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Terwijl het jaar 2019 voor de deur staat, trappen we deze Freewave Nostalgie af met het jaar 1959. En dan denken we ‘n beetje
aan Teddy Scholten. Maar ook aan de dansrage Bam-Bam-Boe.
Wanneer u Lee Towers hoort, is zijn gouden microfoon steevast
in de hand. Koningin Wilhelmina moest het echter nog met een
degelijk zwart exemplaar doen...
Hans Knot belicht o.a. een aantal vergeten gebeurtenissen uit het
jaar 1967, zoals een Olympische marathonloper die er wat langer
dan gemiddeld over deed om de finish te bereiken. Over het jaar
1977 laat Hans zijn radio- en muziekherinneringen de vrije loop.
Uiteraard wordt ook Groningen niet vergeten, in samenhang met
een tijdverdrijf dat zowel in 1967 als heden heel geliefd is: demonstreren.
Het boeiende radiorelaas van Paul de Haan gaat deze keer vooral
over de zeezenders vanaf de forten in 1966. Niet te versmaden!
U zult er vast nooit van gehoord hebben: de Lach en de Candy. Of
toch wel? Beide bladen, de één nog pikanter dan de ander, passeren hier nog eens de Revu, pardon: revue.

TV-programma’s Rooster en Moef Ga Ga waren verplichte kost
voor de hippe teenagers in de jaren ‘60. Leuk detail: het danseresje “Penny” was al in Moef Ga Ga te zien, maar zou pas later
Lidmaatschap:
uitgroeien tot een nationale ster. We kennen haar (met een extra
Een abonnement op Freewave Media Magazine “e” in haar naam) als Penney de Jager.
(digitaal) kost tegenwoordig HELEMAAL NIETS!
Uiteraard staat het u vrij een donatie naar SMC André van Os neemt u mee naar een populaire bestemming uit
te sturen. (Zie hieronder.)
uw jeugd. Ditmaal is dat Slagharen. Voor zijn andere bijdrage aan
deze editie gelieve uw oordoppen in te doen. De woorden BetonU kunt het pdf-bestand downloaden op:
uur, Vuurwerk en Stampij geven u de reden.
www.freewave-media-magazine.nl
Meer vuurwerk wordt gebracht door de HMS Hood. Een ontzag
inboezemend schip. Lieuwe van der Velde speurde naar haar hisTransacties en donaties:
torie.

www.hansknot.com - www.soundscapes.info
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-betaling ook mogelijk

Adverteren in Freewave Nostalgie is mogelijk. E-mail:
info@mediacommunicatie.nl
FOTO’S

Indien niet anders vermeld zijn alle foto’s uit
het Freewave en Offshore Echo’s archief.
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Teddy Scholten

Recentelijk vroeg ik op mijn facebookpagina wat men in 1959 zoal op de radio hoorde. Eén antwoord
als voorbeeld: ‘Kleutertje Luister’, ‘Arbeidsvitaminen’, ‘De jeugd vliegt uit’, ‘Problemen verdwijnen als de
kopstukken verschijnen’, ‘Half 1 mededelingen voor land- en tuinbouw’, ‘Weerbericht op dicteersnelheid’,
‘Marktberichten’, ‘Wilhelmus’, ‘Jeugland’, ‘Te Deum Laudamus’, ‘Ochtendgymnastiek’, ‘Rechtdoor naar school
en kantoor’..... Zoiets?’ De persoon die het instuurde is anno 2017 70 jaar en een eenvoudige rekensom leert
ons dat hij in juni 1959, de periode waar ik zo dadelijk op terugblik, 13 jaar was.
Opvallend aan de opsomming is dat er geen enkele programmanaam van Radio Luxembourg bij is en dan
doel ik op de Nederlandstalige service, waarvan een deel van de programma’s werden opgenomen in opdracht van adverteerders bij speciale studio’s in Nederland maar ook in Brussel.
Eén van de liedjes die destijds veelvuldig waren te horen
was het winnende Eurovisie Songfestivallied van destijds,
gezongen door Teddy Scholten.Voorheen was ze al bekend geworden door optredens in het AVRO programma
‘De bonte dinsdagavondtrein’. Het was de tijd dat er nog
maar weinig kijkkastjes in de huizen stonden en er op
dinsdagavond massaal om de huiskamertafel werd gezeten om dit wel heel speciale programma voor het hele gezin te beluisteren, ondertussen met op de tafel een krant
en te doppen hele pinda’s.
Ook trad Teddy in de periode 1955-1960 vaak als gast
op in het televisieprogramma ‘De Snip en Snap Revue’
van dezelfde AVRO. De leiding van de NTS vroeg haar
op een bepaald moment mee te doen aan het Nationaal
Songfestival in 1959 waar ze twee liedjes zong: ‘De regen’ en ‘‘n Beetje’. Dit laatste nummer was een compositie
van Dick Schallies met teksten van Willy van Hemert en
het Omroeporkest, onder leiding van Dolf van der Linden,
begeleidde haar. Met ‘Een beetje’ werd ze uiteindelijk afgevaardigd naar het Eurovisie Songfestival dat in 1959 in
het Franse Cannes werd gehouden.
Ook daar werd ze winnaar en zou internationaal scoren.
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Uiteraard werden er ook anderstalige versies opgenomen. De Franse radio schalde vervolgens met ‘Un p’tit
peu’, terwijl de West Duitse radio ‘Sei ehrlich’ op vinyl
op de draaitafel had. De radiosectie van de RAI in Italië
deed het met ‘Un Poco’ en neem maar van mij aan dat
op het Zweedse Radio Syd het als ‘Om vaaren’ werd uitgezonden.
Maar hoe zat het in een van de landen achter het toenmalige IJzeren Gordijn? In die landen werd het Eurovisie Songfestival nog niet uitgezonden, simpelweg omdat
men geen banden onderhield met de organisatie. En toch
kwam de song in een speciaal jasje op de Poolse radio.
Even terug naar de tweede helft van de jaren vijftig toen
in het Drentse Coevorden de glorietijd van de Mirando’s
begon met vele optredens en contracten. Vrij snel werd
er al bij het platenlabel Columbia een plaat met zigeunermuziek uitgebracht want er was een zangeres die van
De Deense versie van ‘n Beetje
Pools-Litouwse afkomst die voor begeleiding van een platenopname een orkest zocht. Het werd een succes en bovendien stapte men vrij snel over naar Philips waar
men het met het orkest van Tata Mirando helemaal zag zitten. Vervolgens werd er regelmatig opgetreden
voor radio en televisie.
Het repertoire dat de naar Nederland geëmigreerde Monica zong bestond in eerste instantie uit Poolse en
Russische liederen maar haar voorkeur ging er toch naar uit om Nederlands te gaan zingen om een nog
breder publiek te kunnen trekken. Bij elk optreden sloot ze vervolgens op het einde af met twee liedjes die
door Harry de Groot en Pi Verris werden geschreven, namelijk ‘Holland jij bent mijn sprookje’ en ‘Ver van
mijn land’. Al zong zij deze liedjes met een duidelijk accent, het Nederlandse publiek was telkens enthousiast
te noemen.
In mei 1959 bezocht Monica haar familie in Polen en werd ze uitgenodigd om ook voor de radio en de staatstelevisie op te treden en ze besloot een warme propaganda voor het Nederlandse lied te gaan houden. Niet
dat ze in het Nederlands haar landgenoten toezong maar met een speciale Poolse tekst bracht ze haar versie
van het winnende Eurovisie Songfestival lied van Teddy Scholten.
Uit overlevering gaat het verhaal dat slechts
enkele minuten na de radio-uitzending, waarin
Monica haar versie van ‘Een beetje’ ten gehore
bracht, het regende van telefoontjes omdat
men wilde weten waar de Poolse versie van
de song te krijgen was. In allerijl werden de
hoofden bij elkaar gestoken met als besluit de
Poolse versie spoedig aan het vinyl toe te vertrouwen. Het werd uiteindelijk een LP met vele
liedjes gericht op de Poolse luisteraars met als
sluitstuk haar versie van ‘Een beetje’.
Eind juli 1959 zou Monica, die ook veel op toneel en in films verscheen, haar debuut maken
in Engeland met een optreden van de Poolse
versie van achter het IJzeren Gordijn, waar ze
trouwens een duidelijk vaste grond voor het
‘Nederlandse lied’ had gekregen.
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Dagje uit:

Slagharen


Mijn eerste schoolreisje medio jaren zeventig ging naar (toen nog onypark)
Slagharen. Behalve dat je kon rijden op pony’s was ponypark Slagharen een
soort grote kermis, met dat verschil dat je gratis in alle attracties mocht.
Dat was een net nieuw geïntroduceerd concept: één prijs betalen (dat deed
de school natuurlijk) en onbeperkt toegang tot alle attracties, in plaats van
losse kaartjes per attractie. Dat was een primeur in Nederland, bedacht door
de stichter van het park: Henk Bemboom. Amusementsparken in de hele
wereld namen het idee over.In 2001 kreeg Bemboom officiële, internationale
erkenning: in Orlando werd hij opgenomen
in de Hall of Fame van vakorganisatie IAAPA
(International Association of Amusement Parks and Attractions).
Bemboom was winkelier, koopman en ondernemer. Direct na de lagere school,
in 1932, ging hij aan het werk. “Op de markt, als hulpje van zijn vader. ‘Alles voor een dubbeltje!’, was hem opgedragen te roepen,” beschreef Michael
Amsman in MijnStadMijnDorp, Historisch Tijdschrift Overijssel (2010) “Met
avondstudies zou hij later zijn theoretische kennis bijspijkeren, maar het ondernemen leerde hij in de praktijk. Op zijn achttiende reed hij met een wagen
vol galanterieën door het land.”
In 1944 kwam zijn vader om het leven bij een treinongeluk op station Amersfoort. De inmiddels 22-jarige Henk nam met zijn moeder de leiding over van
warenhuis Bemboom, dat kort voor de oorlog in Slagharen was geopend.
“Bemboom jr. zag overal handel in. In 1950 begon hij met een textielfabriek
en in 1954 met een reizende beurs. In demontabele huisjes, in een U-vorm
geplaatst, konden winkeliers hun waren uitstallen. Voor de kinderen van de

Henk Bemboom in 2006 foto: De Slagharenverzamelaar,
Vincent Wols via Wikimedia
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bezoekers had Bemboom iets bijzonders in petto: een ritje op een Shetland-pony.”
Toen hij observeerde dat de omzet van het warenhuis in Slagharen terugliep, omdat de klanten mobieler
werden en in omliggende steden gingen winkelen, bedacht hij een nieuw plan. “Toeristen, die had het
slaperige dorpje nodig. In 1963 zette hij de 24 huisjes van zijn reizende beurs op een stuk landbouwgrond
rond een oude boerderij in Slagharen. Bij elk huisje stond een (voor Nederland toen nog redelijk exotische)
shetlandpony met een wagentje.
Het park was direct een succes en Bemboom kon er een jaar later al 24 huisjes bij bouwen. Er kwamen
steeds meer attracties bij en Shetland Ponypark Slagharen groeide uit tot Attractiepark Slagharen. Eind jaren
zeventig haalde Bemboom ook de showbizz binnen de poorten. Luv trad geregeld op, net als Vader Abraham
(met en zonder smurfen) en Danny Christian. Ook een aflevering van AVRO’s tv-programma Stuif-es-in werd
opgenomen in Slagharen.
Ook in het buitenland was Bemboom actief: hij kocht attractieparken in Duitsland, Frankrijk en Engeland. In
de jaren ’90 droeg hij de directie van het park in Slagharen over aan zijn kinderen. Maar in 2012 werden de
aandelen verkocht aan ‘Parques Reunidos’. Twee jaar later overleed de illustere stichter: de alom gewaar-
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deerde en onderscheiden Bemboom.

advertentie uit 1970

Hij had een laatste wens, staat te lezen op de website van Vincent
Wols, alias ‘de Slagharenverzamelaar’. Er moest een zwerfkei op
zijn graf komen. De kei kwam uit het park, waar meerdere zwerfkeien lagen. Bemboom was geregeld op die keien te vinden: “Dat
zijn mijn uitkijk- en luisterposten. Een groot deel van mijn tijd heb
ik op die stenen gezeten, scherp oplettend wat de mensen tegen
elkaar zeiden, en daardoor heb ik enorm veel te horen gekregen
waar wij ons voordeel mee konden doen. Om meningen te peilen
en je beleid daarop af te stemmen heb je geen dure onderzoeksbureaus nodig, dat is gewoon een kwestie van je gezonde verstand
gebruiken.”
Verder lezen en kijken: www.deslagharenverzamelaar.com
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Wilhelmina

en haar microfoon






De volgende historische terugblik brengt ons terug naar het jaar 1948, een jaar dat velen van ons niet of niet
bewust hebben beleefd. Het was de tijd van vlak na de Tweede Wereldoorlog en dus Nederland in wederopbouw, hoewel die nog vele jaren zou duren.
Op radiogebied gingen mijn gedachten naar de enorme hoeveelheden radiotoestellen die door de toenmalige
bezetters waren weggeroofd uit de huizen. Voor vele gezinnen was het na de oorlog een lange periode van
armoede en er was zeker geen geld om een nieuw radiotoestel aan te schaffen. Die waren sowieso al bijna
onbetaalbaar in die tijd. Onderzoek naar eventuele aantallen radiotoestellen in ons land in 1948 leverden
geen cijfers op.
De vraag is dan ook wie er op 12 mei 1948 in het begin van de avond naar de toenmalige Hare Majesteit
de Koningin Wilhelmina luisterde. Zij richtte zich tot de land- en rijksgenoten in Nederland en de Overzeese
Gebiedsdelen. Haar radiorede begon met de woorden: “Land- en Rijksgenooten, als den dag van gisteren
herinner ik mij nog den 12den Mei 1889, toen het veertig jaar geleden was, dat mijn onvergetelijke vader in
Amsterdam werd beëedigd en ingehuldigd.

Waar ik U over het wederom instellen van het regentschap van mijn dochter en daarmede verband houdende
plannen voor de toekomst wil spreken, meen ik daarvoor geen beteren dag te kunnen uitkiezen dan dezen
op één jaar na honderdjarigen herinneringsdag. Overgroote vermoeienis, die noch mijn werk, noch mijn
gezondheid ten goede komt en die onder den druk van de uitoefening van mijn zware taak, geen kans krijgt
over te gaan, noopt mij ten tweeden male mijn toevlucht te nemen tot een regentschap.
Maar er is meer! Er is de last van het klimmen der jaren, een achteruitgaan van veerkracht, weerstands- en
arbeidsvermogen, van de krachten welke den geest onontbeerlijk zijn voor het nemen van verantwoorde
beslissingen in de diepgaande en ingewikkelde vraagstukken, die er in den tegenwoordigen tijd maar al te
vele zijn, Voor deze nuchtere werkelijkheid ben ik gesteld en ofschoon ik mij steeds ten volle bewust ben, dat
de mensch slechts wikt en God beschikt, meen ik toch in het wèl begrepen belang van U allen en van het Rijk
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te handelen door het regeeringsbeleid toe te vertrouwen aan Juliana, die naast wijs inzicht ook haar, leeftijd
voor heeft en over jonge, frissche krachten beschikt.”
Vervolgens vertelde de koningin dat op verzoek van haar dochter de troonwisseling zou worden uitgesteld
tot begin september 1948, puur met de gedachten dat op die manier haar 50-jarig regeringsjubileum gevierd
kon worden. Nog vele woorden gericht op het volk volgden waarna ze haar dochter voor de toekomst veel
succes en liefde van God toewenste. De vraag is natuurlijk niet alleen hoeveel radiotoestellen er inmiddels in
1948 weer binnen de huisgezinnen waren maar ook hoe een dergelijke toespraak destijds tot stand kwam.
Allereerst valt te melden dat de toespraak plaatsvond in de zogenaamde ‘Grijze salon’ van het Paleis Het Loo
in Apeldoorn. Er waren drie vertegenwoordigers van de radio aanwezig, die zich bevonden in de er naast
gelegen zogenaamde schrijfkamer. De P.T.T., verantwoordelijk voor de lijnverbindingen, had een verbinding
tot stand gebracht over een gewone zendlijn van Apeldoorn naar de studio in Hilversum, waar de rede op
grammofoonplaten werd opgenomen en om acht uur in de avond opnieuw werd uitgezonden.
De apparatuur, die in het paleis nodig was, werd daardoor tot een minimum beperkt en kon in een gewone
auto worden vervoerd. In de Grijze Salon stond slechts één microfoon opgesteld. Op uitdrukkelijk wens van
Hare Majesteit werden er tijdens de rede geen foto’s gemaakt. Wie waren er aanwezig namens ‘de radio’?
Het waren de afgevaardigden, de heer H. J. van den Broek, destijds ook bekend als ‘De Rotterdammer’ van
Radio Oranje en tevens een oude bekende van Koningin Wilhelmina. In 1948 was hij directeur van de Wereldomroep. Ook aanwezig was ir. P. A. I. Huijts, toenmalig plaatsvervangend commissaris van de technische
dienst van de Nederlandse Radio Unie, en de heer L. H. H. Waterbeek, destijds chef van de lijn- en reportagedienst van de Nederlandse Radio Unie.
Van den Broek stelde na afloop desgevraagd dat Hare Majesteit de rede op een prachtige ferme toon uitsprak. Ook meldde het trio dat de Koningin zich allerhartelijkst onderhield met de radiomensen. Wel was zij
zichtbaar onder de indruk van de gebeurtenissen.
Niemand van de hofhouding wist trouwens vooraf welk een belangrijk besluit de Koningin ging afkondigen.
Om half zes in de middag werd de orde van het huis onderbroken, zoals gewoonlijk wanneer de Koningin een
rede uitsprak, om de op het paleis aanwezige radiotoestellen aan te zetten. De hofdames en leden van het
personeel gaven openlijk blijk van hun verrassing over de mededelingen van Hare Majesteit, maar zij toonden
zich voldaan over de
wijze en de toon,
H.J. van den Broek
waarop de Koningin
de rede had uitgesproken. Vervolgens
werd de gebruikte
apparatuur weer ingepakt en in de auto
gezet die vervolgens
richting Hilversum
vertrok. Het gewone
leven op het Loo
werd weer ingezet.

