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Beste lezers,
De middengolfzender van Groot Nieuws Radio was nog maar nau-
welijks afgekoeld of de zendmasten werden al opgeblazen. Zo be-
gon het jaar 2019. Daarmee zijn er geen grote middengolfstations 
meer in Nederland en België. Het einde van een tijdperk om met 
Rob Out te spreken. Toch hebben we dit jaar iets vieren: 100 jaar 
radio(-omroep).

Mijn opa (geboren in 1898) vond de uitvinding aanvankelijk maar 
niets. Er werd hem wel eens aan het hoofd gezeurd of er ook niet 
zo’n ontvangsttoestel aangeschaft kon worden. Maar, zo stelde hij, 
dat zou hij pas doen wanneer je ook kon zien wie er aan het praten 
was. Een uitsteltactiek. Zijn zoon besloot om dan maar zelf een 
radio te kopen, alleen moest daar dan wel een reden bij verzon-
nen worden, want een radio bleef eigenlijk onwelkom in huis. De 
radio werd daarom gekocht “om mee te nemen op pleziertochten 
met de boot” van zoonlief. En in de tussentijd stond de radio op de 
schoorsteenmantel van het ouderlijk huis; het grootste deel van 
de tijd, eigenlijk. Daardoor raakte mijn opa stiekem toch gewend 
aan “de radio”, die van lieverlee steeds vaker aanstond. Vooral de 
sportuitzendingen boeiden hem. Uiteindelijk kreeg opa een eigen  
radio cadeau bij een zoveeljarig huwelijksfeest. (Die radio heb ik 
en doet het, degelijk als hij was, nog steeds.) Wanneer andere 
familieleden op zondag op bezoek kwamen, dan bleven de mannen 
in de verwarmde achterkamer bij het radiotoestel zitten om naar 
de sport te luisteren. De vrouwen konden dan kletsen in de onver-
warmde voorkamer. Die andere uitvinding, een radio waarbij je kon 
zien wie er praatte, is er nooit gekomen in het huis van mijn opa. 
Dat was ook niet zo nodig want hij woonde naast ons en kwam 
dagelijks bij ons tv kijken.

Honderd jaar radio, ooit noviteit voor iedereen, nu voor sommigen 
een ouderwets medium. Maar dat laatse geldt waarschijnlijk niet 
voor de lezers van Freewave Nostalgie.

Veel leesplezier,  Jan van Heeren

Joop Landré
In de vorige Freewave Nostalgie stond vanaf pag. 36 een verhaal 
over ledenwerfacties bij onder meer Veronica, Radio Noordzee en 
de TROS. Abusievelijk meldden we op pagina 39 dat Joop Landré 
destijds voorzitter was van de TROS. Hij was echter algemeen di-
recteur van de TROS. De voorzitter was Henri Minderop.

Inhoud
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Speelpark Oud Valkeveen mag zich met recht ‘oud’ 
noemen. Voor vele generaties is het park in Naar-
den een begrip en op de eigen website wordt dat 
verleden dan ook met zorg in herinnering gebracht: 
“Speelpark Oud Valkeveen ziet er nu misschien wel 
nieuw en modern uit, maar zoals opa of oma je vast 
wel kan vertellen, is Oud Valkeveen al heel oud. Er 
is een goede kans dat jouw opa of oma hier vroe-
ger al als klein kind heeft geschommeld of op de 
wip heeft gezeten. [...] Waarschijnlijk zijn jouw opa 
en oma ook op schoolreisje geweest bij Speelpark 
Oud Valkeveen.” Waarna een link volgt naar beel-
den van een reisje naar Oud Valkeveen in 1952: 
www.haagsefilmbank.nl/archieven/392. Helaas 

werken de links naar individuele herinneringen niet (terwijl het zo’n leuk idee is om die vast te leggen).

Maar vroeger heette de plek 
Oud Naarden... De website 
vertelt het opnieuw heel leuk: 
“Ongeveer vier eeuwen gele-
den kocht een rijke koopman 
uit Amsterdam een stukje 
grond tussen Naarden en 
Huizen. Dat werd toen ‘Oud 
Naarden’ genoemd. Hij heeft 
daar een boerderij gebouwd. 
De boerderij werd gebruikt 
als woning, maar ook voor 
de opbrengsten van het land 
er omheen. Het land werd 
verhuurd. Bomen werden ge-
kapt en het brandhout werd 
verkocht. Maar ook groenten 
en vruchten die er groeiden 
werden verkocht. De boerde-

Huidige entree Oud Valkeveen. Foto: Steven Lek - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48041693

  Dagje uit (3) 
 
  

Oud Valkeveen
TEKST:  

André van Os



rij had eerst geen naam, maar later werd 
het vernoemd naar een klein lapje grond 
op de landerijen: Valkeveen.”

Vanaf 1874 konden mensen met het nieuw 
aangelegde treinspoor en na 1880 met de 
Gooische Stoomtram naar het Gooi reizen 
Die tram zou door het grote aantal on-
gelukken dat deze veroorzaakte bekend 
komen te staan als de ‘Gooische moorde-
naar’, de spoorlijn door het Naardermeer 
is er nog steeds. “Omdat er bij het stuk 
land dat de rijke koopman uit Amsterdam 
ooit kocht een strand aan de Zuiderzee 
lag, kwamen er nu heel veel mensen naar 

Valkeveen. In de zomer kwamen ouders en kinderen genieten van zon, strand en water”. Het was nog een 
echt zeestrand. Immers, de dichting van de Afsluitdijk zou pas in 1932 de Zuiderzee veranderen in een IJs-
selmeer zonder getijden. “De toenmalige eigenaren van de boerderij zagen wel brood in de strandgangers 
en de boerderij werd omgetoverd tot een pannenkoekenhuis. De bezoekers konden nu niet alleen naar het 
strand, ze konden ook genieten van een hapje en een drankje.”

“Het pannenkoekenhuis was een succes. 
Jarenlang bezochten de mensen de boer-
derij als ze naar het strand gingen. Rond 
1930 werd besloten om een speeltuin bij 
het pannenkoekenhuis te bouwen. Dertien 
jaar later (in de oorlog) werd daar ook een 
grote kanovijver aan toegevoegd. Tussen 
1935 en 1974 werden er zelfs racewedstrij-
den voor paarden gehouden.” In 1980 ves-
tigde de bekende circusdirecteur Toni Bol-
tini zich in Naarden als eigenaar/exploitant 
van het park, nadat hij zijn Circus Boltini 
had verkocht. In 2002 werd het speelpark 
eigendom van de Nedstede Group van Mi-
chael van de Kuit.

De website besluit: “Langzaam is de speeltuin uitgegroeid tot het attractiepark van nu. Na al die jaren kun-
nen kinderen hier nog steeds ‘gewoon lekker spelen’!” Dat gold niet voor eigenaar Van de Kuit. In 2018 kocht 
hij een nieuwe attractie: een draaiende toren waarin bezoekers zichzelf omhoog kunnen hijsen. Maar hij 

kreeg de vergunning  niet 
rond. De gemeente Gooise 
Meren weigerde de bouw-
vergunning te verlenen. 
Van de Kuit sprak van een 
“een pestactie”, omdat hij 
eerder botste met de ge-
meenteraad over een con-
troversiële belastingmaat-
regel.
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De paardjes van de eens zo populaire 
‘kleuterrenbaan’ worden al lang niet 
meer gebruikt



Door het invoeren van een zo-
geheten ‘vermakelijkheidsre-
tributie’ zou het pretpark jaar-
lijks ruim 100.000 euro extra 
belasting moeten betalen. Van 
de Kuit liet weten dat hij Oud 
Valkeveen zou sluiten als de 
‘prettax’ er echt zou komen. De 
gemeenteraad bond in. Een ge-
meentevoorlichter ontkende dat 
er sprake was van een persoon-
lijk conflict. “We zijn er niet op 
uit om Oud Valkeveen dwars te 
zitten of te pesten, we toetsten 
uitsluitend aan de geldende re-
gels.” Een machinehuis en ge-
luidsoverlast van gillende kinderen zouden het probleem zijn. 

Ook de aankondiging van een nieuwe achtbaan, te openen in 2019, stuitte op vergunningsbezwaren. Van de 
Kuit reageerde met een rigoureuze maatregel: het gemeentebestuur van Gooise Meren was voortaan niet 
meer welkom in attractiepark Oud Valkeveen. Dat meldde burgemeester Han ter Heegde zelf in gesprek met 
een regionale omroep. 

“Ter Heegde gaat normaal gesproken graag met zijn kleinkinderen naar het pretpark. Dat zit er nu niet meer 
in. “Ik ben al negentien jaar burgemeester, maar ik heb het nog nooit meegemaakt dat iemand mij de toe-
gang heeft geweigerd”, zei hij”. Gemeente Gooise Meren en speelpark Oud Valkeveen ruziën op het moment 
van schrijven nog stevig door, maar Oud Valkeveen is -in het seizoen- nog steeds open, om gewoon lekker 
te spelen.

Zie ook: www.oudvalkeveen.nl
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advertentie 1955

de ‘motorscooters’



De adverteerders speelden ook in op de populariteit van de zeezenders zoals de leverancier van draaitafels, 
Garrard. Zal er een slipmatje bijgeleverd zijn? De advertentie kwam je met kleine regelmaat tegen in de 
tijdschriften in 1971. (HK)
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Henk Kruize is al sinds de begin jaren zeventig van de vorige eeuw een fervent volger van alles wat met de 
zeezenders te maken heeft en, zoals velen, is hij aangestoken tot het maken van radioprogramma’s. Hij mag 
graag spitten in allerlei verhalen, berichten en fotoreportages als door documenten aangaande de historie. 
Daarbij kwam hij recentelijk weer tot een aantal opzienbarende ontdekkingen.

Zo ontdekte hij een tijdje geleden een paar leuke fouten in een paar foto’s die werden gepubliceerd aan-
gaande de perspresentatie van het mislukte Radio Nordsee project, waarvan de initiatiefnemers de bedoeling 
hadden de MV Galaxy, destijds in 1968 afgemeerd lag in Hamburg, in de ether te brengen. Tijdens de pers-
presentatie kregen volop journalisten en fotografen de tijd hun verhaal te maken of hun plaatjes te schieten. 
Foto’s die in het najaar van 2018 in veelvoud op het Offshore Flickr Archive verschenen.

Henk Kruize schreef ons onder meer: ‘Dat 
de heren aan boord niet veel kaas hadden 
gegeten van de studiotechniek bewijst het 
volgende. Kijk maar eens heel goed naar de 
foto’s want ze gebruikten de AKG D12 micro-
foon verkeerd. Heel duidelijk is te zien dat ze 
spraken aan de achterkant van de microfoon. 
De AKG D12 heeft zijn spreekgedeelte aan de 
zilveren voorkant, de achterkant komt alleen 
het snoer uit.’

O ja, en nog een leuk onderwerp want kijk 
nog eens heel goed naar de Radio Nordsee 
foto uit 1968. Henk: ‘Ik hoop dat het pro-
motiefoto’s zijn geweest want als ze gemaakt 
zijn tijdens echte opnames dan was het een 
popstation geworden van ‘lik me vessie’ want 
op een van de foto’s zie je goed dat er een 
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DE FOUTEN
die ontdekt werden door Henk Kruize




78-toeren plaat op de Gates CB500 draaitafel ligt. a)-de 
plaat is 10 inch  b) -je ziet maar een track en c) - de 
snelheid selector van de Gates staat helemaal rechts en 
dat is dus op 78 toeren.’

Uiteraard is er in de historie van de zeezenders vaak 
sprake geweest van oplichting of het niet nakomen van 
verplichtingen. Kruize vond ook een opmerkelijke vorm 
van oplichting door twee documenten met elkaar te ver-
gelijken. Het betrof de periode dat de Caroline-organisa-
tie, nadat de eigen zendschepen in maart 1968 in beslag 
waren genomen, zo spoedig mogelijk terug wilde komen 
in de ether. De bedoeling was dat dit zou gaan gebeuren 
met het gebruik van de Oceaan 7, het voormalige zend-
schip van Radio 270, dat lag afgemeerd in wateren nabij 
Whitby in Yorkshire.

Men had een bedrijf ingeschakeld om allerlei zaken aan 
het zendschip te verrichten om deze zendklaar te ma-
ken. De scheepswerf, waar de werkzaamheden werden 
verricht, stuurde men een rekening naar de Caroline-
organisatie waarop duidelijk was te zien dat er 1400 
gallons aan olie was geleverd. In werkelijkheid, zie het 
andere document, was er slechts 1000 gallon geleverd. 
Kruize: ‘Ook toen was men dus niet vies van financieel 
gemorrel.’

Het stoort Henk Kruize ook dat in bepaalde tijdschriften 
verhalen voorkomen waarvan een deel onwaarheid be-
vat wat dan weer automatisch door anderen voor waar-
heid wordt aangenomen en andermaal wordt gepubli-
ceerd: ‘Je ziet zo vaak verkeerde dingen in artikelen, 
zoals laatst nog in Aether. Daar stond een heel mooi 
stukje over offshore radio, maar de schrijver had een 
grote fout gemaakt door te schrijven dat alle zeezenders 
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vanaf 1958 op de AM uitzonden. Ik heb ze via mail opmerkzaam ge-
maakt dat de Scandinavische zenders, met uitzondering van Radio Nord, 
enkel op FM uitzonden. 

Wat mij dwars zit is vaak de slechte voorbereiding die sommige schrij-
vers van artikelen doen, vaak even snel door Wikipedia gegaan maar op 
Wiki kan iedereen de grootste onzin zetten en omdat we toch een beetje 
de ‘dinosaurussen’ van de radio aan het worden zijn neemt elke lezer het 
klip en klaar voor waarheid aan.’

Maar ook op de televisie kan het goed uit de hand lopen getuige het 
volgende voorbeeld dat Henk Kruize ons stuurde: ‘Een hele tijd geleden 
werd ‘Trimmel en de tulpendief’ (Tatort)  herhaald op de Duitse Televisie. 
Het is een aflevering dat zich deels afspeelde op het REM-eiland van 
voormalig RTV Noordzee. Een van de jonge TV presentatoren (ik dacht 
op ARD, dus net 1) gaf even uitleg over het REM-Eiland wat hij ook maar 
meteen vertaalde als ‘Bremse-Insel’, hoe gek kun je het maken.

En dan had Henk het nog niet over de fantasten die in het verleden, 
volgens eigen zeggen veel mooi werk hebben gedaan op de radio maar 
die toevallig net geen foto’s of opnames hebben en helemaal niet te traceren zijn. Henk: ‘Vorig jaar heb ik 
ook zo’n man ontmoet, twee jaar ouder dan ik. Hij begon me toch een fantasieverhaal aan verschillende 
mensen te vertellen, onder meer dat hij DJ was geweest bij Radio Atlantis onder de naam DJ Felix. Volgens 
hem werden de uitzendingen live verzorgd vanaf de Mebo 2. Tevens vertelde hij dat hij destijds kind aan huis 
was op het Caroline kantoor ‘net tegenover de studio van Veronica in Hilversum’. Ik heb hem heerlijk laten 
fantaseren en hem daarna met de ware feiten kennis laten maken. Met die man ben ik helaas geen vriendje 
geworden toen ik zijn ballonnetje publiekelijk doorprikte.’

advertentie uit 1970



Langharige mannen, zo werd bekend in mei 1966, kregen het vooral moeilijk in de daarop volgende zomer. 
Vooral als het ging om diegene van deze mannen die zich in het water wensten te begeven in Amsterdam. 
Langharige mannen mochten namelijk in die zomer niet zonder badmuts een duik in het water van een van 
de vijf, toenmalige, gemeentelijke openluchtbaden in Amsterdam nemen. Gelijke monniken, gelijke kappen, 
zo redeneerde men bij de Gemeentelijke Dienst van Was-, Schoonmaak-, Bad- en Zweminrichtingen.

Vrouwen dienden bij het baden sinds jaar en dag een badmuts te dragen en dus kwam een journalist van 
de Telegraaf met een volgende quote: “Er is dus geen sprake van discriminatie”, aldus WSBZ-directeur Van 
Wieringen. De maatregel werd op 9 mei 1966 bekend gemaakt in verband met de opening van het zwem-
seizoen in de gemeentelijke openluchtbaden. Zij is ingegeven door het grote gevaar voor verstopping van de 
door de haaruitval, waaronder langharigen zwaarder gebukt schijnen te gaan dan zij die korter geknipt door 
het leven gaan. De directie van de Sportfondsenbaden hebben op grond van deze ervaring in 1965 reeds het 
dragen van badmutsen, behalve voor vrouwen, ook voor mannen met lang haar verplicht.

‘Netjes naar de universiteit’ werd in maart 1967 uitgebreid gepromoot in Zuid Afrika want met ingang van het 
toen nieuwe studiejaar werd het aan studenten van de Witwatersranduniversiteit verboden te verschijnen in 
minirokjes. Ook werd het verboden met spijkerbroeken en op blote voeten naar de colleges te komen. Verder 
hebben destijds de rectoren van diverse universiteiten in het land de mannelijke en vrouwelijke studenten 
gelast, zich te onthouden van slonzige of indecente kleding.
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Mirandabad Amsterdam, 1966, 
door: Jac. de Nijs, Nationaal Archief, Anefo, CC0



Mannelijke studenten mochten ook niet 
meer ongekamd of ongeschoren, in 
shorts, zonder kousen of in overhemden 
zonder boord naar de colleges komen. 
Voor dames waren ‘onnette buitenspo-
righeden van de mode’ en zelfs shorts 
verboden.

En wat zei de rector van voornoemde 
universiteit, professor I.D. Maccrene als 
reden voor het verbod? “Ik kan het niet 
hebben dat automobilisten op de Jan 
Smuts-avenue (die langs de universiteit 
loopt) denken dat de universiteit een 
centrum van beatniks is”.

Het stond er echt in de kranten van 27 
januari 1968: ’Sonja Barend nieuwe pre-
sentatrice Fenklup.’ Want overbekend en 

geroemd om haar prachtige loopbaan 
was Sonja destijds alleen maar een 
klein beetje bekend als de voormalige 
NTS-omroepster. Sonja Barend ging 
dus het jongerenprogramma Fenklup 
presenteren en wel met ingang van 10 
februari van dat jaar.

Het presenteren van dit VARA pro-
gramma was destijds waargenomen 
door Yvonne van Zuiden, die als zoda-
nig afscheid nam. De VARA had in een 
persbericht iets meer bekend gemaakt 
over Sonja Barend: ‘Zij kwam na haar 
middelbare schoolopleiding en na en-
kele jaren als beroepskeuzeadviseuse 
werkzaam te zijn geweest, in dienst van 
de NTS als script-girl bij de cursus voor 
aanstaande regisseurs in het oplei-
dingscentrum Santbergen te Hilversum. 
Deze regiecursus heeft Sonja Barend 
zelf ook gevolgd. Daarbij verrichtte ze 
voor de NTS omroepwerkzaamheden. 
Na de regiecursus heeft Sonja Barend 
nog een cursus presentatie gevolgd.’

