.

Maar dan was je er nog niet van af, want 
er volgden nog twee gezinsmissen die ’s 
ochtends om 7 uur nuchter werden be-
zocht. Tweelingbroer Egbert had wel eens 
de neiging om ongewild neer te gaan van-
wege flauwte. Er waren verder nog twee 
schoolmissen en op vrijdag mocht je op 
schoolse wijze klassikaal ter biecht gaan. 
Ik zat destijds op de St. Ludgerusschool 
aan de Tuinbouwdwarsstraat in Gronin-
gen, dat viel onder de Heilig Hartkerk in 
de Moesstraat. Dat betekende biechten 
bij of Pastoor Kemper of Kapelaan Dien-
der.

Het voordeel daarvan was dat, wanneer 
we ook nog eens verplicht met het ge-
zin ter biecht gingen, op de zaterdag de 
Franciscuskerk werd aangedaan en twee 
andere biechtvaders aanwezig waren en 
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Kentering bij de 
Katholieke kerk




De Sint Franciscuskerk in Groningen 
(foto: Hans Knot)



dus de eerder gedane vrijdagbiecht nog eens met dezelfde zonden kon worden herhaald. “Gaat heen en bid 
20 wees gegroetjes” en je was weer van de wekelijkse routine verlost.

Er kwam in 1966 een duidelijke kentering 
toen het bleek dat na het zogenaamde Twee-
de Vaticaans Concilie in de liturgievieringen 
van de Rooms Katholieke Kerk weinig meer 
onmogelijk genoemd mocht worden. Er zat 
dus volop ruimte in tot aanpassing aan de 
nieuwe tijden. Het was Kapelaan L. G. J. Bijl 
van de Tilburgse Vredesparochie die duide-
lijk de publiciteit opzocht en op 30 april van 
dat jaar bliezen de muzikanten van de South 
Jazz-band in de Tilburgse Vredeskerk de 
sfeer van door orgel begeleide Gregoriaanse 
liturgiegezangen misschien wel voor goed de 
mist in. De kerk was die dag het klankbord 
voor Dixielandmuziek en de zogenaamde 
community-gospel-singing.

Voorafgaand aan deze dienst had al een 
generale repetitie voor de Dixieland-mis 
plaatsgehad op Tweede Paasdag in dezelfde 
Tilburgse kerk. Voor de 1200 beschikbare 
plaatsen in het kerkgebouw hadden toen 
tweeduizend mensen zich gemeld. Aan de 
unieke gelegenheid was geen ruchtbaarheid 
gegeven behalve dan een mededeling vanaf 
de preekstoel aan de parochianen op de Eerste Paasdag. Met die kern van parochianen werden samen met 
de South Jazz-band enkele malen de muziek en de gospelsongs doorgenomen. Kapelaan Bijl — grijs kos-
tuum, wit overhemd met zwarte das — zei na de generale dienst: “We waren toch wel wat huiverig voor het 
experiment met zoveel mensen in de kerk, maar alles is goed gegaan. Niemand is gaan swingen of hossen 
of zoiets.”

Een beatband op het altaar, als ware het hun tweede podium, waaide vrij snel ook naar het Bisdom in het 
Noorden over en bleek enige tijd succesvol te zijn, hoewel de vele oudere kerkgangers het bij lange na niet 
konden waarderen dat de zogenaamde Latijnse mis met Gregoriaans gezang meer en meer verdween. Een 

van de voordelen die sommige pas-
toors in de Groninger kerken van de 
incidentele beatmissen zagen, was 
het in de kerk houden van de jonge-
ren en het terug in de kerk brengen 
van de reeds afvallige jongeren.

In het begin van de jaren zestig waren 
die nog te paaien door na de Hoog-
mis de kerkbibliotheek, gevestigd in 
een lokaal van de school achter bij-
voorbeeld de Franciscuskerk, te ope-
nen zodat er goede religieus getinte 
boeken konden worden geleend maar 
ook volop aan stripmateriaal. Echter 
kon het uiteindelijk een gedeeltelijke 
leegloop niet voorkomen.
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Een plaatopname van de bijzondere mis

St. Ludgerusschool Groningen



Maar weer eens gedoken in mijn collectie oude advertenties. Deze keer niet al te beste kwaliteit doordat 
de pixels in deze foto nogal grof zijn. Afkomstig is de advertentie uit 1957. Pleegzuster Bloedwijn doet mij 
altijd weer terugdenken aan de etalage aan de Korreweg van de firma WEKA, een drogisterij annex mini 
apotheek in Groningen. Daarin stond altijd een kartonnen advertentie voor dit ‘geneesmiddel’, soms ook met 
een echte fles erbij.

Er zouden krachtige middelen inzitten waardoor, na het drinken van een glas of meer, de gebruiker zich veel 
beter zou voelen. Pleegzuster Bloedwijn was een merknaam van het Nederlandse bedrijf Chefaro. Ofwel: 
Chemische fabriek Rotterdam en het was een Nederlands farmaceutisch bedrijf met zijn belangrijkste vesti-
ging in Rotterdam.

Chefaro was in de jaren 50 tot en met 70 van 
de vorige eeuw de grootste fabrikant van zelf-
zorgproducten en vrij verkrijgbare geneesmid-
delen in Nederland. Het bedrijf ontwikkelde 
bekende producten zoals Davitamon, het be-
kende rode pilletje dat deels de levertraan ver-
ving, Azaron onder meer tegen jeuk en ‘Pre-
dictor’, wel of niet zwanger zijn test. In 2001 
ging de onderneming op in Omega Pharma en 
in 2012 werd het bedrijf in Rotterdam gesloten 
en werd de productie in het buitenland, onder 
meer in Oostenrijk, voortgezet.

De advertenties in vooral de weekbladen in 
de jaren vijftig riepen vooral de vrouwen en 
de oudere mensen op hun geluk te beproe-
ven door regelmatig een glaasje Pleegzuster 
Bloedwijn tot zich te nemen. Het was in die tijd 
alleen bij apotheker en drogist te koop, later 
was het veel breder verkrijgbaar, onder meer 
bij grootgrutter Albert Heijn.

De effectiviteit van het drankje werd later heel 
sterk in twijfel getrokken want velen vonden 
dat toegevoegde middelen geen invloed had-
den op het lichaam behalve dan dat de alcohol 
verlammend kon werken. In 1998 bepaalde de 
Reclame Code Commissie dat het niet langer 
als medicijn mocht worden aangeduid, juist 
omdat het alcohol bevat. Was en is er sprake 
van volksverlakkerij en kwakzalverij?
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ttekst: 
Hans Hans 
KnotPleegzuster Bloedwijn



 
Stel: je verzint een televisieprogramma, uit te zenden aan de vooravond van de Tweede-Kamerverkiezingen, 
met lijsttrekkers van alle politieke partijen. De lijsttrekkers komen allemaal naar een theater in de hoofdstad 
om te debatteren en de kijkers mogen telefonisch vragen stellen. Het was een ideetje van Wibo van de Linde, 
chef van AVRO’s Televizier in 1971. De Kamerverkiezingen zouden de volgende dag, woensdag 28 april, 
plaatsvinden. Maar het plan viel in het water, de uitzending ging niet door en de verwarring was enorm.

Joop den Uyl, fractieleider van de PvdA, vatte zijn kritiek samen: “Er is in praktisch alle televisieuitzendingen 
die we de laatste jaren gehad hebben geen poging gedaan om werkelijke duidelijkheid te scheppen in de 
brij van politieke meningen. Het was geen propaganda voor de democratie en geen propaganda om naar de 
stembus te gaan.” Den Uyl stond in zijn kritiek op de AVRO niet alleen. Maar liefst zeven politieke partijen 
(PvdA, D’66, PPR, KVP, ARP, CHU en VVD) vonden de door Wibo bedachte opzet van het tv-programma ver-
werpelijk en “een groot politiek circus”. 

Kom daar vandaag de dag nog eens om, na even fel bekritiseerde lijsttrekkersdebatten als dat van RTL 
(Balkenende tegen interviewster: “Wat lacht u lief”) en het verstrekkende debat na de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2002 met Pim Fortuyn, Ad Melkert en Hans Dijkstal. Daarover wellicht een andere keer meer; 
het waren in elk geval uitzendingen die wél doorgingen. Het debat van AVRO’s Televizier werd op het laatste 
moment vervangen door de Tom Jones Show…

Het was dinsdagavond in theater Bellevue in Amsterdam en de uitzending was al tot in de puntjes voorbe-
reid. De enige afhaker was de SGP, om “principiële redenen”, waarschijnlijk vanwege het blote feit dat het 
hier om een televisieuitzending ging. Dan om drie uur ’s middags wordt er gebeld. Het is PvdA-voorlichter Ab 
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Verkiezingsdebat 
valt in het water

tekst: André van Osfoto: Kippa, ANP Historisch Archief



Sligting, die zegt te spreken namens alle grote politieke 
partijen. Ze willen een andere opzet van het program-
ma en Sligting somt op: er moeten drie blokken komen. 
Het eerste blok met partijen die nog niet in de Tweede 
Kamer zitten maar wel meedoen aan de verkiezingen, 
dan een blok met kleine partijen die al wel zetels heb-
ben en een derde blok met de grote politieke partijen, 
waaronder men ook D’66 (toen nog met apostrophe) 
en de PPR schaart. En dit alles uiteraard zonder ‘inter-
rupties’ van de kijkers.

De AVRO beraadt zich en komt een uur later met een 
compromis op de proppen: ze stemmen in met de door 
de grote partijen gewenste drie blokken, maar houden 
vast aan de interrupties. Voor de partijen is dat niet 
genoeg en dan hakt de AVRO, vlak voor de uitzending, 
zelf de knoop door: “We willen deze uitzending niet ge-
dicteerd zien door grote partijen. Het gaat niet door”. 
Wibo van de Linde maakt het besluit zelf, op camera, 
bekend. Lijsttrekkers Den Uyl (PvdA), Geertsema (VVD) 
en Van Mierlo (D’66) waren wel naar de studio geko-
men in een poging de ruzie uit te praten met het hoofd 
van de AVRO televisie Henk van der Molen, Wibo van de 
Linde en Ferry Hoogendijk. Zij hielden de AVRO man-
nen voor dat het de politici niet duidelijk was gemaakt 
wat het “karakter van de uitzending” zou zijn.

In theater Bellevue ontstaat “groot tumult” als 
bekend wordt dat de uitzending niet doorgaat. 
De kleine partijen eisen dat er wel wordt uitge-
zonden en op dat moment wordt de Tom Jones 
Show ingestart. Politici en AVRO-mensen blijven 
door vergaderen om tot een ‘gezamenlijke ver-
klaring’ te komen, maar zelfs dat lukt niet die 
avond. Ze gaan uiteen en beleggen allemaal een 
eigen persconferentie. AVRO’s Ferry Hoogendijk 
richt zijn pijlen vooral op de PvdA die “van meet 
af aan” de opzet zou hebben gehad om “de uit-
zending de grond in te boren”. De mooiste con-
clusie kwam van het excentrieke Kamerlid Boer 
Koekoek, die overal een complot in zag en ook nu 
woedend was: “Ze hebben mij in de Tweede Ka-
mer al die jaren belazerd, dat is nu niet anders.” 