Bronnen:
Delpher krantenarchief,
Archief Wereldomroep
Foto’s:
Archief Wereldomroep
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In de maand maart 1967 verscheen er wel heel
opmerkelijk bericht in de kranten. Een Japanse
marathonloper, die in 1912 tijdens de Olympische
Spelen in Stockholm op dit klassieke loopnummer
spoorloos verdween, was alsnog door de finish
gegaan. Tijdens de openingsceremonie was hij
met de vlag van Japan het stadion ingelopen en
het was de eerste keer dat een vertegenwoordiging uit Japan meedeed. De ploeg bestond uit
precies twee personen.

Shizo Kanakury
in 1912

Liefst 54 jaar, acht maanden, zes dagen, acht uur,
32 minuten en 20,3 seconden nadat hij vertrokken was, passeerde de 76-jarige Shizo Kanakury
in het Olympisch stadion van Stockholm de eindstreep. Zweedse officials beloofden Kanakury dat ze zijn prestatie officieel zouden laten vastleggen.
Kanakury veroorzaakte in 1912 door zijn spoorloze verdwijning een grote opwinding in Zweden. Politieautoriteiten hebben destijds weken naar hem gezocht en honderden tips werden zonder resultaat nagetrokken.
Het raadsel bleef onopgelost tot 1962, toen een Zweedse journalist ontdekte dat de loper de strijd gestaakt
had.
Kanakury verklaarde de verdwijning van destijds na zijn finish in maart 1967 als volgt: “Het was die dag
verschrikkelijk warm en tijdens de wedstrijd kwam ik langs een tuin waarin enkele mensen limonade zaten te
drinken. Omdat ik verschrikkelijk vermoeid was, stopte ik even en men bood mij een glas aan. Toen ik daarop
uitgenodigd werd ben ik ‘s avonds en ‘s nachts gebleven.”

De finish van Shizo Kanakury ...in 1967
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De dag daarop had Kanakury zich
weer bij de Japanse ploeg gevoegd,
die evenwel zonder zijn terugkomst
te melden naar huis terugkeerde.
Toen Kanakury, die op uitnodiging
van het Zweedse Olympische comité
in Stockholm verbleef, door enkele
officials en journalisten met zijn
‘record’ marathontijd werd gefeliciteerd, gaf de Japanner het volgende
commentaar: “Dank u wel, het is
een lange wedstrijd geweest, waarin
ik getrouwd ben, zes kinderen heb
grootgebracht en verder tienmaal
grootvader ben geworden. En dat
kostte allemaal tijd”. In 1983 overleed Shizo Kanakury op 92-jarige
leeftijd.

Je kunt het heden ten dage niet voorstellen
dat het volgende voorval op een soortgelijke
manier kan plaatsvinden. Ik neem je mee naar
24 juni 1967. Toen begonnen de Britse veiligheidsdiensten en Scotland Yard een grootscheeps onderzoek naar een vermoedelijk lek
in de veiligheidsmaatregelen op het paspoortenbureau in Londen. Het onderzoek werd begonnen nadat drie mannen, zich voordoende
als telefoonmonteurs, drie dagen lang ‘gewerkt’ hadden in het kantoor voor paspoorten
— destijds een afdeling binnen het ministerie
van Buitenlandse Zaken.
Het onderzoek werd gestart omdat zeven blanco paspoorten uit het bureau waren gestolen
en aan bepaalde kasten, bevattende geheime
documenten, was geknoeid. De vrees bestond
dat de ‘monteurs’ in dienst van een buitenlandse mogendheid stonden. Aangenomen werd
dat zich in de kasten, die waren verschoven,
gegevens bevonden over Britse diplomaten die
in het buitenland destijds dienst deden.
De drie mannen verschenen de daaraan voorafgaande maandag op het paspoortenbureau
— 250 meter verwijderd van waar Scotland
Yard destijds was gevestigd. Een beambte van het bureau besprak technische details betreffende telefoons
met een hunner maar klaarblijkelijk werd de mannen niet gevraagd zich te legitimeren. Ze zeiden dat zij het
gehele telefoonnet moesten controleren en bleven drie dagen lang in het bureau bezig.
De dag na hun vertrek ontdekte een beambte dat zeven nieuwe blanco paspoorten, alle met op elkaar volgende nummers, weg waren. Hij meldde dit aan een superieur die de politie op de hoogte bracht. Detectives
vernamen op het hoofdpostkantoor dat er helemaal geen monteurs naar het paspoortenbureau gestuurd
waren. Onmiddellijk werd een grootscheeps onderzoek ingesteld. Beambten van het bureau konden in het
foto-archief van Scotland Yard de ‘monteurs’ niet ontdekken wat het vermoeden deed toenemen dat de mannen spionnen zijn geweest.
Ondertussen was er in juli 1967 ook nieuws te lezen over radio en India. De Indische minister voor
geboorteregeling, Tsjandrasechar, had namelijk goedkeuring van de regering gevraagd voor een plan om
elke Indiër, die zich liet steriliseren als beloning een
transistorradio te schenken. De minister kwam met
dit voorstel, terwijl in New-Delhi een conferentie werd
gehouden om de Hindoese en Mohammedaanse artsen te winnen voor de geboorteregelingsprogramma’s
van de regering. Vice-premier Desai zei op die conferentie, dat de beste methode nog altijd zelfbeheersing was. Overigens was de Indische regering van
plan sterilisatie bij de wet verplicht te stellen voor alle
mannen, die drie of meer kinderen hadden. Het is me
niet duidelijk of Philips een offerte heeft uitgebracht
voor de leverantie van de transistorradio’s.
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Het laatste bericht uit de maand juli 1967, dat ik wil delen, gaat over de toch wel strenge maatregelen die destijds tegen de illegale gebruikers van de middengolf werden geëist. Twaalf etherpiraten, in leeftijd variërend
van 19 tot 34 jaar en afkomstig uit Hoogeveen en omgeving, waren namelijk door de Asser politierechter tot
celstraffen veroordeeld. Berend B. (19) uit Hoogeveen en zijn broer Johannes (23) werden veroordeeld tot
een gevangenisstraf van 2,5 maand. Twee weken gevangenisstraf kregen de 21-jarige bouwvakarbeider B.
G. uit Hoogeveen, de 31-jarige landarbeider G. A. uit Tiendeveen, de 22-jarige P. W., de 20-jarige loodgieter
G. van G. en de 23-jarige los arbeider J. B. uit Hoogeveen, de 23-jarige fabrieksarbeider N. F. W. B. uit Elim,
de 24-jarige fabrieksarbeider J. S. uit Nieuwlande en de 34-jarige fabrieksarbeider J. K. uit Tiendeveen. B.
O. uit Zuidwolde en J. P. uit De Wijk werden bij verstek tot twee weken celstraf veroordeeld. Zo te zien naar
het beroepsveld vraag ik me af of alle uitzendingen vanuit hooibergen zijn verzorgd, waar gemakkelijk een
zender kon worden verstopt.
Ik wil ook een herinnering aan januari 1972
ophalen want toen werd bekend dat een vijftigtal inwoners van Utrecht een primeur kreeg
op het gebied van de telefoon. In plaats van de
gebruikelijke kiesschijftoestellen kregen abonnees in de wijk Overvecht de beschikking over
een druktoetstelefoon. Deze maatregel stond
in verband met het in die maand in gebruik genomen computersysteem, waarop eind 1972
1.000 nummers konden worden aangesloten.
Wel werd gesteld dat als de proef met de computerapparatuur een kans van slagen had, het
door Philips ontwikkelde systeem in 1973 ook
op de telefooncentrale van Wormerveer worden toegepast. Men was verder van plan in
1975 ongeveer 70.000 nummers in het district
Utrecht op de computer aan te sluiten en op
de lange duur het gehele land. Het is inmiddels al jaren geleden dat de draaischijftelefoon
een plek in het museum heeft gekregen en
ook al weer geruime tijd dat de analoge drukknoptoestellen vervangen zijn door het digitale
zusje.
Ik vond nog een aantal
aantekeningen dat ik
ooit in mei 1966, een
paar weken voor mijn
examen op de middelbare school, maakte.
fervent volger van onze
plaatselijke voetbalvereniging GVAV, dat bij
thuiswedstrijden
acteerde in het Oosterpark
in Groningen, pende ik
allerlei wetenswaardigheden neer omtrent de
ploeg. En dat het in mei
1966 totaal anders ging
met het volgen van de
wedstrijden blijkt uit de
aantekeningen:
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1 mei 1966, Tonny van Leeuwen grijpt de bal
weg voor de aanstormende Sjaak Swart Ge van der Werff [12980642],
ANP Historisch Archief, ANP

‘GVAV-film snel naar vliegveld Eelde. Voorafgegaan door een motorpolitie, die met een fluit in de mond ruim
baan maakte op de drukke weg door Groningen en via de Rijksweg via Eelderwolde en Paterswolde naar
het vliegveld Eelde ging, is in ijltempo de film vervoerd met de opnamen van de ontmoeting GVAV—AJAX. In
Paterswolde stoven auto’s en fietsers opzij want een ieder die niet goed wist wat er aan de hand was, kreeg
er een wild-west-indruk van. Op het vliegveld Eelde stond de motor van de Cessna al te draaien, en in een
ommezien was dit NTS-toestel de lucht in.’ De wedstrijd werd op 1 mei met 0-2 verloren tegen Ajax. Twee
weken later was het gelukkig andersom en won GVAV met 2-0 van PSV. Later dat jaar in november, waren
er liefst 11 doelpunten te zien toen GVAV ten onder ging in het Oosterpark met 3-8 andermaal tegen Ajax.
Het waren trouwens wedstrijdbeelden die snel werden ontwikkeld in Hilversum om in de avond vertoond te
kunnen worden in het programma ´Sport in Beeld´. En alles was in die tijd alleen in zwart-wit te zien.
Soms kom je van die heel vreemde berichtjes tegen als je op zoek naar iets anders bent. Zo ook toen ik
recentelijk in de krant van 6 april 1970 het volgende bericht tegenkwam, nog net niet op de voorkant van de
krant: ‘Een meisje dat bezig was een sjaal te breien voor John Lennon heeft bij de politie bekend gemaakt
dat iemand het ding heeft gestolen. “Maar hij is gemakkelijk herkenbaar. De sjaal is ruim 150 meter lang en
ondertussen”, zei de 22-jarige Carolyn Lazarus, “ben ik alvast aan een tweede begonnen”. In de eerste sjaal
zat wol ter waarde van 85 pond (f 136,--). Waarom het geval zo lang was? Omdat John en Yoko er mee over
het niemandsland kunnen reiken dat zich uitstrekt tussen de Sovjet-Unie en China.” Het is de vraag in welke
toestand juffrouw Lazarus op dit idee destijds kwam.

Sparen voor kleur
tekst: Hans Knot

In deze zeer moderne digitale tijd is het een heel normale
zaak naar een televisieprogramma te kijken op een tijd dat
het ons schikt. Het is moeilijk aan kleinkinderen duidelijk
te maken dat in de tijd dat wij opgroeiden de wereld op
geheel andere wijze was ingevuld en dat apparaten die tot
een normale inrichting van een huis behoren toen onbetaalbaar en dus onbereikbaar waren voor het merendeel van een doorsnee gezin.
De prijzen lagen tegen de 2200 harde guldens en de inkomens waren
aanzienlijk lager dan tegenwoordig.
Maanden lang diende er gespaard te
worden.
Dealers van zwartgoed wisten er wel
raad mee middels het plaatsen van
een aantal televisietoestellen in de
etalages.
Wie weet hoeveel mensen die aantrekkelijke voetbalwedstrijd wel
even wilden zien en meteen konden
genieten van de nieuwste uitvinding,
de kleurentelevisie. In Nederland
in 1968 voorzichtig via enkele programma’s per week geïntroduceerd.
In België volgde men pas in 1971.
foto boven: een kleurentestbeeld uit 1968
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Tijd voor teenagers
EN-HET-VERBOD-OP-DE

tekst:
Hans
Knot
Voor velen is het stellen van de vraag ‘Wat was eigenlijk het eerste specifieke programma gericht op de
teenagers?’ vrij gemakkelijk te beantwoorden, omdat de naam van het programma als zodanig al vaak is
genoemd in artikelen betreffende de ontwikkeling van de popradio in Nederland. Voor details inzake het
eerste programma dient men echter naar de makers van het programma te gaan, want zoals zo vaak met
programma’s uit die tijd is er niets op recordertape in de huiskamers vastgelegd.
Volgens één van de makers ging op 11 september 1959 precies om vijf uur in de middag de eerste aflevering van ‘Tijd voor Teenagers’ de ether in. Het was het eerste en lange tijd ook het enige programma op de
Nederlandse radio met popmuziek. Het werd uitgezonden door de VARA en aanvankelijk gepresenteerd door
hoorspelacteur Dick van ‘t Sant onder de naam Dick Duster. Later nam presentator Herman Stok het roer
over. Regisseur Co de Kloet, die bij de geboorte van het programma aanwezig was, heeft zo de nodige details
van het eerste programma vastgelegd.
In jaargang 8, nummer 4 van het tijdschrift Aether uit 1994
schreef hij over de beraadslagingen die aan de eerste uitzending vooraf gingen en meldde hij ondermeer: ‘De Nederlandse jeugd reageerde niet anders dan de jeugd elders in
de wereld. En de Nederlandse platenindustrie had dezelfde
belangstelling voor hoge oplagecijfers als overal waar een
platenkopend publiek woonde, dat een paar centen te besteden had. Samen waren ze sterk. Wat in Amerika begon,
zette gewoon door.’