In 1967 bood de leiding van de VARA 
haar een contract aan voor de presen-
tatie van het programma ‘Yin Yang’, 
dat niet veel later uit de programme-
ring zou gaan verdwijnen. Ook werd 
ze gevraagd voor het verrichten van 
productionele werkzaamheden ten be-
hoeve van het programma ‘De Jonge 
Onderzoekers’. Het eerste optreden van 
Sonja Barend bij Fenklup was dus te 
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Witwatersrand Universiteit. Foto: Samuella99 at English Wikipedia, CC 
BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3114905

Sonja Barend, 1968. Foto: Nationaal Archief, 
Anefo, CC0 



zien op zaterdag 10 februari via Nederland 2. In dit 
programma introduceerde zij de Beatlesfilm ‘The 
Magical Mystery Tour’, die men als extra Fenklup-
uitzending op het VARA scherm bracht.’ En daar is 
het waar het allemaal voor Sonja Barend begon!

Het was een simpel berichtje in de krant van 24 
mei 1966 waarin melding werd gemaakt dat het 
Groninger Studentencorps zich in de showbusiness 
gestort had. Een dag eerder werd op ‘Mutua Fides’ 
tijdens een geanimeerde bijeenkomst door Vindi-
cat-rector De Boer aan de cabaretier Seth Gaai-
kema en de heer Harry Visser, pianist, het eerste 
exemplaar uitgereikt van de eerste grammofoon-
plaat, ooit door het Groninger Studentencorps uit-
gebracht.

Deze zogenaamde E.P. bevatte de ‘Original Sound-
track’ van de film van het Vindicatlustrum 1963. 
Het bestond uit vier liedjes op tekst van Seth Gaai-
kema en op muziek van Harry Visser. De vier num-
mers waren: ‘Handhaaft en Beschaaft’, ‘Waar is de 
tijd dat Aegir de Varsity won’, dat kon vergeleken 
worden met een enorme smartlap. Verder het lied 
‘Hooggeplaotste person’n’ (waarom zien we de Ko-

ningin nooit in Groning’n) en ‘Feest’ werden door Seth Gaaikema en het Groninger Studentencabaret 1966 
met veel verve gebracht.

Op de sociëteit Mutua Fides was het nummer ‘Handhaaft en beschaaft’ (de spreuk uit het corpswapen: 
‘Vindicat atque Polit’ met de attributen zwaard en vijl) al een tijd een tophit. Tijdens de presentatie gingen 
de platen als warme broodjes over de tafel. Wel was de verwachting destijds dat de plaat de landelijke hit-
parade zou halen gering. Reden was dat het stukje EP-vinyl alleen op de sociëteit te koop was en niet in de 
platenwinkels.

De opbrengst kwam trouwens ten goede aan het spe-
ciale bouwfonds Mutua Fides, dat was opgericht om 
een uitbreiding van het corpsgebouw te kunnen reali-
seren. Er waren trouwens nog andere activiteiten waar 
men met de pet kon rondgaan want op de sociëteit 
Mutua Fides werd donderdagavond 26 mei 1966 een 
debat gehouden met de voorzitter van het NW, de heer 
A. Kloos - een bestuurslid van de werkgeversorgani-
satie en de heer Chr. de Goede, directeur van de N.V. 
Scholten, Foxhol. Het debat ging over de toenmalige 
perikelen rond het loon- en prijsbeleid.

Voetballen tegen politie werd een derde te vermel-
den activiteit en wel op vrijdag 27 mei des avonds 
vanaf zeven uur op het sportcomplex Coendersborg. 
Het corps omschreef het als een georganiseerde hap-
pening in de vorm van een voetbalwedstrijd tussen 
teams van het Groninger Politiekorps en de studen-
tenvereniging Albertus Magnus. Aangezien beide in zo 
sterk mogelijke opstelling aantreden, werd het een ontmoeting op hoog niveau. Na afloop van de wedstrijd 
werden de dienaren van Hermandad gastvrij op de sociëteit onthaald, alwaar over de strijd werd nageboomd 
en de glazen in gepaste sfeer werden geheven.
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Seth Gaaikema, 1967. foto: Eric Koch, Nationaal Archief, Anefo, CC0



In juli 1967 vond ik het volgende bericht dermate 
interessant dat ik het uitknipte en een plekje gaf in 
mijn archief: ‘Fieke is tweeëntwintig en ze is alles 
wat een meisje op die leeftijd al of nog kan zijn. Ze is 
dus hip en speels en een beetje ‘laat-maar-waaien’, 
ze kan nog ergens enthousiast voor worden en gaat 
binnenkort als heuse, echte regisseuse televisiepro-
gramma’s maken voor de TROS.

“Voorlopig nog hele kleine dingetjes hoor”, zegt ze 
behoudend, “heel kort en klein, iets met cabaret. 
Niet al te veel mensen en niet alles door elkaar, want 
dan ben ik bang dat ik het niet meer kan overzien. 
Een paar weken geleden is er op een zondagavond 
een programmaatje van haar uitgegaan en dat is 
over het algemeen goed ontvangen. 27 juli komt ze 
weer op de beeldbuis met een uitzending rond Louis 
en broer Rob van Dijk. Daar is ze nu druk mee bezig 
en ook met de regiecursus, die de NTS in Studio 
Santbergen te Hilversum geeft.’

Wat Fieke met Louis en Rob van Dijk ging doen, wist 
ze nog niet precies te vertellen. “Ik ben nog niet zo’n 
mens die ver vooruit denkt ook al zal dat waarschijn-
lijk wel moeten in dit vak. De regiecursus in Hilver-
sum duurde destijds negen maanden en daar leerde 
men van alles en werd je technisch ook volkomen op 
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Hip  en 
speels
tekst: Hans Knot

TV-serie De kip en het ei

Fieke Landré in 1979



de hoogte gebracht. Studio Santbergen bestaat al tijden niet meer maar was destijds een goede leerschool 
voor hen die zich verder wensten te ontwikkelen binnen de Hilversumse omroepwereld.

Je werkte in de studio met mensen van de NTS en dat was een enorm voordeel. Die mensen hadden een ja-
renlange ervaring en hielpen de ‘leerlingen’ bij alles. Fieke was enthousiast over wat ze er mee kreeg: “Ik zou 
er eigenlijk wel langer dan negen maanden willen blijven. Je voelt je zo veilig daar. Als je iets maakt en het 
mislukt dan weet je, dat er niks aan de hand is. Maar als je echt regisseert, kan dat natuurlijk niet meer.”

Fieke was de dochter van de toenmalige TROS directeur Joop Landré. Toen ze voor de MMS (Middelbare 
Meisjes School) geslaagd was, wilde ze naar de toneelschool, waar haar broer ook al op zat. Maar die vertelde 
zulke enge dingen over Vondel en zo, dat het zusje Landré verstandiger leek het eens op de cabaretschool te 
proberen, als aanloopje. Dat deed ze een jaar en op haar achttiende stapte ze alsnog naar de toneelschool. 
Twee jaar heeft ze daar gezeten en ook al ging het goed, ze zag wel in dat ze nooit een beroemdheid op 
dramatisch gebied zou worden. Ze hield meer van vrolijk en licht en iedereen begilde zich als ze iets van 
Shakespeare deed. Op een middag stapte ze naar de directeur en zei: “Ik ga weg”. De directeur antwoordde: 
“Meid je bent overspannen, denk er nog eens over na.” Dat deed Fieke en ze ging.

Allerlei baantjes kwamen er toen, als juffrouw van de broodjes in Nederlandse speelfilms, als scriptgirl van 
Joris Ivens en verder in de figuratie. “Ik moest wel iets doen, want ik heb geen pappie, die maar schuift. Ik 
heb ook nog een half jaar bij een internist gewerkt, gewoon om wat tot rust te komen. En het leek me ook 
wel nuttig, want ik was altijd een vreselijke bangerd en schreeuwerd als ik bloed zag of iemand op straat zag 
liggen. Maar goed, dat was het evenmin. Ik voelde me nog niet lekker, wilde iets doen, maar wist niet wat. 
Toen kwam de TROS los en omdat ik een vader heb, die zegt dat je helemaal van onder af moet beginnen, 
heb ik dagenlang boven kaartenbakken met abonnees gehangen.”

Toen ze van die regiecursus bij Studio Santbergen hoorde, wist ze ineens dat dat het helemaal zou zijn. Ze 
vond het trouwens niet zo prettig bij de TROS te werken getuige de volgende opmerking van destijds: “Het is 
wel vervelend hoor bij een omroep te werken waarvan je vader de baas is. Ik word altijd een beetje boos op 
mensen, die precies menen te weten hoe het met mij in elkaar zit. Het dochtertje van papa de directeur, die 
is er natuurlijk tussen geschoven. Maar ik probeer me er niks van aan te trekken en goed werk af te leveren. 
Daar gaat het tenslotte om. Ik zou me bijvoorbeeld ook ‘Pieterse’ kunnen gaan noemen, maar ‘Landré’is toch 
geen naam om je voor te schamen.

Inmiddels zijn we een halve 
eeuw verder, bestaat voor-
noemde cursus niet meer, laat 
staan het opleidingsinstituut 
en wat is er van dat hippe en 
speelse meisje in al die decen-
nia terecht gekomen? Ze heeft 
tal van studenten wegwijs ge-
maakt in het werken aan een 
televisieproductie, van script-
schrijven tot regie. Haar naam 
staat voor eeuwig geschreven 
in de historie van de Neder-
landse televisie zonder dat ze 
op de voorgrond trad. Was 
betrokken bij tal van televisie-
producties zoals: Bananasplit, 
Familie Oudenrijn, Erik of het 
klein insectenboek, Joe en de 
kano, De kip en het ei, Heren-
straat 10 en vele anderen.
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In 1968 kwam er plotseling een nieuwe zangeres in het nieuws die populair werd in Groot-Brittannië en te-
vens buiten haar geboorteland zou gaan scoren. Ze werd in Pontadarwe, gelegen in Wales, in 1950 geboren 
en kreeg ondersteuning van Paul McCartney die voor haar ‘Those were the days’ had geproduceerd. Het was 
een bewerking van een Russisch lied van Boris Fomin en Konstatin Podrevskii. De nieuwe zangeres aan het 
Britse firmament werd niet alleen onder hoede genomen door McCartney maar kreeg tevens een platencon-
tract aangeboden op het Apple label. Haar eerste single scoorde een eerste plaats in Engeland terwijl in de 
VS de tweede plek werd gehaald, en dat voor een zangeres waarvan de meeste mensen een paar maanden 
eerder nooit hadden gehoord.

De komst van Mary Hopkin in de Britse showbusiness veroorzaakte als het ware een koude oorlog. Voor 
sommigen binnen de industrie was Mary Hopkin niet gewenst, want er werd op dat moment nog steeds met 
alle macht gewerkt aan de carrière van Sandie Shaw, je weet wel van het songfestivalliedje ‘Puppet on a 
string’. De vraag was dan ook of Sandie Shaw haar blote voeten in de ‘struggle for life’ diende te werpen en 
elk podium, zonder schoenen aan, te bestijgen.

Mary Hopkin had 
totaal geen hulpmid-
delen nodig om de 
aandacht op zich te 
vestigen. Ze deed het 
alleen met haar stem 
en bereikte de eerste 
plaats. Rond die tijd 
was eigenlijk een 
paar weken daarvoor 
de single ‘Together’ 
van Sandie Shaw uit-
gekomen maar haar 
platenmaatschap-
pij vond het – in de 
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tekst: Hans Knot

Mary Hopkin in de RAI in 1970.
Foto: Eric Koch, 

Nationaal Archief, Anefo, CC0

Sandie Shaw op Schiphol in 1965. 
Foto: Joop van Bilsen, Nationaal 
Archief, Anefo, CC0



strijd om de verkoopcijfers – toch belangrijk dat ze het gevecht aan diende te gaan met Mary Hopkin.

Eve Taylor, Sandie’s manager, besloot zonder aarzelen het succesliedje van Mary Hopkin te coveren. En dus 
zong Sandie Shaw ‘Those were the days’ ook tijdens haar optredens en op vinyl. Dit bleek het sein van de 
strijd tussen Shaw en Hopkin, een strijd die eigenlijk niet tussen de dames zelf werd gevoerd, maar door de 
managers en impresario’s achter de schermen en door de platenmaatschappijen.

De vergelijking tussen beide zangeressen in diverse publicaties raakte Mary lichtelijk wat leidde tot de opmer-
king dat Sandie Shaw Sandie Shaw was en Mary Hopkin Mary Hopkin. En de wens een tweede Sandie Shaw 
te worden was er bij de zangeres uit Wales helemaal niet. Maar ook werd er in de publiciteit nogal negatief 
gesproken over haar gedrag waarbij een publicatie sprak van: ‘Mary’s plaat is er zo als koek ingegaan dat 
de roem ook naar haar lieve hoofdje is gestegen. Europese contracten, die werden afgesloten en achteraf 
niet meer van die inhoud bleken als haar geestelijke vader Beatle Paul zich had voorgesteld, kwam Mary niet 
meer na.’

Zo weigerde Mary Hopkin op te treden in een tie-
nerprogramma van de Belgische televisie in het 
stadje St. Niklaas. Eén van de BRT-mensen in St. 
Niklaas stelde daarop dat Mary Hopkin dat toch 
niet te vaak diende te doen. Het maakte haar 
dus beslist niet sympathiek. “Zij was ons voorge-
schoteld door de Beatles als een onschuldig lief 
meisje, dat lieve ontroerende liedjes zingt. En ze 
heeft er kennelijk succes mee. Dan moet ze het 
zo houden”.

Vervolgens nam ze een song op gecomponeerd 
door Lennon and McCartney, Goodbye, die ook 
weer internationaal aansloeg. In 1970 vertegen-
woordigde ze vervolgens Engeland tijdens het 
Eurovisie Songfestival, waar ze met ‘Knock Knock 
who’s there’ de tweede plaats behaalde. Het 
jonge Ierse zangeresje Dana bereikte de hoogst 
denkbare plek met ´All kinds of everything´. Een 
andere single was er aan voorafgegaan in Neder-
land, Themma Harbour, waarmee ze de zesde 
plek behaalde in de Top 40. In totaal zou ze 3 LP’s 
afleveren op het Apple label: ‘Postcard’, ‘Earth 
Song Ocean Song’ en ‘Those where the days’.

Eerst genoemde LP bevatte ondermeer 4 covers 
van songs gecomponeerd door Donovan, terwijl 
er ook een compositie van Harry Nilson en een 
van George Martin was terug te vinden. In 1972 
was Mary voor het eerst te horen zonder dat haar 
naam direct op de voorgrond kwam. Hobby Horse 

heette de formatie, waarin ook haar echtgenoot Tony Visconti in meezong. 
´It´s Summertime Summertime´ werd de zomerhit van 1972, maar het be-
tekende wel een ´Goodbye Goodbye´ voor de als zangeres solo optredende 
Mary Hopkin.

Maar toch is ze al die decennia nadien actief gebleven in de muziekwereld. 
Zo heeft ze enige tijd meegedaan in het Oasis project en trad ze in de jaren 
negentig op als zangeres van de Chieftans. Ook was ze betrokken bij een 
van de vele projecten van Vangelis. En hoe is het met Sandie Shaw gegaan? 
Daarover een andere keer meer.

16 • FREEWAVE Nostalgie

Mary Hopkin met mede Songfestival deelnemer David Alexan-
dre Winter (tevens bekend als dj John van Doren bij Radio 227 
en Veronica) foto: Rob Mieremet, Nationaal Archief, Anefo, CC0

LP cover Oasis (1984)
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In de tijd dat ik op het punt stond teenager te worden wandelde ik, met mijn vader, regelmatig vanuit de 
Korrewegwijk naar de meest bekende boerderij van Groningen en wel die in het park Selwerd staat. Pa ging 
dan boer Nienhuis knippen. Het was de tijd van het weidse gevoel en je kon heel ver kijken aangezien er 
alleen hier en daar een boerderij stond aan de Paddepoelsterweg.

Er waren vage plannen tot uitbreiding van de stad Groningen, maar dat bleven voorlopig plannen. En toch 
bleek er vanaf medio 1960 gebouwd te worden op het grote complex Paddepoelsterweg 24, zoals het al 
lang niet meer heet op die plek. Het complex is sinds 1 juni 1962 officieel in gebruik en de naam van de 
vestigingsplek is al jaren geleden veranderd in Crematoriumlaan 6.

Je kunt je afvragen of het complex in de Paddepoel of in Selwerd ligt. Immers wordt het grotendeels omslo-
ten door de wijk Selwerd als een soort van hoefijzer is het terrein er aanwezig binnen Selwerd en Selwer-
derhof.

Het grote probleem is echter al die decennia dat er vanuit de wijk Selwerd niet rechtstreeks vanaf bijvoor-
beeld het Selwerderhof toegang mogelijk is, al was het maar via een simpel wandelpad. Bereikbaarheid 
dus via het park of vanuit de wijk De Paddepoel, waar dus het Crematorium officieel is gelegen. Volgens 
de huidige locatiemanager van Yarden, Suzanne Veenstra-Riegen, zijn er wel gesprekken geweest met de 
beheerder van het Selwerderhof en vertegenwoordigers van de Gemeente Groningen maar heeft dit tot nu 
toe nog geen oplossing opgeleverd om een toegang vanuit de wijk Selwerd te bewerkstellingen. Het doel tot 
een doorsteek blijft volgens haar wel bestaan.

1 juni 1962 werd het complex officieel ingewijd met muziek en toespraken waarbij de officiële openingshan-
deling werd verricht door dominee N.J. Raid afkomstig uit Kopenhagen. Hij was in die tijd de voorzitter van 
de internationale vereniging voor crematie. Maar de aanwezige autoriteiten en genodigden kregen vooraf 

Het cremator ium 
van Groningen

tekst: Hans Knot foto: Hans Knot
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van de heer Haspers, van de Crematorium Vereniging Nederland, een lezing te horen waarin hij dieper inging 
op de lange weg die was bewandeld voordat de Nederlandse regering het cremeren bij de wet toestond. Su-
zanne Riegen-Veenstra: “Lijkverbranding was natuurlijk van alle tijden maar werd meer en meer verdrongen 
door het begraven van overledenen, dat wel wettelijk was vastgelegd”.

Haspers vertelde in zijn rede dat toen de wet van 10 april 1869 regels stelde over het begraven, er enige ver-
lichte geesten bezwaar tegen de begraafdwang hadden gemaakt. Juist daarom werd in 1874 de Vereniging 
voor Facultatieve Lijkverbranding opgericht, facultatief, om tot uitdrukking te brengen, dat een ieder vrij was 
in zijn beslissing, ook na de inschrijving als lid. De begraafdwang mocht namelijk niet in crematiedwang ver-
keren. “Na een halve eeuw van voorlichting, zo ging de Haspers verder, heeft de vereniging de moed gehad 
de bestaande opvattingen over hetgeen wettelijk geoorloofd was of niet, te trotseren”.