En dat “grote politieke circus” rond lijsttrekkers-
debatten zou jaren later doodgewoon zijn.
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Verkiezingsposter in Groningen 1971 (foto: RUG)

Wibo van de Linde in 1969 (foto: Ruud Hoff, ANP Historisch 
Archief [15386524], ANP)



FREEWAVE Nostalgie  • 17

Recentelijk fietsten we in de stad Groningen langs een imposant gebouw, waar we eigenlijk bijna nooit 
langskomen, en mijn vrouw vroeg wat voor functie dit gebouw had. Ik vertelde haar dat daar, tot 2008, de 
belangrijkste telefooncentrale van de PTT (KPN) in onze stad was gevestigd, in een gebouw dat in 1958 was 
geopend. Duidelijk geef ik aan dat het de belangrijkste telefooncentrale was want er waren er veel meer in de 
stad, maar dan in meer kleinere gebouwen om zo optimaal de maar steeds meer groeiende stad Groningen 
in de vorige eeuw te kunnen voorzien van de nodige telefoonverbindingen en -aansluitingen.

Uiteraard hebben we het dan over de periode dat de telefonie in ons land een monopolie was van de PTT. 
Nergens werden er in die tijd posters aangetroffen waarin telecommunicatiebedrijven zich aanprezen om 
toch vooral goedkoper te zijn dan een andere provider; ze waren er nog gewoon niet. Mobiele telefoons 
was iets van laat in de jaren tachtig dat redelijk grote exemplaren sporadisch werden gezien als een bijna 
onbetaalbaar apparaat. Hoe snel is het communiceren sindsdien totaal veranderd?

Maar niet altijd waren er snelle oplossingen te vinden in de vorige eeuw. Wat nu ondenkbaar lijkt gebeurde 
in 1971 toen de gemeente Groningen en de PTT niet tot een gezamenlijk besluit konden komen voor de 
plaatsing van een nieuwe telefooncentrale in of in de omgeving van de toenmalige nieuwbouwwijk Lewen-
borg. Zorgelijk werd over het probleem al in januari 1971 in de kranten geschreven over de te verwachten 
problemen: ‘De bewoners van de nieuwe Groninger woonwijk Lewenborg zullen het, als de eersten van hen 
in de loop van 1972 hun dure woningen daar betrokken zullen hebben, minstens vier jaar zonder telefoon 
moeten doen. De gemeente Groningen en het telefoondistrict Groningen praten al ongeveer drie jaar over 
een plaats voor een telefooncentrale in dit nieuwe stadsdeel.’ 

Tijdens een persconferentie had de toenmalige directeur van het Telefoondistrict, ir. F.W. van der Haer, dui-
delijk zijn mening gegeven door te stellen: “Als er niet gauw schot in deze zaak komt zal de centrale zeker 
niet voor 1976 gereed zijn en dat kan betekenen, dat de mensen vier jaar op een telefoonaansluiting moeten 
wachten.”

De bouw en de inrichting van de nieuwe centrale zou volgens hem zeker vier jaar in beslag nemen. De moei-
lijkheden vloeiden voort uit het feit, dat de gemeente Groningen en de PTT erg lang bezig waren geweest een 

Gewoon niet
 meer  te  geloven

 tekst: Hans Knot

Het voormalige Telefoonkantoor [door: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=31368564]
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plaats voor deze centrale uit te zoeken. De gemeente Groningen had het telefoondistrict in eerste instantie 
een plaats voor de telefooncentrale aan de westkant van Lewenborg (bij een te bouwen kantorencentrum) 
aangewezen. Aangezien deze plaats moeilijk te bereiken zou zijn, omdat er pas later gebouwd zou worden, 
verzocht de directie van het PTT telefoondistrict om een plaatsje dichter bij Lewenborg.

Namens de gemeente Groningen was ir. H. J. Dix, toenmalig directeur van de dienst stadsontwikkeling en 
volkshuisvesting, betrokken. Hij stelde desgewenst: “Maar de wens in dat deel van Lewenborg was niet aan-
trekkelijk want er was alleen nog maar een globaal bestemmingsplan,” PTT en gemeente Groningen werden 
het uiteindelijk erover eens dat de telefooncentrale bij het toekomstige winkelcentrum in het midden stads-
deel zou worden gebouwd. De gemeente Groningen kocht er zelfs een extra stuk grond voor. Het bezwaar 
van de PTT was naderhand echter, dat dit stukje land moeilijk te bereiken zou zijn. Ir. Dix zag dit echter niet 
zo: “Via de oude stadsweg kan een noodweg voor de bouw worden aangelegd. Als met de inrichting wordt 
begonnen zullen de wijkstraten al klaar zijn.”

In elk geval kreeg de gemeente het verzoek van de PTT om een nog zuidelijker gelegen plaatsje, in het 
eigenlijke Lewenborg, voor de bouw van de telefooncentrale vrij te maken. Tijdens een gesprek tussen beide 
instanties werd door ir. F.W. van der Haer gezegd dat de aansluitingen met Lewenborg-zuid, waar het eerst 
gebouwd zou gaan worden, niet moeilijk zouden zijn door een noodverbinding aan te leggen. De PTT, zo gaf 
hij aan, wou wel graag een centrale bouwen in Lewenborg-noord.

Ir. Dix had de indruk, dat de plannenmaker van de PTT zich met het aantal toekomstige aansluitingen in 
Lewenborg verrekend had, dat ze gedacht had de aanvragen uit de stad zelfs in de toenmalige centrales op 
te kunnen vangen: “Ik heb de indruk dat die centrales te klein zijn en dat ze dat in Noorddijk willen opvan-
gen.” 

De vraag- naar telefoonaansluitingen nam vooral in de tweede helft van de jaren zestig snel toe. In de jaren 
1969 en 1970 hebben zich als het ware ‘explosies’ voorgedaan. Voor het jaar 1971 verwachtte het telefoon-
district Groningen een aanvraag van ruim 21.000. Men hield er verder rekening mee, dat 1971 zou worden 
afgesloten met een wachtlijst van bijna 7000. In de stad Groningen waren begin 1971 enkele stadsdelen 
waar geen nieuwe telefoonaansluitingen konden worden gemaakt. Dat was onder meer het geval in de 
woonwijken Vinkhuizen, Selwerd en Paddepoel. Medio 1971 werd daar de centrale Selwerd voor uitgebreid, 
zodat dan de wachtlijst van ruim 300 kon worden afgewerkt.
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Men vreesde echter, dat er tegen het eind 
van dat jaar opnieuw een confrontatie met 
een nieuwe wachtlijst zou volgen. De direc-
teur van het Telefoondistrict had nog een 
ander nieuwtje en wel dat de aangeslote-
nen binnen zijn district nog enige tijd dien-
den te wachten met het zelf automatisch 
kunnen kiezen van nummers in het bui-
tenland. Totdat dit wel het geval zou zijn, 
diende men verbindingen aan te vragen via 
een speciaal nummer waarachter telefo-
nistes zaten die de verbindingen tot stand 
brachten. Reden was een enorme vertra-
ging in de oplevering van een internationale 
automatische telefooncentrale, die gepland 
was voor plaatsing in Rotterdam. Wel werd 
er gesteld dat de verwachting was dat eind 
1972 iedere Nederlander zelf rechtstreeks 
een verbinding met het buitenland zou kun-
nen maken.

De quoten in bovenstaand verhaal komen 
uit het Nieuwsblad van het Noorden, de re-
gionale krant die destijds vanuit Groningen 
werd verspreid. Dat de directie van het Te-
lefoondistrict niet blij was met de verslag-
geving bleek enkele dagen later toen een 
ingezonden brief in dezelfde krant werd 
gepubliceerd.

‘Op woensdag 20 januari was er een persconferentie belegd door het Telefoondistrict Groningen, waarin aan 
vertegenwoordigers van de pers opening is gegeven over de stand van zaken. Over het algemeen is dit een 
hachelijke zaak. Men weet nooit hoe het overkomt. Maar we mogen niet klagen. Trouw, de Asser Courant, de 
Winschoter Courant en zelfs het Algemeen Dagblad gaven een eerlijk verslag. Alleen de hoofdredacteur van 
het Nieuwsblad van het Noorden staat op wat gespannen voet met de waarheid.

In het rubriekje ‘Commentaar’ van het Nieuwsblad van vrijdag 22 januari staat onder het hoofd: ‘Kritiek op 
PTT’ het volgende: “Wanneer bijvoorbeeld in de nieuwe wijk Lewenborg nog niet direct telefoon kan worden 
aangelegd, dan neemt men maar noodmaatregelen, dan verdubbelt men zijn inspanning maar. De uitleg 
waarom iets niet zal gebeuren interesseert ons minder dan de uitleg van wat men gedaan en ondernomen 
heeft om iets wel te laten gebeuren. Dat element missen wij.”

Dat element had de schrijver niet hoeven te missen wanneer hij in staat was geweest voldoende interesse te 
brengen om de nota, die wij aan de journalist van het Nieuwsblad hebben verstrekt, te lezen. Hierin staat: 
‘Groningen Noorddijk en Lewenborg. Verwacht wordt dat de eerste woningen in dat gebied begin 1972 zul-
len worden betrokken. Voorlopig zullen de bewoners van dat gebied kunnen worden geholpen door hen aan 
te sluiten op de telefooncentrale Ruischerbrug, die daartoe is vergroot en waarvan de capaciteit voor zover 
mogelijk wordt uitgebreid’.

Dat wij dus wel iets hebben gedaan, dat wij inderdaad noodmaatregelen hebben genomen, dat wij onze in-
spanningen meer dan verdubbeld hebben (we maakten in 1970 130 pct. méér aansluitingen dan vóór 4 jaar), 
het is het Nieuwsblad allemaal medegedeeld. Wat moeten we meer in twijfel trekken: hun leescapaciteit of 
hun goede trouw?’ De directie van het Telefoondistrict.

In de volgende link een idee hoe men in een telefooncentrale vroeger ter werk ging.
https://www.youtube.com/watch?v=KlaWNLXJwIQ



In de tijden nadat de zeezenders voor de Nederlandse kust, zo was de bedoeling in 1974, via een wetgeving 
zouden worden verdreven, was er gelukkig nog een aantal dat werd opgestart. Te denken viel daarbij aan 
stations als Delmare, Monique, Laser, Radio 819 en Radio 558. Maar ook het doorgaan, ondanks de wetge-
ving, van Radio Mi Amigo en Caroline mag niet worden vergeten.

Een ander gegeven was dat er in tal van steden en dorpen in Nederland meer en meer radiostations met een 
professionele opzet werden opgericht en zeer succesvol werden met vele luisteraars en vele invallen van de 
toenmalige RCD. Er werd grof geld verdiend door stations vooral in het westen van ons land. Lokale radio 
kwam er pas in 1985, waarbij ik de eer had als eerste presentator te mogen functioneren van Radio Stad in 
Groningen. Let wel, je kon de eerste weken van Radio Stad het station niet via de radio beluisteren daar het 
signaal slechts werd uitgezonden via het televisie-informatiekanaal van de lokale kabel van destijds.