Ko de Kloet

Hij stelde verder dat in het jaar van de eerste ‘Tijd voor
Teenagers’, 1959, de omwenteling eigenlijk al wereldwijd
was voltooid. Paul Anka maakte dat jaar zijn derde ‘million
seller’ met ‘Lonely Boy’, Frankie Avalon zijn tweede met ‘Venus’, Freddy Cannon zijn eerste met het nummer ‘Talahassie
Lassie’, net als Dion and the Belmonts met ‘A Teenager In
Love’.
Het was, volgens Co de Kloet, in dat licht bezien toch geen extreme verrassing, dat een maker van VARAradiojeugdprogramma’s, die ieder half jaar met nieuwe plannen diende te komen, in de zomer van 1959
met het voorstel kwam een platenprogramma te maken met die speciale teenagermuziek, aangevuld met
reportages en interviews en dat alles aan elkaar gepraat door een echte presentator.
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Volgens De Kloet keek bijna iedereen verstoord op toen jeugdchef Joop Söhne het idee in de programmavergadering lanceerde: ‘Ik was daar overigens niet bij want de programmavergadering was destijds een bijeenkomst van afdelingschefs en hogere bazen. Zij beslisten gezamenlijk over het halfjaarlijkse radioschema. De
leiders van de muziekafdeling spuwden vuur en wensten niets van het voorstel — te ordinair voor woorden
— te weten. Anderen waren het wel eens met het voorstel.’
Ary van Nierop was op dat moment ‘Hoofd Gesproken Woord’ bij de VARA . Hij stelde dat hij zo’n programma
best onder zijn verantwoordelijkheid wenste te nemen en kwam meteen met de naam van het programma:
‘Tijd voor Teenagers’. Wel diende – mede gelet op zijn functie – men in het programma niet alleen muziek
ten gehore laten brengen maar ook informatie via korte reportages.
11 september 1959 precies om vijf uur ging dus, volgens De Kloet, het eerste programma van ‘Tijd voor
Teenagers’ de ether in. Er was natuurlijk vooraf informatie in de kranten verschenen en er werd volgens een
woordvoerder van de VARA die zaterdagmiddag goed geluisterd.
Andermaal het verhaal van De Kloet: ‘De eerste uitzending leverde
driehonderd brieven op, voor een jeugduitzending een ongekend
aantal. Wat draaiden we in dit ‘eerste enige echte onvervalste programma voor alle Nederlandse teenagers,’ zoals Dick Duster in zijn
eerste zin ‘Tijd voor Teenagers’ typeerde? In de juiste volgorde:
Kansas City, door Pim Maas, de Nederlandse Elvis Presley; Waitin’ in
School, door Ricky Nelson; Middernacht Blues, door Willy Schobben
op de trompet. Vervolgens uit de film ‘Als de dag begint’: You Gotta
Learn, door Neil Sedaka; Living Doll, door Cliff Richard; Lonesome,
door Monty Sunshine op de klarinet. Gevolgd door: Mamamama Marie, door The Gaylords; The Formula Of Love, door het duo Nina en
Frederik en Louis Armstrong; en ook: Just Young, door Paul Anka, en
You Are In Love, door Perry Como. Er was een reportage, gemaakt
bij Vroom en Dreesmann in Utrecht, waar Ria Valk een door Joop van
der Marel bedachte aanstaande dansrage, de Bam Bam Boe, introduceerde.
Het was echter een item dat de luisteraar niet zou bereiken omdat het onderwerp door de afdeling ‘controle’
van de VARA de vrijdagmiddag voorafgaande aan de uitzending werd geschrapt. Ook beleidvoerders van de
andere omroepen in Hilversum namen dezelfde middag nog een gelijkluidend besluit.
Onder de kop ‘Radio Hilversum verbood de bam bam boe’
werden de lezers van de Muziekparade, een maandblad voor
de muziekliefhebbers en vooral gericht op de jeugd, in oktober
1959 op de hoogte gebracht van de besluitvorming. De ‘bam
bam boe’ diende de opvolger te worden van de voorgaande
‘hoela hoep’ rage en een nieuw danssucces te zijn. Men ging
er vanuit bij de redactie van Muziek Parade, dat als hoofdredacteur Guus Jansen jr. had, dat de lezer van het verbod tot
draaien op de hoogte was.
Het ware verhaal rond het verbod tot uitzending ontbrak echter en die werd deels geformuleerd middels een interview met
Coen van Orsouw, de componist van het nummer en de tekstschrijver Joop van der Marel. Bij dit interview was ook een 18jarig zangeresje aanwezig dat in korte tijd al aardig populair
was geworden en het nummer als haar allereerste single op
het Fontana label had opgenomen. Ze was al bij twee werkgevers aan de slag geweest en de eerste had haar aangeraden
een andere keuze te maken want hij was het niet zo eens met
haar rock and roll kreten en haar ferme danspassen. Met anFREEWAVE
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dere woorden: ‘de vrijheden die deze jonge dame
koos pasten niet bij zijn onderneming’.
Vervolgens ging ze aan de slag als zangeres van
cowboyliedjes in Amsterdam, in de bedrijven
eigendom destijds van Kees Manders. Maar het
succes kwam vooral door haar optreden in het
AVRO-programma ‘Nieuwe Oogst’. Vervolgens
was het Roel Balten van dezelfde omroep die haar
contracteerde voor het programma ‘La Courtine’,
een programma speciaal voor de soldaten die in
de Franse plaats langdurig waren gelegerd.
We hebben het over Ria Valk, die in La Courtine
een ware ovatie ontving en wiens vader snel haar
zakelijke belangen ging vertegenwoordigen. Hij
zag een groot succes op de loer liggen. Maar ook
voornoemde Van Orsouw en Van der Marel zagen het helemaal in de jonge Brabantse zitten en
besloten voor haar een nummer te gaan schrijven. Het idee van de ‘bam bam boe’ was enige
maanden eerder ontstaan in de Perry Comoshow,
waarin de zanger een liedje zong met een soort
rolachtig apparaat in zijn handen.

Joop van der Marel en Ria Valk

Met dit apparaat werd op ritme van het liedje op de knieën geslagen. Coen en Joop vonden het een leuk
ideetje en besloten iets soortgelijks in Nederland te introduceren als een nieuwe dans. Voor die danspassen,
die erbij dienden te komen, riepen ze de hulp in van de destijds bekende Nederlandse danser Jan Daniëls die
vele malen internationale dansconcoursen voor ons land had gewonnen.
Het verhaal gaat dat men op weg ging naar Hilversum om het geheel bij platenbazen onder de aandacht
te brengen en men plotseling besefte dat er nog geen goede tekst was gecomponeerd. Coen van Orsouw
zou vervolgens binnen 5 minuten op een parkeerplaats bij een benzinestation, even buiten Amsterdam, het
melodietje compleet hebben gemaakt en werd het ‘Dans de bam-bam-boe’. Uiteindelijk werd het nummer
uitgebracht op het Fontanalabel en het klonk als volgt: https://www.youtube.com/watch?v=3cZO_AUW_PI

Bam-Bam-Boe
De Bam-Bam-Boe die leer je zo
Je sluit je been maar aan
Je draait ‘n keertje in het rond
Je komt weer recht te staan.
En dit herhaal je nog een keer
Maar nu de draai alleen
De heer slaat met de Bam-Bam-Boe
En zij danst om hem heen.
Refrein:
De Bam-Bam-Boe, de Bam-Bam-Boe
Tra-la-la-la-la
De Bam-Bam-Boe, de Bam-Bam-Boe
Danst ‘n ieder na
De Bam-Bam-Boe, de Bam-Bam-Boe
Uit Dominica.
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U ziet hoe simpel of het gaat
Toe blijft niet langer staan
Kom dans een keertje met ons mee
Je sluit je been maar aan
Het is ‘n dans voor groot en klein.
Zo uit Dominica
En als je ‘m een keer hebt gezien
Dan doe je hem al na. (refrein)
M’n kleine zus m’n grote broer
En ook m’n pa en moe
Ze dansen nu niet anders meer
Alleen de Bam-Bam-Boe.
En elke dag is weer een feest
Door deze nieuwe dans.
Kunt u niet dansen g’looft u mij
Hier is uw mooiste kans. (refrein)

Aangenomen werd dat misschien de tekst van het
liedje de oorzaak kon zijn voor het verbod op de
radio maar dat lijkt me, gezien het voorgaande,
niet het geval te kunnen zijn. Of het diende te zijn
dat het slaan door de mannelijke partner van invloed was geweest. Na diverse kranten van rond
die tijd te hebben uitgespit, kwam ik terecht bij
een bericht van 12 september 1959 waarin werd
gemeld dat de AVRO leiding had besloten dat men
op samenwerking met de 29-jarige Joop van der
Marel geen prijs meer stelde.
Een week eerder had deze op wel een heel commerciële manier zijn ‘bam bam boe’ kindje gepresenteerd in het televisieprogramma ‘Weekendshow’, zonder dat dit vooraf was overlegd met de
leiding. De toenmalige AVRO-directeur D. Repko
stelde over deze maatregel,die hij persoonlijk had
De tekst van het lied in de Muziek Parade
van oktober 1959
genomen: “Wij hebben dit gedaan omdat we de
houding van de heer Van der Marel, die ons in de
val heeft laten lopen met zijn ‘Bam-bam-boe’ betreuren. Hij heeft zonder dat hij ons hier van te voren voor
gewaarschuwd heeft reclame in onze uitzending gebracht. We vonden dit aanleiding genoeg om hem de
eerste tijd niet meer in onze televisieprogramma’s te laten optreden.”
Bovendien werd er door Repko een einde gemaakt aan het steeds weer draaien van de ‘Bam Bam Boe’grammofoonplaat op de radio. Wat bleek? In de Weekendshow van de voorafgaande zaterdag had Van der
Marel door het danspaar Lies en Jan Daniels de toen nieuwe dans, de Bam Bam Boe, laten demonstreren.
Bovendien liet men in dit programma zien, wat de ‘Bam Bam Boe’ eigenlijk was. AVRO-producer Ger Lugtenburg, die de leiding van deze uitzending had, was er niet van op de hoogte dat Joop van der Marel het
tv-progranma gebruikte om zijn Bam Bam Boe, waar hij de week van te voren de Nederlandse warenhuizen
mee had bevoorraad, te introduceren. Het was echter het startsein voor een massale verkoop van de Bam
Bam Boes, die de maandag na het programma in de winkels te koop waren. Ook waren er grammofoonplaten
en slingers in de markt gezet.
Vanuit de AVRO-leiding werd met angst gekeken naar het reclameelement in de betreffende uitzending. Andere omroepen eisten een
gedegen onderzoek maar de AVRO-directie was dus een stap verder
gegaan en had Joop van der Marel al de deur gewezen. Nadat de
leiding van de AVRO deze reactie had bekend gemaakt, besloot ook
de VARA voorzorgmaatregelen te nemen en werd op de vrijdag voor
de eerste uitzending van ‘Tijd voor Teenagers’ besloten het item
over de Bam Bam Boe uit het programma te schrappen. Joop van
der Marel was er teleurgesteld over want, zo meldde de Telegraaf op
12 september 1959, de Bam Bam Boe werd goed verkocht. En Ria
Valk? Zij werd bijzonder succesvol gedurende vele decennia.
Nader onderzoek naar de startdatum van het programma ‘Tijd voor
Teenagers’ leerde dat het ging om zaterdag 12 september 1959 en
ook het aanvangsuur was anders dan Co de Kloet meldde. Vanaf half
6 tot half 7 was de eerste aflevering te beluisteren op Hilversum I
via de VARA en werd aangekondigd in het programmaschema als:
‘Voor de Jeugd’.
Bronnen: Aether, Soundscapes online Journal for Music and Media Culture,
Telegraaf archief en Muziek Parade oktober 1959.

Ria Valk
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Radio en meer

de 60’er jaren

tekst:
Paul de Haan

deel 4

In het persoonlijke radiorelaas van Paul de Haan zijn we beland in het jaar 1966:
Ik kreeg het in 1966 druk, in mei en juni zomaar twee nieuwe stations erbij, beter gezegd 3, immers vanaf
het ene schip kwamen twee stations. En dan was er nog Radio Essex op 222 meter middengolf vanaf the
Knock John Tower in de Theemsmonding, nabij Radio 390 en City. Radio Essex was een bijzonder station, de
eerste met uitzendingen 24 uur per etmaal. Echter met gering vermogen, er wordt in de boeken gesproken
over 100 watt tot 500 watt, lokaal dus.
In Groningen was het station overdag niet te ontvangen en in de avonduren was 222 meter AM bezet door
een sterk Frans station. Dus de wekker gezet op een nacht om 3.00 uur en jawel Essex kwam door op mijn
transistor radio. Later toen de tapes beschikbaar kwamen met opnames was ik onder de indruk van Essex,
a true music station met overdag easylistening, instrumentals en Big Band en in de avond en nacht popmusic.
In 2002 startte ik met mijn zoon de Marinebroadcasters website en verzocht één van de ex-Essex deejays:
Martin Kayne (Andy Cadier) iets over Essex te schrijven. Een prachtig verhaal over de techniek van het station leverde dat op. Uiteraard in het Engels, de meeste lezers zullen er geen probleem mee hebben.
Andy Cadier beschreef Radio Essex 1966 vanaf the
Knock John tower. ‘Radio Essex was based on Knock
John Fort, an ex-WW2 fortification in the outer Thames
Estuary. The generator used was one of three Gardner
engines that were a part of the forts original equipment. These were located in the ‘top floor of the circular rooms in the two legs of the tower, two in the rear
leg and one in the front leg nearest the loading/landing
stage.
There was a ventilator in the wall to allow air to reach
the cooling radiator and the exhaust pipe went through
another small hole. Most of the distribution wiring remained including the fuse-box, though most of the light
switches were missing. These in the working area of
the fort were replaced while other were activated by
carefully touching two wires together. Much of the furniture from the military days remained including benches and tables and cupboards. The studio was on the
main floor of the superstructure in a place we called the
broom cupboard, I think it was originally a store about
1.5 metres by 3 metres. The audio equipment was arranged in the usual horseshoe shape design. To the left
was a Vortexion tape recorder that was mainly used to
playing back commercials. In front of the DJ was a 50
watt amplifier (I think made by RSC) that included 4 variable inputs, two channels carried the presenters and
the news microphones and the other 2 took the output

Martin Kayne
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Studio Radio Essex, zomer 1966
© Martin Stevens

of a homebuilt mixer that was connected to the turntables and the fourth to the Vortexion recorder.
The homebuilt mixer had three volume controls and three switches. Feeding this were two Garrard 401 turntables with Decca Deram pickups and diamond styli and a stand-by turntable (used to play jingles from an LP
record) made by Collaro, and used then mainly in domestic record players. The switches on the mixer were
to allow pre-fade listening to records, the amplification for this and the headphones was concealed beneath
the desk. Also in front of the DJ was a Reslo ribbon microphone on a flexible stem which was fixed to the wall.
Also on the wall, other than an electric battery powered clock was a home made VU (Volume Unit) meter so
presenters could keep the audio output at the required level. To the extreme right was a microphone hanging
from the ceiling (due to lack of space) and was used for news reading.
The studio door was made of heavy steel and did much to obscure the noise of the generator, the walls within
the studio were lined in red blankets to create a suitable acoustic environment for the use of the microphones. The record library was on a number of shelves directly behind the DJ who sat on a rather basic wooden
chair. The transmitter room was next-door to the studio and a small hole had been drilled through the steel
wall for cables to pass through. An old RCA telegraphy transmitter was facing the door, not in a cabinet so
you could see all the components. It was fed by a heavy electricity cable to the generator not far away on the
floor below. The long wire antenna used was fed through a port hole via some small insulators and then hung
from scaffolding poles that had been erected on the deck partly supported by the old guns that remained
there at the time. The engineers always had a problem with the antenna loading as the aerial tended to use
the sea as a ground plane, as the tide rose and fell so did the efficiency of the aerial.
The transmitter room had an engineer’s work bench and additional amplification equipment. As time passed
the engineers built another transmitter with similar components to the original, as thoughts had existed for
the starting of a ‘Radio Kent’. This expansion in fact never took place.
The original crystal for Radio Essex’s 222 metres was slightly off channel and caused a heterodyne with a
co-channel French station, particularly at night. The engineers built a VFO (Variable Frequency Oscillator)
so they could manually tune to the right frequency, however this did not offer very good stability and a new
crystal was obtained.
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Radio Essex was the first UK station to broadcast 24 hours a day. During the day it tried to pioneer the concept of local broadcasting and advertising. Many local business people were very wary of buying radio advertising, it was a medium totally new to them. Radio Essex programmes were not aimed at the same market as
Radio London and Caroline and in fact had a variety of programmes not un-similar to the BBC.....except the
BBC could not play records all day because of an agreement with the musicians union. Radio Essex programmes featured rhythm and blues, jazz, music from shows, the big bands from the 30’s to 50’s and a whole
repertoire of easy listening music. At night things changed as it was found that after midnight the French
station, also on 222m closed down giving a clear frequency over the UK and much of Europe. It was soon
discovered that the so-called ‘graveyard’ shift was actually very much alive with letters arriving from all over
Europe including Norway. So programmes like the Essex Beat Club and the Night Owl Show contained much
more modern and up tempo music and became very popular among shift workers.
If Radio Essex could have had the telephone and general accessibility that local radio enjoys today Essex’s
output would have been very much akin to a commercial version of BBC local radio.
- Andy Cadier.’
Radio Essex was actief van november 1965 tot 26 december 1966 toen het station door geld en juridische
problemen de uitzendingen vanaf the Knock John Tower in de Thamesmonding diende te staken. Met betrekking tot de Britse zeezenders het volgende, het merendeel van de stations draaide wat we toen beat/popmuziek noemden. Drie uitzonderingen echter gaven de voorkeur aan wat we noemen easy listening, Radio 390
vanaf september 1965, Radio Essex vanaf november 1965 en Britain Radio vanaf mei 1966. Op deze stations
geen Beatles en Stones maar Frank Sinatra, Peggy Lee en Mantovani.
Radio Essex en Radio 390 hadden aandacht voor Big Band. Britain Radio 355 geen Big Band maar men
draaide wel degelijk Rolling Stones maar dan niet luidruchtige hits als ‘We Love You’ maar eerder ‘Ruby Tuesday’. Ondenkbaar op Radio 390, zeer onwaarschijnlijk op Radio Essex/BBMS. In september 1965 zag Radio
390 het levenslicht vanaf de Red Sands Towers ter hoogte van Whitstable Kent in internationale wateren. 390
werd de opvolger van Invicta/KING, stations met ook veel easy listening in het ‘format’, maar ook popmuziek
Red Sands Forts vorig jaar, met een nog intacte loopbrug
© Gerry Zierler
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Met deze foto werd in 1967 bewezen dat de Red Sands Forts
binnen de territoriale wateren lagen, omdat een nabijgelegen
zandbank nog telde als Brits vasteland.