In 1914 werd in Velsen het eerste crematorium in gebruik genomen. Daarvan werd proces-verbaal opge-
maakt, maar het cremeren ging door. Het aantal crematies was toen evenwel nog zo beperkt, dat de pen-
ningmeester van de voornoemde vereniging van Den Haag naar Velsen reisde om zelf de oven aan te steken. 
In het Nieuwsblad van het Noorden sprak men na de opening van het crematorium over ‘Crematies, die 
buiten de wetgevende macht om gingen, dankzij een bewuste, passieve medewerking van de uitvoerende 
macht’.

Het was vervolgens alsof de opening van het tweede crematorium in Dieren in 1954 de stoot tot een snelle 
ontwikkeling had gegeven, want de crematie werd in 1955 bij de wet erkend. De banden met de in 1919 
opgerichte Vereniging voor Crematie A.V.V.L. waren toen al inniger geworden. In een voor een wetgever 
adembenemend tempo werden de bepalingen van de wet in 1959 reeds verruimd. In hetzelfde jaar werd 
door de twee verenigingen de Crematoriumvereniging Nederland opgericht.

Haspers stelde verder: “Groningen is de eerste vrucht van deze samenwerking. Dat wij glimlachen bij de 
gedachte, dat het is voorgekomen, dat aanwezigen in een zaal bij het binnenkomen van degene, die een in-
leiding over het crematievraagstuk zou houden, allemaal opstonden en het Wilhelmus ging zingen om daarna 
van de spreker te eisen dat hij eerst een soort geloofsbelijdenis diende af te leggen.”

In de tijd dat de opening in 1962 plaatsvond stuitte de vereniging gelukkig niet zo vaak meer op verzet van 

foto: Hans Knot
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tegenstanders van het cremeren. De tijd diende destijds evenwel nog te komen, dat men bij de vraag ‘be-
graven of verassen’ de keuze niet meer schriftelijk behoefde vast te leggen. Vanuit de verenging had men 
ook wel een punt door te stellen dat wanneer er steeds minder zou worden begraven er dus ruimte overbleef 
doordat er niet meer overvolle begraafplaatsen zouden zijn. “Het gaat langzamerhand meespreken of enkele 
honderden hectare grond moeten worden gebruikt voor begraafruimte of als bouwgrond, groenvoorziening, 
sportvelden of andere vormen van recreatie”. De heer Hasper besloot zijn toespraak met te zeggen, dat 
mogelijk de tijd niet ver meer weg was dat de overheid zelfs de tot oprichting van crematoria zou willen 
overgaan.

De opening van het crematorium zou trouwens al in september 1961 hebben plaatsgevonden ware het niet 
dat de slechte weersomstandigheden spelbreker waren en de voortgang op het zware terrein werd gehin-
derd. Voor sommige inwoners van De Paddepoel en Selwerd misschien moeilijk maar ik raad u aan toch eens 
een wandeling te maken over het prachtige gebied en een kijkje te nemen op het terrein van het Cremato-
rium, dat omzoomd is door singels en een rustgevend gevoel heeft.

Er is trouwens 7 dagen in de week dienstverlening mogelijk op het crematorium. Locatiemanager Suzanne 
Veenstra-Riegen: “Ook op zondagen vinden plechtigheden plaats en het karakter van de diensten, vergele-
ken met vroeger, is totaal anders. Alle zorg voor uitvoering werd voorheen overgelaten aan de uitvaartver-
zorger. Tegenwoordig geeft men samen met de familie en vrienden vorm en inhoud aan het afscheid. Ook 
komt het met regelmaat voor dat iemand, die bijvoorbeeld uitbehandeld blijkt, vooraf zelf langskomt voor 
een rondleiding en bespreken van mogelijkheden.”

Bij de opening werd ook een aantal kunstwerken onthuld, ondermeer een mozaïek door de Vereniging voor 
Crematie AVLL. Het werk was ontworpen door de Leeuwarder kunstenaar Cor Reisma, die helaas op 17 mei 
1962 stierf. Zijn zoon Peter Reisma heeft het werk van zijn vader, waarin deze op zinnebeeldige wijze zijn 
visie op leven en dood tot uitdrukking bracht, kunnen afmaken. Helaas is dit mooie object niet langer zicht-
baar. Suzanne Veenstra-Riegen: “Jammer genoeg is dit werk bij een verbouwing onherstelbaar beschadigd 
en verloren gegaan.”

Ook is er een toekomstige verbouwing te verwachten. Veenstra-Riegen: “We zijn momenteel in een periode 
dat we dienen te kijken naar de toekomst van het Crematorium. We denken daarbij aan een verbouwing die 
zoveel mogelijk eer doet aan het historische karakter maar met gebruik van moderne technieken.”

De afgelopen zomer was het een van de warmste zomers ooit en te verwachten was dat dit veel meer cre-
maties zou opleveren. Veenstra-Riegen: “Je zou het denken maar er overleden helemaal niet meer mensen; 
het leek erop dat het juist rustiger was.” En over aankondigingen in de kranten die teruglopen als het gaat 
om overlijdensadvertenties: “Mensen maken 
steeds meer gebruik van sociale media, stu-
ren de rouwkaart per e-mail of informeren 
elkaar per app. Het is, gelijk aan de dienst-
verlening, totaal veranderd. Tijdens het af-
scheid in de aula worden ook veel andere 
zaken vertoond als foto’s van de overledene, 
een favoriete vakantieplek of persoonlijke 
spullen. We hebben wel eens een motor in 
de aula gehad en zelfs een keer een paard. 
Voor of na de dienst is de catering ook mee 
veranderd, een glaasje wijn met Groninger 
Worst, Sushi of glutenvrije bonbons, wij 
bieden maatwerk. Binnen de kaders van de 
wet is vrijwel alles mogelijk en daar doen wij 
graag ons best voor.”

De sculptuur Leven en dood van de beeldhouwster 
Anna Dekking-van Haeften - Foto: Ronn - Eigen werk, 
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=14901045
               Bronnen: Wikipedia, Delpher en Archief Nieuwsblad van het Noorden.



Als je toch ziet hoe de mobiele telefoon met alle extraatjes de wereld op zijn kop heeft gezet, het is bijna niet 
te geloven. Waar je ook gaat of staat het is overal hetzelfde. Uit een van je ooghoeken zie je wel iemand die 
een foto staat te nemen of het liefste een selfie met een andere persoon, die men waarschijnlijk dagelijks 
treft. Zelfs op het Binnenhof is het geheel gebruikelijk geworden de voorbijkomende ambtslieden aan te 
spreken, al dan niet op een opdringerige manier, met het verzoek een fotootje te mogen maken. En reken 
maar dat, wanneer een afwijzend antwoord er komt, men boos of teleurgesteld zal zijn.

Dat was vroeger wel anders gesteld met de pri-
vacy. Ik heb jarenlang ondermeer educatieve 
videoproducties gemaakt voor de afdeling Peda-
gogische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit 
Groningen. In gedachten ga ik terug naar pak-
weg 1986. In Groningen was de GIS ontwikkeld, 
hetgeen stond voor Groninger Identiteit Schalen. 
Middels samenwerking met de Universiteit van 
Gent werd er besloten dat de GIS ook binnen 
de afdeling Psychologie in Gent zou worden ge-
bruikt en dat er een introductievideo over de GIS 
zou worden gemaakt.

Naast de uitleg van dit testinstrument was het 
de bedoeling een korte introductie te geven van 
onze faculteit en de Martinistad Groningen. Daar-
voor diende in die tijd nog schriftelijke toestem-
ming te worden verleend tot opname van hen die 
zichtbaar waren tijdens de uitleg van het betref-
fende testinstrument maar ook van hen die in 
beeld kwamen en langer dan een fractie van een 
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Poelestraat Groningen



seconde in beeld bleven. Zo werden er opnames gemaakt vanaf de tweede trans van de Martinitoren, netjes 
ingezoomd op het Academiegebouw, gevestigd op het Broerplein, allemaal geen probleem.

Een ander onderdeel van de introductie van Groningen was uit te beelden welk een heerlijk uitgaansgebied 
Groningen heeft. We kozen ervoor enkele shots te nemen in de Poelestraat en daar kwamen we een van 
de dilemma’s tegen: bij de destijds daar gevestigde bioscoop stond een klein groepje, niet meer dan drie 
personen, met elkaar te praten waardoor deze personen langer dan een flits in beeld zouden zijn. Er zat niets 
anders op dan rekening te houden met de privacy en de betrokkenen te vragen of ze geen bezwaar hadden 
tegen registratie op video. Geen probleem, uit de tas werden drie contracten gehaald waarin duidelijk het 
doel van de opname was beschreven en werden de persoonlijke gegevens van de betrokkenen opgenomen 
als ook een handtekening tot akkoord.

De mobiele telefoon was nog lang geen ding, laat staan dat 
internet ons volledig inpakte en we vaak onnodige minuten 
gebruiken om mail en sociale media te checken. De aller-
eerste mobiele telefoon die ik zag was er een van een heel 
groot formaat, die je niet even in je broekzak stak. Het was 
meer een die op een mobiele autotelefoon leek. Een man 
in blauwe overal meldde zich aan ons huisadres, nadat hij 
me eerder vanuit Amsterdam, waar hij toen al het Veroni-
caschip runde, had gebeld met de vraag of hij langs mocht 
komen in zijn eigen Groningen. Het was Jan Groeneweg 
die kwam om negatieven te lenen voor het uitvergroten 
van foto’s van het Veronicazendschip. Hij wenste die te ge-
bruiken voor een tijdelijke tentoonstelling ten tijde van de 
Sailmanifestatie in 1985. Het is in herinnering een vreemde 
gedachte geweest zo’n monstergrote telefoon te zien in 
vergelijking met de mini-apparaatjes van nu die veel meer 
mogelijkheden hebben. Maar of iedereen er blij mee is?

Nog veel opmerkelijker is een echt ‘terug in de tijd’ bericht 
dat mij tot deze herinneringen aanzette. Het stond te lezen 
in de kranten op 8 maart 1968 onder het hoofdje ‘Candid 
camera komt onder de wet’. Er werd meegedeeld dat er 
een wetsontwerp in voorbereiding was ter bescherming te-
gen het binnendringen van de persoonlijke levenssfeer met 
behulp van visuele middelen. Dit was meegedeeld in de 
Eerste Kamer door de toenmalige minister Polak nadat er 
vragen waren gesteld over zijn begroting van het ministerie 
voor Justitie. Hij stelde dat hij zich ervan bewust was dat 
de snelle ontwikkeling van de techniek een bedreiging kon 
worden voor de persoonlijke levenssfeer, doordat nieuwe 
en verleidende middelen werden ontwikkeld om in die sfeer 
binnen te dringen.

Om aan die bedreigingen het hoofd te bieden waren er 
door hem twee wetsontwerpen ingediend. Een wetvoor-
stel inzake bescherming van het telefoongeheim en een 
wetsontwerp ter bescherming tegen het met een technisch 
hulpmiddel afluisteren of opnemen van gesprekken. We 
zijn bijna een halve eeuw verder. Pesten op schoolpleinen 
wordt vrijwel altijd door klasgenoten vastgelegd op hun 
mobieltje. Telefoongesprekken zijn vrij af te luisteren als 
je in de buurt blijft van iemand die al lopend of fietsend 
door de straten gaat. Van die wetjes is dus helemaal niets 
heel gebleven.
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De eerste commerciële mobiele telefoon (1984) 
Foto: Redrum0486 - http://en.wikipedia.org/wiki/File:
DynaTAC8000X.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikime-
dia.org/w/index.php?curid=6421950 
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Principality of Sealand, een Maunselfort voor 
de kust van Harwich in internationale wateren, 
werd eind jaren zestig onafhankelijk verklaard 
door de familie Bates, die ons heel veel be-
loofde, hetgeen voor mij in 1988 resulteerde in 
het boek ‘De droom van Sealand’. Ondermeer 
werd er een radiostation beloofd dat er niet 
kwam totdat in 1982 een aantal licentiehou-
ders de familie Bates benaderde om een DX 
contest te houden vanaf de kleinste ministaat 
ter wereld. Na de contest had ik destijds een 
aantal malen contact met Bernhard Lürssen, 
een van de DX’ers, waardoor het volgende 
verhaal kon ontstaan.

In de maand september 1982 werden uitein-
delijk radio-uitzendingen verzorgd vanaf Sea-
land, echter niet via een middengolfstation 
maar via een gelicenceerd 2 meter station. 
Een viertal West-Duitsers was er in geslaagd 
via Roy Bates toestemming te krijgen een 
dergelijke expeditie vanaf Sealand te verwe-
zenlijken. Bernhard destijds: “We gingen met 
ons vieren in twee auto’s vanuit Keulen naar 
Oostende en vervolgens met de boot via het 
kanaal naar Engeland. We vervolgden onze 
weg naar WhiteCliff, waar we een half uur lang 
werden ontvangen door Prince Roy Bates en 

Een historische DX-expeditie 
in 1982

 



De “lift” van Sealand 
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zijn vrouw en vertelden hem wat onze verwachtingen 
van deze expeditie zouden zijn en met hoeveel landen 
we dachten verbinding te kunnen krijgen. Vervolgens 
kregen we van hem een speciale licentie en wenste 
hij ons enorm veel succes.”

Nadat men naar het dichtbij gelegen Felixstowe was 
gereden werd men opgewacht door Colin, een per-
soonlijke vriend van Roy Bates. Deze had het vier-
tal aangeboden om hen en de apparatuur naar het 
fort toe te varen, hetgeen wel inhield dat er drie keer 
heen en weer gependeld diende te worden, gezien de 
hoeveelheid aan apparatuur en antennes die het ex-
peditieteam bij zich had. Met de eerste tocht ging Ben 
samen met Geri. Met de tweede tocht Dick en Butz.

Bernhard: “Colin had ons verteld over de mogelijk-
heden om per lift op het fort te worden getakeld. In 
werkelijkheid was het een oud krat, dat via een katrol 
omhoog werd getakeld. Ondanks dat ik niet zoveel 
angst heb voor de zee was ik erg nerveus en heel blij 
toen dat deel van de tocht achter de rug was en ik 
veilig op het platform van Sealand stond. Echt, als je 
in de ‘lift’ stond zag je door de bodem de zee steeds 
verder onder je, een zeer angstige aangelegenheid.”

Aangekomen op het platform werd men ontvangen 
door Michael Bates, die hen hielp bij het uitpakken 
van de bagage en tevens bij de installatie van de ap-
paratuur. Bernhard: “Het eerste wat we deden toen 
de apparatuur er stond was meteen verbinding zoe-
ken met onze twee collega’s die nog in Felixstowe 
waren. Het was een totaal nieuwe ervaring als je van 
een locatie werkt, waar nog nooit eerder verbindin-
gen tot stand zijn gekomen. Tevens gebruikten we 
voor de eerste maal onze nieuwe call-letters en de 
boven genoemde verbinding was dan ook de eerste 
officieel gelicenceerde amateurverbinding die ooit 
vanaf Sealand werd ‘gedraaid’. Na deze verbinding 
was het wachten op de komst van onze collega’s en 
brachten we de tijd door middels uitgebreide kennis-
making met Prins Michael. Toen onze collega’s waren 
aangekomen en hun bagage ook op het fort stond 
moesten eerst de douaneformaliteiten geschieden en 
zo werden we dan vervolgens officieel toegelaten tot 
de staat Sealand, In onze paspoorten kregen we dan 
ook het officiële Sealand stempel en tevens een vi-
sum. Vervolgens werd ons een ruimte toegewezen op 
de derde verdieping van een der ‘poten’ om onze sta-
tions (S1 AB, S1 AD, S1 AH en S1 AS) te installeren.”

Het viertal had in de loop der tijd veel gelezen over 
de pogingen de staat in beslag te nemen en vonden 
het een aardig idee om vanaf het platform, gezien het 
feit dat Roy Bates in die tijd allerlei staten probeerde 

Foto boven: De antennes zijn geplaatst. Foto onder: Aan het werk.  Foto’s: Bernhard Lürsen



over te halen zijn Sealand te erkennen, een expeditie op 
te zetten. Men schreef een brief naar Bates waarin zij hem 
toestemming verzochten voor het uitvoeren van het plan. 
Tot stomme verbazing reageerde Bates heel snel en bo-
vendien positief. Alleen de voorwaarde dat de expeditie en 
de reis door de heren zelf betaald diende te worden was 
een eis vanuit de Principality of Sealand.

Zoals bij alle twee meter amateurs het geval is, kreeg 
men, na het positief afleggen van een examen, een offici-
ele licentie waarbij tevens zogenaamde call-letters werden 
toegewezen, waaronder men actief kon zijn. Het expedi-
tieteam bestond derhalve uit DL6PE Burghard, DK8KW 
Holger, DC5BT Dieter en DF2AO Bernhard. Na een paar 
weken van voorbereiding was de planning geheel rond en 
zeer gunstig bleek de periode tussen 1 en 6 september 
1982, ook omdat deze periode samenviel met de 15de 
verjaardag van Sealand.

Het opzetten van de antennes voor de expeditie geschied-
de niet geheel volgens plan. Alhoewel beide masten van 
het eiland ter beschikking stonden en al hielpen de inwo-
ners van Sealand mee, het ging niet van een leien dakje. 
Bernhard: “De top van onze kantelmast lag enkele meters 
over de ‘landsgrens’ en er werd tevens bij het aanbrengen 

van de GPA antenne (Ground Play Antenne) veel aan artistiek talent gevraagd. Nadat de eerste antenne zon-
der al te veel problemen was gemonteerd, stelden we vast dat de meegebrachte Windom Antenne te groot 
was. Het kortste deel ervan diende daarom om een 
hoek gespannen te worden. In een van de peilers, 
direct onder ons slaapverblijf, was de radio-shack 
ingericht. De beide ruimtes waren rond en hadden 
geen ramen. Met veel moeite werden de beide zen-
ders-ontvangers (IC 720A) inclusief aanpassingen 
en voedingen de steile trap afgedragen. Tegen de 
avond, het werd al schemering, had ik de eer de 
eerste radioverbinding te mogen maken. Om precies 
te zijn om 19.27 UTC. Diezelfde avond ging ook het 
tweede kortegolfstation de ether in. Het betrof in dat 
geval een telegrafiestation.”

De reacties van de gesprekspartners waren ge-
mengd. Een deel begroette het feit dat Sealand ein-
delijk in de lucht was. Anderen stelden zich sceptisch 
op, waarschijnlijk als gevolg van de onbekendheid. 
Weer anderen geloofden er geen woord van dat er 
vanaf Sealand werd gewerkt. Bernhard andermaal: 
“Eén of twee duistere stations meenden ons te moe-
ten imiteren, doch deze vorm van piraterij werd al 
snel opgegeven. Op de ochtend van de 2de septem-
ber kreeg ook Dieter, de chef-operateur, op de ultra 
korte golf werk. Zijn station bestond uit een TS700 S 
met een 10 elements Yagi. De output van dit station 
was 60 Watt.”