Na de ziekenomroep periode, waarbij ik een 13 tal jaren actief was, besloot ik wat breder radio te gaan 
maken wat al vrij snel zich uitte in het maken van programma’s voor diverse stations in Groningen als Lago 
FM, K98, Radio Groningen en Radio Atlantis en Den Haag (Hiro), België (Nova) en nog een aantal andere 
stations. De programma’s werden destijds gewoon opgenomen in de studio van Park Radio Producties in 
Groningen, waar ook de productiemaatschappij Intersounds Producties haar opnames maakten. Park Radio 
Producties maakte programma’s voor ziekenomroepen en bejaardentehuizen maar sommige medewerkers 
deden veel meer.

Intersounds Producties werd gerund door Kees ‘Snor’ Hoogland, een cafetariahouder aan het Rivierenhof te 
Groningen, die zo de nodige lijntjes richting de sportverenigingen had. Hij vond ons, Paul Peters en Ton Vogt 
ofwel Paul de Haan en Hans Knot, bereid om voor diverse sportverenigingen reclamespots in te spreken. 
Uiteraard waren de eerste namen onze deejay en voice-over namen. Zo kon het gewoon gebeuren dat onze 
stemmen niet alleen waren te horen via het illegale radiostation Radio Groningen maar ook in de ijshal van 
Groningen, waar GIJS ijshockey beoefende. Verder onder meer in de toenmalige Martinihal, waar basketbal 
werd gespeeld door Donar en in het Oosterparkstadion voor de wedstrijden van FC Groningen.
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foto: Hans Knot in de weer voor Radio Groningen

Legaal & illegaal 
naast elkaar






Radio Groningen was een project waarbij een viertal mensen programma’s opnam op doordeweekse dagen, 
die op de zondagavond en de woensdagavonden werden uitgezonden. Eerst vanaf een locatie aan de Ooster-
singel in Groningen vrijwel tegenover de oude poortingang, en later vanuit de gemeente Eelde. De wekelijkse 
programma’s kregen veel response via een postbusnummer, dat daarvoor speciaal in gebruik werd genomen. 
Uiteraard bleven de sponsoren niet uit en werden er grappige commercials gemaakt voor een diversiteit aan 
bedrijven. Van een hengelsportwinkel in Hoogkerk tot een bloemist in de Martinistad en van een platenzaak 
tot en met een barbier, alles werd aangepakt om het station draaiende te houden.

De platenzaak de Cirkel, ging zelfs zo ver door iedere week alle nieuwe LP’s, die men belangrijk vond, te 
leveren voor het draaien in de wekelijkse Cirkel LP show. Zelfs kwam het zover dat vanuit Delft een casset-
teband aan ons werd opgestuurd waarop een nieuwe groep zich voorstelde. Een platencontract had men nog 
niet maar het ging om de eerste opnamen van een groep met de naam ‘De Dijk’. 

Gekke dingen deden we destijds, waaronder promotiespots maken waarin we de luisteraars, en dus de Stad 
Groningers, probeerden duidelijk te maken dat inzet voor het milieu heel belangrijk was. Gelukkig heb ik een 
aantal van deze spots recentelijk digitaal gemaakt en bijna 35 jaar na het produceren daarvan besef ik dat de 
overal voorkomende glasbak rond die tijd werd geïntroduceerd. In één van de spots promootten we destijds 
het nut van het toen nog groene monster.

De naam Park 
Radio Produc-
ties ontstond 
trouwens door 
het gegeven 
dat de pro-
ductiestudio 
was gevestigd 
op een zol-
derverdieping 
aan de Park-
weg in Gro-
ningen. De-
zelfde zolder 
waar tegelij-
kertijd heftige 
verbindingen 
werden ge-
draaid op zondagen via de korte golf en de zogenaamde Whisky Oscar Groep. Illegale verbindingen waarbij 
geprobeerd werd op één dag zoveel mogelijk staten van de VS te bereiken via verbindingen met collega 
‘amateurs’ en ook de overzeese gebieden werden aangedaan. Er ontstond een wekelijkse competitie met 
Errol, Marcel, Jelle en Hans met als doel wie de meeste staten die dag zou contacten. 

De radioprogramma’s werden niet alleen voor Radio Groningen gemaakt want daarvoor hadden we de AM 
al onveilig gemaakt. Paul de Haan en Hans Knot hadden namelijk kennis gemaakt met ene Jacob, die in de 
buurt van Vlagtwedde op een boerderij woonde en met hoogvermogen zijn zender de betonlucht instuurde. 
Hij zag wel wat zitten in een speciale show met radionieuws. Nu hadden we, samen met een aantal anderen, 
destijds de Freewave opgericht. Een tijdschrift dat nu nog steeds bestaat maar niet alleen over de media 
maar vooral over nostalgie bericht. Aldus geschiedde en kwam een keer per maand de Freewave Informatie 
Show in de ether met Wil van der Enden, Paul Peters en Ton Vogt op Radio Nolan. Wil was mijn broer Jelle. 
Let wel, wij namen de programma’s op en weer anderen namen de banden aan en zonden ze uit. 

Er gebeurde dus behoorlijk veel in de studio aan de Parkweg, dat alles naast de vaste 40 uren baan die ik 
bij de universiteit bekleedde. Paul de Haan en ik besloten ook rond die tijd ons te verdiepen in de productie 
van een documentaire over de geschiedenis van de zeezenders. Maanden achterelkaar zaten we avonden 
lang scripts te schrijven, banden door te luisteren, montages te maken en verbindende teksten in te spreken 
hetgeen resulteerde in een documentaire met een lengte van 49 uur, die later nog verlengd werd met vele 
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Parkweg
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tientallen uren. Immers de geschiedenis van de zeezenders liep ondertussen nog steeds en dus konden er 
telkens aanvullingen op de documentaire worden gemaakt.

Vrijwel tegelijkertijd trok ons werk aandacht bij journalisten van een aantal kranten. Zo waren er velen die 
uitgebreid schreven over de immense productie van voornoemde documentaire en het Nieuwsblad van het 
Noorden pakte daarbij ook nog eens uit over het Radio Groningen project. Zo kon het gebeuren dat binnen 
een week twee foto´s in zowel de Volkskrant als in het Nieuwsblad van het Noorden werden afgedrukt die 
vrijwel identiek waren. Het waren foto´s genomen van de studio van Park Radio Producties. Op de ene stond 
ik afgebeeld met op de achtergrond het grote bandenarchief met radio-opnamen en op de andere foto ston-
den geen personen afgebeeld maar slechts de studio. We hebben destijds wel enigszins in de rats gezeten of 
er heldere momenten zouden komen bij vertegenwoordigers van de opsporingsdienst door beide foto’s naast 
elkaar te leggen. Gelukkig is het nooit zo ver gekomen. 

Je vraagt je af wat er aan de hand was met 
het echtpaar op deze foto uit 1967. Er was in 
die tijd alleen Nederland 1 en 2 en zwart wit tv 
met slechts een viertal uren per dag tv. Om half 
11 laatste Journaal en daarna sneeuw op de 
beeldbuis. De tafel zal ook wel niet met glazen 
zijn gevuld want dat gebeurde zelden door de 
week. Een abonnement op de krant was te duur 
en ze hadden elkaar waarschijnlijk niet zoveel 
meer te vertellen. 51 jaar later wonen en leven 
we in een veel weidse wereld met veel meer ob-
servaties en dus ook meer reden tot een goed 
gesprek.

Bij de 
voorplaat...



Een advertentie uit 1963
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Coffin ships; dat klinkt nogal luguber. Maar toch noemde de bemanning deze schepen zo destijds. Door hun 
ouderdom en slechte staat van onderhoud, waren ze destijds zeer berucht. Omstreeks 1850, op het keerpunt 
van scheepsbouw in staal, in plaats van hout, waren er nog veel houten zeilschepen over. Het merendeel was 
eigenlijk niet meer geschikt om een lading over zee te vervoeren en diende eigenlijk te worden gesloopt.

Ze waren gedeeltelijk verrot en lek. En in die tijd was er 
wel een soort van controledienst voor schepen, maar die 
waren redelijk snel van gedachten te veranderen dan wel 
omkoopbaar. En er was in die tijd zeker wel wetgeving 
om te bezien of een schip zeewaardig was. Als ze in een 
droogdok lagen werden de schepen gecontroleerd en de 
bemanning werd extra getraind, als dat nodig was, en ook 
het aantal reddingsloepen op een schip was erg belang-
rijk. Maar, dit gold alleen maar voor passagiersschepen en 
niet voor de vrachtschepen!

V o o r 
vracht-
schepen 

was vrijwel geen wetgeving en daar maakten veel reders 
dankbaar misbruik van. Vaak hadden ze nog een flink aan-
tal oude zeilschepen in bezit, die wat zeewaardigheid be-
trof allang niet meer aan de regelgeving voldeden. Maar 
de reders lieten, ondanks de regelgeving, steeds meer 
van dergelijke schepen voor een paar centen opknappen. 
Hier en daar een nieuw stuk hout en dan snel veel teer er 
overheen. Ook werd de naam van het schip veranderd, 
waardoor de geschiedenis van het schip moeilijk te ach-
terhalen viel.





tekst: Lieuwe van der Velde

Een standbeeld voor Plimsoll

Detail standbeeld



De bodem van een dergelijk schip werd vaak met grote 
stukken zinkplaat of koperplaat bedekt en zo leek het toch 
nog heel wat. Daarna werden ze geladen tot het uiterste. 
Met name een lading steenkool was zeer berucht. Op de 
hoge golven van de Atlantische oceaan, begon een derge-
lijke lading vaak te schuiven, met alle gevolgen van dien. 
En zo zijn heel veel van dergelijke ‘opgeknapte’ schepen 
vergaan. En dat was precies de bedoeling van de reders. 
De schepen waren namelijk heel goed verzekerd, dus als 
een oud schip niet terug kwam, dan was dat pure winst. 
Er is een verhaal bekend uit die tijd, dat een schip met 
steenkool wel terug kwam en dat de reder daardoor bijna 
failliet ging!

Alleen al in 1867 werden er door verschillende rederijen 
maar liefst 2533 vergane schepen gemeld! Over de men-
sen aan boord werd niet nagedacht, door dergelijke lieden. 
En de jonge Samuel Plimsoll zag dit ook en vond dergelijke 
praktijken verschrikkelijk. Langs de Theems in Londen, te-
genover de Houses of Parliament, staat een standbeeld 
van Samuel Plimsoll. En als je voorbijgangers vraagt, wie 
dat was, dan is er vrijwel niemand, die dit weet. En toch 
was Plimsoll de man die vele duizenden levens heeft ge-
red, door de invoering van een merk, dat op elk zeegaand 
vrachtschip staat. En aan dit merk kun je zien hoe ver een schip beladen mag zijn.

Hij werd dan ook al gauw de beschermer van de zeelieden genoemd. Maar voordat hij in die tijd zijn wet 
erdoor kreeg, vergingen er nog heel veel oude schepen. In 1869 kon Plimsoll melden dat er in dat jaar maar 
liefst 177 schepen waren vergaan. Er was een reder, die in drie jaar 28 schepen verloor, waarbij in totaal 105 
mensen die verdronken. Deze man is destijds rijk geworden, gewoon door de uitkering van de verzekering!