en de hits van die tijd. Bij beide stations werkte dat format niet en de techniek van deze stations met betrekking tot zendersterkte en antennes was van het niveau ‘houtje touwtje’.
Nieuwe investeerders stelden Ted Allbeury aan om de bezem door het fort Red Sands te halen, letterlijk en
figuurlijk. Ted had een reclame achtergrond en wist van Radio 390 een zeer succesvol station te maken maar
bovenal enorm gewaardeerd door de luisteraars. Als het maar Beautiful Music was dan werd het gedraaid,
dat samen met een hang naar nostalgie voor de 20’er en 30’er jaren muziek van de vorige eeuw gaf het
station een uniek profiel. Feitelijk was 390 de tijd ver vooruit door muziek te draaien die 45 jaar eerder op
de vroege grammophoonplaat was gezet, toen al aandacht voor de oldies. Geen deejays maar presentatoren
die vooral formeel dienden te blijven en respectvol naar de luisteraars toe.
Radio 390 kende de luxe dat er aparte slaap- en woonruimtes waren alsmede kombuis en recreatieruimtes
op het Red Sands fort in de Theemsmonding. Ruimte genoeg, immers men had de beschikking over zes
towers, die onderling met bruggen waren verbonden. De muziek werd voor de presentatoren uitgezocht en
samengesteld waarbij opviel dat op Radio 390 meer instrumentaal dan vocaal was te horen. 3x instrumentaal
versus dan 1 x vocaal was vrij normaal. Het imago van 390 was hoogpolig tapijt bij een haardvuur, goede
wijn en gezelschap van windhonden. Een Tweed colbert met elleboogstukken en in de vrije natuur een Panama op het hoofd, een echte wel te verstaan.
De heren aan boord van the Red Sands gingen keurig gekleed en geschoren en hadden indrukwekkende
lunches en diners at eight, bereid door een heuse offshore kok. Op de achtergrond dan altijd the strings of
Mantovani, soms Russ Conway maar dat was toch wel erg frivool. Ja het ging er wat dat betreft heel anders
toe dan aan boord van the Knock John Tower, een aantal zeemijlen noordwaarts, waar ontbijt, lunch en
diner als hoofdzaak smackworst bevatte of corned beef in alle variaties, wassen en scheren was verboden.
Scheurbuik lag op de loer! Toch draaiden ze daar ook Mantovani en Russ Conway met als aantekening dat
Russ vaker voorbij kwam dan Manto.
Aan boord van Radio Essex vond men Manto op een vreemde manier feitelijk frivoler dan Russ. Hoe zat
het ook al weer met dat tweede easylistening/ sweetmusic station Radio Essex/BBMS aan boord van the
Knock John? Rond de kerst van 1965/1966 begon Radio Essex met uitzenden vanaf het fort Knock John zo’n
slordige 22 zeemijlen van Southend on Sea in Essex. Ex-visser en armymajor Roy Bates startte het station
met een investering van circa 1000 UK Pounds. Veel te weinig maar het werkte wel degelijk, er kwam geluid
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uit. De leefomstandigheden aan boord van het fort waren
Spartaans en deejays zaten weken achtereen op het fort 24
uur per dag Middle of the Road muziek te draaien. Frank
Sinatra, Peggy Lee en Ray Conniff, met in de avonduren Big
Band en de nachtelijke uren wel degelijk popmuziek.
Radio Essex was als eerste zeezender 24 uur per etmaal
op 222 meter middengolf te beluisteren. Zendersterkte was
variabel, op zijn best misschien 300 watt, vaak door de
hopeloze antenne opstelling 50 watt. Vaak had het station
moeite om het vaste land te bereiken en draaiden deejays
voor de zeemeeuwen. Toch werd het station zeer gewaardeerd door het format en de toewijding van de 18-20 jarige
deejays, die aan boord van de Knock John het vak leerden
en bovendien allen een muziekspecialiteit hadden en veel
platen uit eigen collectie meenamen. Als het te beluisteren
was klonk het als een klok.
Alles op dit station was low budget, de commercials werden
meestal door Bates zelf ingesproken op een taperecorder
die in de keuken op een tafel stond, vaak lange teksten
voor kleine shops ingesproken op een manier of the Major
zijn troepen drilde. Als je de winkeltjes niet bezocht kreeg
je bij wijze van spreken de Major aan de deur voor een
‘goed gesprek’. Muziek werd in de Essex studio aan de tekst
toegevoegd. Essex moest dan een uurtje uit de lucht voor
productiewerk, een tweede studio was niet voor handen.
Van Essex is een klein aantal uren overgebleven die beschikbaar zijn via offshore radio fora. Low budget was ook
het fort, geen aankoop, geen huur, gewoon tijdelijk in bezit genomen. Meestal een man of 6 aan boord daar
waar ruimte voor meer dan 50 man was.
Technisch gezien waren er grote verschillen tussen Radio 390 en Essex. De presentatoren van Radio 390
hadden de beschikking over een 10.000 watt middengolfzender op een vrije golflengte van 390 meter en
een zendmast van meer dan 70 meter hoog op het dak van een van de towers, die ook al zo’n slordige
20 meter boven de zeespiegel uit kwamen. Twee studio’s met goede mixers, draaitafels, cartmachines en
taperecorders. De cartmachines alleen voor commercials en instumental tunes voor de circa 40 verschillende
programma’s die per dag werden uitgezonden, half uur dit, kwartier dat. Radio 390 opende ‘s ochtends om
05.30 uur en sloot met het volkslied om 00.00 uur.
Jingles had het station niet, paste niet bij hoogpolig tapijt
en al het andere zoals eerder omschreven. De deejays van
Essex, ja zij werden als deejays bestempeld, hadden op the
Knock John de beschikking over een omgebouwde marinezender die zich maar slecht met muziek liet moduleren. De
zendmast was op zijn best 1 a 2 steigerdelen hoog en viel
met regelmaat om, dan werd simpelweg een koperdraad
vastgemaakt aan wat voorhanden was. Bijvoorbeeld het
boordkanon!. Dat het toch bereik had kwam door het feit
dat men omgeven was door zout zeewater en het dek van
het fort ook een 18 meter boven de zee uitstak. Een oversized bezemkast diende als studio, dekens als isolatie. De
studio met daarin 2 redelijke draaitafels, een eigenbouw
mixer/versterker en een huiselijke taperecorder voor de
commercials, waar er niet te veel van waren.
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Op een derde goedkope draaitafel werden jingles gedraaid die op een elpee waren gezet, de in kringen
bekende Generic Series. Verwarming was een probleem, de CV werkte niet meer en alle ramen, in feite
koperen portholes zoals op een schip, waren al jaren geleden verwijderd, met landbouwplastic werd de zaak
afgedicht. De aanvoer van water en diesel ging in kleine jerrycans die per touw naar boven werden gehesen,
zo werd je trouwens ook als ‘stardeejay’ naar boven gehesen. Maar niemand klaagde! Daar waren twee
redenen voor: enerzijds het feit dat de jonge deejays hun droom wilden verwezenlijken anderzijds omdat
Bates verbaal zeer krachtig en kordaat tekeer kon gaan. Zijn rekruten draaiden vol overgave Peggy Lee, Ray
Connif en niet te vergeten de plaat die altijd de sfeer van Essex terug haalt namelijk ‘The big Hurt’ van Miss
Tony Fisher.
Een dure diesel generator hoefde niet te worden aangeschaft, een van de rekruten had twee rechterhanden
en kreeg de WW2 generatoren weer aan de praat. In 1972 zou hij de drijvende kracht zijn aan boord van
de Mi Amigo om hier weer stroom op te wekken, zijn naam…..Dick Palmer. Voordeel van de zeer jeugdige
deejays, die het vak nog dienden te leren, was het feit dat de zender aan boord van het fort zo zwak was
dat zonder problemen alle omringende offshore stations te beluisteren waren, men leerde dus veel van ‘the
boys over at Big L en Caroline’ en weer anderen op the Knock John, die weinig op hadden met popmuziek,
luisterden liever naar Radio 390 met als hoop daar ooit aan het werk te kunnen gaan.
De verhalen over de prima
DJ Paul Peters op weg naar Knock John
foto: collectie Paul Freeman
kombuis aan boord en de CV
en douches had een grote
aantrekkingskracht alsmede
het feit dat de platen keurig
voor je werden uitgezocht en
op zaterdagavond op de Red
Sands twee flesjes bier per
persoon genuttigd mochten
worden. Op the Knock John
had Major Bates zelfs bezwaar
tegen ‘teveel’ water drinken en
een met thee gevulde theepot
kon je zeker 5 x hergebruiken,
immers thee blijft thee. De
situatie voor liefhebbers van
Easy Listening/ Beautiful Music/ Middle of the Road was
rooskleurig in de lente van
1966, enerzijds had men de violen van Mantovani op 390 anderzijds de overgemoduleerde piano van Russ.
In mei 1966 zou de situatie nog verder verbeteren voor de liefhebbers van deze, toen ook al vergeten, muziek. Immers de BBC middels the Light program op 1500 meter besteedde maar weinig tijd hieraan, feitelijk
wel hun taak maar de Beeb gaf een andere wending aan Light. Op 3 mei 1966 in de vroege middag op 227
meter middengolf waren de eerste voorzichtige klanken te horen van de Amerikaanse opvatting van het Easy
Listening format volgens een heuse format klok. Inhoudelijk viel die klok wel een beetje tegen, de klok kende
slechts 4 posities in een uur: Male Singer- Female Singer- Strictly Instrumental - Group. Deze 4 variaties
liepen door het gehele uur, simpel maar wel doeltreffend. Britain Radio werd het derde Easy Listening station
waar vooral de grote Amerikaanse vocale namen hun plaats vonden.
Het zendschip, de Olga Patricia, was de Atlantische Oceaan overgestoken met een ruim vol USA Easy Listening, op plaat maar ook via een voor die tijd zeer modern Radio Automation System via Scully Tape recorders
in combinatie met cartmachines in een carrousel, alles mechanisch aangedreven en gestart op cue-tones.
Het systeem voorzag zelfs in aankondigingen van de muziek die uit de recorders kwam. De deejay in de studio kon die aankondigingen uit schakelen en zelf gaan presenteren terwijl het systeem de muziek en jingles
verder draaide.
Er was een nadeel aan verbonden want met een geopende microfoon maakte het systeem een kakofonie
FREEWAVE

Nostalgie

• 23

Links de carrousel aan boord
van de Laissez Faire

aan allerlei vreemde ‘klikklak’
mechanische geluiden die op
de voorgrond te horen waren.
Dit systeem was gekozen om
Britain Radio low budget te
laten draaien, weinig deejays
nodig dus. Het werkte niet en
uiteindelijk bleek men toch
een volledige deejay crew
aan te moeten nemen voor
Britain Radio. De Amerikaanse deejays van het top 40
zusterstation Swinging Radio
England konden niet omgaan
met het format. Maar de toon
was gezet.

Radio 390 verkocht vooral
commercials op het gebied van eenvoudige huishoudspullen en regionale
ondernemers. Radio Essex
was blij met de meubelzaak
en slager om de hoek. Britain
Radio kwam met, volgens eigen zeggen, een zeer professionele salesafdeling om de grote nationale en internationale vissen binnen te halen en leek wat meer dan 390 te gaan voor de mannelijke luisteraar. Resultaat
van dit alles was het feit dat de luisteraar uiteindelijk de winnaar was, immers zij hadden geen boodschap
aan de onafgebroken stroom tophits van de andere zeezenders en werden op hun wenken bediend met dit
drietal. Lang zou het niet duren, als eerste verdween op 1e kerstdag 1966 Radio Essex, Radio 390 stopte in
juli 1967 en Britain Radio 355 verdween uit het Britse radio landschap in de eerste week van augustus 1967.
De liefhebbers van Russ, Mantovani en Frank ‘the Voice of America’ Sinatra stonden weer met lege handen
want nog steeds weigerde de BBC één van haar stations uit te rusten met dit format.
In 1966 werd ook pijnlijk duidelijk dat Caroline South grote
problemen had om het succes van Radio London bij te benen.
Caroline straalde uit een zeezender te zijn, London was eerder
een commercieel top 40 station dat bij toeval uitzond vanaf
een schip. Dat weerklonk ook in de style van de stations. Bij
Caroline kreeg je het idee er bij te zijn aan boord.
Veel van de charme van de live uitzendingen vanaf de Mi Amigo
hebben, naast de geweldige input van de deejays, te maken
met het karakter van de Mi Amigo als zendschip. De twee live
studio’s voor Radio Mi Amigo waren bovendeks in het zogeheten dekhuis. Wie de situatie op de Mi Amigo kent weet dat
als je aan stuurboord de lastige instap door de deur maakte je
direct rechts de messroom inliep en als je die doorliep had je
aan de bakboordzijde achterin de mess de deur naar het gangetje welke leidde naar de twee live studio’s. Direct rechts de
bekende studio met CV en patrijspoort, even doorlopen in het
gangetje en door de deur naar de tweede iets grotere studio
die twee patrijspoorten had. De live deejays hadden altijd dat
‘gevoel met de zee’ , dat gevoel met de zee weerklonk altijd
in de Radio Mi Amigo live uitzendingen. Even buitenom aan de
buitenkant van de studio aan stuurboord een luik openen en je
keek naar beneden in de ‘downstairs’ studio van Caroline die
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MV Mi Amigo

vanaf 1976 werd gebruikt. Die kleine buitenomgeving op the Lady verbond de mensen met de zee.
Dat brengt me bij het volgende. Voormalige Radio London luisteraars tussen 1964 en 1967 herinneren zich
ongetwijfeld de klasse van Big L, echter vrijwel nooit weerklonk ‘de zee’ in de programma’s via de 266 meter.
Een reden is mogelijk de instructie van de leiding dat men niet uit wilde stralen een zeezender te zijn maar de
voorkeur gaf aan het imago van een commercial top 40 station dat geheel per ongeluk op een schip terecht
was gekomen. Dat schip was een 56 meter lange mijnenveger gebouwd in de VS in de Tweede Wereld Oorlog
en was louter een werkschip. Leidingen waren nergens weggewerkt achter teakhout en waarschijnlijk was
het enige houtwerk te vinden in de hut van de commandant. Het was een ‘niet lullen maar poetsen schip’
waar je bepaald geen vakantiereis mee maakte. Toen de Galaxy in de winter van 1964 voor de Engelse kust
voor anker ging was er nauwelijks een patrijspoort op dek nivo te bekennen. De messroom had geen uitkijk
naar buiten totdat in de zomer van 1966 met name aan stuurboord patrijspoorten verschenen.
Ik was rond de 14 jaar in 1966 en al die aandacht voor de zeezenders kwam het schoolwerk niet ten goede.
Op het ‘kruidenierscollege’ in Groningen botste het vaak met het gevestigde gezag aldaar. Hoe zat het met
scholing na de lagere school? Met mijn twee linker handen en benen was techniek een onbegaanbaar pad
voor mij, algebra en wiskunde zou een blok aan mijn been worden. Cito toetsen had je nog niet, wel het gezonde verstand van de bovenmeester. Die kwam met het idee Paultje naar de Detailhandelsschool te sturen
in verband met zijn toch wel ‘vlotte babbel’ en de drang proactief< het woord bestond nog niet> op mensen
en zaken af te gaan. Helemaal geen verkeerde keus trouwens die school, want naast het eigen diploma ook
de mogelijkheid gelijktijdig het middenstandsdiploma binnen te harken alsmede Textielbrevet en Kruideniersbrevet, als klap op de vuurpijl het typediploma.
Ik was in goed gezelschap, de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, bezocht deze school ook en
kijk hoe hij terecht kwam. De school werd vooral bezocht door kinderen waarvan de ouders een winkel of
bedrijf hadden, nogal wat kruideniers. Het laatste zag ik niet zitten maar in het vijfde jaar van de zes was het
voor mijzelf duidelijk dat ik een functie als buitendienstman wilde. Erop uit, de zaken opzoeken, vrijheid in
gebondenheid.
(Wordt vervolgd.)
De Galaxy en Shivering Sands Forts,
december 1964
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Betonuur, Vuurwerk
en Stampij:
tekst:
André van Os