Gedurende de tijd dat de leden van de expeditie even 
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Prince Roy ondertekent de licentie



vrijaf hadden bestond 
de mogelijkheid inte-
ressante gesprekken te 
voeren met de inwoners 
van Sealand. Toch werd 
er snel weer voor het 
maken van verbindingen 
gekozen om tot snelle 
en interessante resulta-
ten te leiden. Met alle 6 
continenten werden er 
verbindingen gedraaid 
binnen 25 minuten dat 
het eerste station in de 
lucht was.

Zelfs de stations van de 
UNO (4UI N) en de In-
ternationale Telegraaf 
Unie (4UI ITU) konden in het logboek worden geschreven. De condities verliepen en terwijl de kortegolf 
condities van dag tot dag afnamen, nam het UKW aandeel van de uitzendingen voortdurend toe en dat niet 
alleen op de grond van de verbeterende condities. Gedurende de eerste 24 uurs single operators contest 
groeide Dieter naar een topvorm en kon hij meer dan 500 QSO’s draaien. 

Door het strakke tijdschema vloog de tijd voor het viertal echter voorbij. In de namiddag van de 5de septem-
ber werd het weer onvriendelijker en metershoge golven en een stormwaarschuwing maakten het afscheid 
van Sealand ongewoon en niet minder gevaarlijk. Na een barre toch werd er in Felixstowe uiteindelijk af-
scheid genomen na een week lang een unieke expeditie te hebben gemaakt. De leden van het expeditieteam 
besloten alle 2 meter amateurs, die een verbinding met hen hadden gemaakt, een speciale QSL kaart te 
sturen.
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Recentelijk luisterde ik naar een oude opname van november 1971 waarin de programmamakers, die aan 
boord zaten van het radioschip MEBO II, gewag maakten van de enorme storm die het zendschip een dag 
eerder van haar anker had geslagen en bovendien hoe de KNZHRM (Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche 
Redding Maatschappij), al jaren afgekort tot KNRM, van enorme steun was geweest het schip te redden en 
weer naar haar veilige ankerpositie te begeleiden.

Natuurlijk zijn reddingmaatschappijen, zowel voor de Belgische, Nederlandse als ook Britse kusten, van be-
lang geweest voor in nood verkerende zendschepen gedurende de decennia dat er radio vanaf internationale 
wateren werd gemaakt. Ik heb gemeend fragmentarisch stil te staan bij een aantal malen dat de KNRM werd 
ingezet in de begin jaren zeventig van de vorige eeuw.

Men hield destijds zeer nauwkeurig bij waarvoor men was ingezet en de schippers schreven achteraf hun 
rapportage. Zo meldde men dat tijdens de diensten ‘3851 en 3852’, respectievelijk op 15 en 16 mei 1971, 
van verschillende kanten laat in de avond van de 15de mei meldingen waren binnen gekomen van een brand 
op het radiozendschip MEBO II, waarbij onmiddellijke hulp zeker nodig was. Vanuit de haven van Noordwijk 
werd het motorschip reddingboot (msrb) Kurt Carlsen gelanceerd, terwijl vanuit de haven van Scheveningen, 
de thuishaven van de Bernard van Leer, deze reddingsboot werd ingezet.

Het verslag van die avond meldde dat er weinig wind op zee was en de zee kalm was maar er wel sprake 
was van weinig zicht. Ook was terug te lezen dat reeds andere schepen ter assistentie bij het radiozendschip 
aanwezig waren en derhalve daadwerkelijke hulp van de reddingboten niet nodig was. Zowel de ‘Kurt Carl-
sen’ als de Bernard van Leer keerden terug naar hun ‘station’ zoals de thuishaven in de verslaggeving werd 
aangeduid.

In de week na de brand aan boord van Radio Noordzee Internationaal werd er vanuit de directie van de 
Nederlandse service van het radiostation een brief gestuurd naar de KNRM, waaruit zeker blijkt dat de as-
sistentie van beide schapen van groot nut is geweest: ‘Nu wij over de grootste moeilijkheden heen zijn, die 
ontstonden naar aanleiding van de brand aan boord van ons zendschip MEBO II, willen wij graag onze op-
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rechte dank betuigen voor hetgeen uw bemanningsleden voor ons in die rampnacht vrijwillig hebben willen 
verrichten. U zult begrijpen dat deze brief maar een simpele afspiegeling is van onze gevoelens van dank en 
bewondering. Mogen wij volstaan, uw bedrijf in zijn totaliteit te bedanken voor uw onbaatzuchtige hulp in 
deze en u bovenal complimenteren met een dergelijke voortvarende bemanning.’ Het is of je John de Mol sr. 
deze woorden hoort uitspreken.

Een ander moment dat de reddingmaatschappij werd ingezet was 
nadat op het strand van Petten een fles was gevonden, waarin 
een briefje zat met een boodschap dat de persoon, die het had 
geschreven, op het REM-eiland vertoefde. Hij was naar boven ge-
klommen nadat hij met zijn jachtje tegen een van de poten van 
het ‘gevaarte’ was gevaren. Om drie uur in de middag van de 5de 
augustus 1971 verliet de Bernard van Leer de Tweede Binnenhaven 
van Scheveningen.

Toen men bij het REM-eiland, gelegen in internationale wateren 
voor de kust van Noordwijk, aankwam kon men niemand op het 
voormalige platform, dat in 1964 door RTV Noordzee was gebruikt, 
vinden. In het archief van de KNRM is deze tocht afgedaan met de 
conclusie: ‘Onverrichterzake keerde de reddingboot terug en meer-
de te 17.30 uur weer af aan haar ligplaats.’ Waarschijnlijk is er met 
het briefje in de fles sprake geweest van een misplaatste grap.

Dan was de verslaggeving van 21 en 22 november 1971 wel van 
andere aard, want in die dagen woedde er langs de Nederland-
se kusten een zeer zware noordwester storm met windkracht 10 
tot 11. Ondermeer ging de storm gepaard met zware hagel- en 
sneeuwbuien. Gevolg was dat uiteraard de golven hoog werden 
opgezweept.

Meldingen over verschillende schepen in nood werden beide voor-
noemde dagen gedaan en dus diende de KNRM een fiks aantal 
malen uit te varen. Om een paar schepen te noemen, waarvan 
noodsignalen werden uitgezonden: de Kittiwake en Raamgracht 
onder Nederlandse vlag, de Mabrave uit Argentinië en de Duitse 
Friedl. Uiteindelijk konden voornoemde schepen de problemen zelf 
oplossen maar andere schepen waren daadwerkelijk op hulp aan-
gewezen.

De fervente radioluisteraar weet dat ook op zee werd ingegrepen 
bij een van de zendschepen. Maar vanuit de haven van IJmuiden 
kwam op 21 november de sleepboot Titan met haar sleep, de Duitse 
coaster Ostesand, binnen gevaren. Van het station Scheveningen 
vertrok de eerder genoemde Bernard van Leer inderdaad naar de 
MEBO II, het zendschip van RNI, wat dus voor de tweede keer dat jaar noodsignalen had uitgezonden.

Door het zware noodweer was het zendschip rond negen uur in de ochtend van haar ankers geslagen, zodat 
het er op leek dat het hulpeloos op de door een zware branding geteisterde kust afdreef met alle eventuele 
gevolgen van dien. Omdat er bij de Scheveningse haven ook een zeer hoge zee stond, had de bemanning 
van de Bernard van Leer er zeer veel moeite mee echt op zee te geraken.

Toen men eenmaal buiten was ging het snel en was men binnen een half uur bij het zendschip van RNI 
aangekomen. De kapitein van de MEBO II vroeg aan schipper Den Heijer of het mogelijk was een gedeelte 
van de bemanning aan boord van de reddingboot te nemen.

Twee pogingen werden er vervolgens door Den Heijer en zijn bemanning gedaan om langszij het zendschip 
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te komen maar in de verslaggeving valt te lezen dat niemand het waagde over te springen op de Bernard van 
Leer. Wel bleef de reddingboot nog geruime tijd in de buurt, zodat bij een eventuele stranding, de bemanning 
toch nog aan boord genomen zou kunnen worden.

Rond half 12 was ook de sleepboot ‘Smitsbank’ in de nabije omgeving van de MEBO II gekomen en lukte 
het, onder zeer moeilijke omstandigheden, na enkele pogingen een lijnverbinding tussen beide schepen te 
maken en de MEBO II richting haar originele ankerplaats te verslepen. Tot rond drie uur in de nacht bleef 
de Bernard van Leer in de omgeving van de sleep en daarna verbeterde het weer dusdanig dat onmiddellijk 
gevaar was geweken. Echter stond er voor de ingang van de haven van Scheveningen nog steeds een hoge 
zee waardoor schipper Den Heijer besloot buitengaats te blijven zodat onnodige problemen werden voorko-
men. Uiteindelijk lag de reddingboot om half 6 die ochtend weer op haar vertrouwde plek in de haven van 
Scheveningen. En RNI was al weer in de ether te horen.

Een goed jaar later, op 26 no-
vember, voer de Bernard van 
Leer andermaal uit richting de 
radiozendschepen die in interna-
tionale wateren voor de kust van 
Scheveningen voor anker lagen. 
Aan boord was een ongelukje ge-
beurd waarbij een gewonde was 
gevallen. Via de Radio-Medische 
Dienst van het Rode Kruiszieken-
huis in Den Haag had men bericht 
ontvangen bij de reddingdienst 
in Scheveningen. De bemanning 
van de Bernard van Leer zorgde 
ervoor dat de gewonde per bran-
card naar de wal werd vervoerd. 
De archiefstukken meldden niets 
over de aard der verwonding wel 
dat het overnemen van het ge-
wonde bemanningslid van de Mi 
Amigo zonder grote moeilijkheden 
geschiedde en bij aankomst in de 
haven van Scheveningen werd 
overgedragen aan de GGD voor 
transport naar een ziekenhuis.

In de archieven van de KNRM zijn de nummers 4297,4298 en 4303 verbonden aan heel zwaar weer met 
springtij en de daarbij behorende zware tochten, vanuit de haven van Scheveningen, van de reeds veelvuldig 
genoemde Bernard van Leer. Het was op de tweede april 1973 dat er een zware noordwester storm met 
orkaankracht 11 tot 12 over Nederland heerste. Zo werden we veelvuldig op de radio gewaarschuwd voor 
bomen die zouden kunnen vallen door de kracht van de enorme storm. Ook werd er melding gemaakt van 
enorme schade aan de bossen en aan gebouwen, maar ook werd er in de diverse nieuwsuitzendingen, ver-
zorgd door het ANP, melding gemaakt van schepen die in enorme nood verkeerden op de Noordzee.

De schipper van de reddingboot, Den Heijer, kreeg allereerst het verzoek stand-by te willen zijn tijdens het 
binnenslepen van het Britse schip Duke of Norfolk, omdat tijdens de storm het schip al drie containers had 
verloren en dus onstabiel was geworden. Ook hadden drie bemanningsleden van de Duke of Norfolk verwon-
dingen opgelopen waardoor maximale inzet door dezen niet meer mogelijk was. Er werd van uitgegaan dat 
het Britse schip de haven van Scheveningen zou invaren maar de kapitein durfde, vanwege het heftige weer, 
dit niet te doen en besloot terug te keren naar Engeland, waar het schip de volgende ochtend aankwam. De 
assistentie van de bemanning van de Bernard van Leer was daarmee afgerond en rond 6 uur in de avond lag 
men weer veiling in de thuishaven van Scheveningen.

MEBO II in nood. Foto: Marine Luchtvaartdienst Valkenburg
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Maar dit zou niet voor lang zijn. Het bleef namelijk verschrikkelijk weer en ondanks dat ging ik per fiets, 
toch zo’n 5 kilometer, naar de studio van de ziekenomroep in Groningen om die avond mijn programma te 
presenteren. Al vrij snel werd ik gebeld vanuit Leiden door Jacob van Kokskwijk om in de uitzending te ver-
tellen dat er zware problemen waren op de Noordzee. Ondermeer zou het zendschip van Radio Veronica, de 
Norderney, op drift zijn geslagen nadat de ankerketting het had begeven. Officieel heette het dat men van 
het anker was geslagen.

Via de 538 meter werden de tapeprogramma’s, die normaal werden uitgezonden, onderbroken en werden er 
noodsignalen gebracht en om onmiddellijke hulp gevraagd. Dat betekende dat ondermeer vanuit de haven 
van Scheveningen rond half 9 de Bernard van Leer weer richting zee ging om assistentie te verlenen. Tus-
sen de havenhoofden en voor de ingang van de haven stond, aldus de verslaggeving in het archief van de 
KNRM, een zeer hoge zee met zware brekers waar de reddingboot zeer moeilijk doorheen kwam. Ondermeer 
viel terug te lezen dat de Bernard van Leer na een uur van zeer zwaar stampen en slingeren het hulpeloze 
zendschip van Radio Veronica bereikte. Via de marifoon was aan schipper Den Heijer gevraagd vier beman-
ningsleden van de Norderney af te halen. Den Heijer schreef achteraf in zijn rapport: ‘Het was geen gemak-
kelijke opgave. We zijn langszij gegaan en hebben de mensen aan boord genomen.’ Het zendschip was toen 
nog ongeveer 2,5 mijl van de kust van Zuid Holland verwijderd.

Verder rapporteerde de schipper dat men in de directe omgeving van de Norderney was gebleven en ver-
schillende keren door de zogenaamde grondzeeën was bedolven. Een uur later kwam de mededeling, via 
Scheveningen Radio, dat de Smithbank, die de opdracht kreeg de Norderney op sleep te nemen, de Nieuwe 
Waterweg wegens het slechte weer niet kon verlaten.

Op dat moment werd de situatie beangstigend omdat het zendschip verder richting de kust was gedreven en 
slechts een driekwart mijl van de havenhoofden van Scheveningen was verwijderd. Zware brekers teisterden 
beide schepen en de bemanning van de Bernard van Leer kreeg de opdracht de rest van de aanwezigen op 
de Norderney zo snel mogelijk van boord te halen. Het bleek dat het langszij komen van de reddingboot nog 
veel riskanter was dan bij de eerste poging. Toch slaagde men erin zes bemanningsleden van boord te halen 
en over te zetten op de Bernard van Leer, waarbij de reddingboot aan bakboordzijde wel schade opliep.

De Norderney op het strand van Scheveningen. 
Foto: Menno Dekker



Schipper Den Heijer besloot vervolgens in het donker voor de wilde zee uit niet naar binnen te lopen daar 
hem dit onverantwoord leek. In zijn rapportage was terug te lezen dat men de gehele nacht op open zee was 
gebleven om de ‘storm af te rijden’. Ook om half zeven in de vroege ochtend van 3 april 1973 leek het hem 
nog onverstandig de haven binnen te varen. Om half 10 die ochtend was de zee dermate afgeslecht dat Den 
Heijer het aandurfde met langzaam draaiende motoren de haven binnen te varen. Om 10 uur arriveerde hij 
bij zijn steiger waar de 10 geredden konden worden afgezet. Een zware tocht van 13,5 uur was daarmee 
succesvol volbracht.

In de nachtelijke uren had ook een zogenaamde lijnwerp- en wipperploeg uit Scheveningen klaargestaan 
voor het geval de Norderney op de kust zou stranden met de bemanning nog aan boord, deze met de red-
dingsbroek aan wal te halen.

Andermaal de verslaggeving van de KNRM: ‘Eerst stond zij aan de noordzijde van de haven de gebeurtenis-
sen af te wachten, maar toen het zendschip verder om de zuid verdaagde, reed men naar de zuidkant. Het 
omrijden had heel wat voeten in de aarde, want er was een groot aantal kijklustigen naar Scheveningen 
gekomen, die met hun auto’s de weg versperden. Dankzij de assistentie van de politie gelukte het tenslotte 
het Zuidstrand te bereiken. Tot teleurstelling van de mannen behoefde de lijnwerp- en wippertoestel niet te 
worden gebruikt, aangezien de opvarenden reeds van boord waren toen de Norderney strandde.

De volgende en daarop 
volgende dagen was het 
een enorme drukte op 
het strand van Schevenin-
gen daar er enorm veel 
publiciteit was geweest 
rond de stranding van het 
zendschip. Radio Veronica 
stond voor een belang-
rijke periode waarin de 
luisteraars opgeroepen 
dienden te worden om 
massaal op 18 april naar 
Den Haag te gaan om te 
demonstreren voor het 
behoud van hun geliefde 
radiostation.

Ondertussen werden er 
allerlei mogelijkheden be-

keken om het zendschip zo snel mogelijk van het strand te krijgen, hetgeen niet gelukte. Wel was het goed te 
horen dat Radio Veronica ver voor de 18de april weer in de ether was middels het gebruik van het zendschip 
van de Caroline-organisatie, de MV Mi Amigo. Ook de bemanning van de Bernard van Leer werd op 7 april 
stand-by gehouden tijdens de pogingen de Norderney weer vrij te krijgen. Uiteindelijk slaagden bergers erin 
het schip op 18 april weer in haar element te krijgen.

Uiteraard, mede vanwege de vele publiciteit, kwamen er vele reacties op de kranige redding. Het bestuur 
van de KNRM deelde mee dat ze met grote waardering kennis had genomen van de tijdens de zware storm 
door de bemanning van de Bernard van Leer verrichte prestaties. En omdat de reddingswerkzaamheden 
onder dergelijke zware omstandigheden zo goed waren verlopen werd besloten de bemanningsleden van de 
Bernard van Leer in zilver te onderscheiden.

Maar onderscheid bleek daarbij wel te worden gepleegd want schipper S.C. den Heijer en stuurman Joh. 
Pronk kregen een grote zilveren medaille; motordrijver H.J. Crielaard alsook de opstappers A. Pronk, K.H. 
Pronk en J. Turfboer werden onderscheiden met het zogenaamde klein-zilver. De medailles met de daarbij 
behorende getuigschriften werden op 15 juni 1973 in het Badhotel in Scheveningen uitgereikt. Maar ze 
ontvingen nog meer. De redactie van dagblad De Telegraaf trakteerde de bemanning, in de week van de 
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redding, op een oorlam want, zo was in de krant te lezen: ‘Tradities zijn er gebleven in de wereld van een 
zeeman en als er deze week ergens op de wereld zeelieden zijn geweest, die een oorlam hebben verdiend, 
dan zijn het deze mannen wel.’

Ook Bull Verweij richtte zich namens Radio Veronica, via een schrijven, tot de directie van de KNRM: ‘Het is 
mij een behoefte langs deze weg schipper en bemanning van uw reddingboot Bernard van Leer de hartelijke 
dank over te brengen voor de enorme prestatie door hen geleverd bij de reddingactie ten behoeve van de 
bemanning van ons zendschip onder uiterst abnormale omstandigheden. Een actie, welke alleen kon slagen 
dank zij het enorme vakmanschap van uw mensen. Ook onze mensen danken hen voor alles wat voor hen 
is gedaan. Zij zijn hiervan nog diep onder de indruk’. Tevens schonk de directie van Veronica een bedrag van 
liefst f 2000,-- en vergoedde de schade die de Bernard van Leer tijdens de reddingstocht had opgelopen.