Alleen de schepen en de lading waren belangrijk. Velen zaten om werk verlegen en een reder kwam vaak in 
de kroeg met de aanmonsteringspapieren. Zo werd er heel vaak getekend onder invloed van drank en heel 
vaak voordat men het schip had gezien. Als je er dan de volgende dag achter kwam dat dit een gevaarlijk 
schip was kon je er niet meer onderuit om mee te varen. Probeerde je dat wel, dan werd je gearresteerd en 
de gevangenisstraffen hiervoor waren hoog. En dan had je gezin helemaal geen inkomsten. Maar toch waren 

er in 1870 meer dan 1500 man, die weigerden 
aan boord te gaan, nadat ze getekend hadden. 
Ze werden allemaal opgesloten en dit had toch 
voor de regering destijds een signaal moeten 
zijn. Maar helaas er gebeurde niets. Want wet 
is wet.

En Plimsoll probeerde hier dus verandering in 
te brengen. Niet alleen het weigeren, moest 
kunnen, vond hij, maar hij was vooral heel erg 
tegen het sterk overladen van de oude sche-
pen. Dan wist je bijna zeker dat je het schip 
zou verliezen. Dus Plimsoll had twee eisen:
- De zeewaardigheid van de schepen moest 
worden gekeurd en voor de lading moest er 
aan de buitenkant van het schip een lijn wor-
den geschilderd.
- Als de lading zo groot was, dat deze streep 
onder water verdween, moest de havenmees-
ter de bevoegdheid krijgen, om de dergelijk 
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Samuel Plimsoll



schip vast te houden. Tegenwoordig kennen we een aantal merken op de schepen. Er wordt zelfs rekening 
mee gehouden waar het schip vaart.

Maar dat hij hierdoor enorme tegenwerking kreeg was wel duidelijk. Hier hadden de reders namelijk abso-
luut geen belang bij! In het parlement liet hij een door hem ingesteld onderzoek zien, waarin duidelijk werd 
aangetoond dat er in de voorgaande 20 jaar niet 1 schip was gesloopt! Ze waren allemaal mis-/ge- bruikt, 
ten gunste van de reder! Tijdens zijn campagne om zijn wetgeving voor elkaar te krijgen gebeurde er iets, 
waardoor hij de publieke opinie achter zich kreeg.

In Bridlington kwamen vele schepen geladen met steenkool voor anker te liggen als er slecht weer op komst 
was. En de baai van Bridlington was een ideale plek om voor anker te gaan en voor de storm te schuilen. 
Want varen in een storm, met een lading steenkool was en is een zeer slecht idee. Op 9 februari 1871 lagen 
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De verschillende hedendaagse Plimsoll markeringen

De havenmond van Bridlington in 1871 (schilder onbekend)



er meer dan 400 zeilschepen voor anker, toen een Noordwesterstorm op zijn hoogtepunt was.

Mensen uit het dorp kwamen dit prachtige schouwspel bekijken. Zoveel schepen bij elkaar, kwam niet vaak 
voor. ‘s Middags nam de wind sterk af en de meeste schepen werden onder zeil gebracht en voeren weer 
naar open zee. Maar, in de nacht van 9 op 10 februari diepte de depressie snel uit en de windkracht nam bijna 
toe tot orkaankracht. Wat de mensen van Bridlington de volgende morgen te zien kregen was vreselijk. Men 
zag schepen onder het geweld van hoge golven, naar de kust toe komen. De bemanning was niet in staat 
om dit te stoppen. Andere schepen lagen al op de kust en waren in stukken gebroken.

Verschillende pogingen 
werden gedaan om tussen 
de dammen door te varen 
naar de baai, maar er kwam 
niet één schip door. Naar de 
schepen op de kust werden 
lijnen over geschoten en de 
uitgeputte bemanningen 
van de roeireddingboten 
probeerden steeds weer 
mensen op te pikken. Maar 
ook deze boten sloegen om 
en dit heeft uiteindelijk aan 
8 moedige roeiers het leven 
gekost. In totaal werden er 
28 doden gevonden van de 
schepen en de reddingsboot. 
Toen de volgende morgen de 
wind was afgenomen, lag de 
kust bezaaid met wrakhout, 
overleden mensen en steen-
kool. Een plaatselijke schilder heeft hier een houtskoolschets van gemaakt.

In de kerk in Bridlington is het kerkboek te zien, 
waar alle 28 slachtoffers in vermeld staan. Op een 
andere bladzijde in dit boek staan de personen 
vermeld waarbij ze geen naam konden vinden. 
Duidelijk is te zien: eleven sailors names unkown. 
Verdronken in Bridlington Bay tijdens de storm van 
10 februari 1871. Deze gebeurtenis gaf aanleiding 
tot een publieke kwaadheid en het was voor Plim-
soll de gelegenheid om zijn standpunten nogmaals 
kenbaar te maken.

Ook publiceerde hij in die tijd een boek. 
Maar dit boek was aanleiding voor vele 
reders om een rechtszaak tegen hem te 
beginnen. Ze wilden dat dit boek direct 
uit de verkoop werd gehaald. Om al deze 
juridische zaken te betalen verkocht Plim-
soll zelfs zijn huis en ging in een klein 
huurhuis wonen. Alle documenten van de 
rechtbankzaken worden bewaard in het 
regeringsarchief. En dat archief is beslist 
een bezoek waard. Bijna niets is (nog) 
digitaal en alles wordt bewaard op grote 
rollen. Echt iets buitengewoons. 
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Houtskooltekening van de ravage

Het kerkboek van Bridlington

Elf onbekende zeelieden...



Uiteindelijk werd zijn doorzettingsvermogen beloond met een wet, die het over-
laden van een schip strafbaar stelde. Nadat de bevolking aan zijn kant was, lukte 
het ook om bij de minster pre-
sident Benjamin Disraeli door te 
dringen.

Maar ook dit ging niet zomaar. 
Bij de verdediging van zijn wet-
geving in het parlement, had hij 
13 rechtszaken tegen zich en 
tijdens deze verdediging verloor 
Plimsoll zijn geduld. Hij noemde 
diegene die nog steeds tegen de 
wetgeving was, schurken en de 
reders noemde hij moordenaars. 
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minister president 
Benjamin Disraeli

Het betoog van Plimsoll 
in de rechtzaal

Een klein deel van het archief

Het boek “Our Seaman - An Appeal”
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Deze woorden waren in die tijd 
schokkend en de journalisten 
van diverse kranten doken er 
toen ook al boven op. Na lang 
debatteren, kwam ook de re-
gering tot het inzicht, dat het 
zo niet langer kon doorgaan. 
En uiteindelijk kreeg Plimsoll 
zijn wet erdoor. In dit docu-
ment zijn veel aanpassingen 
en veranderingen gemaakt. 
Maar dat was niet zo belang-
rijk. Er kwamen op de schepen 
de bekende lijnen, die aanga-
ven hoe diep een schip bela-
den mocht zijn. En dit heeft 
duizenden mensen het leven 
gered. De reders mochten de 
oude schepen niet meer tot 
de rand toe volgooien. En er 
werd veel beter op de onder-
houdstoestand gelet.

Het graf van Plimsoll wordt 
nog steeds onderhouden door 
gepensioneerde zeelieden. 
Zijn wetgeving is voor velen 
zeer belangrijk geweest en is 
dat uiteraard nog steeds.

Het document waar Plimsoll 
zo lang voor gestreden heeft.

Het graf van Plimsoll bij 
de kerk van Cheriton (ten 

oosten van Winchester)
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In februari 1971 werd de uitwisseling van programma’s tussen de NOS en Radio Moscow al na één uitzending 
stopgezet. De leiding van de NOS wilde meer weten over de positie van joden in de toenmalige Sovjet Unie. 
De serie uitwisselingsprogramma’s tussen Radio Moskou en de NOS was tot stand gekomen in het kader 
van het culturele verdrag tussen Nederland en de Sovjet-Unie. Het was de leiding van Radio Moskou die 
bekend maakte dat men na één uitzending voorlopig niet de 
uitwisseling kon voortzetten en dat men voor 1971 van meer 
programma’s diende af te zien in verband met het overladen 
programmaschema.

Uiteraard was de werkelijke reden dat men vanuit de Sovjet 
Unie met geen woord wilde ingaan op de vraagstelling die van-
uit Hilversum was ontvangen. Als regelmatige luisteraar naar 
allerlei korte golfdiensten, die in verschillende spraken waren 
te beluisteren, werd door mij ook afgestemd op de program-
mering van Radio Moskou. Het was de bedoeling dat in het 
tweede uitwisselingsprogramma, dat als titel ‘Tussen Lening-
rad en Rotterdam’ meekreeg, informatie zou worden verstrekt 
over de positie van de joden in de Sovjet-Unie. Een dergelijk 
verzoek was door de programmamakers in Hilversum bij de 
collega’s in de Sovjet Unie ingediend maar viel bij de leiding 
van Radio Moskou dus niet in goede aarde.

De opgegeven reden van een te volle programmering bleek 
achteraf vaker een gebruikelijke smoes te zijn om niet in te 
hoeven gaan op bepaalde wensen en vragen van westerse 
collega’s. De leiding van Radio Moskou liet de collega’s van de 

radio Moskou 
bedankte voor de eer

tekst: Hans Knot



NOS dagen later alsnog weten dat er geen enkele aanleiding 
was om van de positie van de joden in de Sovjet-Unie een zaak 
te maken, omdat al vaker was gebleken dat de publieke opinie 
in Nederland slecht geïnformeerd was over de werkelijkheid in 
de Sovjet Unie. Verder ging men niet in op in hoeverre dit was 
gebleken.

Radio Moskou, op een bepaald moment beter bekend als Radio 
Moscow World Service, was het officiële internationale radio-
station van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken, zoals 
de Sovjet Unie officieel heette. Op het hoogtepunt van haar be-
staan werden er door Radio Moskou programma’s uitgezonden 
in meer dan 70 talen met behulp van sterke zenders opgesteld 
in de Sovjet- Unie, Oost-Europa en op Cuba. Alle programma’s 
hadden te maken met een zogenaamde ‘Programmering direc-
toraat’. Zie het als een vorm van censuur die pas in 1991 werd 
opgeheven.

De eerste uitzending in een vreemde taal was in het Duits op 
29 oktober 1929, waarna programma’s in het Engels en het 
Frans volgden. Radio Moscow startte met haar uitzendingen in 
1922 met een zendstation in de regio Moskou, en een tweede 
kwam in de lucht vanuit een locatie in de omgeving van Lening-

rad in 1925. Radio Moskou kwam in 1939 ook met uitzendingen (op middengolf en kortegolf) in het Engels, 
Frans, Indonesisch, Duits, Italiaans en het Arabisch.

De redactie van Radio Moskou sprak al vroeg haar uitdrukkelijke bezorgdheid uit over de opkomst van de 
Duitse dictator Adolf Hitler tijdens de dertiger jaren van de vorige eeuw, en de Italiaanse dienst, uitzendend 
via de middengolf, werd enkele jaren later dermate gestoord door de Italiaanse dictator Benito Mussolini dat 
het doel van de programmering in het Italiaans werd gemist.