Heavy metal is altijd een beetje een ondergeschoven kindje -of genre- geweest op reguliere radiostations.
Hoewel er liefhebbers genoeg waren, fans die vandaag de dag nog met weemoed terugdenken aan de programma’s die zich wel op de ruigere muziek toelegden.
Het eerste was Betonuur, dat werd uitgezonden op de ‘Varadinsdag’ (er was nog geen horizontale programmering) op het
toenmalige Hilversum 3. De eerste uitzending was in januari
1976. Oud-Radio Noordzee DJ Alfred Lagarde presenteerde het
programma, dat niet eens was weggemoffeld in de randen van
de nacht, maar op prime time van 17.00 tot 18.00 uur werd
uitgezonden. Betonuur begon jarenlang met de aankondiging
van de nieuwe Hilversum 3 ‘troetelschijf’, gevolgd door een
kort humoristisch hoorspel waarin alle stemmen door Lagarde
zelf werden ingesproken. Vast onderdeel was ook ‘de hardste
vijf’: platen gekozen door de luisteraars. Tijdens de jaarlijkse
locatie-uitzendingen van Vara’s Lijn 3 waren er ook live-optredens te horen in het programma.In 1982 stapte Alfred Lagarde
over naar Veronica en verdween Betonuur. De Vara begon in
1983 op het tijdstip een eigen hitlijst: de Verrukkelijke 15.
Ook de KRO had aandacht voor het heavy metal genre
in het radioprogramma Stampij, gepresenteerd door
Hanneke Kappen. Ze was ook zangeres van de Nederlandse hardrockband White Honey. Haar hardrock
programma was in 1981 en 1982 te horen op de ‘KRO
woensdag’ ook al tussen 17.00 en 18.00 uur. In de
zomerprogrammering werden ook bij Kappen live concerten uitgezonden. Fans van dit programma weten
nog hoeveel indruk het maakte toen zij drie live nummers van Motörhead achter elkaar draaide. Kom daar
nu nog eens om bij 3FM. Hanneke Kappen komt uit de school van RTV Noord, en na haar ‘beton’ capaciteiten
presenteerde ze Dag Zondag voor de NPS. Voor de televisie presenteerde ze de VARA-programma’s Wereldwijs, Je ziet maar, Nederland Museumland en Vroege Vogels. Voor Teleac presenteerde ze Werken aan Werk
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en Plein 1. In 1989 presenteerde zij het Kinderen voor Kinderen festival. Tegenwoordig is ze docente in het
Praktijkonderwijs in Groningen.
Tenslotte was er van 1987 tot 1992 Vara’s Vuurwerk,
‘een wekelijks uurtje hardrock en heavy metal’ met Henk
Westbroek en Rolf Kroes als presentatoren. Ook Vara
baas Marcel van Dam schoof soms aan om de concertagenda voor te lezen of om de top tien van de Vuurwerk Vijftig voor te dragen. Dit programma werd elke
dinsdagavond uitgezonden op Hilversum 3 van 20.00 tot
21.00 uur. Vaste onderdelen waren naast de Vuurwerk
Top 50, demo’s en concertregistraties van bijvoorbeeld
het Dynamo Open Air festival. Onder fans is een zomeruitzending vanaf een damestoilet in Scheveningen nog
bekend.
Twee andere metal-programma’s moeten nog worden
genoemd: Mirella Simoncini presenteerde eind jaren
negentig Bad Grrrl op 3FM voor de NPS. En in 2003
werd nog eenmaal een poging gewaagd het heavy meCartoon door Peter van de Wiel,
tal genre terug te brengen toen de VPRO 3VOOR12 dB,
http://peterscartoons.blogspot.com
introduceerde: “Nieuw en minder nieuw lawaai gepresenteerd door Chris Herrebrugh en Remi Tjon Ajong”. Maar in 2004 werd het alweer uit de programmering
gehaald, “door de zenderredactie negatief geëvalueerd op basis van de kwaliteit van de presentatie en op
de muziekkeuze”.
Wat blijft is de herinnering, die door de fans van Betonuur, Vuurwerk en Stampij nog steeds wordt beleden
op diverse internetfora én natuurlijk met het uitwisselen van oude opnames.

Programmaoverzicht 13 oktober 1962
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Candy
aanstootgevend?
V.l.n.r: Peter J. Muller, Peter Van Dam, Peter Zonneveld, Joop Verhoof, Bert Bennet en Will van der Steen (ANP Historisch Archief)

Wie herinnert zich nog de krantenkoppen ‘Radio Caroline
komt met een seksprogramma?’ Het was in de lente van
1973 dat dit groots werd aangekondigd. Peter J Muller uitgever te Haarlem zou zendtijd hebben gekocht om zijn erotisch
tijdschrift onder de aandacht te brengen van de jongeren.
Een reclamestunt of realiteit? Het programma is nooit uitgezonden maar vanuit de Van Hoogendorpstraat, waar destijds het Carolinekantoor en de landstudio was gevestigd,
werd ik op een avond getelefoneerd door Dennis King, die
me deelgenoot liet worden van enige fragmenten van het
proefprogramma.
Een programma dat ondermeer zou verhalen over de uitstapjes van een Antwerpse hoofdcommissaris met bepaalde
in bezit van Hans Knot
dames en meer van opwekkende gebeurtenissen in de rosse
buurt. Echter is het nooit tot uitzending van het programma
gekomen omdat, zo gaat het verhaal, Ronan O’Rahilly het niet Caroline waardig vond en dus een verbod
tot uitzending afvaardigde. Het programma dat trouwens vele jaren later aan mij werd toegestuurd. Het
bleken twee afleveringen die al die jaren op de plank hadden gelegen en nooit door iemand anders waren
gehoord dan de producers en betrokken medewerkers. Ze liggen veilig in het archief met de belofte ze niet
te verspreiden.

Een cd met 2 afleveringen van Candy,

Ik dacht er even aan toen ik een ander berichtje tegen kwam, zoekend naar iets anders in het krantenarchief van de maand mei 1969, waarin Peter J. Muller ook centraal een rol speelde. Hij zat namelijk in het
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verdachtenbankje want hij had als 22-jarige via zijn ‘contactenblad’ Candy
een meisje als hoofdprijs van een Nieuwjaars prijsvraag uitgeloofd. En dat
viel verkeerd bij velen waaronder de Amsterdamse Officier van Justitie die
Peter liet voorkomen in de rechtbank.
En de eis die tegen hem werd gesteld was niet mis, namelijk een maand
voorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete van liefst 500 gulden,
wat voor die tijd veel was. De straf werd gesteld voor de verspreiding van
‘een voor de eerbaarheid aanstotelijk geschrift’.
‘In Candy nr. 3 werd de 22-jarige, zich secretaresse noemende Willy B.
uit Tienhoven, als het Utrechtse fotomodel Jacqueline Lotte Hermans als
hoofdprijs aangekondigd met de vermelding dat zij erin had toegestemd
zichzelf gedurende een vol weekeind ter beschikking te stellen van de
prijswinnaar ongeacht diens leeftijd’, aldus het bericht in de krant.
Let wel we hebben het over een gebeurtenis van een halve eeuw geleden.
Ook stonden er naaktfoto’s van Jacqueline alsmede van andere meisjes
in het blad. Er was nog een gedaagde en wel een 47-jarige tijdschriftenhandelaar C. M. uit Amstelveen, die 4100 exemplaren van Candy nr. 3
als grossier had verspreid. Tegen hem werd zes weken gevangenisstraf
geëist, waarvan vier voorwaardelijk.
De raadsman van Peter, mr. F. J. Wytema, betoogde destijds dat gezien de
toenmalige omstandigheden niet bewezen was dat het blad aanstotelijk
voor de eerbaarheid was en hij concludeerde tot vrijspraak. Zo deed ook
de raadsman van de tijdschriftenhandelaar, mr. K. W. Zieleman. Enkele
De gewraakte Candy met een
weken later werd de eis omgezet in straf en tot in de Hoge Raad werd de
opmerkelijke prijs
uitspraak door Muller en de zijnen bevochten, waarna vrijspraak in 1970
volgde. Na deze uitspraak van de Hoge Raad over pornografie mocht Candy gewoon openlijk verkocht worden. In de jaren zeventig bereikte het maandblad oplagen van 130.000 exemplaren.
Peter J. Muller bij de MV Mi Amigo, 3 april 1973
(ANP Historisch Archief)
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Demonstreren
in Groningen


Cijfers, vrijgegeven door de politie in Groningen, spreken van tussen de 4000 en 5000 mensen die op 7
februari 2017 demonstreerden in de Groninger binnenstad tijdens een fakkeloptocht, die via berichtjes in de
kranten en op de sociale media onder de aandacht was gebracht. Diegene die meeleefden met de bewoners
van het door de gaswinning geteisterde gebied in voornamelijk Groningen, konden op die manier hun steun
betuigen. Hoofdpunt in het ‘Acht uur Journaal’ die dag bracht Groningen andermaal in de spotlight.
Het deed me terugdenken aan een demonstratie in 1967 waarbij de benadering van de potentiële deelnemers totaal anders was dan in 2017. Vijftig jaar geleden had je een beperkt aantal uren aan televisieprogramma’s verdeeld over slechts 2 netten. Was er geen regionale televisie en een beperkte zendtijd voor de
regionale radio terwijl er ook nog achttien jaar diende gewacht te worden voordat er in Groningen een lokaal
radiostation, Radio Stad, beschikbaar kwam.
Er diende dus in die dagen aan een andere vorm van bekendmaking worden gedaan als het onderwerp niet
de maximale aandacht kreeg van de dagbladpers. Zo werd er na de opstand in Griekenland, waar de militaire
macht ondermeer een einde maakte aan de parlementaire democratie en de elementaire grondrechten van
de burgers werden geschonden, door het actiecomité
Griekenland een demonstratie georganiseerd in de stad
Groningen.
Na afloop van deze demonstratie was er op 3 juni 1967
vanaf 16 uur een openbare vergadering, die werd gehouden in Het Tehuis, destijds nog gevestigd aan de
Lutkenieuwstraat. Ondermeer zou er een onmiddellijk
herstel van de democratie worden opgeëist en een en
ander werd via advertenties in het Nieuwsblad van het
Noorden en de Groninger Gezinsbode aangekondigd.
Niet alleen de aankondiging en de eisen maar ook een
demonstratie, die voorafgaand aan de openbare vergadering – vanaf half drie - plaatsvond met als startpunt
het Hoofdstation, werd meegenomen in de advertentie
inclusief de namen van vele bekende en minder bekende personen. Zo werd een aantal professoren genoemd
uit die tijd maar ook aan het begin van hun loopbaan
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staande personen, die gemeld hadden mee te zullen
demonstreren en te doneren voor het plaatsen van de
advertentie en het huren van een zaal. Zo waren er
ondermeer aanwezig de heer J. Wallage namens de
Groninger studentenraad, doelman Tonny van Leeuwen en Kees Verhoef, expediteur. Spreker in het Tehuis
was Professor Mr. P.J.G. Kapteyn, de voorzitter van het
landelijk comité en de heer C. Egas, destijds lid van
de Tweede Kamer. Ook was er een optreden van de
Griekse student Konstantopolous uit Leiden, die vertelde over zijn persoonlijke ervaringen en was er op
Griekenland gerichte poëzie en zang.
Ondanks de grote en zeer informatieve advertentie
verschenen op zaterdagmiddag 3 juni 1967 slechts
ongeveer 150 personen uit de stad Groningen en het
hele land om deel te nemen aan de protestmars door
de stad tegen de staatsgreep, die op 21 april van dat
jaar in Griekenland werd gepleegd. Het Nieuwsblad
van het Noorden meldde op maandag 5 juni ondermeer: ‘Het initiatief tot deze demonstratie, die over
het algemeen weinig belangstelling had, werd genomen door het Comité Vrij Griekenland, waarin een
groot aantal vooraanstaande personen uit ons land,
onder wie Kamerleden, Statenleden, hoogleraren en
burgemeesters zich hebben verenigd.’
Andermaal de regionale krant over de toespraak. ‘Hij
stelde ondermeer: “Wij willen een dringend beroep
doen op de Nederlandse regering en het parlement om
op korte termijn stappen te ondernemen, die kunnen
leiden tot herstel van de democratie in Griekenland.” De
ondertekenaars van het comité waren van mening, dat
de parlementaire democratie in Griekenland had opgehouden te functioneren, dat de elementaire grondrechten van
de Griekse
burgers werden geschonden en dat de gebeurtenissen in Griekenland in strijd waren met het toenmalige Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.
Het comité eiste onmiddellijke vrijlating van alle personen die bij
de staatsgreep waren gearresteerd; onmiddellijk herstel van democratische grondrechten als vrijheid van meningsuiting; vrijheid van
verenging en vergadering, persvrijheid en onafhankelijke rechtspraak.
Aan de openbare bijeenkomst in Het Tehuis, werd – volgens de
journalist - medewerking verleend door onder meer de cabaretier
Ronnie Potsdammer, de Griekse dichter Riekus Waskowsky, die
Griekse verzetspoëzie voordroeg en de zangeres Christina Cünne,
die liederen zong van Theodorakis. In gebrekkig Engels, waardoor
velen de zaal verlieten, vertelde de Griekse student Konstantopoulos uit Leiden over de gevolgen van de staatsgreep in zijn vaderland.
Ronnie Potsdammer
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Tekst:
Hans Knot

Herinneringen
aan het jaar 1977

De keuze van radio- en muzikale herinneringen kwam deze keer tot stand nadat ik een telefoontje kreeg
van Ferry Bosman, die menigeen zich kan herinneren als Ferry Eden en die in de jaren zeventig al via Radio
Mi Amigo was te beluisteren. Eén van de redenen van het telefoontje was om er achter te komen of in mijn
archief ook opnamen zijn terug te vinden van afleveringen uit 1977 van de Mi Amigo top 50, zoals iedere
week door het station werd uitgezonden. De lijsten van het merendeel van de uitzendingen zijn nergens te
vinden en dus werd er speurwerk ingezet.
Aan een aantal intensieve luisteraars uit die dagen, waarvan bekend
is dat men ook veel programma’s opnam in die jaren, werd dezelfde
vraag gesteld. Maar ook die actie leverde geen opnamen van belang
op. Een volgende gedachte van Ferry was of er misschien nog lijsten
waren terug te vinden in oude exemplaren van het Vlaamse poptijdschrift Joepie, destijds een uitgave van een onderneming van Sylvain
Tack, die ook eigenaar was van Radio Mi Amigo. Ik herinnerde me
weer dat een mede-inwoner van Groningen en tevens participant in
de Stichting Media Communicatie – Jan-Fré Vos, in het bezit is van
ingebonden kwartaalgangen van het tijdschrift en gaf hem aan te
zoeken naar een bepaalde lijst uit de maand maart 1977, de lijst die
Ferry gaarne wenste te bewerken voor heruitzending. Diegenen die de radioscene niet zo goed volgen kan ik
melden dat Ferry Eden met bepaalde regelmaat de RNI Top 50 en de Mi Amigo (Joepie) Top 50 nieuw leven
inblaast met prachtige resultaten.
Reeds de volgende ochtend nam ik een blik in de eerste kwartaalgang van 1977, dit nadat Jan-Fré me had
verteld dat de lijsten in 1977 niet meer werden afgedrukt in het tijdschrift en dat slechts een Joepie Top 20
was terug te vinden, dit in samenhang met de publicatie van andere hitlijsten in het blad. Maar het bladeren in het jaargang bracht me toch weer direct terug in de tijd. In 1977 was het voor vele aanhangers van
de vrije radio nog steeds een kwestie van mijden van de programma’s van wat men toen ‘het popstation
Hilversum III’ noemde en dan bleef de keuze in die tijd vrij beperkt. Het was in de avonduren in de fading
afstemmen op de 208 meter middengolf en het geluid van Radio Luxembourg of zoveel mogelijk luisteren
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naar de programma’s van Radio Mi Amigo en Radio Caroline, die beide vanaf het zendschip Mi Amigo voor
de kust van Engeland in onze oren nog echte goede radio verzorgden.
Het blad Joepie bracht in kleur en zwart wit op een prachtige
manier destijds datgene waar de Vlaamse jeugd, maar ook
de sterke aanhang van Radio Mi Amigo zich mee bezighield.
Het blad Joepie was dan ook volop te koop in de tijdschriftenhandel. Je werd bijgepraat over de artiesten die veel te
horen waren uit de Vlaamse platenstallen. Willy Sommers
kwam veelvuldig voorbij en kreeg dan ook in het blad de
nodige ruimte. In eerste instantie kreeg hij het aan de stok
met een Italiaan die hem op een podium aanviel in St. Pieters
Leeuw terwijl niet veel later, na een optreden in het zelfde
plaatsje, hij betrokken raakte bij een tamelijk zwaar ongeluk.
Uiteraard werd het verhaal opgedikt met liefst vijf foto´s van
de gecrashte auto. Verdriet in vooral meisjesslaapkamers in
Vlaanderen.
In Nederland waren er volop discussies over de te commerciële acties die door sommige omroepen werden gedaan. Zo
maakte men teveel reclame voor ‘eigen huis’ in de programma’s en waren medewerkers in vaste dienst te veel op pad
om bij te schnabbelen in het land. Opmerkelijk waren de
uitstapjes die vanuit de AVRO werden gemaakt naar VlaanWilly Sommers op de cover van Joepie (30-10-1977)
deren, want de mogelijkheid bestond om mee te doen aan
‘zaalversies’ van AVRO’s Weekend Kwis met presentator Fred
Oster. Tevens die avond een optreden van Willy Sommers. Het een en ander werd georganiseerd door het
dagblad Het Laatste Nieuws, Joepie en Bauknecht. Dit onder het motto: ‘Ook jij kunt nog met je hartedief
deelnemen aan deze spannende en prettige tv-kwis waaraan vele waardevolle prijzen zijn te verdienen. Je
moet maar jong zijn en met plannen rondlopen om de huwelijkszee te gaan bevaren’. Nee, op huwelijksreis
naar het zendschip Mi Amigo was er niet bij inbegrepen.