Er zijn nog twee diensten van inzet te melden uit begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Dienst 4412 staat 
in het archief van de KNMR vermeld op 20 juli 1973 toen andermaal het voormalige REM-eiland inzet van 
dienst werd. Het was in de vroege ochtend van die dag dat de schipper van de Noordwijkse reddingboot 
Kurt Carlsen, Den Hollander, bericht kreeg dat twee dagen eerder een zeilboot met buitenboordmotor vanuit 
Zandvoort was vertrokken voor een bezoek aan het REM-eiland, maar dus niet was teruggekeerd naar de 
thuishaven. Er bleken twee man aan boord geweest te zijn en omdat ze niet waren teruggekeerd maakte de 
familie zich ernstige zorgen over de twee.

De Kurt Carlsen werd vanaf het station Zandvoort gelanceerd en arriveerde om 1.20 uur bij het REM-eiland 
waar de twee mannen zich bevonden. Eerder was vanaf wal al een vuurtje gesignaleerd, waarschijnlijk af-
komstig vanaf het platform van het REM-eiland. Het zeilbootje bleek los te zijn geslagen en weggedreven. 
Wegens de duisternis en de aanschietende zee, met daarbij ook een windkracht 5 tot 6 werd door de beman-
ning van de reddingboot besloten het daglicht af te wachten. Omstreeks 5 uur in de ochtend klommen de 
jongens vanaf het platform naar beneden om naast de Kurt Carlsen in zee te springen, waarna ze snel aan 
boord werden gehaald. De rapportage maakt ook melding van ‘het geven van rum aan de geredden om ze 
weer enigszins op verhaal te brengen’.

Tenslotte neem ik je 
mee naar 8 november 
1973 toen er via dienst 
4527 sprake was van 
een zendschip dat op 
drift was geslagen. De 
berichtgeving kwam 
rond 5 uur in de mid-
dag binnen via de kust-
wacht in IJmuiden. Het 
radiozendschip Condor 
zou van haar ankers zijn 
geslagen en had geen 
voorstuwingsinstallatie 
aan boord en dreigde, 
mede vanwege het 
slechte weer met wind-
kracht 8, op de kust bij 
Noordwijk te stranden.

De motorreddingboot 
Johanna Louisa voer, na 
ontvangst van het bericht, onmiddellijk uit en een half uur later volgde de sleepboot Titan. Om goed half 
zeven in de avond kwam de reddingboot langszij de Condor en de bemanning van de Joahnna Louisa slaagde 
erin de vier bemanningsleden van de Condor aan boord te nemen. De rapportage maakte tevens melding van 
het gegeven dat op het moment van redding het zendschip, dat in werkelijkheid nooit als zodanig tot op dat 
moment had uitgezonden, slechts 1,5 mijl van de kust was verwijderd.

De Condor. Foto: Rob Olthof



De reddingboot keerde rond 10 over 8 in de avond terug 
in de thuishaven IJmuiden en de Titan, waarvan de be-
manning erin geslaagd was het hulpeloze zendschip nog 
bijtijds vast te maken, zodat het restant van de beman-
ning en schip behouden konden worden, bleef stand-by. 
De Condor zou niet veel later van eigenaar veranderen 
en versleept worden naar de haven van Cuxhaven in het 
toenmalige West-Duitsland, alwaar het zou worden om-
gebouwd voor onderkomen van Radio Atlantis.

Al met al dient gesteld te worden dat zonder de aanwezigheid en inzet van de mensen actief binnen de KNRM 
het veel slechter had kunnen aflopen met de door velen geliefde zendschepen. Nog steeds is men binnen de 
KNRM actief, een organisatie die men ook financieel kan ondersteunen: https://www.knrm.nl
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In 1962 werd, onder auspiciën van de Telegraaf, een groot aantal radioprogramma’s opgenomen voor de 
militairen die in die tijd gelegerd waren in Nieuw-Guinea. Doel was een groet vanuit huis als wel de luisteraars 
daar op de hoogte te houden via woord en amusement van datgeen in het vaderland plaatsvond. Zonder in 
te gaan op het aantal luisteraars in Nieuw Guinea meldde de Telegraaf op 12 juli 1962 dat het succes van 
deze radioprogramma’s van de RONG wel duidelijk aantoonde dat er een taak voor een commerciële radio-
omroep in Nederland lag, daar het succes van de programma’s gericht op de militairen, de deur openzette 
voor het stichten van een legale commerciële omroep die de tot verdwijnen gedoemde Radio Veronica kon 
gaan opvolgen.

De uitzendingen gericht op de overzeese troepen waren volgens de Telegraaf de eerste legale commerciële 
radio in ‘Nederlands Rijksgebied’ en bleken, volgens de vele uit Nieuw-Guinea ontvangen berichten, in een 
behoefte te voorzien en het moreel van de daar aanwezige troepen te versterken, zodat zij naast politieke 
ook een belangrijke sociale waarde hadden. Volgens de redactie van het Dagblad waren ook mensen in over-
heidskringen ingenomen met de speciale 
uitzendingen. Anders was het volgens de 
Telegraaf gesteld met de reacties die in 
Nederland geuit werden: ‘Meestal door 
de zuilen over de verderfelijke invloed 
van de commerciële radio en televisie.’ 
Maar die werden getuige de reacties van 
de jongens overzee dan ook wel duidelijk 
ontzenuwd.

De supervisie over de door zijn zoon René 
van Vooren geproduceerde programma’s 
had Rene Sleeswijk. Hij verwoordde des-
tijds de reacties: “Het voordeel van deze 
commerciële nationale programma’s vind 
ik wel dat wij in deze radio-uitzendingen 
een bundeling van krachten krijgen, die 

Alle RONG foto’s: Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nieuw-Guinea, Nationaal Archief, CC0

Radio in Nieuw-Guinea 
voorzet onafhankelijke radio



RONG Omroepgebouw in Biak, 1956

RONG Studio in 1955
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men in Hilversum door de 
verschillende omroepbe-
langen, nooit in één pro-
gramma bij elkaar krijgt. 
Een nationale, onafhan-
kelijke omroep is daarom 
zo belangrijk, dat daarbij 
– zoals met de uitzen-
dingen die de Telegraaf 
thans naar Nieuw Guinea 
stuurt - het talent niet 
meer versnipperd wordt.” 
Maar in Nederland waren 
destijds dergelijke pro-
gramma’s bijna niet te 
verwezenlijken. Toch had 

elke omroep wel haar eigen paradepaardjes, waarmee men zo zuinig mogelijk omging. Het was eigenlijk wel 
mogelijk dat de artiesten zonder problemen met elkaar wilden samenwerken, maar het was vooral de invloed 
van de politieke partijen die de versnippering en verdeling van de talenten onder de artiesten destijds in de 
hand werkte.

De door Sleeswijk georganiseerde en door de Telegraaf gesponsorde programma’s werden opgenomen onder 
de noemer ‘Artiesten Appel’’ Ze hadden volgens Sleeswijk maar een doel en wel een zo uitstekend mogelijke 
kwaliteit te bereiken, waarbij het een groot voordeel was dat artiesten van allerlei richtingen hadden toege-
zegd eraan mee te werken. Sleeswijk: ‘’Deze topprogramma’s zijn voor mij een bewijs dat een onafhankelijk 
radiostation in Nederland zeker in een behoefte kan voorzien. Want alleen dit nationale element maakt het 
mogelijk elke zondag drie programma’s met topmensen op te nemen.”

De toen nog niet zo lang voor de Telegraaf actieve journalist, Henk van der Meyden, deed er nog een schepje 
bovenop door ook zijn eigen mening te geven: ‘De enthousiaste ontvangst van onze programma’s in Nieuw 
Guinea is wel een duidelijke tegenstelling met de koelheid waarmee onze zuilen op onze programma’s rea-
geerden. Zij hadden zelf in deze met hun goed geoutilleerde technische apparaten geen enkel initiatief geno-

Discotheek, 1955

Nieuwe studio, 1956
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men en werkten zelfs tegen door officieel hun medewerking aan onze programma’s te onthouden. Gelukkig 
zijn de Nederlandse artiesten een andere mening toegedaan.’

Om een voorbeeld te noemen werd er in de eerste week van de maand juli 1962 een drietal programma’s 
opgenomen waaraan de volgende artiesten hun medewerking verleenden: Rudi Carrell, Rita Reys, Corrie 
Brokken, Willy Walden en Piet Muyselaar – voor vele Nederlanders destijds veel beter bekend als ‘Snip en 
Snap’- Jules de Corte, Anneke Grönloh, Conny van den Bosch en de Wama’s. En Van der Meyden, ging – als 
zovele anderen – er vanuit dat Radio Veronica spoedig uit de ether zou gaan verdwijnen, getuige: ‘Het pu-
bliek in Nieuw Guinea is blijkens de eerste reacties enthousiast over deze topprogramma’s. Een commercieel 
radiostation in Nederland zou niet alleen het belang van onze militairen, maar ook het gehele Nederlandse 
volk kunnen dienen, dat een moderner nationaler geluid verlangt dan datgeen de verpolitiekte omroepen 
zullen produceren. En het verdwijnen van Radio Veronica, dat dit jaar te verwachten is, geeft de regering de 
gelegenheid aan dit verlangen tegemoet te komen.’

Vervolgens werd het 
wel heel duidelijk 
gemaakt dat het ver-
langen naar een lan-
delijk, onafhankelijk, 
commercieel radio-
station in Nederland 
erg groot was. De le-
zers van het dagblad 
de Telegraaf werden 
opgeroepen massaal 
een brief te schrijven 
waarin hun wensen 
op het gebied van de 
radio werden geuit. 
‘Schrijft U ons ook, 
deze massale reactie kan de Nederlandse regering een steun geven om de drempel te overtreden en een 
commercieel station in Nederland mogelijk te maken.’

In de jaren zeventig, zo weten velen te herinneren, werd er in tal van kranten door de lezers gereageerd 
op de plannen van de Nederlandse regering middels een wetswijziging de zeezenders voorgoed uit de ether 
te weren. Wekenlang waren honderden ingezonden brieven te lezen waarin vooral tegenstanders van een 
eventuele wetswijziging aan het woord kwamen. Maar ruim 10 jaar eerder, in 1962, waren ook vele reacties 
terug te lezen, waarvan een bloemlezing.

‘Als voorstander van een commerciële omroep en door de grote tegenwerking een dergelijke omroep te 
verkrijgen van de zijde van de zuilen, zou ik het ook zeer betreuren, indien ook hier door machtswellust het 
uitzenden door Veronica onmogelijk wordt gemaakt. Hier is alle reden om een petitie aan ons Parlement te 
doen uitgaan. Gaarne zal ik daaraan mijn medewerking verlenen. Ik constateer wederom met genoegen, dat 
hier ook weer op de bres wordt gestaan voor de vrijheid van anderen.’ (H.H. Hammacher uit Utrecht).

‘Veronica mag niet uit de lucht verdwijnen. Indien dit onverhoopt toch zou gebeuren, zal ik in de eerste plaats 
mijn ‘zuil-abonnement’ opzeggen en bovendien geen luisterbijdrage meer betalen, wat ook de consequenties 
hiervan zullen zijn.’ (D. Wagenaar, Zwolle.)

De omroepen willen Veronica weg hebben. Waarom? Omdat een zeer groot deel van ons land er naar luistert. 
De omroepen zijn naar onze smaak oer- en oervervelend. Helaas gaat Veronica ’s avonds al vroeg de ether 
uit, maar dan is er gelukkig Radio Luxemburg nog. De reclame van beide stations stoort ons in het geheel 
niet. Het is verantwoord verdeeld over het programma.’ (J. Oymans, Venlo.)

‘Naar mijn mening, en naar ik aanneem van vele miljoenen landgenoten, voorziet Radio Veronica in een 
zeer grote behoefte bij het Nederlandse volk. Het is te betreuren dat men haar nog steeds geen legale 

Nieuwe studio, 1956
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plaats heeft toegewezen. Het boycotten van Ra-
dio Veronica door de zuilen en het parlement 
zou moeten worden beantwoord middels het 
boycotten van alle zuilen door alle Nederlanders 
die nog een greintje vrijheidsdrang bezitten.’ (M. 
Korving, Den Haag).

‘Hilversum 1 en 2 zenden te weinig populaire 
muziek uit. Politiek, geloof en oorlogen lezen wij 
wel in de krant. Wij kuren lange, lange dagen. 
Door Veronica kunnen wij dat wel verdragen. 
Om 8 uur is voor ons de dag al lang begonnen. 
Door Veronica is er weer een kuur-dag gewon-
nen. Voor Hilversum betreuren wij het ten zeer-
ste. Voor ons is Veronica toch echt wel de eer-
ste. Zendt Veronica niet meer uit, dan noemen 
wij dit geen kloek besluit. Als men Veronica weg 
gaat sturen, dan duurt het eens zo lang, het ku-
ren.’ (H.M.J. Dekkers, Bilthoven sanatorium Berg 
en Bosch.)

‘Radio Veronica hebben wij hoofdzakelijk aan-
staan en met ons velen van onze kennissen en 
vrienden. Iedereen is verontwaardigd over het 
feit, dat men overweegt een schip, dat boven-
dien buiten de territoriale wateren liggend, zijn 
bestaansrecht, nog beter zijn bestaansnoodzaak, 
heeft bewezen, het voortbestaan onmogelijk te 
maken. Ik ben nog steeds zo optimistisch, dat ik 
graag wil vasthouden aan de idee dat Nederland 
een vrij land is, met recht en rechtvaardigheid.’ 
(G.G.C.J. Bjelke van Milligen, Amsterdam.)

Terugkomend op de coördinator van de pro-
gramma’s, Renee van Vooren kan gemeld wor-
den dat hij naast Piet Bambergen één van de 
leden van de Mounties was.

Verdere interessante links: 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=BzDDMhqnJk8

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

 advertentie 1979
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Hans Knot neemt je mee naar begin jaren zestig van de vorige eeuw en de opkomende populariteit van 
Radio Veronica, een gegeven waar bij lange na niet iedereen destijds blij mee was. In ‘het Vrije Volk’ stond 
op 20 juli 1962 een redactioneel artikel, waarin de nodige vragen naar voren kwamen: ‘Elke keer dat iemand 
wegens het zonder vergunning uitzenden van grammofoonplaatjes en mededelingen wordt gegrepen – met 
verbeurdverklaring van de apparatuur – worden wij in Nederland met een grof schandaal geconfronteerd. 
De zogenaamde etherpiraten plegen enkele maanden gevangenisstraf te krijgen. Het zijn meestal jonge 
mensen, die, al dan niet tegen beloning, hun dorp of streek vermaken. Maar wat zij doen kan niet en mag 
niet en moet dus worden gestraft’.

De schrijver van het ingezonden artikel, waar geen 
naam van auteur onder stond, ging verder door op een 
enorme manier zich af te zetten tegen de voortgang van 
de uitzendingen van Radio Veronica: ‘Het grove schan-
daal is, dat Radio Veronica, waarvan de exploitanten 
precies hetzelfde doen als de etherpiraten, ongemoeid 
blijft, omdat het zendschip buiten onze wateren ligt en 
de regering nog steeds heeft verzuimd de strafwet zo 
te wijzigen, dat geen Nederlander ongestraft aan deze 
uitzendingen mee zou kunnen werken. Noch minister 
Beerman van Justitie noch minister Korthals, met ver-
antwoordelijkheid voor de PTT in zijn portefeuille, heeft 
aan deze onwaardige toestand een einde gemaakt. En 
nu schijnt minister Korthals alleen dan als lijstvoerder 
van de liberalen in aanmerking te komen als hij Radio 
Veronica ontziet zolang er geen commerciële televisie 
is.‘

De laatste opmerking werd gemaakt naar aanleiding 
van enkele zinnen over dit onderwerp in ‘het Algemeen 
Handelsblad’: ‘ In die tijd kon dan wellicht ook blijken 
of het hem mogelijk was aan het geval ‘Veronica’ in sa-
menhang met het vraagstuk der commerciële televisie, 
een ook in liberale kringen aanvaardbare oplossing te 
geven.’ De VVD zou het zich in de tijd niet veroorloofd 
hebben een lijstaanvoerder te hebben die – zelfs al zou 
het noodgedwongen in feite tegen de zin van de partij 
in – op dit voor velen zeer gevoelige terrein een be-
langrijk stuk goodwill te verspelen.

Het redactionele commentaar in ‘het Vrije Volk’ eindigde met: ‘Wij nemen aan, dat de heer Korthals zich 
niet zal laten vinden, zelfs niet tegen zijn zin, voor een zo oneervolle zaak. Er is ook een liberale traditie, 
die rechtsongelijkheid verafschuwt. De commerciële televisie is een wens waarover men van mening kan 

Minister Korthals in 1962. Foto: Joop van Bilsen, Nationaal 
Archief, Anefo, CC0 
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verschillen. Wie zich aan het peil van de televisie wat gelegen laat liggen, moet, menen wij, keihard tegen 
zijn. Maar goed – discussie is mogelijk. Over Radio Veronica valt niet te praten zolang wij kleine etherpiraten 
straffen. Er is maar één oplossing en dat is de wet wijzigen en een ieder die met Veronica doorgaat en eraan 
verdient, oppakken en voor de rechter brengen. Er laat zich met goed fatsoen niets anders verdedigen.‘

Al eerder was gebleken dat de gewone burger niet langer monddood wenste te worden gemaakt en dui-
delijk een mening wilde neerzetten in de diverse kranten, die hen als abonnee ter beschikking stonden. 
Laten we eerst eens kijken wat in de maand juli 1962 ene Schavemaker uit Bilthoven had te schrijven in de 
Volkskrant: ‘Ik wilde graag even ingaan op het ingezonden stukje van C. Kuppers, wat betreft de Veronica 
zender. Ik geloof dat de schrijver een beetje te persoonlijk is. De meeste mensen willen na hun dagelijkse 
beslommeringen nu eenmaal wat afleiding. Dat bewijst de grote luisterschare van Radio Veronica. Wat is het 
voor langdurig zieke mensen niet heerlijk om naar wat vrolijke muziek te luisteren. Neem alleen al maar het 
verzoekplatenprogramma van Frans Nienhuys maar eens. Hoe kan die de zon weer laten schijnen bij velen. 
Laat iedereen toch vrij zijn, onze smaak is gelukkig allemaal verschillend. Laat Veronica daarom toch blijven, 
maar niet op zee en geef haar dus een kans aan wal. Wat de wens is van tieners, vele ouden van dagen en 
vooral vele zieken.’

En vervolgens stond er in dezelfde ru-
briek een negatieve uiting van H.G.M. 
Arnold uit Schiedam: ‘Radio Veronica 
heeft een advocatenkantoor de op-
dracht gegeven bij de EEG-Commis-
sie te Brussel de belangen van het 
zendschip te bepleiten. Laten we ho-
pen dat dit pleidooi tevergeefs is, zo-
dat we eindelijk verlost worden van 
deze jengelschuit met het gedrein van 
de ‘toppers’ van de door veel tieners 
aanbeden vetgekuifde hik stotende, 
huilebalkende gitaarverkrachters. Het 
is natuurlijk mogelijk dat ik volkomen 
ongelijk heb en dan behoor ik tot de 
categorie die van ‘Kedonika’ (om met 
Cees Nooteboom te spreken) niks be-
grijpen, helemaal nix.’