De Verenigde Staten werd voor het eerst het doelwit van Radio Moskou tijdens de vroege jaren vijftig van de 
vorige eeuw, gebruikmakend van zenders in de regio Moskou. Later werd West-Noord-Amerika het doelwit 
van de nieuw gebouwde Vladivostok en Magadan relay-stations. De eerste uitzendingen gericht op de landen 
in Afrika gingen in de lucht aan het eind van de jaren vijftig en wel in het Engels en het Frans.

In 1961 waren er via Radio Moskou voor het eerst programma’s in drie Afrikaanse talen te beluisteren, te 
weten in het Amhaars, het Swahili en het Hausa. Na verloop van tijd werden daar nog acht andere Afri-
kaanse talen aan toegevoegd. 
De begin jaren zestig werden 
ook gebruikt om centraal ge-
redigeerde nieuwsbulletins het 
licht te laten zien, hetgeen in 
augustus 1963 voor de eerste 
keer het geval was en waar-
mee luisteraars over de gehele 
wereld konden worden bereikt 
daar ze in alle diensten werden 
gebracht.

In de jaren zeventig van de 
vorige eeuw werd een cen-
traal team van commentatoren 
van Radio Moskou verenigd 
en verantwoordelijk voor het 
programma: ‘News and Views’. 
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Deelnemers aan dit toch wel ambitieuze project waren Viktor Glazunov, Leonid Rassadin, Yuri Shalygin, 
Alexander Kushnir, Yuri Solton en Vladislav Chernukha. In de loop der jaren groeide het programma uit tot 
een belangrijk informatief- en analytisch onderdeel van de internationale service van Radio Moscow.

Als je blijk gaf dat je had geluisterd naar de programma’s via een ontvangstbericht of gewoon een brief, 
dan kreeg je geheid een redelijk dikke enveloppe terug uit Moskou. Er was een speciaal team bij het station 
werkzaam om de post van de luisteraars te beantwoorden en dus kregen luisteraars in Nederland, naast de 
internationale folders, ook een in het Nederlands geschreven persoonlijke brief terug. Speciaal op de oudere 
jeugd gericht was er een club waar je lid van kon worden en zelfs werd de luisteraar genodigd om achter het 
toenmalige IJzeren Gordijn een bezoek aan de hoofdstad van het machtige land te brengen.

Tegen het einde van de jaren zeventig werd de Engelstalige service van het station omgedoopt in Radio 
Moscow World Service. Het project stond onder leiding van de al lange tijd bij Radio Moscow actieve journa-
list en manager Alexander Evstafiev. Later werd er een Service gericht op Noord-Amerikaanse landen, een 
Afrikaanse service en zelfs een speciale service gericht op de UK en Ierland. Allen werden geprogrammeerd 
in de Engelse taal en waren een paar uur per dag te beluisteren. Dit naast de reguliere 24 uurs Engelstalige 
World Service, evenals diensten in andere talen.

Ondertussen was mijn interesse in de programma’s van Radio Moscow in het begin van de jaren tachtig van 
de vorige eeuw tanende. Ik luisterde alleen nog, maar tevens zelden, naar de ‘Listeners Request Club’, dat 
werd gepresenteerd door Vasily Strelnikov. Radio Moscow was trouwens niet het enige kortegolf station dat 
werd beluisterd en aangeschreven, daarover een andere keer meer.

Wij woonden tot eind 1969 aan de 
Korreweg en een groot aantal wed-
strijden per jaar van de Groninger 
trots in die dagen, GVAV, werd des-
tijds door ons bezocht. Er werd dan 
samen met de buurman, vrienden en 
onze vader en beide broers in optocht 
naar de Zaagemuldersweg gelopen 
waar de jongelingen een plek zoch-
ten aan de Parkzijde op de jeugdtri-
bune. Mooie herinneringen die bij mij 
bovenkwamen bij het zien van de ad-
vertentie in de krant van donderdag 
10 december 1964. 

Er werd melding gemaakt van een 
uitverkocht stadion zodat er geen 

kaarten meer verkrijgbaar waren. Kom daar anno 2018 maar eens om in Groningen. En dan de aanwijzin-
gen die er werden gegeven inzake het parkeren. Op het Bodenterrein, die op zondagen toch niet voor de 
handel werd gebruikt en dus massaal van personenauto’s werd voorzien en velen in een lange tijd richting 
het stadion liepen.

Het was trouwens zeer slecht weer met veel regen en wind die 13de december en GVAV ging met 3-1 ten 
onder tegen Feijenoord.

Herinneringen 
bij een krantenbericht
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Woensdagavond 23 oktober 1968 hield dr. 
Fop. I. Brouwer voor de 1200ste keer zijn 
wekelijkse radiolezing voor de toenmalige 
Regionale Omroep Noord en Oost. Dr. Brou-
wer was al in augustus 1945 met deze cau-
serieën begonnen, toen de regionale om-
roep nog in dienst was van het Provinciaal 
Militair Commissariaat. Uit deze omroep is 
naderhand de regionale omroep Noord ge-
groeid, welke later werd uitgebouwd tot de 
regionale Omroep Noord en Oost (RONO). 
Weer later werd deze regionale radio op-
gesplitst in een aantal regionale stations 
en werden er televisie-uitzendingen toege-
voegd.

Door zijn werk bij de Regionale Omroep 
Noord en Oost werd de heer Brouwer ook 
uitgenodigd om mee te werken aan het 
zeer populaire zondagochtendprogramma 
bij de VARA: ‘Weer of geen Weer’ van pre-
sentator Bert Garthoff. In de winterperiode, 
zeer opmerkelijk, had dit programma een 
andere titel: ‘IJs en weder dienende’. 

In dit zondagochtendprogramma hield dr. Brouwer op zondag 20 oktober 1968 zijn 760ste radiolezing voor 
de VARA microfoon, zodat hij in totaal toen al bijna 2000 radiotoespraken gehouden had. Wel dient vermeld 
te worden dat al in 1939 Fop I. Brouwer een programma maakte bij de VARA met als titel: ‘Een wandeling 
door de herfstnatuur’.

Hoewel de lezingen voor de 
zondagochtend steeds op 
de band werden opgenomen 
en vanuit Groningen wer-
den doorgestuurd naar de 
studio in Hilversum, gingen 
de RONO-lezingen op de 
woensdagavond altijd ‘live’ 
de ether in. Beide program-
ma’s mochten zich lange tijd 
in een grote luisterdichtheid 
verheugen, zoals bleek uit de 
vele reacties die wekelijks op 
beide uitzendingen binnen-
kwamen.

Elke luisteraar, die vragen 
stelde, kreeg antwoord, het-
zij persoonlijk, hetzij in een 

Gedegen biologische voorlichter: 
Fop I. Brouwer

Tekst: 
Hans Knot

RONO Groningen
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van de radiotoespraken. Ik herinner me dat wij op de lagere 
school, zoals het toen nog werd genoemd, werden aangeraden 
de wekelijkse causerie van dr. Brouwer te beluisteren. Dit was 
heel eenvoudig door in het begin van de woensdagavond via de 
toenmalige draadomroep af te stemmen daar het signaal van de 
RONO ook op een van de vier kanalen, die een draadomroep-
ontvanger had, werd doorgestraald. 

Jarenlang geleden schreef ik een verhaal over mijn jeugd onder 
de titel: ‘Bromvliegezoem en onzelieveheersbeestjes’, waarin ik 
mijn radiodoop beschreef, die plaats vond in 1959 op 10-jarige 
leeftijd. Het was in een radioprogramma bij de RONO waarin de 
natuur en natuurbescherming de rode draad was en waarop ons 
in de lessen op de lagere school, de St Ludgerdusschool, door 
Juffrouw Remkes op werd gewezen.

In het programma op de RONO werden allerlei vragen door 
de luisteraars gesteld en vervolgens beantwoord en ook vragen 
van scholieren kwamen aan bod en iedere week werd er één 
van de vragenstellers beloond door naar het Martinikerkhof te 
worden uitgenodigd, waar de studio van de regionale omroep 

was gevestigd, om vervolgens in het programma zijn of haar vraag te stellen aan de bioloog. 

En daar lag dus mijn eerste ervaring toen ik werd uitgenodigd om een dubbele vraag te stellen. Heel veel 
meer dan de twee vragen weet ik niet meer van deze eerste aanraking met het medium radio aan de andere 
kant van de microfoon. De eerste vraag ging over het gezoem van bromvliegen en de tweede had betrekking 
op de stipjes op de rug van een onzelieveheersbeestje.

Fop I. Brouwer zou nadat Bert Garthoff afscheid had genomen en zijn programma een opvolger kreeg met 
‘Voer voor Vroege Vogels’ ook nog vaak te horen zijn bij de VARA. Dit programma had eerst Ivo de Wijs als 
de centrale presentator op de zondagmorgen. Opmerkelijk dat in dit programma tweelingbroer Egbert Knot 
in de jaren tachtig ook zijn ‘natuur’-bijdragen vanuit Groningen toeleverde. Het kan dus vreemd gaan. Die 
bijdragen kwamen dan niet vanuit de studio van de RONO of RTV Noord, zoals de regio omroep later heette, 
maar via de doorschakellijnen van de toenmalige PTT aan de Rijtemakersrijge in Groningen.

De Uher, met daarop de band met het opgenomen item, werd op een doorzendlijn aangeschakeld en spelen 
maar. Ondertussen stond in Hilversum een recorder het doorgespeelde 
signaal op te nemen. Ook voor het NOS programma ‘Met Het Oog Op 
Morgen’ gebeurde het later op deze manier met bijdragen van Henk 
Kok en mijzelf.

In zijn dagelijks leven was dr. Fop I. Brouwer directeur van de Mid-
delbare Landbouwschool der Groninger Maatschappij van Landbouw te 
Groningen. In 1958 was hij gepromoveerd met een proefschrift over 
het leven en werk van de natuurbeschermer Eli Heimans.

In het jaar 1979 stopte Fop I. Brouwer met zijn wekelijkse bijdragen. 
Brouwer publiceerde tal van boeken en werd diverse malen onder-
scheiden, onder meer met de Zilveren Anjer in 1989. In december 
1991 kwam hij in Haren op 79-jarige leeftijd te overlijden maar toch 
denk ik met regelmaat aan hem terug. We wonen vlakbij een spoor-
brug en daar rijden regelmatig de treinen van Arriva overheen. De 
treinen hebben namen van bekende Noorderlingen en één trein heeft 
de naam: ‘Foppe Inne Brouwer’. Ook is in Haren een straat naar hem 
vernoemd. 
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Sinds meer dan een halve eeuw wordt Nederland overspoeld door hitlijsten. Was het bellen van bevriende 
platenhandelaren verspreid over het hele land, om te vernemen welke verkoopcijfers er in de afgelopen week 
waren, wel eerlijk te noemen? Was er niet sprake bij Radio Veronica en Radio Noordzee om bepaalde platen 
in de Tipparade, Troef 20 en nadien in de Top 40 en respectievelijk in de Top 50 voorbij te zien komen omdat 
de artiesten waren ondergebracht bij de muziekuitgeverijen verbonden aan één van de beide radiostations?

Gedachten waar we in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw niet bij stil stonden en pas later reali-
seerden dat het warempel het geval was geweest met bepaalde songs. Je kunt natuurlijk gaan discussiëren 

bij welk van de twee stations zogenaamde 
‘in-huis muziek’ het meeste werd geplugd en 
bovendien, zonder vermeldenswaardige ver-
koopcijfers toch een hitnotering kreeg binnen 
de hitlijst. Dit met als doel de platenwinkels 
toch maar vooral de betreffende song in te 
laten kopen om alsnog hogere verkoopcijfers 
te krijgen.