Willy Sommers op de cover van Joepie (30-10-1977)

De Mi Amigo studio in Playa d’Aro - © Werner Hartwig
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Natuurlijk was er 2,5 jaar eerder een mooie gelegenheid geweest voor het toen redelijk nieuwe station Mi
Amigo de luisteraars die fervent aanhanger waren van Radio Veronica en RNI naar zich toe te trekken middels het brengen van soortgelijke populaire programma’s. Het zou trouwens tot midden januari 1976 duren
alvorens er echt ingezet werd op gedeeltelijke live programmering. Hier werden in eerste instantie Jan van
der Meer en Bart van Leeuwen, als Tim Ridder, ingezet maar tegen de zomer waren ook andere namen
bekend van nieuwe medewerkers als Marc Jacobs en Frank van der Mast. Vermakelijke programma’s wisten
deze Nederlanders tussen de Vlaamse presentatoren te brengen, daarbij ook ondersteund door andere Nederlanders die hun heil hadden gezocht in de studio’s in Playa de Aro, alwaar programma’s op tape werden
opgenomen: Stan Haag, Michelle en Joop Verhoof zijn, in willekeurige volgorde, de namen van hen.
Vrij direct nadat in 1974 Radio Mi Amigo was begonnen
werd er vanuit België naar de diverse kranten, ook in Nederland, een persbericht verstuurd, waarin uitgebreid melding werd gemaakt over de enorme populariteit die het
nieuwe station in België, met name in Vlaanderen, had.
Het waren cijfers die ik destijds maar snel heb vergeten
en me deden denken aan de enorm hoge cijfers die stations als Radio Caroline en Radio London zichzelf destijds
in de jaren zestig aan hadden gemeten in persberichten.
Misschien dienden we toch af te gaan op de mening van
lezers van de diverse muziektijdschriften in hun jaarlijkse
populariteitspolls.
Ook de redactie van Joepie had eind 1976 haar lezersschare opgeroepen de poll van het tijdschrift in te vullen.
En op de redactie was men heel blij dat er liefst meer dan
6000 ‘stemformulieren’ per post waren binnengekomen en
de redactie daardoor een prachtig overzicht kon maken.
Een blik op de uitslagen, veertig jaar na dato, leert me dat in bijvoorbeeld de categorie ‘groepen’ de formatie
Trinity nummer 1 stond en op 2 The Dream Express. Deze groep had drie leden die voorheen in 1970 al
voor Nederland hadden deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival onder de naam ‘Hearts of Soul’. Derde
in de lijst stond de formatie Octopus. Beide laatst genoemde groepen hadden voor Radio Mi Amigo jingles
ingezongen, hetgeen hen nog meer faam en dus punten opleverden in de poll.
Als populairste radioprogramma in de categorie ‘Binnenland’ kwam het BRT-programma ‘West Point’ op
nummer 1. Al 6 jaar eerder was er in Haren bij Groningen
een ziekenomroep opgestart met dezelfde naam, waar ik
programmaleider was. Hoewel, de naam was ook in Haren niet zo origineel: ‘West Point BBMS’, wat Beatrixoord
Better Music Station betekende. Gaf me wel een vreemd
gevoel dit na zo veel decennia terug te zien.
De eerder genoemde Willy Sommers had, als het ging
om de populairste zanger van België, stuivertje gewisseld
met Will Tura, die verkozen werd tot populairste zanger.
1977 was ook het jaar van het vieren van zijn vierde lustrum als bekend artiest. Bij de zangeressen was de eerste
plaats voor Ann Christy, ook een veel gedraaide zangeres
op Radio Mi Amigo. In de categorie Radiopresentator Binnenland was het Jo met de Banjo die als nummer 1 uit de
bus kwam. Geen enkele medewerker van Mi Amigo werd
genoemd daar die niet binnen de categorie ‘binnenland’
vielen.
Als je kijkt naar de resultaten van de populairste hitlijsten stond de BRT Top 30 in 1976 op de eerste plaats,
vreemd genoeg gevolgd door de Joepie Top 20, die volgens mij destijds nergens meer werd uitgezonden. In
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Promotiemateriaal op
de ramen van de Mi
Amigo studio in Spanje
© Werner Hartwig

liefst 30 categorieën diende de lezer een mening te geven.
Dan maar eens kijken hoe de situatie er uiteindelijk uitzag in een aantal categorieën dat volgens de poll
onder ‘buitenland’ viel. We gaan er drie van vermelden. Allereerst de categorie ‘beste radioprogramma’. Voor
het tweede jaar in successie behaalde de Mi Amigo Top 50 de eerste plaats, gevolgd door Arbeidsvitaminen
van de AVRO. Er waren nog meer programma’s vanaf zee, die binnen de Top 10 eindigden. Zo kreeg ‘Baken
16’ van Radio Mi Amigo, dat haar vuurdoop in de zomer van 1976 kreeg, voor het eerst een notering en wel
op plaats 6. Twee plaatsen lager het programma waar geld mee kon worden verdiend ‘Cash Casino’. Jammer
was wel dat Stan Haag zijn Jukebox kelderde van de 4de naar de 9de plaats in de top 10 van de populairste
radioprogramma’s.
Als het ging om de meest populaire presentator kwam Ad Visser van de AVRO op nummer 1, gevolgd door
Stan Haag van Mi Amigo en Joost den Draaier die doordeweeks destijds nog bij de NOS was te beluisteren
in het begin van de avonduren op Hilversum III. Ook Ferry Maat was populair in Vlaanderenland want hij
pakte plaats vier. Tim de Ridder, ofwel Bart van Leeuwen kwam binnen op de lijst op nummer 7 en eindigde
daarmee boven Lex Harding.
Tenslotte de categorie beste buitenlandse radiostations en u raadt het al: Radio Mi Amigo op nummer 1,
gevolgd door Hilversum III en de BRT2. Radio Luxembourg stond op 5 en Radio Caroline op nummer 8.
Ondertussen gingen in Vlaanderen de voorbereidingen van start voor de voorronden van het Eurovisie Songfestival. Drie formaties mochten dat jaar voor Vlaanderen strijden voor een plek in de Europese finale. Het
zijn bekende namen van Radio Mi Amigo, die vaak genoeg voorbij kwamen: Two Man Sound, Trinity en The
Dream Express. Ze hadden wat goed te maken want een jaar eerder, in 1976, had België met een afvaardiging uit Wallonië slechts de voorlaatste plaats behaald. Wie er uiteindelijk van de drie formaties destijds heeft
gewonnen, horen we een andere keer.
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Uit de leesportefeuille
gelicht


Hier in Groningen is, wanneer we een vroege reis
dienen te maken per trein, het gemakkelijkst vanuit ons huis wandelend naar het Noorderstation te
gaan. Wandeling van een 5 minuten en steevast op
de parkeerplaats in de Spaanse Aakstraat staat dan
een wagen van een bedrijf dat zich specialiseert op
het gebied van leesportefeuilles. Ze zijn er dus nog
zeker hoewel ik denk dat de hoogtijdagen in de jaren
zestig van de vorige eeuw waren.
De samenstelling is in de loop van de voorbije decennia flink veranderd want in de jaren zestig had je bladen als Privé, Story en Weekend nog niet. Aan de
andere kant zijn bladen als De Post, Romance, Katholieke Illustratie en Wereldkroniek ook al lang verdwenen.
Een ander tijdschrift was de Lach, dat al sinds 1924 gewaagde foto’s van dames in wollen badpakken toonde,
gecombineerd met ondermeer een aantal pagina’s met voornamelijk getekende mopjes en een feuilleton. Zie
daar ondermeer de reden van de naam ‘De Lach’.
Vaak wordt gesteld dat de blaadjes, die in de kiosk te koop waren, vooral op de tafel in de herenkapsalon
lagen. Helaas was dit niet het geval bij Kapper Knot, want vader verstopte het tijdschrift, dat wel in de leesportefeuille zat, zodat de heren geestelijken van de Sint Franciscuskerk met hun regelmatige bezoeken voor
knippen en scheren er niet mee zouden worden geconfronteerd.
In de tweede helft van de
jaren zestig en de begin
jaren zeventig kwamen er
steeds meer andere titels
in bladenland waarbij veel
meer te zien was dan in
de Lach. Actiefoto’s waren namelijk niet van de
partij in de Lach. In 1972
werd dan ook besloten de
exploitatie stop te zetten.
Het was een uitgave van
de AKO, hetgeen stond
voor Amsterdamse Kiosk
Onderneming.
Op 16 juni 1967 was al
een eerste verontrustend
bericht te vinden in de
dagbladpers want een
groot deel van de onge36 • FREEWAVE

Nostalgie

Een cartoon uit de eerste jaargang van De Lach (1925)

veer 150 toen in ons land bestaande uitgevers van leesportefeuilles, welke waren aangesloten bij de Nederlandse Organisatie van Leesportefeuille Uitgevers (NOLU) te Den Haag, had te kennen gegeven met ingang
van daarop volgende week het Weekblad De Lach niet meer op te nemen in de portefeuilles.
Reden van dit besluit was het feit, dat een reportage over masochisme in het nummer van de week van 9
juni geïllustreerd was met foto’s van nagenoeg ontklede dames. Volgens de toenmalige penningmeester van
de NOLU, de heer C. Brand, rouleerden 20.000 tot 25.000 exemplaren van De Lach destijds wekelijks in de
Nederlandse leesportefeuilles.
Eén van de uitgevers, die geweigerd hadden het voornoemde nummer van De Lach in de portefeuille op
te nemen, was de Leeskring Het Noorden in Groningen, welke wekelijks ongeveer 600 nieuwe portefeuilles uitgaf. Het commentaar van de woordvoerder van De Leeskring Het Noorden in het Nieuwsblad van het
Noorden destijds: “We hebben De Lach van deze week geweigerd omdat daar naaktfoto’s in voorkomen.
Dergelijke lectuur mogen we niet verspreiden. Het is niet alleen pikant, maar gewoon een beetje ordinair.”
De heer Brand deelde desgevraagd mee, dat er onderhandelingen werden gevoerd tussen de NOLU en de
uitgeefster van De Lach in Amsterdam om te komen tot een nevenuitgave van het betreffende nummer van
blad met minder naakt. Volgens de heer Brand bestond er de kans, dat een maand later het veel minder
pikante Lachertje het levenslicht zou zien en weer normaal in de leesportefeuilles zou worden opgenomen.
De preutsheid was niet in het gehele land gelijk want een commentaar van destijds van de zijde van de
uitgever van De Lach was daarover wel duidelijk: “Wat in het Westen van het land een heel gewone zaak is,
kan in het Zuiden of Noorden heel anders aankomen. Niet dat men daar achter is op een bepaald gebied,
maar er heerst een andere sfeer. We brengen deze week een reportage over masochisme. Daar staan (in
scène gezette) foto’s bij, die in ons brave land niet zo aantikken”. Het lot over de Lach was nog niet gevallen,
dat zou nog vijf jaren duren.
https://www.kb.nl/themas/geschiedenis-en-cultuur/kunst-en-cultuur/de-lach-27-maart-1925
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Ledenwerfacties voor
Veronica,
Noordzee
en de TROS


In 1973, toch al weer 44 jaar geleden, werden er heel wat acties ondernomen om de geliefde zeezenders van
destijds deels een plek te kunnen geven in het toenmalige omroepbestel. De regering had laten weten dat,
na eerdere incidenten zoals de brandstichting aan boord van het zendschip MEBO II van Radio Noordzee,
klaarblijkelijk in opdracht van kopstukken binnen de Veronicadirectie, het tijd werd om een wet te introduceren welke het onmogelijk diende te maken op legale wijze mee te werken aan de activiteiten van deze
zeezenders.
De brandstichting in de machinekamer werd verricht door drie duikers, onderleiding van Captain Tom uit Scheveningen. Hij wist de weg op het schip en zo kon
het drietal in het donker rustig hun gang gaan. Nadat de brand werd opgemerkt
door de bemanningsleden werd het uitbreken in het speciale ‘On fire’ programma
verhaald als zijnde een bomaanslag. De pers dook erop, een Journaalploeg was
vrij snel bij de brandhaard, hoewel normaal in die tijd het toch snel twee uur
zou duren vanuit Hilversum richting de ankerplaats van het zendschip in internationale wateren te komen. Nieuwslezer Jan Gerritsen deed vanaf de Noordzee
verslag.
Voor mij is het altijd een vraag geweest of men niet bijtijds was ingeschakeld
dat iets dergelijks zou gaan plaats vinden. Trouwens men had geen opdracht tot
brandstichting, er was slechts gedacht aan het kappen van de ankerketting en
het binnenslepen in nationale wateren van de MEBO II. Na het bekend worden van de plannen van de toenmalige regering werd er hard gewerkt in de burelen van Radio Veronica en Radio Noordzee.
Er kwamen zogenaamde ledenwerfacties en bij Veronica werd er een actie volop gepromoot waarbij met
medewerking van vele artiesten een grote demonstratie werd gehouden van het Malieveld in Den Haag
naar het Binnenhof en weer terug om de regering te tonen dat heel veel Nederlanders achter het radiostation stonden. ’18 april, we kunnen het toch
proberen.’
Radio Noordzee startte in juni 1973 de Hou
‘m in de Lucht actie. Met rode en blauwe
stickers, waaraan een aanmeldstrookje zat,
werd – via promotieteams – geprobeerd zoveel mogelijk luisteraars lid te laten worden
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van een toekomstige radiovereniging Radio Noordzee. Zowel bij Veronica als Noordzee had men geen rekening gehouden dat alleen diegenen boven 18 jaar kijk- en luistergeld betaalden in aanmerking kwamen voor
telling van het aantal vereiste leden. Veronica is er eind 1975 gekomen als omroep, VOO. Bij Noordzee kwam
men bij lange na niet aan het aantal vereiste officiële leden.