Uit Kampen schreef E.J. Postema, kort 
en krachtig: ‘Waarom willen de om-
roepen Veronica weg hebben? Dat is 
tenminste een station waar men wat 
aan heeft! Mijn vrouw heeft de hele 
dag Veronica aan staan. Ik ben altijd 
lid van de VARA geweest, maar geef 
mij maar Veronica!’ Postema kreeg 
bijval van Pfaff afkomstig uit Geertrui-

denberg, die schreef: ‘De vele berichten van de laatste tijd om Veronica uit de ether te gooien zijn frappant. 
Ik vind het maar een onsmakelijk idee. Veronica brengt de beste opvrolijking in het huisgezin. Het is toch 
wel schunnig om zulke gezellige uren uit menig huis weg te vagen! Laat ons, mindervaliden, toch blijvend 
genieten van die gezelligheid.’

Uit Zundert kwam er een brief, die gericht was aan de redactie van Televizier, in die tijd een nog niet aan een 
omroep gebonden weekblad over radio en televisie: ‘Radio Veronica wordt de laatste tijd weer flink dwars 
gezeten. Daartoe zijn we ertoe gekomen een Radio Veronica Fanclub op te richten. Deze club wil uw eigen 
zender in de ether proberen te houden. Uw eigen, vrije, zender met muziek. De zender die de dupe dreigt 
te worden van afgunst en jaloezie. Daarom willen wij Radio Veronica zoveel mogelijk steunen. Wees nu ook 
eens een piraat, een vrij mens, doe modern en doe als velen en wordt lid!’

Veronicaschip 1962, collectie OEM
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Opmerkelijk was de open brief die VVD partijbestuurslid P.J. Oud op 26juli 1962 liet opnemen in ‘De Vrije 
Amsterdammer’, het huisorgaan van de afdeling Amsterdam van zijn partij. Hij ging daarbij in op beweringen 
die eerder in een editie van de Telegraaf hadden gestaan: ‘De Telegraaf heeft bericht dat in een vertrouwe-
lijke bespreking, op 14 juli gevoerd door het hoofdbestuur van onze partij met de dagelijkse besturen van 
de zogenaamde Kamercentrales, bezwaren zouden zijn ingebracht tegen een mogelijk lijstaanvoerderschap 
van de heer Korthals, omdat deze als minister van Verkeer en Waterschap wel eens zou kunnen komen met 
een voorstel om maatregelen te nemen tegen de uitzendingen van de buiten onze territoriale wateren ope-
rerende radiozender Veronica.’

De Heer Oud was nogal geprikkeld want hij had geen goed woord over voor de uitingen in het door vele VVD-
ers geliefde ochtendblad: ‘Ik stel erop prijs mede te delen dat dit bericht van ‘A tot Z’ uit een journalistieke 
duim is gezogen. Het woord ‘Veronica’ is geheel tijdens de bijeenkomst niet een keer gevallen.’ Maar er wa-
ren meer journalisten die de berichtgeving hadden meegenomen inzake de eventuele lijstaanvoerderschap 
van Korthals want ook daarop reageerde Oud in zijn ingezonden brief: ‘Van ‘de Telegraaf’ zijn wij inmiddels 
dit soort berichtgeving gewend. Ernstiger is dat ‘het Algemeen Handelsblad’ heeft geschreven dat de VVD 
het zich niet (zou) kunnen veroorloven een lijstaanvoerder te hebben die, zelfs al zou het noodgedwongen 
en tegen zijn zin zijn, op dit voor velen zeer gevoelige terrein een belangrijk stuk goodwill zou hebben ver-
speeld.’

Oud vond de uitlating in deze krant hoogst bedenkelijk mede omdat de Liberalen vaak genoeg hadden ge-
meld het niet eens te zijn met het toenmalige gevoerde mediabeleid: ‘Wij hebben verandering daarin met alle 
kracht na te streven, doch langs de weg van recht en orde. Zou een politieke partij in Nederland ‘goodwill’ 
verspelen, omdat een tot haar behorende bewindsman zich verplicht acht mede te werken tot het nemen van 
maatregelen tegen de verstoring van de orde, dan zou dit geen compliment zijn voor ons kiezersvolk. Een 
partij echter, die zich zou leiden door de vrees dit soort ‘goodwill’ te verspelen, zou ernstig te kort schieten in 
haar plicht tot het naleven van die beginselen van zedelijke volkspolitiek, die een staatkundige richting, die 
prijs stelt op morele invloed, nimmer uit het oog mag verliezen.’

VVD’er Oud haalde met zijn open brief heel wat los in Nederland. Zo was er al de volgende dag een antwoord 
te lezen van de redactie van het Algemeen Handelsblad, waarin ondermeer het volgende werd gesteld: ‘De 
pers plagt daden en uitingen van politici nauwgezet en kritisch te volgen. Dat is in een democratische staat 
een onmisbare en nuttige taak. Dat anderzijds politici wel eens kritiek menen te mogen hebben tegen de 
pers en deze kritiek ook tot uiting brengen, is hun goed recht. Wanneer de heer Oud opkomt voor recht en 
orde, wanneer hij van een liberale bewindsman verwacht, dat deze verstoring van dat recht en van die orde 
zal tegengaan en een partij moreel veroordeelt, welke zulk een optreden kwalijk zou opnemen, dan zij wij 
het vanzelfsprekend met hem eens’.

Maar de redactie van het Algemeen Handelsblad had nog wat andere kolen in het vuur want men stelde 
ondermeer: ‘Iedereen weet dat de VVD momenteel een moeilijke tijd doormaakt. De verkiezing voor de 
Provinciale Staten en Gemeenteraden zijn, na een geleidelijke en constante opgaande lijn in de naoorlogse 
jaren, zeer teleurstellend voor haar uitgevallen.’ Vervolgens ging men in op de lange uitstekende loopbaan 
van de reeds 45 jaar in de politiek en het openbare leven actieve mr. Oud, waarbij de goodwill, die hij in die 
periode had opgebouwd niet kon en mocht worden afgebroken door de benoeming van een persoon, die 
geacht werd de keuze van de stemmers te volgen maar misschien gedwongen werd niet publieksvriendelijke 
maatregelen te nemen.

‘Als minister van verkeer en waterstaat is drs. Korthals geconfronteerd met de kwestie Veronica. Of men 
persoonlijk belangstelling of waardering voor haar uitzendingen heeft of niet, men zal moeilijk kunnen ont-
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kennen, dat zij bij tienduizenden een grote populariteit heeft verworven. Die populariteit kon mede worden 
verworven door het ongezonde radio- en televisiebeleid in ons land dat, zoals de heer Oud terecht opmerkte, 
van liberale zijde dan ook wordt bestreden. Radio Veronica is een illegale zender en anders dan tijdens de 
oorlogsjaren mogen illegale activiteiten niet worden verdedigd. Dit hebben we dan ook niet gedaan. Wat 
we wel hebben gedaan is dat we hebben gepleit voor de illegale Veronica dan een legaal alternatief wordt 
geboden.’

Het besluit van minister Korthals inzake het niet plaatsnemen in de Tweede Kamer en derhalve ook geen opvol-
ger te worden van mr. Oud, leidde tot de volgende conclusie in het Algemeen Handelsblad: ‘Minister Korthals 
en de staatssecretarissen Scholten en Gijssels hebben hier een duidelijke taak. Weten zijn hun ambtgenoten 
van de noodzaak daarvan niet te overtuigen, of weigert de Kamer hen daarin te volgen, dan zullen zij in ui-
terste instantie de consequenties daaruit moeten trekken. Een liberale bewindsman, die wel zou meewerken 
aan het onmogelijk maken van Veronica, maar daar, in overleg met zijn hierbij betrokken ambtsgenoten, geen 
andere positieve oplossing tegenover zou stellen, zou als lijstaanvoerder van de VVD deze partij geen dienst 
bewijzen, maar het volledig in het moeras helpen.’ Vele artikelen in evenzovele kranten zouden nog over dit 
onderwerp volgen. Uit-
eindelijk werd Veronica 
met rust gelaten en kon 
men zonder ingrijpen 
verder gaan met de uit-
zendingen.

Maar Veronica bleef aan 
de weg timmeren en 
wel via ‘De vrienden van 
Radio Veronica’, die zich 
per dagbladadvertenties 
tot de Nederlandse me-
nigte had gewend om 
steun te krijgen bij hun 
streven het radiostation 
in internationale wate-
ren op zijn eigen mooie 
vrijbuitersgolf te laten 
voortbestaan. Op 23 juli 
1962 was het ‘Het Alge-
meen Handelsblad’ dat 
het ongenoegen over 
deze actie verspreidde. 
‘Het is een nobel initi-
atief – als het daarbij 
gebleven was. Maar ziet 
wat ‘de vrienden’ ei-
genlijk willen. Zij willen 
Radio Veronica officieel, 
zij willen een luistervis-
kaart, en straks een Ve-
ronica suikerschep, een 
Veronica bridge-drive 
en nog later ongetwij-
feld een exterritoriale 
Roëll, tegen wie ze kun-
nen rebelleren. 

Het zijn typisch Hol-
landse vrienden, typisch 



Hollandse angsthazen, die benauwd opkijken zodra er iets met de legaliteit niet in de haak is, want daar 
hebben wij het hier niet mee op. We zijn vijf jaar illegaal geweest, weliswaar niet allemaal maar de meesten 
begrepen toch, dat de omstandigheden in die tijd, het illegale enigszins rechtvaardigden. Maar niet zo gauw 
waren de Duitsers in 1945 op hun tanks en in hun treinen opgehoepeld of we haalden ze met autobussen en 
Volkswagens weer binnen onze grenzen. Erkende ‘legale’ omroepverenigingen wrijven zich in de handen, als 
ze de voormalige UFA-zanger Johannes Heesters bereid vinden een verslaggever een interview toe te staan 
en ‘erkende legaal geworden’ dagbladen beginnen knorrig te mopperen als iemand een boek schrijft waarin 
aan onze voormalige illegaliteit herinnerd wordt. Zeerover kunnen we voor ons goed fatsoen niet helemaal 
met de nek aanzien zolang we nog zo vaak over Piet Hein zingen, maar we willen er pas echt mee te maken 
hebben, als het legale rovers zijn geworden, met een diploma aan de wand en een door Toxopeus (minister 
destijds) doorgeknipt lint in hun vooronder. En misschien lukt het de Vrienden van Veronica inderdaad nog 
eens een minister naar hun radioschip te laten roeien. Maar dan is één ding zeker – dan kunnen we net zo 
goed weer naar de AVRO luisteren, die zendt ook Duitse schlagers uit.’

De redactie van het Algemeen 
Handelsblad was wel zo sterk ook 
de directie van Veronica de kans 
op verweer te geven want op 24 
juli 1962 schreef men: ‘Radio Ve-
ronica is de laatste tijd meer dan 
ooit in het nieuws. Wellicht zelfs 
zal de positie van dit zendstation 
een rol spelen bij de verkiezingen 
van 1963. Het leek de redactie 
daarom een goede gedachte de 
lezers eens te confronteren met 
de mening van de directie van 
Radio Veronica. Hieruit te conclu-
deren, dat de redactie achter de 
faits et gestes van dit zendstation 
staat, ware onjuist.’

Men liet één van de drie directeuren, Hendrik Verweij, aan het woord. “Van enige ongerustheid bij de onge-
veer vijftig medewerkers, valt niets te bespeuren. Wij zijn net één grote familie. De stemming is buitenge-
woon, zowel op de wal als aan boord van ons schip. Deze mensen hebben, in de loop van de paar jaar dat 
wij nu draaien, heel wat moeten overwinnen. Wij kunnen ons niet al te veel aantrekken van hetgeen wordt 
gezegd en gepubliceerd. Deden wij dat wel dan zouden we geen nacht meer kunnen slapen en dat gaat toch 
niet. Er leeft onder de bemanning de sfeer om door te gaan en zolang wij als directie daaraan wensen mee 
te werken, gaat dit door. En dat we dat willen mag blijken uit het feit, dat nog maar zeer onlangs een nieuw 
dieselaggregaat op het schip is gemonteerd.’

De vraag of er ook regelingen waren getroffen voor het personeel, mocht het door de invoering van wettelij-
ke maatregelen tegen het radiostation worden getroffen, antwoordde Hendrik Verweij ontkennend. ‘Niemand 
heeft er bij de oprichting van het station op gerekend dat er ooit sprake zou kunnen zijn van een eventuele 
strafbaarstelling.” Wel stelde hij dat, mocht er een einde komen aan de activiteiten, er zeker sprake kon zijn 
van een ruime afvloeiingsregeling.

Sprekend over diverse publicaties en uitlatingen stelde Verweij wel dat men aan zijn onderneming ten on-
rechte de stempel ‘piratenzender’ had verleend: “Onze grootste zonde is het draaien van pretentieloze plaat-
jes. Een piratenschip wekt associaties op met zeeroverij en smokkel. Niemand komt door onze uitzendingen 
in gevaar. Dit is ons zelfs bevestigd door de voorlichtingsdienst van de PTT. Bovendien hebben we nooit 
stelling genomen tegen wie dan ook. Nimmer ook hebben we via de zender gebruik gemaakt om te reageren 
tegen alle aantijgingen, waarvan er verscheidene eigenlijk niet door de beugel konden. Wij zijn tegen geen 
enkele zuil, omdat nare woord toch maar te gebruiken. Ieder moet weten naar welk station hij wil luisteren. 
En omdat wij er absoluut van overtuigd zijn dat er plaats is voor een station als Radio Veronica, willen wij 
ook het recht krijgen er bij te zijn.”
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Natuurlijk was de deining van velen, ontstaan nadat de geruchten de ronde deden dat de Nederlandse rege-
ring, via een wettelijke regeling, een einde wenste te maken aan de uitzendingen van Radio Veronica, zeer 
begrijpelijk. Ook de dagbladen bemoeiden zich ermee en zo liet de redactie van ‘de Telegraaf’ de reacties 
van haar lezers peilen, waarbij zeer vele brieven binnenkwamen waarin men duidelijk stelde niet zonder het 
radiostation te willen. De redactie van de Telegraaf had echter zelf andere ijzers in het vuur daar men, in 
samenwerking met het Handelsblad, een aanvraag had ingediend voor een concessie voor het eventueel 
kunnen runnen van de ORO. Het was dan ook geheel logisch dat de directie van Veronica bevriende relaties 
inschakelde om ‘Vrienden van Veronica’ op te richten om daarmee actie voor een eventueel levensbehoud 
in te zetten.

Gezien de vele duizenden reacties die er op deze actie binnenkwamen bleek heel duidelijk dat de gemiddelde 
Nederlander toe was aan een populair radiostation, naast de culturele programma’s die door de Hilversumse 
zuilen werden gebracht. Uiteraard waren er vele reacties die tegen de ‘Vriendenclub’ waren, waaruit vooral 
naar voren kwam dat ons luistervolk diende te worden beschermd tegen de cultuurboosheid die door Radio 
Veronica zou worden verspreid.

De directie van Radio Veronica had zich rond die tijd ook gericht tot de commissie van de Europese Econo-
mische Gemeenschap om het voornemen van de Belgische regering, dit radiostation met wettelijke maatre-
gelen te treffen, te verijdelen. Men beriep zich op het Verdrag van Rome, waarvan artikel 62 bepaalde, dat 
de lidstaten geen nieuwe beperkingen mochten invoeren op de vrijheid tot het verrichten van diensten, zoals 
die bestond bij het in werking treden van het verdrag. De directie van Radio Veronica stelde in haar brief dat 
het diensten van commerciële aard verrichte, zoals die stonden omschreven in artikel 60 van het verdrag en 
dat de Belgische regering met haar ontwerp van de wetswijziging van de wet op de radioverbindingen wel 
degelijk in het verdrag verboden beperkingen trachtte in te voeren. Juristen hadden de directie van Veronica 
er ook op gewezen de genoemde artikelen in het Verdrag van Rome werden ingeleid door artikel 59, waarin 
duidelijk sprake was van ‘het verrichten van diensten binnen de gemeenschap en van beperkingen ten aan-
zien van onderdanen van lidstaten, die in een ander land van de gemeenschap waren gevestigd’.

Medio augustus 1962 kwam in 
de geschreven pers naar buiten 
dat tot 23 juli van dat jaar Ra-
dio Veronica actief was geweest 
zonder voering van een onderne-
mingsvorm. Op die dag werd er 
een commanditaire vennootschap 
opgericht en werd er vanaf dat 
moment ook gesproken over Ve-
ronica C.V. Aanvankelijk had men 
in gedachte een vennootschap on-
der naam te kiezen, maar op de 
ingezonden statuten was geen mi-
nisteriële goedkeuring verkregen. 
De commanditaire vennootschap 
telde in het begin 45 commandi-
taire vennoten, die in Nederland, 
België, Liechtenstein en Spanje 
woonden.

Het totaal van de door hen inge-
brachte gelden bedroeg f 82.000,--. Als beherend vennoot trad op de N.V. Promotie en Reclamebedrijf 
Sonora. Deze onderneming was als beherend vennoot ondermeer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 
rechtshandelingen van Veronica C.V. Sonora was op 17 juli 1962 opgericht en werd op 7 augustus van dat 
jaar ingeschreven bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel. De aandelen van deze vennootschap waren 
in handen van de Gebroeders Verweij, die al sinds eind 1960 de drijvende krachten achter Radio Veronica 
waren.

Studio Borkumriff. Foto: collectie familie Hermann
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In de vorige editie blikten we terug op de vroege zwart-wit popprogramma’s bij de AVRO. Een van de afleve-
ringen van Moef Ga Ga werd ingezonden als Nederlandse deelname aan de jaarlijkse ‘Gouden Roos’ verkie-
zingen en dit leverde buitenlandse belangstelling op. Bob Rooyens mocht vervolgens een aantal afleveringen 
voor de ZDF in Duitsland produceren.

Destijds werd door een journalist van de GPD de studio in Amsterdam bezocht om een verhaal te maken 
over de regisseur:  ‘Hij wil niet gestoord worden in de kleine, benauwde regiekamer van het Amsterdamse 
Bellevue. Zijn colbert hangt slordig over een stoel.

In hemdsmouwen geeft hij aanwijzingen aan de schakeltechnicus naast hem. Hij is bezig met de opnamen 
voor ‘Moef ga ga’, waarin het Amerikaanse zangeresje ‘Goldie’ optreedt. De 26-jarige AVRO-regisseur denkt 
niet lang na over ideeën die hij in zijn tienerprogramma wil gaan verwerken. Hij gooit ze er als het ware in, 
en cameraploeg plus belichters volgen hem enthousiast.