Ook andere stations als Radio Luxembourg en 
Hilversum 3 hadden hun eigen hitlijst, waar-
bij vooral bij eerst genoemd station de pla-
tenmaatschappijen heel veel invloed hadden 
gehad door het inkopen van zendtijd waar 
binnen alleen hun eigen uitgegeven muziek, 
vaak met lengte van maximaal 1 minuut, werd 
voorgesteld. Dit met als reden zoveel moge-
lijk muziek van bijvoorbeeld het DECCA label 
binnen de toegestane uitzendtijd te kunnen 
voorstellen aan de luisteraars.

We kregen in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw ook te maken met ‘Poptelescoop’, een 
wekelijkse folder met daarin tal van hitlijsten 
die radiostation gerelateerd waren. Niet alleen 
voornoemde lijsten maar bijvoorbeeld ook de 
TROS Top 50 en vele anderen. Wat echter vele 
volgers van de geschiedenis van hitlijsten niet 
weten is dat er in Groningen een regionale 
hitlijst, hoewel tijdelijk, werd verspreid.

In de eerste week van januari 1976 verscheen 
de lijst op folioformaat gestencild op gekleurd 
papier. Hij werd uitgegeven en samengesteld 



De Groninger Hitparade
in de jaren zeventig
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door de Vereniging Regionale Hitparade uit gegevens van 
de grammofoonplatenhandel. Dit laatste roept meteen de 
vraag op of we hier ook met een betrouwbare lijst te ma-
ken hadden of dat het natte vingerwerk was.

Vanuit Grootegast, waar aan de Lijsterbesstraat 55, de 
VRH was gevestigd, werden de hitlijsten verspreid die in 
platenzaken konden worden gehaald maar die ook per 
post konden worden aangevraagd. Men diende dan wel 
postzegels voor verzending in te sluiten, variërend van 45 
cent voor 1 exemplaar tot f 1,70 voor 35 exemplaren. 

Allereerst was de Groninger Hitparade, een Top 20, terug 
te vinden op het gedrukte exemplaar, aangevuld met de 
20 platen uit de Veronica Tipparade en een LP Top 10. 
Gelet op het regelmatig voorbij komen van Lp’s die in de 
categorie ‘Piratenmuziek’ konden worden geplaatst, is het 
duidelijk dat de LP Top 10 regionaal gericht was samenge-
steld. Advertenties die op de gedrukte lijsten voorkwamen 
waren onder meer voor ‘Real Sound International drive in show’ uit Westeremden, Marwo Drukkerij uit Open-
de, Castle Studio’s in Niekerk, en Fantastic Film Festival in Roden. Duidelijk allen adverteerders gerelateerd 
aan de provincie Groningen. Klaarblijkelijk was er geen belang in datgene dat in Drenthe gebeurde, mede 
gelet op de vele piratenzenders die destijds vooral op de middengolf daar vaak krakend actief waren. 

En zie daar in een exemplaar, genummerd 17 december 1977, de 51ste in de tweede jaargang, valt te lezen 
over de doelstelling: ‘De Groninger Hitparade’ is een uitgave van de Vereniging Regionale Hitparade en wordt 
iedere week samengesteld uit gegevens van de grammofoonplatenhandel in de provincie Groningen, met als 
doel te fungeren als tussenstap naar Nationale bekendheid van noordelijke artiesten. 

Er werd verder aandacht besteed in het dubbelzijdige gedrukte exemplaar aan nieuwe releases, waarbij ook 
muziek van buiten de provincie Groningen aan bod kwam. In voornoemd exemplaar was er bijvoorbeeld 
aandacht voor een nieuwe single van de formatie ‘Road’ uit Leeuwarden die van platenmaatschappij Negram 
naar Phonogram was gegaan en onder leiding van producer Roy Beltman het overbekende ‘Unchained Me-
lody’ op hadden genomen.

Verder een korte agenda met activiteiten op popgebied in de provincie Groningen, aandacht voor een lokale 
piratenzender en hier en daar een ingezonden brief. De Alarmschijf van een andere hitlijst heette bij de 
Groninger Hitparade ‘Wenteltroef’ en wekelijks werd vanaf november 1977 ook een ‘radio noord piraatplaat 
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top 10’ gepubliceerd. Die lijst was in 1977 door het regionale station geïntroduceerd en werd iedere week 
gepresenteerd door Pieter Rijlaarsdam en was een productie van Kees Kramer.

In de laatste week van 1977 verscheen het laatste gedrukte exemplaar en kwam er na een periode van 2 
jaren een einde aan de verspreiding op gestencild papier. Financiële problemen waren de oorzaak. De weke-
lijkse regionale Groninger Hitlijst werd trouwens in de eerste week van 1978 van Top 20 omgezet naar een 
Top 30 en werd vanaf dat moment wekelijks gepubliceerd in het huis aan huis blad ‘Loeks’ dat gratis in Groot 
Groningen jarenlang werd verspreid.

Maar, wie zaten er eigenlijk achter het idee van de ‘Gro-
ninger Hitparade’? Het was de uit Grootegast afkomstige 
Roelof Meyer die in oktober 1975 met het idee rondliep 
dat er te weinig werd gedaan voor de noordelijke arties-
ten en tevens de mening was toebedeeld dat daar iets 
aan veranderd diende te worden. Om te zien of er meer 
mensen waren geïnteresseerd in promotie van deze 
groep artiesten zocht hij een aantal mensen op met als 
doel de vraag of ze wensten mee te werken aan de op-
zet van een Vereniging. Die kwam er dan ook mede door 
nauwe samenwerking met Lammert Zuiderveld en Frans 
Stel. Promotie begon en binnen korte tijd had men 100 
aanmeldingen waardoor men aan de slag durfde te 
gaan. Hoofddoel de samenstelling en verspreiding van 
de wekelijkse lijst en tevens de hoop dat de RONO, de 
toenmalige regionale omroep, belangstelling had om 
de lijst uit te gaan zenden.

Met ingang van 17 januari 1976 verscheen de Groninger Hitparade als gedrukt exemplaar en gedurende 
de eerste periode bleken Groninger artiesten als Johan en Henk, Hydra, Music Sounds, Jan van de Zon en 
de Specials onder meer genoteerd te staan in de nieuwe lijst, waarvan een enkeling ook buiten Groningen 
succesvol was. Het doel om ook de lijst uitgezonden te krijgen lukte middels een 14-daags programma dat 
door Roelof Meyer in samenwerking met Joris Stam van de RONO werd gepresenteerd. De lijsten werden 
in eerste instantie thuis door Frans Stel gedrukt maar in de zomer van 1976 werd overgeschakeld naar een 
professionele drukker en werd de oplage boven de 500 exemplaren getild. 

In het najaar van 1976, bij de herziening van het toen 
nog in aantal beperkte uitzenduren bij de RONO, werd 
de uitzending van de regionale hitlijst uit het program-
maschema geschrapt. De mannen achter de vereniging 
waren het hiermee niet eens en besloten een handteke-
ningactie op touw te zetten als een vorm van protest. Dit 
leverde onder meer 1300 handtekeningen op, die door 
Roelof Meyer werden onderbouwd met de mededeling 
dat het met dit aantal wel om 0,25% van de totale be-
volking van de Provincie Groningen ging.

Hij vergeleek het aantal met de toenmalige regelgeving 
inzake uitzendrechten voor een landelijke aspiranten-
omroep. Daarvoor waren 30.000 sympathisanten nodig, 
wat neerkwam op 0,30% van de totale Nederlandse 
bevolking. Tegen het einde van 1976 werden de hand-
tekeningen, voorzien van een petitie, naar Hilversum 
gebracht waar ze werden aangeboden aan de voorzitter 
van de NOS. Weken later kregen de initiatiefnemers te horen dat eerst de programmaraad 
en de programmaleiding van de RONO geraadpleegd dienden te worden, voordat een beslissend antwoord 
kon worden verwacht.
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Andermaal was het wachten op 
een reactie en in de maand april 
1977 was er nog geen antwoord 
binnen maar was de Vereniging 
Regionale Hitparade wel uitgebreid 
met twee nieuwe, enthousiaste, 
medewerkers. Otto Cazemier ging 
zich belasten met de samenstel-
ling van de wekelijkse lijst, terwijl 
Erik Schaapman zich ging richten 
op het werven van advertenties 
op de twee pagina’s tellende we-
kelijkse uitgave. In mei 1977 had 
de RONO zelf een nieuw regionaal 
programma geïntroduceerd, Radio 
Rosalina, met daarin alleen Neder-
landstalige easy-listening muziek. 
Uiteindelijk was er in de maand 
1977, na 10 maanden van wach-
ten, een antwoord van de NOS 
in Hilversum waarin met simpele 
woorden werd vermeld dat het 
verzoek was afgewezen.

De naam van het toen nieuwe 
programma Radio Rosalina werd 
na een half jaar veranderd in 
‘Piraatplaat’, waarvan in het ge-
drukte exemplaar van de Gronin-
ger Hitparade vanaf dat moment 
ook melding werd gemaakt. Uit-
eindelijk werd tegen het eind van 
de periode, waarin het gedrukte 
losse exemplaar verscheen, door 
de vereniging bekend gemaakt 
dat van een wekelijkse Top 20 
zou worden overgestapt naar een 
wekelijkse Top 30. Als reden werd 
aangegeven, dat er in de daaraan 
voorafgaande twee jaren er veel 
te weinig regionale artiesten in de 
lijstjes hadden gestaan en er mis-
schien iets meer ruimte zou komen 
als er wekelijks ruimte was voor 30 
noteringen. Het zou dus vanaf dat 
moment in januari 1978 slechts 
verspreid worden via het lokale 
weekblad Loeks, dat van huis tot 
huis werd bezorgd in Groningen. 
Laatstgenoemde was een uitgave 
van The Publicity Group Gronin-
gen.

Van het archiefmateriaal van Ro-
bert Briel werd dankbaar gebruik 
gemaakt.
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Recentelijk was het weer tijd om enkele buitenlandse gasten van de universiteit een aantal dagen, zowel 
inhoudelijk als sociaal, actief bezig te houden en als onderdeel werd op een van de dagen een stadswande-
ling gemaakt van een paar uur om de mooiste en meest historische plekken van de Martinistad Groningen te 
vertonen. Daarbij werd natuurlijk ook een bezoek gebracht aan het Broerplein, waar het hoofdgebouw van 
de Rijks Universiteit Groningen is gevestigd.

In het Academiegebouw valt genoeg te vertellen, maar 
staande op de entreetrap valt ook het nodige over de 
omliggende panden en meer te vertellen. Hoewel ik al 
decennia lang dergelijke stadswandelingen voor bui-
tenlandse gasten organiseer ben ik iedere keer weer 
verbaasd over de enorme, soms verbluffende, reacties 
als men ziet hoeveel fietsen daar op het Broerplein, 
al dan niet in de rekken, staan. Nog meer verassende 
reacties komen er dan als je vertelt dat fietsen die 
niet goed geparkeerd staan door de gemeentereini-
ging dagelijks worden weggehaald, waarna ze worden 
opgeslagen. Eigenaren kunnen ze dan tegen betaling, 
terughalen uit die opslag. Na een bepaalde periode 
dat de fietsen daar staan en niet worden afgehaald 
worden dezen in de openbare verkoop gedaan.