Acties die zonder al te veel problemen destijds zijn verlopen. Dat
was wel anders in juni 1967 toen de politie in Utrecht diende
in te grijpen bij een actie van drie colporteurs die probeerden
nieuwe abonnementen op het radio- en televisieprogrammablad
TROS-kompas te werven. Ze zorgden voor grote beroering in een
Utrechts bejaardentehuis. Zonder zich te realiseren wat zij deden,
hadden tientallen bejaarden in dat bejaardentehuis hun handtekening onder een papier gezet, dat een aanmeldingsformulier
bleek te zijn voor een abonnement op de TROS-kompas. Een van
de toenmalige bewoonsters, mejuffrouw E. M. Duverge, vertelde
dat een colporteur bij haar aanbelde die haar een exemplaar van het TROS-kompas gaf. Zij nam het aan,
waarop de man haar vroeg: “Wilt u hier even tekenen?”. De bejaarde vrouw deed het, want ze dacht dat het
reclame was, waarbij ze alleen maar voor ontvangst diende te tekenen.
Later in die middag sprak zij andere vrouwen uit het bejaardenhuis die vertelden dat zij ook hadden getekend. Zij hadden achteraf pas begrepen wat zij eigenlijk getekend hadden: een abonnementaanmelding op
de TROS-kompas.
Zuster W. Prins, directrice van het bejaardentehuis, vertelde aan de lokale krant dat zij gealarmeerd werd
door een verzorgster, die meldde dat er drie mannen door het huis liepen. Direct gaf zuster Prins enkele
mannelijke personeelsleden de opdracht de drie mannen bij haar te brengen. Zij begreep er niets van hoe de
mannen binnengekomen zouden zijn, omdat iedereen via de portier het rusthuis betrad.
Wat bleek, een van de ‘arrestanten’ vertelde haar dat zij door de dienstingang binnen waren gekomen en
toen via de keuken en de personeelsafdeling op de gangen kwamen, waar de kamers van de bewoners op uitkwamen. Mejuffrouw Prins hoorde van de bewoners dat
de mannen zonder bellen de kamers van de bejaarden
binnenkwamen. Als zij om een handtekening vroegen,
legden zij hun hand over het papier zodat de tekst niet
te lezen was.
Mr. Joop Landré, destijds voorzitter van de TROS, was
ook op de hoogte gebracht van het strafbare voorval
en vertelde aan de directrice dat de bejaarden, die zich
niet wilden abonneren op het TROS-kompas, weer als lid
afgevoerd konden worden.

Joop Landré
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Rooster en Moef Ga Ga:
��ks�:
H�n� K��

typische AVRO programma’s
in zwart-wit

The Beat Girls, 1966 - Foto:
Joost Evers (ANEFO) - GaHetNa
(Nationaal Archief NL)

Zwart-wit televisie brengt toch wel herinneringen terug en dat komt mede doordat er een beperkt aanbod
aan programma’s was dat ook nog eens op slechts
twee televisienetten werd uitgezonden. Dus veel
werd er niet gekeken maar wat er aan goed aanbod
was kreeg dan ook volle aandacht.
In gedachten aan programma’s gericht op de tieners
van toen denk ik dan zelf al snel aan door de AVRO
destijds in Amerika ingekochte programma’s als ‘Shinding’. Kort en krachtig kwamen de nieuwste releases
voorbij. Hoewel als er weer een aflevering van het
programma in ons land werd uitgezonden waren de
nieuwe releases in de VS al weer enkele weken oud.
Verder bracht de AVRO op de TV ondermeer ‘Rooster’.
Rooster kwam eens per maand op de televisie en de
AVRO had met het programma als hoofddoel het kijkende publiek te informeren, waarbij een diversiteit
aan reportages voorbij kwam over opleidingen, huishoudelijke zaken en interessante zaken voor de tiener
van toen. Dus was Rooster niet alleen voor de tieners
maar voor het gemiddelde gezin.
Tieners kregen volop aan toen populaire artiesten te
zien waaronder Rob de Nijs, Johnny Lion en de nog
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De Jumping Jewels in Rooster,
1961 - Foto: AVRO - Beeld en
Geluidwiki

The Crazy Rockers in Rooster, 1963 - Foto: AVRO Beeld en Geluidwiki

immer actieve Willeke Alberti.
Maar ook de Amerikaanse
Beach Boys, die een grote indruk hebben achtergelaten in
ons land. Het programma was
al in 1960 voor de eerste keer
te zien en hield stand tot diep
in 1965. Vanaf 1965 werden er
meer interviews getoond en
was er ook ruimte voor maatschappelijke discussies.

Als ik aan een presentatrice
van Rooster denk dan komt de
naam van Lonneke Hoogland
meteen naar boven maar wat
te denken van anderen, die
ook zich actief met de presentatie in de loop der jaren bezig
hielden: Lieke van Bommel,
Ad ’s-Gravesande, Ton Steinz,
Saskia Stuiveling, Wilco Meijer,
Karel Prior en Theo Uitenboogaard. De muzikale begeleiding bestond voornamelijk uit werk van Joop Stokkerman en zijn Combo.
Een paar andere bekende AVRO mannen speelden ook een belangrijke rol bij Rooster: Redactie Rien van
Wijk, Hans Rosenkransz, Gerrit den Braber. Eindredactie Bram van Erkel en de productie was in handen van
Nan Wamelink en in een later stadium in die van Fred Oster.
Maar in het seizoen 1965 werd besloten het programma niet langer uit te zenden, dit mede de populariteit
van een sinds 21 oktober 1965 uitgezonden ander AVRO programma met als titel ‘Moef ga ga’. Het wordt
vaak ook gezien als een soort van afslpitsing van ‘Rooster’, samen met een destijds ander nieuw programma
‘Vjoew’. In gedachten hoor ik al weer de opening van ‘Moef ga ga’, een melodietje gecomponeerd door Ruud
Bos en met teksten van Bob Rooyens. Het werd destijds opgenomen door The Mods uit Nijmegen onder
Honest Men in Moef Ga Ga, met The Beatgirls op de
voorgrond, 1968 - Foto: Nijs, Jac. de / Anefo Fotocollectie Anefo. Nationaal Archief
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begeleiding van het orkest van Ruud Bos. En iets wat velen niet weten is dat de jongedame die in de opener
van ‘Moef ga ga’ destijds te horen was en misschien daarmee haar televisiedebuut maakte, niemand anders
dan Tineke de Nooij was.
De presentatie was ondermeer in de loop der
uitzendjaren in handen
van Wim Poncia en Willem van Kooten.
Gelijk als in een later
AVRO programma, Top
Pop, waren er danseresen aanwezig in Moef
ga ga, namelijk de GoGo danseressen die ‘The
Beatgirls’ werden genoemd. Regisseur van
het programma was Bob
Rooyens en hij staat algemeen bekend als de
man die het aandurfde
in meervoud clips op te
nemen op 16 mm en
daarmee beatgroepen
Manfred Mann & The Beat Girls (Kattenburg, 1968)
en andere vocale arties- Foto: Jac. de Nijs (ANEFO) - GaHetNa (Nationaal
ten vast te leggen op
Archief NL)
locatie. Een voorganger
van de latere videoclips dus. Bovendien traden in Studio Bellevue in Amsterdam, van waaruit de show werd
uitgezonden, zowel buitenlandse als Nederlandse artiesten live op, hetgeen voor die tijd als vrij ongebruikelijk werd bevonden. Opgenomen op Ampex waren er vaak ook afleveringen die vanaf locatie buiten de AVRO
studio’s werden vastgelegd voor uitzending via Nederland 2.
Een van de afleveringen van Moef ga ga werd ingezonden als Nederlandse deelname aan de jaarlijkse ‘Gouden Roos’ verkiezingen en dit leverde buitenlandse belangstelling op. Bob Rooyens mocht vervolgens een
aantal afleveringen voor de ZDF in Duitsland produceren.
Iemand heeft ooit een 8 mm opname gemaakt vanaf de televisie van een optreden van de formatie ‘Skope’
en het nummer ‘Be mine again’: https://www.youtube.com/watch?v=_tCtgdmplEM
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tekst: Lieuwe van der Velde
HMS HOOD was een bijzonder slagschip, maar ook een mooi
schip. Het gaat eigenlijk wel wat ver om een slagschip mooi
te noemen, maar in dit geval gaat het wel op. Het schip werd
gebouwd aan de rivier de Clyde op de John Brown werf. Onder
bouwnummer 460 was dit het grootste schip dat tot dan toe op
deze werf werd gebouwd.

In april 1916 vond de leiding van de Royal Navy dat het tijd werd om vier nieuwe slagschepen te bouwen die
voor die tijd de modernste dienden te worden. Binnen de Britse marine werden deze schepen geen battleships genoemd, maar battlecruisers. Het schip had een voor die tijd gigantische topsnelheid van 32 knopen.
Dat komt overeen met maar liefst 59,26 km per uur! Deze snelheid kwam mede door het gebruik van 24
stoomketels met evenveel stoomturbines. Allemaal verbonden door een vernuftig systeem van tandwielen
en drijfstangen, genereerden deze turbines een gezamenlijk vermogen van 144.000 PK. Maar om deze snelFREEWAVE
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heid te halen werd de pantsering een stuk minder. Met name de dekplaten werden dunner uitgevoerd. De
leiding van de marine was er van overtuigd dat de snelheid van een dergelijk schip belangrijker was dan de
plaatdikte.
HMS Hood in aanbouw

Maar tijdens en vooral na de slag bij Jutland werd hier geheel anders over gedacht. Vele granaten van de
Duitse marine gingen dwars door de dunnere dekplaten van de slagschepen heen en zorgden ervoor dat
de munitievoorraad ontplofte. (Daar kom ik in een ander verhaal op terug.) Dus na de slag bij Jutland werd
de Hood drastisch aangepakt. Het schip was toch nog in aanbouw, derhalve waren de aanpassingen niet zo
moeilijk. De bewapening bestond uit 8 15 inch kanonnen. Deze kanonnen waren in staat om een granaat
van 1000 kg over een afstand van 17 mijl weg te schieten. 17 Mijl komt overeen met bijna 30 km. In het
nationaal archief van Schotland zijn de bouwtekeningen en de prachtige foto ’s van de bouw te vinden. Op
onderstaande foto is de constructie van de kiel te zien.

En zo zijn er elke 3 weken een serie foto ’s gemaakt van de bouw. En het is prachtig om de serie achterelkaar
te zien. Dat zou voor dit verhaal uiteraard wat veel worden, maar een paar foto ’s wil ik toch graag laten
zien.
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12 maart 1918

En zo werd de dikte van het dek veranderd van 9 inch naar 12 inch. (12 inch is
30,5 cm!). Dat was een groot verschil.
En na al deze veranderingen, werd op 22
augustus 1918 de Hood te water gelaten.
De publieke belangstelling was enorm.
De verdere bouw gebeurde in een haven,
speciaal gemaakt bij de werf. Daar werden
de enorme kannonnen gemonteerd. Elke
set met 2 kannonnen woog maar liefst 100
ton. Op de foto zien we de sets aan dek
om gemonteerd te worden.

Het zijn buitengewoon scherpe foto
’s omdat de negatieven erg groot zijn
(glasplaten). Het archief van scheepswerf Brown wordt bewaard aan de
universiteit van Glasgow en daar zijn
de tekeningen en foto‘s te vinden.
Deze tekeningen zijn niet gemaakt op
papier, maar op linnen. En met name
de veranderingen, die aangebracht
werden na de slag bij Jutland, zijn
interessant. In rood is aangegeven
welke platen dikker moesten worden.
En dat was met name de dekbeplating en de platen rond en om het munitiemagazijn. Op deze manier kwam
er ongeveer 5000 ton staal extra op
het schip terecht.

Sets kanonnen aan dek om gemonteerd te worden

Het was op 9 januari 1920 dat het schip
compleet afgebouwd de werf kon verlaten.
9 januari 1920

FREEWAVE

Nostalgie

• 45

De Eerste Wereldoorlog was tot een
einde gekomen en voor inzet tijdens
de strijd kwam de Hood te laat. Maar
voor de Tweede Wereldoorlog zeker
niet.
De totale bouw en uitrusting van de
HMS Hood had in die tijd 6 miljoen
pond gekost. Omgerekend zou dat in
deze tijd 2 miljard pond zijn geweest.
Toen het schip de thuishaven Plymouth naderde stonden de mensen
rijen dik opgesteld om de bemanning
en het schip te verwelkomen. Iedereen wilde het grootste slagschip, dat
toen bestond, met eigen ogen zien.
In totaal waren er gemiddeld 1300
mensen nodig om dit schip te bedienen en te onderhouden. Een dorp op zich dus. Elke morgen om zes uur werd het dek schoongemaakt en
twee keer per jaar werd het hele schip geverfd. Voor elke verfbeurt was maar liefst 4000 kg verf nodig. Op
de foto zien we een klein deel van de bemanning het dek schrobben.
In de hoge golven van de Noord
Atlantische Oceaan werd de extra
bepantsering echt duidelijk. En
de bemanning noemde het schip
dan ook de grootse duikboot ter
wereld. Door al het extra gewicht
had het schip nogal wat tijd nodig
om het overkomende water kwijt
te raken.
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog bestond het Britse Rijk
uit ongeveer een vierde van alle
landoppervlak van de aarde. In
rood zijn de Engelse gebieden op bovenstaande kaart aangegeven.
De Engelse regering vond het dan ook tijd dat hier meer aandacht aan besteed werd. En dus vertrok de
Hood op 27 september 1923 uit Plymouth voor een bijzondere reis. De reis zou bekend worden als de Empire cruise. Een reis van maar liefst 32000 mijl rond de wereld.HMS Hood werd vergezeld door zes andere
oorlogsschepen en dit geheel werd bekend onder de naam: special service squadron. De volgende schepen
deden mee aan deze cruise:

HMS
HMS
HMS
HMS
HMS
HMS
HMS
HMS

Hood; kapitein John K Turn
Repulse; kapitein Henry Parker
Danae; kapitein F Austin
Dauntless; kapitein C Round-Turner
Delhi; kapitein J Pipon
Dragon; kapitein B Fairbaim
Dunedin
Adelaide; dit schip kwam er bij in Australië.

Van alle schepen is op internet vast wel van alles
te vinden, voor degene die er interesse in heeft.
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De vloot vertrok dus op 27 November 1923, en de eerste stop
was Freetown, in Sierra Leone.
Daar werd de vloot ontvangen
door de gouverneur. Daar heeft
een van de bemanningsleden nevenstaande foto gemaakt.
Er werd voedsel en water ingenomen voor de reis naar Sidney.
Het doel was om de Britse vlag
te laten zien en vooral de Britse
zeemacht. In Sidney was de ontvangst enorm; meer dan 400.000
mensen hadden zich langs de
haven verzameld om de binnenkomst van de schepen te zien.
De volgende dag was de Hood
opengesteld voor bezoek van belangstellenden (op enkele verblijven na). En de drukte was zo groot dat men besloot om er een paar dagen
aan toe te voegen. Op onderstaande foto, gemaakt door een bemanningslid is de enorme drukte is goed te
zien.

Deze reis van de zeven schepen was een groot succes, maar was destijds buitengewoon duur. Alleen al aan
brandstof, had de Hood 330.000 pond gebruikt! Maar de Britse regering was zeer tevreden met dit optreden
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van de marine. En het was natuurlijk niet alleen bedoeld om het schip te laten zien. Maar zeker ook als
waarschuwing; wie de Engelse marine durfde aan te vallen kwam dit machtige schip zeker tegen. Maar we
dienen wel even te bedenken dat het schip vooral was gebouwd voor inzet tijdens een oorlog en die zou
maar al te snel komen.