Bij de AVRO denkt  men veel aan tieners. Naast het Amerikaanse Shindig, Studio Stalles en Rooster, die 
maandelijks terugkeren, worden incidenteel Tien-Tien en Moef Ga Ga uitgezonden.’ Wel werd het duidelijk 
voor de journalist dat door de specifieke regie van Bob Rooyens dit flitsende tienerprogramma televisiewaar-
de had gekregen. Hij kwam dan ook tot de conclusie dat het vaak beter was dan het luidruchtige Shindig, dat 
met overwegend minder goede artiesten dreef op weliswaar technisch perfecte beeldwisselingen en lichtef-
fecten, maar in feite een gewoon routineproduct was, dat in Amerika bij tientallen tegelijk werd gemaakt.

Het verhaal ging verder met: ‘Bob Rooyens wil iedere ‘Moef Ga Ga’ ophangen aan een onderwerp. Hij heeft 
echter niet speciaal aan provo’s gedacht, toen hij grote witte fietsen in zijn programma gebruikte. De eerste 
ontmoeting met de artiesten komt meestal tot stand in de studio, vlak voor de repetities.

Een voor hem onbekend Amerikaans zangeresje, dat hij in ‘Moef’ laat optreden is Goldie. Goldie is beslist 
niet verlegen. Ze is 23 jaar en vindt het maar lastig als men haar naar haar achternaam vraagt: Zelkowitz. 
Niemand kan het goed uitspreken of schrijven, dus vergeet het maar. Het is een Poolse naam, ze is daar ook 
geboren (1940), maar sinds 1947 woont ze in New York. Jaren geleden heeft ze een uit meisjes bestaand 

Nogmaals Moef Ga Ga
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orkest opgericht: ‘Goldie and The Ginger Breads’. Met 
veel succes treedt de band in verschillende clubs op. 
Goldie drumt, zingt en schrijft meestal haar eigen 
liedjes.’

Ze kwam zelf ook nog even aan het woord in het 
interview in de GPD-kranten door te stellen: “Het 
is jammer dat veel Amerikaanse beatgroepen nooit 
naar Europa komen. Ik vind ze vaak veel beter dan 
waar ook ter wereld. Dat komt omdat deze groepen 
alles kunnen: een show maken, jazz, dixieland én 
beat spelen. Meestal hebben ze een goede zanger 
tot hun beschikking. Wat ik hier in Nederland heb 
gehoord en gezien, vind ik echt niet zo gek, het ligt 
op het Engelse peil.”

Een dynamische Goldie stond in Studio Bellevue 
vervolgens in het halfduister achter een microfoon, 
omgeven door de uitstekend getrainde beat-girls van 
de Engelse choreograaf Gary Cockrell, die een onmis-

baar onderdeel vormden in Rooyens ‘Moef Ga Ga’.

Trouwens zou Goldie later de naam Genya Raven aannemen en met tal van andere artiesten, ondermeer met 
Lou Reed op het podium staan en dat onbekende meisje is wel een hele grote geworden getuige: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Genya_Ravan

Het zijn van die directe herinnerin-
gen die terugkomen als je denkt 
aan de introductie van bepaalde 
zaken gedurende je leven. Vrijwel 
iedereen die boven de zestig jaar 
is weet precies wanneer de tele-
visie voor het eerst de huiskamer 
binnenkwam en welke program-
ma’s er toen werden vertoond. 
Ook de introductie van de kleu-
rentelevisie in ons land heeft voor 
een ieder in die leeftijdscategorie 
eigen herinneringen.

Wonende midden aan de Korre-
weg in Groningen viel het binnen 
ons gezin op dat al een paar keer 
die week in de schemering van de avond een rij mensen voor een woonhuis, op het Floresplein 24, naar 
binnen stond te kijken. Het bleek het huis te zijn van de familie Ebens. De heer des huizes verdiende de kost 

Kansspel met 
televisie als 
hoofdprijs!

 tekst: Hans Knot
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als vertegenwoordiger van een grote Chips leverancier, 
waarvan de bestelwagen ook al aandacht trok. Tevens 
had hij een  eigen handel opgebouwd in ondermeer te-
levisietoestellen, die hij op de markt probeerde te zetten 
tegen lagere prijzen dan in de normale radio- en televi-
siehandel gebruikelijk waren. De reden van de regelmati-
ge opeenhoping van mensen voor de ramen van het huis 
van Ebens was dat er op dat moment een experimentele 
kleurentelevisieprogramma aan de gang was. We spre-
ken over het jaar 1967.

Vaak was er een zeer kleine annonce in de regionale 
kranten te lezen waarin hij adverteerde voor nieuwe pro-
ducten die hij in zijn voorkamer had opgesteld. Achter 
stond de stamppot rustig op tafel te geuren alvorens 
door het gezin te worden verorberd. Naast Philips toe-
stellen adverteerde hij vaak met toestellen van het merk 
Kuba. Dit was een van origine Duitse onderneming die 
actief op de televisiemarkt was tot 1972.

Opmerkelijk was een grotere advertentie, op de achter-
kant van voornoemde krant van 4 januari 1968. Klaar-
blijkelijk had Ebens nagedacht over de plek waar de ad-
vertentie geplaatst diende te worden namelijk pal naast 
de dagelijkse overlijdensadvertenties. In de advertentie 
kopte de firma met grote letters dat er een televisie was 
te winnen. Ebens vroeg de lezer een slagzin te maken waarbij de inzender, die de beste slagzin had bedacht, 
de winnaar zou worden van een televisietoestel met een winkelwaarde van bijna 800 gulden. Men diende 
kort en bondig met een maximum van 12 woorden te omschrijven waarom de firma altijd de hoogste korting 
gaf. Niet alleen de beste inzender kreeg een prijs want ook een koelkast, strijkijzer en scheerapparaat be-
hoorden tot de te winnen prijzen. Iedereen kon meedoen aan de wedstrijd behalve het personeel.

Destijds verscheen voornoemde krant in de late middaguren maar werd wel volop gelezen. Zelfs de autori-
teiten hielden de inhoud van de advertenties scherp in de gaten en waren er om elke wettelijke overtreding 
direct aan te pakken. In de vroege uren van vrijdag 5 januari stond dan ook een ambtenaar van de Economi-
sche Recherche, district Groningen, op de stoep van het pand aan het Floresplein 24 om een proces verbaal 
op te maken wegens een overtreding van de wet op kansspelen.

Ebens, niet vies van een beetje gratis reclame in de 
kranten, liep direct na het vertrek van de ambtenaar, 
naar de bakelieten telefoon en draaide het nummer van 
de stadsredactie van het Nieuwsblad van het Noorden 
om zijn ongenoegen te uiten over de actie van de Eco-
nomische Recherche. In dit telefoongesprek meldde hij 
aan een medewerker van de krant dat hij, ondanks het 
bezoekje en de ontvangen boete, door zou gaan met 
zijn slagzinwedstrijd. Simpelweg stelde hij het niet eens 
te zijn met de genomen maatregel en boete.

Sommigen hadden al gemeend dat de uitgeschreven wedstrijd, zoals vermeld in de advertentie, een makkie 
zou zijn maar daar was Ebens het niet mee eens: “Maar voor het bedenken van de beste slagzin is toch wel 
denkwerk nodig, zou ik zo zeggen. Ik vecht het uit tot in de hoogste instantie. De wedstrijd gaat gewoon 
door.” Daarbij bleef het wat betreft de publiciteit in de krant, maar het was wel even weer meegenomen 
gratis reclame waardoor in de daarop volgende avonden, op momenten dat er een uitzending in kleur was, 
horden mensen stonden te kijken voor de ramen van Ebens aan het Floresplein 24.
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In het persoonlijke radiorelaas van Paul 
de Haan wordt u ditmaal meegenomen 
tot aan het begin van het jaar 1967.

In de loop van 1966 zou de grote verwar-
ring, of anders gezegd wirwar, toeslaan 
want als zeezenderanorak werden de 
dagen te kort. Moest voor ontvangst van 
Radio Essex ‘s nachts de wekker aflopen; 
overdag had ik het al druk met Caroline, 
London, City, 390 en Radio Scotland. In 
mei van 1966 liep het verder uit de hand 
met de komst van maar liefst twee zee-
zenders vanaf hetzelfde schip, Radio En-
gland en Britain Radio vanaf de Laissez 
Faire.

Beide stations waren het resultaat van ongenoegen bij een groep Radio London investeerders die het niet 
geheel eens waren met het door de Engelsman Birch ingezette beleid met betrekking tot Radio London dat 
overigens commercieel zeer succesvol was. Maar de Texaanse oliebaronnen in al hun luidruchtigheid inves-
teerden opnieuw en beide stations begonnen in mei 1966 een partijtje mee te blazen.

Op Radio England de hits van 1966, op het zusterstation Britain Radio Frank Sinatra, Peggy Lee en Ray Conniff. 
Het klonk veelbelovend maar geen van beide stations werd een commercieel succes: Radio England verdween 
al in de herfst van 1966, Britain Radio kwam in andere handen. Het schip de Laissez Faire had in de 50’er jaren 
lichamen van gesneuvelde US militairen vanuit Korea teruggebracht naar de USA en na de sluiting als zend-
schip in augustus 1967, toen de opvolger van Britain Radio uit de lucht ging, verdween het schip weer naar 
de USA. Decennia lang 
was er geen zekerheid 
wat het lot van het schip 
na de zeezenderavontu-
ren was geweest. In circa 
2005 kwam die zekerheid 
wel, het schip bestaat he-
dentendage nog, nu als 
visserschip Earl J Conrad. 
Uiterlijk iets veranderd, 
het stuurhuis verhuisde 
naar de boeg, wie de fo-
to’s vergelijkt ziet de oude 
en nieuwe gedaante van 
de Laissez Faire.

In juni 1966 ontdekte ik 
pal naast de golflengte 
van Radio London een 

Radio en meer
de 60’er jaren






5

De Laissez Faire in Zaandam voor een nieuwe mast, 1967. 
Foto: Jac. de Nijs, Nationaal Archief, Anefo, CC0

De Earl J Conrad Jr. vergezeld door een vissersschuit
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nieuwe zeezender met een kristalhelder signaal, Radio 270 vanaf de voormalige Scheveningen logger Oce-
aan 7. Aan boord een 50 meter hoge zendmast, een 10 kw middengolfzender en 2 studio’s. Feitelijk was de 
Oceaan 7 te klein voor de behuizing van een zeezender gezien het feit dat er naast 7 deejays en technici ook 
nog eens 8 maritieme medewerkers aan boord waren en Scheveningse loggers uit de oudheid waren niet 
overdreven ruim bemeten. De prima ontvangst van 270, net als Scotland, had te maken met het feit dat 270 
voor de kust van Yorkshire voor anker lag en dat was voor ontvangst in Noord Nederland gunstiger dan de 
meer zuidelijke ligging van de andere Britse zeezenders.

Radio City vanaf the Shivering 
Sands Towers in de Thames-
monding behoorde tot één van 
mijn favoriete stations van-
wege het nogal vrijgevochten 
avontuurlijke karakter van het 
station en men draaide, zoals 
beloofd, op 28-8-1966 mijn 
verzoekplaat ‘God only knows’ 
van the Beach Boys. Niet voor 
niets noemde City zich The 
request station of the nation.

Tussen al dat muzikale geweld 
vanuit internationale wateren 
een slordige 4 mijlen uit de 
kust van the UK was ik natuur-
lijk ook wel verplicht ons eigen 
Radio Veronica te volgen. Zo 
was daar in augustus 1966 op 192 Jan van Veen met zijn Muziek bij de Lunch, elke werkdag tussen 12 en 
13 uur. Het ging er avontuurlijk aan toe en Jan had al snelheid in zijn shows en veel reclame. In dit uur ook 
een wonderbaarlijk werkje, laat ik het vooral diplomatiek neerpennen, van Bob Smit en het Duke City Sextet 
uit Brabant met als schone titel: ‘Geef mij muziek, ‘n borrel en ‘n leuke meid’. Hoe en waarom deze plaat 
gedraaid werd zal altijd onduidelijk blijven maar mogelijk was het inspiratie voor Gerrit Dekzeil en zijn on-
navolgbare hit ‘Geld Drank en Lekkere wijven’ in 1973. U weet wel, ‘Ik ben Gerrit en ik steel als de Raven’.

Gerrit Dekzeil, (soms geschreven als Gerrit Dekzijl) pseudoniem van 
Cornelis Albertus (Corty) Brak (Amsterdam, 6 januari 1910 – Amster-
dam, 18 augustus 1993) was een Nederlandse zanger. Hij is vooral 
bekend van de hit ‘Ik ben Gerrit’. Hij begon in het variété. Dekzeil deed 
aan wat hij zelf komische acrobatiek noemde en verzorgde kindervoor-
stellingen. In 1973 kwam Gerrit Dekzeil in de Nederlandse Top 40 met 
‘Ik ben Gerrit’ waarin hij over zijn armoede in het verleden zong en uit 
pure noodzaak begon met het stelen van een brood en het van kwaad 
tot erger ging. Hiervoor had hij met het nummer ‘Geld, drank en lek-
kere wijven’ niet zo’n succes.

Nog zo’n vreemd werkje bij Jan van Veen Muziek bij de lunch uit au-
gustus 1966 was de nerveuze song van Robert Stel, ‘Memorandum in 
R’. Opvallend aan het Veronica uit 1966 was het absolute gebrek aan 

vormgeving door jingles en productiewerk, er werd weinig aan het ‘eigen smoelgevoel’ gedaan bij Veronica 
in die tijd.

Overdag waren de zeezenders goed te ontvangen in Groningen, des avonds gingen ze kopje onder aan het 
geweld van met name Oost-Europese ethergiganten. Alternatief werd dan AFN en Luxembourg 208, overi-
gens overdag luisterde ik ook met regelmaat naar AFN.

Even een tussentijdse balans om de lijn in het verhaal te houden. 1966 was het top jaar der Britse zeezen-
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 (wordt vervolgd)

ders, tel maar even mee. In het noorden voor de Schotse oostkust en later westkust en weer later toch maar 
weer terug naar de oostkust was daar Radio Scotland. Het lichtschip de Comet had geen voortstuwing en dat 
heen en weer gesleep <letterlijk dus> kostte veel geld terwijl er onvoldoende om werd gezet om de zaak in 
balans te houden. De reden van dat verplaatsen was het feit dat Scotland maar een matige ontvangst in de 
hoofdstad Glasgow wist te bereiken vanaf de oostkust ter hoogte van Dunbar. Maar het verkassen naar de 
westkust < off Troon en Dundalk> hielp niet dus de Comet kwam onverrichterzake weer terug naar 4 mijl 
off Dunbar. Yorkshire had Radio 270 ter hoogte van Scarborough en verder naar het zuiden was daar Radio 
London, Caroline, England en Britain Radio ter hoogte van Clacton on Sea. England en Britain deelden schip, 
Britain met easy listening draaide redelijk, England met het bombarie top 40 geweld werd een mislukking.

Vanaf de zeeforten was daar het bij huisvrouwen zeer geliefde Radio 390 met sweet music met waarschijnlijk 
het sterkste signaal op de beste golflengte ten opzichte van de andere zeezenders. Radio Essex ook easy 
listening met veel specialistische programma’s, een prima station met helaas te weinig vermogen, was zeer 
plaatselijk in Essex te beluisteren. Radio City draaide de 60 meest populaire platen van het moment afgewis-
seld met oldies, een echt maverick <vrijbuiter> station.

We zijn aangeland bij eind 1966 en de doodsklokken beginnen te luiden voor de Britse zeezenders. Radio 
390 moest tijdelijk stoppen in verband met een veroordeling gebaseerd op het feit dat het 390 fort binnen 
de Britse wateren lag. 390 vocht dit aan en kreeg uiteindelijk een half jaar adempauze hangende het hoger 
beroep. Essex werd op dezelfde gronden veroordeeld en verliet de ether op twee kerstdag 1966. Radio City 
moest eind februari 1967 om dezelfde redenen ook de uitzendingen staken.

1967 zou het jaar worden waarin we één voor één afscheid van de Britse zeezenders moesten nemen. Op de 
Detailhandelsschool liep niet alles op rolletjes, waarschijnlijk aangestoken door de ‘free for all attitude’ van 
de zeezenders had ik lak aan het gezag op school en werd van tijd tot tijd zelfs verwijderd. Dit moest mijn 
vader dan maar weer rechtbreien bij de directie van de school. Dhr. Ozinga, toen directeur van de school, 
had vaak lange pittige gesprekken met hem.

In de tussenuren werd menig kop koffie gedronken in de koffiebar Black Out in een zijstraat van de Groninger 
Herestraat. Black Out had de naam te danken aan de sterkte van de zwarte koffie, zeer sterk dus, bakkie 
buskruit, je ging Black Out na een mok vol. De muziek was er prima die zomer, tophit was ‘the Beat goes on’ 
van Sonny and Cher. Anno nu zou de naam Black Out op de gevel ondenkbaar zijn. In die tijd was overigens 
een koffiebar een koffiebar, dus iets geheel anders dan die stinkende verslavende wietholen van nu. Paul 
draaide drum zonder vreemde substanties.
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Recentelijk werd mij vanuit de redactie van een 
Vlaams tijdschrift gevraagd iets te schrijven 
over het blad Piccolo dat de redacteur van het 
tijdschrift in gedachten vergeleek met De Lach, 
een Nederlandse publicatie die in de jaren vijf-
tig en zestig door velen, vooral mannen, werd 
verslonden. Als verzamelaar met alles wat met 
nostalgie te maken heeft, heb ik in de tijdschrif-
tenstellingen ook een aardige stapel van het 
Vlaamse tijdschrift Piccolo. Ik heb nummers uit 
de eind jaren vijftig en begin jaren zestig. Wie 
er in de redactie zaten werd mij bij het terug-
zien van enkele nummers niet duidelijk.

Op zich niet vreemd daar er bijna nooit een 
naam bij de artikelen stond, laat staan bij de 
redactionele column. Vergeleken met de Lach 
was de inhoud van Piccolo bij lange na niet zo 
stoot aangevend voor bepaalde personen als 

de Lach was. Mijn vader had een kapsalon en de pastoor een weekabonnement voor het scheren. Dat 
betekende dat hem zes keer per week door vader het mes ‘op de keel werd gezet’. De Lach verdween ’s 
ochtends vroeg uit de leesportefeuille en kwam in de bankkast in de salon achter een gesloten deur terecht. 
Als pastoor Schoenmaker, zo heette hij echt, weer geschoren en op weg naar de pastorie was, kwam De 
Lach weer tevoorschijn.

Piccolo is geen Nederlands maar Belgisch tijdschrift met een redactie in Antwerpen. Wel zie ik in één van 
de nummers staan dat Piccolo niet in België mocht worden opgenomen in de leesportefeuille en ook niet 
op andere manieren verhuurd mocht worden. In het blad een filmrubriek, een special over Amerika, de 
horoscoop, advertenties onder meer voor mannen en body building, een cursus jazz, hypnose, snel leren 
dansen. Allemaal tijdsbeeld advertenties. Wel een tweetal pagina’s met in verleidelijke zit poserende dames 
maar of je daar nu opgewonden van kon worden? Aan de Kongo werd ook gedacht middels de Koloniale 
Loterij. Er stond een pagina of drie met getekende grappen in onder het motto ‘Keep Smiling’ maar ook een 
cartoon vervolgserie over het leven van Cleopatra. In 
elk nieuw nummer stond de rubriek ‘Spits uw oren’, 
waarin nieuwe muziek werd voorgesteld.