Ook vertel ik dan over de hoge diefstalgraad onder de 
fietsen van vooral de studenten en over het dreggen in 
de grachten door de gemeentelijke diensten, waarbij 

jaarlijks honderden fietsen naar boven worden gehaald. Het gebruiken van een fiets is de meest normale 
zaak voor de bewoners van Groningen dat een fiks aantal jaren geleden, mede vanwege de goede structuur 
van de fietspaden, leidde tot de titel ‘Fietsstad van Nederland’. Ook als je het met het buitenlands bezoek 
hebt over gemiddeld aantal fietsen per bewoner wordt er vaak verrassend gereageerd. Het merendeel van 

Groningen van 
toen: rijwielen en 

motoren

��ks�: H�n� K�� 

Glas-in-lood Academiegebouw. Door Hardscarf 
- Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=36644190 
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deze gasten heeft dan ook nooit, of nooit intensief, op een fiets gereden. Dit terwijl wij Groningers er niet 
zonder kunnen.
 
Dan komt ook het plan om de hoek dat de 
eigenaar van het voormalige pand van Vroom 
en Dreesmann in onderhandeling zou zijn 
met de gemeente Groningen te komen tot 
de inrichting van een grote fietsenstalling 
in de kelder van het voormalige warenhuis. 
Waarachtig, kan dit tot een verfrissing van de 
binnenstad leiden. Grote fietsenmagazijnen 
en -kelder zijn er al bij het Centraal dan wel 
Hoofdstation van Groningen.

In gedachten liep ik na de stadswandeling 
met de buitenlandse gasten terug naar mijn 
begin locatie en dwaalde af naar het begin 
van de jaren zeventig van de vorige eeuw. 
Wie kent ze nog? De favoriete en winnende koppels Klaus Bugdal en Dieter Kemper uit West Duitsland of de 
Zwitser Fritz Pfenninger gekoppeld aan Peter Post en Leo Duyndam die gekoppeld was met René Pijnen. Het 
waren de eerste drie koppels in de eindstand van wat eens de tweede Zesdaagse van Groningen was, die 
werd gehouden in de toenmalige Martinihal. Zes dagen vol wielerplezier en amusement in 1971. Het zou bij 
die twee keer als zodanig blijven, mede door een gebrek aan belangstelling van de kant van het publiek.

In 1979 deed organisator Ruys alsnog een 
poging een Zesdaagse te laten rijden in com-
binatie met andere sporten waaronder bas-
ketbal en Atletiek. Andermaal niet succesvol, 
geen belangstelling ondanks dat het werd 
aangekondigd als Topsport ’79 in de zoge-
naamde Topsportweek. De ziekenomroep van 
het Katholieke Martini Ziekenhuis, Studio 73, 
verzorgde dagelijks reportage voor de zieken 
vanuit het middenveld van de speciaal ge-
bouwde wielerbaan en ontvingen daar een 
aantal speciale gasten.

In 1971, toen nog maar net de racefiet-
sen en de daarbij behorende derny’s waren 
verdwenen was er ruimte voor een tweede 
evenement in Groningen gekoppeld aan het 
onderwerp ‘rijwielen en motoren’. Het ging 
in dezelfde hal van start onder de noemer: 
‘Groninger Salon’.

Het was in de jaren vijftig een regelmatig te-
rugkerend gebeuren om de inwoners van de 
stad en provincie te laten proeven aan deze 
vormen van vervoer. Succes was verzekerd 
want de omzetten stegen. Op verschillende 
locaties werd de tentoonstelling gehouden 
totdat het in de vergetelheid geraakte met als 
reden dat er geen groot genoeg onderkomen 
meer was te vinden en dus was 1961 een 
einde gekomen aan de eerste serie ‘Gronin-
ger Salon’.

Zesdaagse 1971: een jonge Mart Smeets te gast (boven) 
en de winnaars (onder)                      foto’s: Rob Bakker
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Door het gereedkomen van een nieuw complex, de Martinihal, besloten de gezamenlijke rijwiel- en motor-
handelaren in Groningen in 1970 om de tafel te gaan zitten om te komen tot het herinvoeren van een oude 
traditie. Op vrijdag 12 maart 1971 was het zover, ten overstaan van de trotse organisatoren en hoopvolle 
standhouders was het de genodigde wethouder P.G. van Delden die in het toenmalige restaurant R2000 
namens het gemeentebestuur een officieel openingswoord sprak.

Hij stelde onder meer: “Door deze grote etalage met producten, die qua verkoop en gebruik kunnen mee-
werken aan een vergroting van het welzijn, wordt zeker de aandacht op Groningen gevestigd.” Naast enkele 
andere sprekers nam ook de toenmalige Martinihal-directeur, de heer H. Borgman, het woord. “Ik ben ervan 
overtuigd dat de Groninger Salon van nu af aan om de twee jaar gehouden zal kunnen worden.”

Liefhebbers van rijwielen, brommers en motoren konden vervolgens tot en met de daarop volgende zondag 
op de tentoonstelling hun ogen uitkijken. Er was nogal wat te zien voor die tijd. Ongeveer 300 verschillende 
fietsen, 150 brommers en 85 motoren, die door de 18 standhouders in samenwerking met verschillende 
groothandelaren naar de Martinihal waren gebracht. Naast al het nieuwe dat op rijwiel- bromfiets- en motor-
gebied te zien was, had de Groninger Salon zowaar ook twee echte primeurs. Voor de eerste keer was in 
Nederland, op de tentoonstelling, de Moby-mini, het toen nieuwste model van Kapitein-Mobylette, te bewon-
deren. Bovendien introduceerde de Japanse Honda dealer in Groningen de eerste Honda-brommers.

Er waren trouwens nog meer interessante zaken die onder aandacht van het bezoekende publiek werden 
gebracht. Allereerst twee motoren van het ‘Easy-Rider-Type’, genoemd naar de motoren uit de destijds popu-
laire film met dezelfde naam, waaronder de ME-droom-Puch. Verder de Kawasaki van de destijds populaire 
motorcoureur Theo Louwes, inclusief een stand van zijn 400 leden tellende fanclub.

Op het gebied van de motorsport was er nog meer te zien. Een groot aantal wegrace-, cross- en grasbaan-
machines, evenals enige ‘sprinters’ stonden ook in de Martinihal te glimmen. Bijzonder was ook de Laverda, 
de machine die de ‘24 uur race van Parijs’ in 1970 had gewonnen. Niet alleen nieuwe motoren, maar ook de 
zogenaamde ‘veteranen’ hadden een plaatsje gekregen op de ‘Groninger Salon’. In een apart hoekje stond 
een tiental imposante en grillige ‘oudjes’. Zo was er onder meer een James uit 1920, een Cleveland uit 1917 



en een Simplex uit 1915 te zien.

Een andere interessantste bezienswaardigheid op de tentoonstelling was wel de stand van rijwiel- en brom-
fietsenhandelaar R. Klei van de Parkweg uit Groningen. Voor het eerst had de heer Klei namelijk zijn bijzon-
dere collectie oude fietsen buiten zijn winkel tentoongesteld. Ongeveer 20 verschillende modellen, die bijna 
de gehele ontwikkeling van de fiets weergaven. Dit deel van de tentoonstelling stak dan ook wat vreemd af 
tegen al het moderne chroom en glimmend staal dat in de Martinihal gedurende vier dagen te zien was.

Klei begon in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw al met zijn verzameling. Ook oude koplampen, 
die door petroleum, kaarsen of carbid licht gaven, behoorden daarbij. Hij had ze overal gekocht en de oude 
beestjes bleken echt niet goedkoop te zijn geweest. Hij stelde destijds dat ze gemiddeld 1500 gulden waard 
waren. De familie Klei, die een paar portieken van het bedrijfspand aan de Parkweg destijds woonde, ging 
dan ook op vakantie met een bepaald doel naast het gebruikelijke ‘tot rust komen’. Klei was altijd op zoek 
naar oude fietsen en zo haalde hij een oud exemplaar uit de Franse Pyreneeën en een oude carbidlantaarn 
nam hij uit Engeland mee.

Ook in Denemarken was nogal eens wat te vinden. Zijn oudste fiets dateerde destijds uit 1865. Het was de 
Michau Velocipède fiets uit Frankrijk, uitgerust met houten wielen. Het was een van de zes modellen met een 
groot en een klein wieltje uitgerust. Opvallend daarbij was dat het grote wiel steeds groter werd, naarmate 
het model jonger was en met als resultaat dat de fiets harder ging wanneer het wiel groter was.

Naast deze modellen en de eerste kettingfietsen bevatte de collectie van de veel te vroeg overleden heer 
Klei verder onder meer nog een exemplaar van de Engelse Parachutistenfietsen die in 1944 boven Arnhem 
gedropt werden. Ook de eerste vouwfiets, van Fongers, de Van Wagtendonkfiets uit 1910, behoorde tot zijn 
verzameling. Interessant was tenslotte een fiets uit 1920 met de zogenaamde ‘cardan-aandrijving’. Een fiets 
zonder ketting, dat waarschijnlijk wegens de technische gecompliceerdheid, geen succes werd.

Inmiddels zijn we bijna een halve eeuw verder en besloot ik een bezoekje te brengen aan het pand van 
Rijwielhuis Klei aan de Parkweg, hoek Zaanstraat in Groningen. Hier zit, na het overlijden rond 1980 van 
de heer Klei, inmiddels de vierde eigenaar in. Bij het horen van het woord ‘Groninger Salon’ werd verbaasd 
gereageerd, want men wist niet wat dit inhield. Ook van de eerder genoemde prachtige verzameling, waar 
vroeger altijd één, of twee, voorbeelden in de werkplaats stonden opgesteld, is bij de huidige eigenaren to-
taal niets bekend. Het enige dat is gebleven is de slogan, die ook al in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
op een groot bord aan de zijkant in de Zaanstraat aan de muur prijkte. ‘Hij en Zij op een Fiets van Klei’.
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Foto: Hans Knot
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Verontrust dienen de luisteraars van het programma ‘Springplank’ even geweest te zijn in mei 1966 toen 
Ton Kool, producer van het programma waarin deelnemers een sprong naar de amusementswereld wensten 
te maken, opmerkte dat het tien jaar lang maken van hetzelfde radioprogramma een mooie tijd was voor 
programmamakers om ermee op te houden. 

Gelukkig voor de toenmalige luisteraars wist hij vrij snel daarna te melden dat men zeker niet zou stoppen en 
dat men rustig zou doorgaan. Het betrof een soort van talentenjacht programma waarvoor kandidaten uit het 
gehele land op provinciale bijeenkomsten een kans kregen zich te manifesteren om een plekje te vergaren in 
het reguliere radioprogramma dat in oktober 1955 voor het eerst werd uitgezonden. 

Pierre Wijnobel, Jo Budie en Ton Kool waren vaak gezamenlijk op de regionale bijeenkomsten aanwezig om 
als een soort van jury te oordelen en vooral om af te serveren. Reden was vooral dat de deelnemers het 
voornamelijk aan zelfkritiek ontbrak en niet geschikt waren voor een optreden op de radio en/of de televisie 
en een, daarbij behorende, eventuele landelijke doorbraak. 