In augustus 1939, werd de Hood naar de Orkney Isles gevaren waar het aankwam in de natuurlijke haven
Scapa Flow. Van daaruit kon het schip gemakkelijk en snel op de Noordzee komen. Op de foto zien we de
Hood. Deze foto is genomen vanaf een ander schip.
Scapa Flow was in 1939, net als in
1917, de thuishaven van de Britse
marine. Naast Hood lagen er nog
ongeveer 40 schepen voor anker. Dit
was voor Scapa flow economisch gezien een geweldige tijd. De schepen
moest voorraden hebben en er was
een flinke opslag van stookolie. Op
de foto zijn de grote tanks te zien.
De bevoorrading werd gedaan met
speciale olietankers en ook de rest
werd aangevoerd met schepen. Ook de bemanning die verlof had, werd naar de wal gebracht en kon in een
grote bioscoop de meest recente films zien. Wat tijdens de Eerste Wereldoorlog de torpedowerkplaats was,
werd omgebouwd tot bioscoop, pub en recreatiezalen. Op de foto zien we hoe het er heden ten dage uitziet.
Een beetje roestig, maar het staat er nog steeds.
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Vanwege de dreigende oorlog
werd er veel geoefend met het
Oerlikon 20 millimeter antivliegtuig geschut. Er werd geoefend, met op de wal opgesteld
geschut. Aan boord zou dit een
enorme herrie geven. En voor
de mensen die sliepen, omdat
ze nachtdienst hadden gedraaid,
was dit niet te doen. Op de foto
zien we het Oerlikon geschut.
Opmerkelijk is dat niemand gehoorbescherming draagt.
Op zondag 3 september 1939 werd aangekondigd dat Engeland in oorlog was met Duitsland. Dus na ruim 20
jaar te hebben gevaren, zonder dat er ook maar een kanon werd gebruikt, zou de bemanning van de Hood
kunnen bewijzen wat het schip in oorlog waard was.
Door de Blitzkrieg van Duitsland, zag Frankrijk zich al snel genoodzaakt
zich over te geven, om zo onnodig verlies van mensen en materieel
te voorkomen. Maar de oorlogsschepen van Frankrijk lagen vrijwel allemaal in Mers El-Kebir in Algerije. Het waren 6 torpedobootjagers en 4
slagschepen. Churchill was niet van plan deze schepen in Duitse handen
te laten vallen. In juni 1940 vertrok Hood midden in de nacht uit Scapa
Flow voor een geheime missie, samen met nog een aantal schepen,
waaronder de Ark Royal. De missie werd Force H genoemd. Kapitein was
James Somerville (foto) en de bedoeling was om, als dat nodig zou zijn,
de Franse oorlogsschepen uit te schakelen.
Engeland bood Frankrijk 3 mogelijkheden aan: De eerste was om zelf
de schepen onklaar te maken. De tweede was om weg te varen naar
West-Indië of Australië. De derde was om zich te voegen bij de Britse
vloot en onder bescherming van Hood te varen naar Scapa Flow.
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De 4 Franse slagschepen

De Fransen gingen hier niet op in, dus wat er toen besloten werd, is de geschiedenis ingegaan als een zwarte
bladzijde voor de Britse marine. Een paar uur na het verstrijken van de tijd, die de Fransen kregen om te
reageren, kreeg Somerville de opdracht om het vuur te openen. Dit was op 3 juli 1940 om 16:55 uur. Samen
met de andere Britse schepen HMS Vaillant, HMS Resolution en het vliegdekschip HMS Ark Royal, inclusief
een escorte van kruisers en torpedobootjagers, werd er een aanvang met de strijd genomen.
Het derde salvo van de Britten raakte eerst de Bretagne, waardoor dit schip explodeerde en om 17:09 uur
zonk, met 977 mannen aan boord. Na dertig salvo’s stopten de Fransen met schieten. Ondertussen verlegden
de Britten hun koers om te voorkomen dat de Franse kustbatterijen konden vuren. De Provence, Dunkerque
en de torpedojager Magador werden door hun eigen bemanning beschadigd en aan de grond gezet. De
Strasbourg slaagde erin samen met vier torpedojagers uit de belegerde haven te ontsnappen. Toen deze
vijf schepen open zee bereikten, kwamen ze onder vuur te liggen van Swordfish bommenwerpers van de
HMS Ark Royal. Twee vliegtuigen gingen hierbij verloren (hun bemanning werd gered door de torpedojager
HMS Wrestler). Het bombardement
had weinig effect. De bemanning van
de Britse kruisers HMS Arethusa en
HMS Enterprise meldden dat ze een
Franse torpedojager in beslag hadden
genomen.
Om 20:20 uur blies Somerville de achtervolging af, omdat hij wist dat zijn
schepen slecht waren uitgerust voor
een nachtelijke achtervolging. Na een
andere aanval van een Swordish om
20:55 uur te hebben afgeweerd bereikte de Strasbourg op 4 juli 1940
de Franse havenstad Toulon. Op 4
juli bracht de Britse onderzeeër HMS
Pandora de Franse kanonneerboot Rigault de Genouilly die uit Oran kwam,
tot zinken. In die nacht voerden Franse bommenwerpers een vergeldings50 • FREEWAVE
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actie uit tegen de Britse vloot in
Gibraltar, echter zonder groot
effect.
De Britten geloofden dat de beschadigingen aan de Dunkerque
en Provence niet ernstig genoeg
waren. En dus voerden Britse
Fairey Swordfish vliegtuigen in
de morgen van 6 juli vanaf de
HMS Ark Royal een aanval uit
op Mers-el-Kébir. Een torpedo
raakte de patrouilleboot TerreNeuve, die afgemeerd was naast
de Dunkerque. De Terre-Neuve
zonk snel en de lading dieptebommen veroorzaakte een grote
explosie, waardoor de Dunkerque zwaar beschadigd raakte.
Met ontzetting reageerde de
Britse bemanning op deze enorme aanval. Dit was het eerste echte optreden van Hood. Maar het wrange
was, dat een paar weken daarvoor, de Fransen nog geallieerden waren en meededen met de Engelsen. Ook
Somerville had er grote moeite mee. Maar hij begreep ook wel dat dit kennelijk de enige mogelijkheid was.
Er kwamen maar liefst 1079 Fransen bij de beschietingen om het leven. En dat is bijna niet te geloven. Als
het alleen maar om de schepen ging, dan hadden de Engelsen, de Fransen toch de tijd moeten gunnen om
van boord te gaan. Voor mijn gevoel een zeer vreemde gang van zaken.
In januari 1940 ging Hood terug naar Schotland om in dok te gaan. Dit dok was vlak bij de Forth Bridge. De
Forth Bridge is een spoorbrug die de oevers van de Firth of Forth in Schotland met elkaar verbindt. Dit type
brug staat ook wel bekend als cantilever of console brug. De brug ligt tussen de plaatsen North Queensferry
en Queensferry.
Het schip had na 21 jaar varen behoorlijk wat onderhoud
nodig. Van een paar turbines werden de bladen compleet
vervangen en zo waren er nog vele reparaties, met name
onder de waterlijn. En terwijl het schip in het dok lag,
kreeg Somerville te horen dat de Duitsers bezig waren
met de proefvaart van het grootste slagschip aller tijden:
de Bismarck.
Wat geschut en snelheid betreft waren de beide schepen
gelijk aan elkaar, maar de Hood had, in vergelijking tot
de Bismarck vrijwel geen bepantsering. Toen de Hood na
een paar maanden het dok verliet en onder de beroemde
brug doorvoer, had niemand kunnen denken dat dit de
laatste keer was, dat ze dit schip zouden zien.
De Hood had opdracht gekregen om de konvooien in de
Noord Atlantische oceaan te beschermen. Zonder deze
absoluut noodzakelijke aanvoer van voorraden, hadden
Engeland en Rusland de oorlog niet volgehouden. Op 21
mei 1941 zag de bemanning van een RAF vliegtuig een
schip in een fjord, langs de kust van Noorwegen. Dit schip
was duidelijk de Bismarck. De foto is gemaakt door de
bemanning en direct geanalyseerd door experts.
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Het wachten was nu, tot de Bismarck te voorschijn
zou komen en daarna proberen het schip uit te
schakelen. Er is een unieke foto, genomen vanaf de
Prince of Wales, waarbij de Hood de achtervolging
van de Bismarck inzet. Dit is de laatst bekende foto
van de Hood.

de laatste foto...

Op 24 mei 1941 kwam er een bericht binnen dat de Hood door de bemanning van de Bismarck tot schroot
was geschoten. De Hood had een voltreffer op het dek gehad en was door midden gebroken. Uiteindelijk
onderging de Bismarck hetzelfde lot, maar daar kom ik in een ander verhaal op terug. De Bismark was ook
iets ongelofelijks.

Een Engelse officier, op een van de andere schepen (H.M.S.
Norfolk), maakte een paar tekeningen van de laatste momenten van de Hood.
Er kwamen 1415 mensen om het leven tijdens de ondergang
van de Hood. Een schip, dat drie jaar in tijd had gekost om
te bouwen, meer dan twintig
jaar dienst had gedaan, verdween in een paar minuten onder de zeeoppervlakte. Wat nog rest is de ankerboei, die nog steeds te zien is in de baai
van Scapa Flow (foto).
En met de Hood verdween eigenlijk een verenigde natie: het Verenigd Koninkrijk zo groot, dat nergens de zon onderging. In 1947 werd India zelfstandig en daarna volgden nog vele andere landen. De reis die de bemanning
met de Hood ooit had gemaakt, langs alle landen van het Britse rijk, zou
nooit weer worden herhaald.
Literatuur: University of Scotland -- BBC archive
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Keuze

genoeg?
In mijn favoriete supermarkt
stond ik gisteren voor de grote
koelvitrine te kijken naar de
enorme overdaad aan toetjes
die er te koop zijn. Ik kan me
zo voorstellen dat met jonge
kinderen het een hele klus kan
zijn om ze allemaal tevreden te
houden met een dergelijk aanbod. Dan was het vroeger toch
wel geheel anders. De melkboer Beekhuis kwam aan de
deur met zijn melkkar waarin
een beperkt aanbod aan zuivelproducten. Hangop, yoghurt
en vla in flessen, evenals havermoutpap. Melk werd afgemeten in een pannetje dat je
meenam naar de kar.
Later kreeg je schoolmelk in
puntkuipjes en ik was 14 jaar
toen de eerste toetjes in kleine
bakjes te koop kwamen. Het
werd in grootse advertenties
aangekondigd en je kon zelfs
je eigen stem laten horen via
Radio Veronica. Het jaar:1963.
Hans Knot
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"Wrill" wil wel
Onlangs zat er een verrassing voor het archief in mijn
e-mail box. Een stripverhaal met reclame voor Radio
Luxembourg uit Wrill - Weekblad voor de Jeugd, jaargang 3, nr. 137 (12 februari 1948). De titel van het
verhaal luidde: Wrill en het Spook van het verloren
kasteel.
Het blad werd uitgegeven door Uitgeverij
Charles
Gordinne en zoon
uit Luik en telde 16
pagina’s. Het blad
kostte destijds 5
frank in Belgie of 25
cent in Nederland.
Met dank aan Jean
Pierre Legein die
dit verhaal voor ons
ontdekte.
Hans Knot
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Offshore Radio Engineering (2nd edition)
- Jan Sundermann
The issue is primarily about technical questions: Which kind of radio ships
were used during those 4 decades of ‘watery wireless’? Which antenna
systems were built and which kind of masts? The different transmission
devices and the (modest) possibilities of communication between crew
and staff on land are discussed. Finally, the author goes into detail on the
various anchor systems and navigation options of these different-equipped ships.
This richly illustrated book comes with many photos and diagrams.

€ 15,00 (Europa)
Laser 558 in mp3,
giga set
Voor de ware Laser Lover is er deze DVD-box
met ongeveer 575 uren
aan MP3 opnamen,
opgenomen vanaf de
middengolf. Zowel Laser
558 als Laser Hot Hits
en Laser 730 (de testen
met de ‘ballon’) komen
aan bod. Herbeleef het
Laser-tijdperk van 1984
- 1987. VEEL uren voor
weinig geld.
De complete box kost:
€ 15,50 (NL)/ € 23,00
(buitenland)

“Feuerschiff Borkumriff” - Gregor Ulsamer

Een boek over de lichtschepen met de naam Borkumriff.
Zeezenderfans denken bij deze naam uiteraard meteen
aan het eerste Veronicaschip. Het boek bevat een schat aan
interessante informatie en het beschrijft de ontwikkeling van
de nieuwsdienst in de afgelopen 150 jaar, met focus op de
telegraﬁe en de begintijd van de radio. Ook aandacht voor de
samenwerking met Nederlandse vuurtorens in de Eemsmond.
De eerste druk van dit prachtige boek verscheen in 1988. In volgende drukken werden er steeds aanvullend materiaal en tekst
toegevoegd, alsook kleurenfoto’s. Na de al jarenlang uitverkochte druk van 2004, is deze versie misschien wel de deﬁnitief
laatste druk. Het boek bevat vele foto’s, waaronder ook kleurenfoto’s en is in het Duits geschreven.

Hardcover boek voor€ 30,95 (NL of buitenland)
De gouden glans van radio, De turbulente geschiedenis van RNI - Ferry Eden/ Marc van Amstel
In het boek vertellen de booteigenaren Meister en
Bollier en ook kapitein Harteveld hun verhaal en
komen deejays als Joost den Draaijer, Jan van Veen,
Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Hans ten
Hooge, Andy Archer (e.a.) aan het woord over hun tijd
bij RNI. Het is een kleurrijk boek met 160 pagina’s,
175 foto’s en circa 75 andere illustraties en de moeite
waard voor zowel de toenmalige luisteraar van Radio
Noordzee als de echte zeezenderfan.
Een rijk geïllustreerd boek in full color € 25,50 (NL) of
€ 31,95 (buitenland)
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de rest. Goed beschouwd had Radio City vanaf the Shivering Sands meer eigen geluid dan twee genoemde.
Scotland had vanaf het prille begin een ander idee over top 40 radio. Door moest klinken vooral Bonnie
Scotland, music and clutter for the Scottish lads en lasses.



Natuurlijk moesten er producten verkocht worden maar in 75 % van de gevallen werd de boodschap verteld
aan de luisteraar op een manier of het door iemand gedaan werd die naast je op de bank zat en in gesprek
met je was. Het moest vooral duidelijk zijn dat de boodschap tijd vroeg om binnen te komen, wis en zeker
Bankrekening:
NL85
INGB
0657
00 tnvzeMediacommunicatie
kwam het niet vanaf
een cart, sterker
nog,
cart 0004
machines
hadden
niet aan boord van the Comet, wel een
plateau met daarin drie reel to reel recorders die om een superklein mixertje waren gebouwd alsmede twee
Bestellen:dievermeld
opgemonteerd
de overschrijving
aub
uwframe.
adresDie
en draaitafels
de bestelling.
Of stuur
een mailtje
draaitafels
hangend
waren in
een
konden
meeswingen
op demet
golven
deze
van
de gegevens
Noordzee,naar:
daar jvh@mediacommunicatie.nl
net even buiten Dunbar waar het altijd woei, wat heet, stormde. Radio Scotland
moest vooral Schots klinken.

De complete trilogie:

De eerste lichting deejays was korte tijd oververtegenwoor- S.K.
and Death
of auit Engedigd
doorMoore:
zeg maar Life
‘hoofdstedelijke
grootheden’
land. Vrij snel ruimden ze het veld en maakten plaats voor the
Pirate & Popcorn to Rock ‘n’ Roll
locals die de taal van de Schotse luisteraars spraken, letterlijk
Geschreven
door deLetterlijk
dochterkwam
van Reg
Calvert
maar
vooral invoelend.
die taal
goed over
tot uihet
turbulente
leven
van haar
vader. Regprogramma
Calvert
ting in
het door Jack
Mc Laughlin
gepresenteerde
was
manager
‘Ceilidh’,
elke dagvan
eendiverse
half uur popgroepen,
rond 1800 vol waaronder
met violen en
The
Fortunes.Een
Hij céilidh,
was eigenaar
van
Radio
City (vanaf
doedelzakken.
céilí (beide
Iers,
meervoud
céilithe)
cèilidh
(Schots-Gaelisch),
kjelji, is van beëindigde
oorsprong een
Shivering
Sands Fort).uitspraak
Een pistoolschot
sociale
bijeenkomst
of feest
in Ierland. verhaal
Volgens de
moderne
zijn
leven.
Deel 1 van
het complete
kwam
uit
betekenis
is
het
een
viering
met
traditionele
Goidelische
in 2014. Recentelijk verschenen de delen 2 endans
3 inen
muziek. Tegenwoordig zijn céilithe aan te treffen in de gehele
één boek. Nu alle 3 delen tesamen te koop.
Ierse en Schotse diaspora.

o f

“Zondermeer is dit boek de moeite van het aanschaffen waard en is in mijn gedachte het beste boek dat sinds

Céilithe
waren
voorlopers
de moderne
Op deze
bijeenkomsten
zorgden muziek,
jaren op
het gebied
van devan
geschiedenis
vanuitgaansgelegenheden.
de zeezenders is gepubliceerd.”
(Hans
Knot)
dans en poëzie voor amusement. Céilidh, betekent letterlijk ‘bezoek’. Rondtrekkende muzikanten waren altijd
€ 44,00 voor de 2 boeken samen (inclusief verzending binnen Europa)
welkom.

Boek: MONIQUE 963 - Jan-Fré Vos
Toen in maart 1980 de Mi Amigo zonk leek het gedaan met de Nederlandstalige zeezenders. Tot eind 1984. In december hoorden we
ineens testuitzendingen van een nieuw Nederlandstalig station: Radio Monique. Het station werd ongekend populair en had een grote
schare luisteraars. Joost den Draaijer, Tony Berk en Stan Haag waren weer terug op de radio. Bijna drie jaar duurde het avontuur. Op
25 november 1987 kwam de zendmast naar beneden en was het
avontuur plotseling voorbij.
€ 23,00 (NL) of € 29,50 (Europa)

Jack schreef ook een boek over
MP3 dvd: “Radio 390: Red Sands Rendezvous”
MP3 DVD met 45 uur aan opnames, jingles, interviews, commercials en zijn
tunes. Geproduceerd door Martin van der Ven.
€ 14,00 (inclusief verzending in Europa)
MP3 dvd: Radio Caroline: Steve Conway/ Chris Kennedy
MP3 DVD met 68 uur aan opnames van dit Ierse tweetal.
Herleef de uitzendeingen vanaf de Ross Revenge. Geproduceerd door Martin van der Ven.
€ 14,00 (inclusief verzending in Europa)
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