Niet te vergeten hadden toen de lezers ook al de 
nodige vragen die ze het liefst met een anoniem 
persoon wilden delen, waarvoor de rubriek ‘Vraag 
het Vicky’ was opgericht. Uiteraard waren er ook 
vervolgverhalen te lezen en bepaalde thema’s die 
werden behandeld. Het geheel werd op de omslag 
en binnenin het blad Piccolo voorzien van een aantal 
kleurenpagina’s waarop bekende filmsterren, zan-
gers en zangeressen maar ook het toekomstig talent 
stonden afgebeeld. Opmerkelijk is dat alle nummers 
die ik in mijn archief heb zonder nietjes zijn en dus 
de fotopagina’s gemakkelijk als mini-poster gebruikt 
konden worden.

Piccolo
tekst: Hans Knot
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Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog, inmiddels alweer ruim 100 jaar geleden. Deze oor-
log, die tot toen zijn weerga niet kende was een verschrikking. Miljoenen mensen zijn tijdens de strijd om het 
leven gekomen. Over de loopgraven en de enorme moed van de mannen is al veel geschreven. En daarom 
wil ik het deze keer over het thuisfront hebben. Omdat Nederland neutraal was tijdens deze oorlog, is daar 
niet veel van te vertellen. Maar van het thuisfront in Engeland des te meer.

Daar er steeds meer mannen nodig waren aan het front, namen de vrouwen de plaats in. Voor veel vrouwen 
was dit een ongelofelijke ervaring. Weg uit het huis, zelfstandig zijn en zelf geld verdienen. Het begon met 
het opleiden tot ambulancechauffeur. Als je dit kon, dan werd je naar Frankrijk gestuurd. Daar moest je dan 
proberen zo dicht mogelijk bij de gewonden te komen.

Op nevenstaande 
foto zien we aantal 
vrouwen met bontjas 
en al, net aangeko-
men in Frankrijk. Zo 
te zien niet wetende 
wat hun te wachten 
stond.

Dit waren toen nog 
allemaal vrijwilligers. 
Vaak vrouwen van 
de upper class, die 
wel eens wat anders 
wilden dan thuis wer-

ken. Allemaal met dure bondjassen aan. Er ontstonden in die tijd vrijwillige organisaties zoals de National 
Woman Reserve. Ze waren er klaar voor, om als het moest, af te reizen naar Frankrijk. De functies die ze 
daar hadden waren ondermeer het schoonmaken van de tenten, barakken en vooral de operatiekamers, het 
eten koken voor de mannen etc.

Maar er waren ook vrouwen, die met behulp van vlaggen, boodschappen konden overbrengen, bijvoorbeeld 






tekst: Lieuwe van der Velde
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naar het front. Op de foto ’s zien we er een aantal, klaar voor inspectie en meest rechts wordt er geoefend 
met de vlaggen. Maar al snel kwamen er geschoolde verpleegsters en vrouwelijke artsen naar Frankrijk en 
wat die meegemaakt hebben is ongelofelijk.

Op de bovenste foto 
zien we rechts van de 
drie vrouwen voor-
aan, kolonel Avelina 
Haverfield. Op de 
middelste foto staat 
ze op straat om de 
vrouwen te inspec-
teren. Ze was een 
geducht suffragette 
en werd in 1910 ge-
arresteerd, omdat ze 
een politieman een 
flinke klap in het ge-
zicht gaf. Maar deze 
politieman had haar 
eerst een geweldige 
klap gegeven met 
zijn wapenstok. Voor 
de rechtbank ver-
klaarde ze, dat haar 
klap lang niet hard 
genoeg was geweest 
en bij een volgende 
demonstratie zou ze 
een revolver mee-
nemen. Dus was 
Avelina niet iemand 
die bang aangelegd 
was. Voor het leiden 
van een grote groep 
mensen was ze zeer 
geschikt. De Woman 
National Reserve 
bleef tot de middle 
class behoren. Ze 
moesten hun eigen 
uniform betalen en 
dat was voor de ge-
wone vrouw niet op 
te brengen.

Queen Mary

Na een paar maan-
den oorlog was het 
Queen Mary, die 
een ander initiatief 
ontplooide. Queen 
Mary werd geboren 
in Kensington Pala-
ce op 26 mei 1867. 
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Haar ouders waren Duke Francis en Mary of Teck. Om financiële re-
den heeft het gezin een tijd in Italië gewoond en in 1891 tijdens de 
laatste jaren van Queen Victoria, trouwde Mary met de kleinzoon van 
Victoria. Dit was prins Albert Victor. Helaas overleed hij al snel na het 
huwelijk en toen kwam Queen Victoria op het idee dat ze dan maar 
moest trouwen met Albert zijn broer George.

Het was dus een opgezet huwelijk, maar ze werden toch verliefd en 
op 6 juli 1893 trouwden ze in Westminster Abbey. Er kwamen maar 
liefst zes kinderen. In januari 1901 overleed Queen Victoria en Mary 
haar schoonvader werd vervolgens de nieuwe koning. Hij werd daar-
mee koning Edward de Tweede. In 1910 overleed Edward en Mary 
werd koningin. Haar man werd koning George de Vijfde. Toen George 
overleed in 1936 werd haar oudste zoon koning. Maar zeer tot haar 

verdriet nam hij het besluit om geen koning te worden. Hij was verliefd op Wallis Warfield Simpson en kon/
mocht een huwelijk met haar niet combineren met het koningschap. Ze is overleden aan longkanker een paar 
maanden voor de kroning van haar kleindochter Elisabeth op 2 juni 1953. Ze overleed ze op 24 maart 1953. 
Er is over haar uiteraard nog veel meer te vertellen, maar bovenstaande even ter directe informatie.

Van het front kwamen berichten dat de soldaten het vaak koud hadden en dus begon ze met truien te breien. 
Dit voorbeeld werd al snel door duizenden vrouwen gevolgd en op die manier kwam er veel truien, sokken en 
wanten in Frankrijk bij de soldaten terecht. Na vijf maanden breien, werden er maar liefst 175.000 gebreide 
artikelen verscheept naar Frankrijk.

Mary MacArthur 
was ook een voor-
malige suffraget-
te, en kwam dus 
op voor de rech-
ten van de vrouw. 
Ze vond het onge-
lofelijk, dat al dit 
werk voor niets 
werd gedaan. Op 
de foto zien we 
haar een pleidooi 
houden om al 
het werk, dat de 
vrouwen deden, 

Queen Mary

Een klein deel van de breisters
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betaald te krijgen.

Er was dan ook niemand meer verbaasd dan zijzelf, toen ze werd uitgenodigd voor een gesprek bij Queen 
Mary. Dat had ze absoluut niet verwacht. En tot ieders verbazing, konden de beide vrouwen het goed met 
elkaar vinden. Na afloop van het gesprek, verklaarde MacArthur dat ze de koningin had laten inzien dat er 
in Engeland zoveel verschil was tussen de verschillende klassen. En ze vertelde haar dat dit aanleiding gaf 
tot flinke misstanden. De koningin had aandachtig naar haar geluisterd en beloofde er wat aan te willen 
doen. Na haar bezoek aan de koningin werden er inderdaad werkruimtes ingericht voor werkloze vrouwen. 
De meeste werkplekken waren keukens om degenen die op straat leefden, van wat eten te voorzien. De 
koningin zelf deed er alles aan om gedurende de rest van de oorlog zoveel mogelijk haar best te doen voor 
de mensen aan de onderkant van de samenleving. Ze bezocht weeshuizen en ziekenhuizen en als daar wat 
mis was, zorgde ze er direct voor dat het verbeterd werd en controleerde dit later ook! Dit bezorgde haar de 
bijnaam the Cheritable Bulldozer.

In 1915, dus na ruim een jaar van oorlogvoering, 
werd het munitiegebrek enorm. Door de Britse 
regering waren er 6 miljoen granaten besteld 
en er waren maar 2 miljoen gemaakt. Dus ver-
volgens was plotseling de gewone vrouw enorm 
belangrijk. Ze was nodig om in de munitiefabrie-
ken te werken. Het waren voor negentig procent 
vrouwen die voor de oorlog in dienst waren bij 
rijke families. Door de regering werden grote 
reclamecampagnes opgezet en de verdiensten 
waren hoog. Gemiddeld verdienden de vrouwen 
drie keer zoveel dan bij de vorige werkzaamhe-
den. En dat sprak heel veel vrouwen bijzonder 

aan. Niet wetende wat ze allemaal moesten doorstaan in dergelijke fabrieken.

David Lloyd George en de munitionettes

Lloyd George was een slimme politicus en in 1915 werd hij minister van Munitie, om daarna enkele maan-
den in 1916 minister van Oorlog te worden. In december 1916 nam hij, uit onvrede over het beleid van de 
premier, ontslag en dwong zo premier Asquith ook ontslag te nemen. Dit was een politiek steekspel en in 
het kader van dit verhaal veel te lang. Maar op internet is er vast veel van te vinden. David Lloyd George 
was het laatste lid van de Liberal Party die premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Hij zorgde er voor dat 
er fabrieken werden gebouwd voor munitiefabricage en dat bestaande fabrieken werden gemoderniseerd. 
Daarvoor werden er zoveel mogelijk afgescheiden ruimtes gemaakt. Mocht er dan een ongeluk gebeuren, 
dan ontplofte niet de hele fabriek. De vrouwen werden geel door de TNT en ook de invloed van alle andere 
chemische stoffen was groot. Er was jaarlijks een flink aantal dat het niet haalde. Maar de verdiensten en het 
eten waren zeer goed en dat was voor velen motivatie genoeg om toch te gaan.

Marianne Constance Lothenger 

Ik wil er één vrouw uitlichten, en dat is 
Marianne Constance Lothenger. Ze kwam 
te werken in een munitiefabriek, begin 
1917 en na een paar maanden kwam ze 
te overlijden. Niet bestand tegen, en ziek 
van, alle chemische stoffen. Ze was met 
haar 7 maanden het kortste werkzaam in 
een dergelijke fabriek. Haar moeder was 
uiteraard helemaal overstuur van haar 
overlijden en haar zus schreef een brief 
naar het ministerie van Munitie. Ze kreeg 
een standaardbrief terug, met veel me-

Marianne Lothenger, 30 jaar
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deleven en sterkte voor de 
komende tijd en meer.

Op de foto zien we haar be-
grafenis. Haar naaste colle-
ga’s in de fabriek mochten 
de kist dragen. Maar ze 
mochten zich niet verkle-
den. Zo, konden ze direct 
na de begrafenis weer aan 
het werk. Officiële cijfers 
van de regering laten zien 
dat er in de periode 1914 
tot en met 1918, 109 vrou-
wen waren overleden door 
het werken in dergelijke 
fabrieken.

In een interview uit 1964, met Mabel Lethbridge, een goede vriendin van Marianne, laat niet alleen de dage-
lijkse gang van zaken horen, maar ook dat je van het dagelijks omgaan met TNT, helemaal geel werd. Deze 
vrouwen werden dan ook wel canary girls genoemd.

Voetbal 

Maar het was niet allemaal negatief. Om een uur of 
twaalf in de middag werd er altijd een uitstekende 
maaltijd voor de vrouwen geregeld. Zo goed zelfs, dat 
de meeste eten kregen waar ze nog nooit van hadden 
gehoord, laat staan gegeten! En de meeste fabrieksdi-
recteuren hadden ook wel door, dat de gezondheid van 
de vrouwen er niet beter op werd. Vervolgens kwam er 
iemand op het idee, om na werktijd te gaan voetballen. 
Dat werd niet direct met gejuich ontvangen, maar er waren toch een paar vrouwen die er mee begonnen. 
Al gauw waren de ‘lady munitioners’ beroemd aan het worden. Op de foto zien we dames, met daarnaast 
een berichtje in de krant dat ze tegen een team van de Royal Navy gingen spelen. (Met de elusive pigskin, 
wordt de bal bedoeld.)

                                                                                             Wordt vervolgd.

"Wrill" wil wel
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Er waren in die tijd zelfs artsen die er voor waarschuwden dat vrouwen absoluut niet geschikt voor waren om 
te voetballen. Maar deze verhaaltjes verdwenen al snel naar de achtergrond, toen bleek dat het tegendeel 
waar was. De gezondheid verbeterde en vooral het samenwerken in een team. Buitengewoon belangrijk in 
een munitiefabriek. En zo had na verloop van tijd elke fabriek een eigen team. De onderlinge wedstrijden die 
ze speelden werden goed bezocht. En de opbrengst ging altijd naar een goed doel. Wel was er een onder-
linge competitie en door deze te winnen kreeg elk teamlid een medaille. Op de medaille staat Alfred Wood 
munition girls cup.
Op de onderstaande foto is deze te zien. Ook nog een bedankbriefje voor een gespeelde wedstrijd.

En in Engeland waar niet veel gesloopt wordt zijn deze fabrieken nog steeds te zien. Wel staan overal borden 
dat het betreden niet veilig is. Het terrein en de gebouwen zijn helemaal overwoekerd door onkruid en bo-
men.

Om zo veel mogelijk vrouwen gemotiveerd te krijgen regelde Lloyd George lezingen en een demon-
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radio en Thames TV. Uiteindelijk werd door alcohol zijn hele 
leven op zijn kop gezet. Tom Edwards heeft nu zijn autobio-
grafi e geschreven, waarin hij alle aspecten van zijn levensloop 
behandelt, inclusief zijn ‘piraten’-verleden.

Inclusief verzending voor € 30,00 (Europa)

De gouden glans van radio, De turbulente geschiede-
nis 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 (Europa)



Laser 558 in mp3, 
giga set
Voor de ware Laser Lo-
ver 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 
(Europa)

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-equip-
ped ships.

This richly illustrated book comes with many photos and diagrams. 

€ 15,00 (Europa)

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-equip-
ped ships.

This richly illustrated book comes with many photos and diagrams. 
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stratie, geleid door Pankhurst.
Uit betrouwbare bron had hij gehoord, dat Emmeline Pankhurst haar strijd voor het vrouwenkiesrecht tijdelijk 
had opgeschort. Lloyd George nodigde haar uit voor een gesprek. Pankhurst was van mening dat niets de 
overwinning van haar land mocht tegenhouden en dat was precies wat Lloyd George wilde horen. Ze be-
gon te ijveren om vrouwen in de fabrieken de plaats van mannen te laten innemen, zodat deze konden gaan 
vechten aan het front. In het hele land hield ze speeches. Medestanders van de beweging deelden witte 
veren - een symbool van lafheid – uit, aan alle mannen die in burgerkledij passeerden.

En tijdens het gesprek, vroeg Lloyd George haar of ze een mars van vrouwen door Londen wilde organiseren. 
Deze mars moest een grote reclameboodschap zijn, om toch vooral in de munitiefabrieken te komen werken. 
Het werd een enorm succes en er sloten zich 30.000 vrouwen aan bij de stoet. De optocht eindigde in de 

tuinen van het ministerie van munitie. Hier werden de vrouwen toege-
sproken door Lloyd George zelf.

Lloyd George spreekt 

Heel veel vrouwen meldden zich aan en de productie nam 
snel toe. In het eerste half jaar werden er maar liefst 600.000 
granaten gemaakt. Drie jaar later werden er maar liefst 
67.000.000 per jaar gemaakt. Een onwaarschijnlijk aantal. Een 
enorm succes voor Lloyd George.

De Duitsers schoten trouwens minstens zoveel granaten terug. En 
i n 1916 nam het aantal gewonden dus enorm toe. Die moesten 
a l - lemaal worden verpleegd in Engeland en daar was veel te weinig 

personeel voor beschikbaar. De verpleegsters werden gehaald 
uit de kring van de Woman National Reserve. Dit tot grote schrik van de professionele verpleegsters. Maar 
uiteindelijk zagen zij ook wel in dat ze dit enorme aantal gewonden nooit zelf konden verzorgen. En uitein-
delijk was ook toen de praktijk de beste leermeester en de onervaren vrouwen leerden snel.

Voor onderdak van al deze mensen werden landhuizen en andere grote huizen ter beschikking ge-

steld, of zelfs gevor-

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 
kwam het niet vanaf een cart, sterker nog, cart machines hadden ze 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 
draaitafels die hangend gemonteerd waren in een frame. Die draaitafels konden meeswingen op de golven 
van de Noordzee, daar net even buiten Dunbar waar het altijd woei, wat heet, stormde. Radio Scotland 

moest vooral Schots klinken.

De eerste lichting deejays was korte tijd oververtegenwoor-
digd door zeg maar ‘hoofdstedelijke grootheden’ uit Enge-
land. Vrij snel ruimden ze het veld en maakten plaats voor the 
locals die de taal van de Schotse luisteraars spraken, letterlijk 
maar vooral invoelend. Letterlijk kwam die taal goed tot ui-
ting in het door Jack Mc Laughlin gepresenteerde programma 
‘Ceilidh’, elke dag een half uur rond 1800 vol met violen en 
doedelzakken. Een céilidh, céilí (beide Iers, meervoud céilithe) 

o f cèilidh (Schots-Gaelisch), uitspraak kjelji, is van oorsprong een 
sociale bijeenkomst of feest in Ierland. Volgens de moderne 
betekenis is het een viering met traditionele Goidelische dans en 
muziek. Tegenwoordig zijn céilithe aan te treffen in de gehele 
Ierse en Schotse diaspora.

Céilithe waren voorlopers van de moderne uitgaansgelegenheden. Op deze bijeenkomsten zorgden muziek, 
dans en poëzie voor amusement. Céilidh, betekent letterlijk ‘bezoek’. Rondtrekkende muzikanten waren altijd 
welkom.

Jack schreef ook een boek over 
zijn 
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Bestellen:  vermeld op de overschrijving aub uw adres en de bestelling. Of stuur een mailtje met 
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De complete trilogie:   
- S.K. Moore: Life and Death of a 

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

“Zondermeer is dit boek de moeite van het aanschaffen waard en is in mijn gedachte het beste boek dat sinds 
jaren op het gebied van de geschiedenis van de zeezenders is gepubliceerd.” (Hans Knot)

€ 44,00 voor de 2 boeken samen (inclusief verzending binnen Europa)

Boek: MONIQUE 963  - Jan-Fré Vos

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

€ 23,00 (NL) of € 29,50 (Europa)



MP3 dvd: “Radio 390: Red Sands Rendezvous”
MP3 DVD met 45 uur aan opnames, jingles, interviews, commercials en 
tunes. Geproduceerd door Martin van der Ven.
€ 14,00 (inclusief verzending in Europa)

MP3 dvd: Radio Caroline: Steve Conway/ Chris Kennedy
MP3 DVD met 68 uur aan opnames van dit Ierse tweetal. 
Herleef de uitzendeingen vanaf de Ross Revenge. Gepro-
duceerd door Martin van der Ven.
€ 14,00 (inclusief verzending in Europa)

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