Het drietal werd eens gevraagd, op een van de veertien avonden die er per jaar werden georganiseerd, 
waarom men zo hard reageerde op sommige optredens, die allen op het bandopnameapparaat werden 
vastgelegd en later in Hilversum uitgebreid werden afgeluisterd. Als antwoord werd er gesteld dat men vaak 
ordinaire en niets om hakken hebbende deuntjes ten gehore bracht met een élan of men in de categorie 
´rasartiesten´ was en men maakte zich hierdoor belachelijk. Daarbij kwam volgens de heren ook nog eens 
bij dat in de directe omgeving van de kandidaten men er ook nog eens van overtuigd was dat men een 
prachtige carrière in zicht had, wat bij bepaalde personen de arrogantie nog meer aanwakkerde. 

KRO’s Springplank en 
wie volgde Cor Steyn op?

Radionostalgie ��ks�: 
H�n� K��
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Maar niet alleen werd er negatieve kri-
tiek gegeven ook vele artiesten lukte 
het wel de sprong goed te maken. In 
de eerste tien jaar van het bestaan van 
het programma kwam ongeveer 8 pro-
cent van de aanvragers van een auditie 
daadwerkelijk voor een radio-optreden in 
aanmerking. 

Het programma ´Springplank´ is in 1955 
ontstaan uit de zogenaamde ´Van zes-
sen klaar club´ van Ger de Roos. Beken-
de namen uit de begintijd waren bijvoor-
beeld Corrie Brokken, Annie Palmen en 
de Selvera´s. Nog een paar namen van 
artiesten die het zonder het programma 
niet hadden gehaald zijn Harry Bannink 
en Connie VandenBosch, maar ook de 
Limbrazusjes en Ko Hagendoorn in de 
jaren vijftig bekend en dus uit de begin-
jaren van KRO´s Springplank. 

Kool vond het destijds een grote belem-
mering dat het werkterrein voor talenten 
in Nederland veel te klein was en men te 
weinig kans kreeg om regelmatig op te 
treden. Hij vreesde dan ook dat er steeds 
meer artiesten naar het buitenland zou-
den trekken, met Duitsland als absolute 
plek om goed te kunnen scoren en ver-
dienen.

Voor vele jongeren was het programma het eerste begin van een verder optreden geweest. Was het talent 
nog te onrijp, dan werd geadviseerd wat hier-
aan te doen was om het geheel te kunnen ver-
beteren. Het repertoire dat de deelnemers aan 
´de Springplank´ ten gehore brachten voor de 
microfoon, werd in overleg met Pierre Weinobel 
samengesteld. Rond mei 1966 vond men dat het 
aanbod aan beatgroepen wel erg groot was voor 
het programma en dus hoopte men op een spoe-
dige terugkeer van de meer evergreens. Een groot 
deel van de toegelaten artiesten werd in het pro-
gramma begeleid door het Cascade- en Spring-
plankorkest.

In het voorjaar van 1961 verscheen de LP ‘Spring-
planksuccessen’ die werd uitgebracht door Philips. 
Op de LP tal van minder bekende artiesten maar 
ook Herman van Keeken, Conny van de Bos (voor 
aanpassing van haar naam) Liesbeth List, Dick 
Rienstra en Conny van den Berg. Het programma 
had een aantal presentatoren waaronder Kees 
Schilperoort. In 1963 begon ook een televisievari-

Een dergelijke brief ontvingen de kandidaten



44 • FREEWAVE Nostalgie

ant op het radioprogramma. 

In september 1977 kwam er een einde aan de wekelijkse uitzendingen van dit succesvolle KRO radiopro-
gramma, dat velen vergeleken met een talentenjacht. Soortgelijke programma’s waren er onder meer bij de 
NCRV (Attentie), de TROS (Attent op Talent) en de VARA met ‘Voorstelling’ op de radio te horen. 

Een heel ander onder-
werp betreft het bespe-
len van de omroeporgels. 
Grote orgels onder meer 
in gebruik bij de AVRO en 
de VARA in de jaren vijf-
tig en het begin van de 
jaren zestig van de vorige 
eeuw. Ze vormden een 
warme klank op een vast 
tijdstip in de programma’s 
van voornoemde omroe-
pen op Hilversum 1 en 
Hilversum 2. Om de vier 
maanden verwisselden in 
die tijd de omroepen van 
middengolffrequentie om 
ze allemaal het zelfde ge-
middelde bereik te geven. 
Immers de ene frequentie 
had een verder bereik 
dan de andere. Maar als 

een van beide orgels werd bespeeld had men steevast, ook al omdat de concurrentie van de televisie mini-
maal was, een vaste luisterschare.

Als het om het VARA concertorgel ging dan is de naam ´Cor Steyn´ daar steevast lang aan verbonden ge-
weest. In november 1975 kwam hij, na een hartstilstand te overlijden. Cornelis Gerardus Hendricus Steijn 
(beter bekend als Cor Steyn) werd in 1906 in Leiden geboren. Cor Steyn was echt een muzikaal wonderkind. 
Vanaf zijn vijfde kreeg hij piano- en vioollessen, en al op twaalfjarige leeftijd deed hij in 1918 vervroegd toe-
latingsexamen van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
In 1920 begeleidde hij stomme film op de piano en trad hij 
voor het eerst op als concertpianist. Toen zijn vader door een 
ongeval arbeidsongeschikt raakte, brak de jonge Cor zijn studie 
af om als barpianist de kost voor het gezin te verdienen.

In 1932 trad hij in dienst van de VARA als pianist-accordeonist. 
Hij werd landelijk bekend als bespeler van het VARA-concert-
orgel. Vanaf 1935 verzorgde hij als organist ook de muzikale 
begeleiding van verscheidene artiesten in het Amsterdamse 
City Theater.

Maar hij was ook om andere redenen bekend. Zo schreef hij 
samen met Cor Lemaire in 1939 de muziek voor de speelfilm 
Boefje. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij van 1941 
tot 1944 voor René Sleeswijk’s ´Snip en Snap-revue´. 

Na de bevrijding werkte Cor Steyn ook veel voor buitenlandse 
radiostations, waardoor hij internationale faam verwierf. In 
1949 kwam hij in vaste dienst bij de VARA, aanvankelijk als 
medewerker van de propaganda- en programmadienst, vanaf 

Cor Steyn en Dorus
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1950 uitsluitend als verzorger van uitzendingen. Hij 
was de leider van het ‘Rhytmisch Strijkorkest’ en het 
ensemble ‘Zeven Man en een meisje’. Op 23 oktober 
1951 verscheen hij voor het eerst op de televisie als 
pianist in het showprogramma van Cees de Lange.

Vanaf 1955 werkte hij samen met Tom´Dorus´ Man-
ders, eerst op radio en televisie, later ook in het thea-
ter, onder andere in het programma ´Showboat’. Veel 
bekende liedjes van Dorus werden gearrangeerd en 
begeleid door Cor Steyn, zoals de hit ´Er zaten twee 
motten´. Cor Steyn werd door Dorus op humoristi-
sche wijze steevast ´Meneer Cor Steyn´ genoemd.

Maar in de lente van 1965, een half jaar voor zijn 
overlijden, leek het erop of Steyn een voorgevoel 
had te komen overlijden want hij stelde, op bezoek 
in Groningen, dat hij zijn opvolger al had gevonden. 
Hij hoorde in een gelegenheid Willy Weits spelen en 
vertelde hem onder indruk te zijn en er van overtuigd 
te zijn dat de Groninger hem bij de VARA na zijn overlijden zou gaan opvolgen als bespeler van het VARA 
Concertorgel.

In mei 1966 meldde het Nieuwsblad van het Noorden dat Willy Weits inderdaad spoedig op de radio zou zijn 
te beluisteren met de orgelklanken. Weits destijds: “Ik dacht nooit dat hij er in Hilversum over zou praten, 
maar hij heeft het wel gedaan”. De belofte van Cor Steyn resulteerde in eerste instantie tot een aanstelling 

als hammond-organist bij 
de VARA. 

Andermaal het Nieuws-
blad van het Noorden: 
“Gek genoeg werd hij in 
1952 op zeer jeugdige 
leeftijd als accordeonist 
al noordelijk kampioen 
in de ereklasse van be-
roepsmusici. In het jury-
rapport stond toen onder 
meer vermeld: ‘Verplicht 
nummer; vlotte en gave 
techniek en zeer muzikale 
voordracht. Vrij nummer: 
Uitstekend, geen aanmer-
kingen.”

De in 2004 overleden Weits 
was een ras Groninger die 
vooral het liefst in Stad 
en Ommenland wenste te 
spelen. Gaarne verwijs ik 
ook naar het in 2012 ver-
schenen artikel: https://
groninganus.wordpress.
com/2012/02/20/willy-
weits-en-zijn-hammond-
orgel/

Willy Weits
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tekst: Ger Kruger

Geweldig was voor mij een van de eerste re-
clamecampagnes via Radio Noordzee. Ik was 
werkzaam bij Friolanda, de importeur van 
Toshiba. De campagne verliep via het reclame-
bureau OKS uit Hilversum.

In een programma van Joost den Draaier 
werd opgeroepen dat jongle lokale bandjes 
een bandje konden insturen met een tune van 
Toshiba. Helaas viel het aantal inzendingen te-
gen en de aangeleverde kwaliteit was niet om 
aan te horen. Ook werd er een lp door Dureco 
uitgebracht op het Pink Elephant label met een 
foto van Joost den Draaier afgebeeld met een 
Toshiba product.

We hebben er verplicht 
een heel aantal dienen 
af te  nemen. Die deden 
wij de dealers cadeau 
bij aankoop van een 
Toshiba geluidsinstalla-

tie. Zo’n alles-in-een-ding. Platenspeler, tuner 
en versterker en twee grote boxen met hele 
iele luidsprekertjes erin geplaatst. Vreselijke 
ontvangst in Den Haag en omgeving destijds 
op de toen nog veel gebruikte middengolf van-
wege storingen van Scheveningen radio.

tekst: Ger Kruger

Herinnering aan reclame op

Radio Noordzee
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Een 
degelijke 

advertentie?
Wasmiddelre-
clames behoren 
al jaren tot de 
meest irritant 
geachte soort.  
We zouden nu 
niet eens de tijd 
meer nemen 
om te lezen wat 
deze dames 
u i tb rabbe len 
over hun reini-
gingsproduct. 
De dialoog zou 
beter passen in 
een tv-commer-
cial. Maar ja, 
deze bestond 
in ons land 
nog niet, want 
de advertentie 
stamt uit het 
jaar 1959. Sunil 
was toen 5 jaar 
op de markt en 
werd gepro-
duceerd door 
Unilever, des-
tijds gehuisvest 
in Vlaardingen. 
Het was het 
derde wasmid-
del van deze 
firma. Al eerder 
werden Radion 
(jaren ‘30) en 
Omo (1952) 
op de markt 
gebracht. Anno 
2018 komen 
we de grote U 
van Unilever op 
heel wat meer 
artikelen tegen. 

Jan van Heeren
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- 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)
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