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rol van vrouwen in de Eerste Wereldoorlog. En het radiorelaas van Paul de Haan met zijn herinneringen aan de jaren
‘60 wordt in dit nummer afgesloten.
Dit, en meer, staat u te wachten op de volgende bladzijden. Veel leesplezier!
Jan van Heeren

Inhoud
Even stilstaan bij...
Progressieve muziek op de radio
Het echte Otto Solex verhaal
Hoe Dickie Hemmes uit Groningen bekend werd
Vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog (2)
Kijk- en luistergeld
Een tijdsmomentje
Een omroepmonumentje: dr. E.D. Spelberg
Radio en meer: de 60’er jaren (6)
Groningen, een aantal korte herinneringen - 1968
Een verdwenen product: Crespa chips
De tijd dat de radio in Zonnebloembloei stond
Studio 73
Internet surftips
Dagje uit: Duinrell
De elektrische auto
SMC Shop

3
7
10
13
16
22
25
28
31
36
40
42
45
46
47
50
51




Rond de tijd dat deze Freewave nostalgie uitkomt is
het 49 jaar geleden dat de volgende berichtgeving
de kranten haalde. Zo werd op 1 april 1970 bekend
gemaakt dat die avond in Chappaqua, een jongerencentrum in de stad Groningen, een speciaal optreden
zou zijn van de tenorsaxofonist, fluitist, autohandelaar,
jazzorganisator en meer met de naam Hans Dulfer. Hij
ging er optreden met zijn toemalige vaste begeleiders Jan Jacobs, Steve Boston, Groentje en Appie de
Hond.
Hans Dulfer, aan wie in 1969 de Wessel Hekenprijs
werd uitgereikt, speelde al vanaf het midden van de
jaren vijftig een belangrijke rol in de Nederlandse jazz.
De eind jaren zestig van de vorige eeuw vooral door
zijn ‘Jazz in Paradiso’- concerten. Hans Dulfer was eerder in 1970 nog in Chappaqua te horen als lid van de
Theo Loevendie Consort. En ja, hij is de vader van
Candy Dulfer.

Hans Dulfer met de Wessel Hekenprijs, december 1969.
Foto: Rob Mieremet, Nationaal Archief, Anefo, CC0

Op 2 april 1970 werd de televisiefilm ‘High zonder LSD’
in Chappaqua vertoond, die Jan Willem Muller voor
de NCRV had gemaakt. De film was toen enkele jaren
oud, het thema nog altijd actueel. Het programma van
Chappaqua bevatte voor de destijds nabije toekomst:
zaterdag 4 april popgroep White Rabbit, woensdag 8
april de Engelse popgroep People Band, donderdag 9

april de klassieke western Rio
Grande, zaterdag 11 april de
folk en blues-groep CCC Inc.
En vooral laatst genoemde
formatie trok ook veel niet
Groningers naar de Martinistad toe.
Ophef was er ook doordat
meer en meer door de linkse
omroep VARA via radio en
televisie aandacht werd besteed aan allerlei vormen van
bezettingen, ofwel vooral protesten tegen de overheid. In
CCC Inc op de bühne
Foto: Nationaal Archief, Anefo, CC0

FREEWAVE

Nostalgie

•3

een bezet woonhuis, zo was de
berichtgeving op 1 april 1970,
had een Amsterdamse politieagent op 22 maart van dat jaar
via een gat in de voordeur van
een der twee toen bezette panden in de Sarphatistraat een
brandende sigarettenpeuk vlak
achter de voordeur naar binnen
laten vallen.
Dit hadden een inspecteur der
rijksrecherche en een rijksrechercheur op 31 maart 1970
geconcludeerd na het vele malen zien van de filmbeelden van het ook in de VARA-televisie-uitzending ‘Dit is
het begin’ een paar keer uitgezonden passage van de bezetting. De voordeur werd van binnenuit gefilmd.
Men zag eerst duidelijk het hoofd van de agent voor het vierkante gat, waarin een raampje had gezeten, verschijnen. Hij deed een trek aan zijn sigaret en daarna kwam één van zijn handen met de sigaret naar binnen
en liet deze vallen. Volgens de freelance tv-regisseur René Colho lag achter de deur een stapel pamfletten,
doch dit was op de film niet te zien.
De pamfletten waren eigendom van Roel van Duyns ludieke organisatie Oranje Vrijstaat, waarover de VARAuitzending destijds ging. Zoals de feiten zich lieten aanzien was er sprake van een strafbaar feit. Natuurlijk
was het de bedoeling dat de agent in kwestie zou worden gehoord en het liefst zou worden vervolgd, want
opstandig gedrag tegen de linksgerichte ex-kabouter organisatie was voor de VARA meer dan een strafbaar
feit.
Ludiek gezien was er sprake van niet alleen een sigaret want ook de verdwijning van de stoel van de Amsterdamse burgemeester dr. I. Samkalden uit de vergaderzaal van de Amsterdamse gemeenteraad in het
stadhuis was onderwerp van discussie. De politie geloofde de daders van de diefstal te moeten zoeken in
de kring van Oranje Vrijstaat. De stoel was weggehaald door drie jongelui in stofjassen die de zetel voor
reparatie zeiden mee te nemen. Zo maar een van de vele ludieke acties destijds om te shockeren en vooral
ook om in de publiciteit te (blijven) komen.
Af en toen denk ik wel eens waar je toch een verzekering
voor hebt. Hoge premies ieder jaar weer en gelukkig hoeven
we zelden gebruik te maken van de verzekering. In maart
1968 was het de toen 49-jarige priester Morton die een
schadeformulier had ingevuld nadat hij een auto-ongeluk
had gehad en dientengevolge lichamelijk letsel had gekregen waardoor hij nooit meer goed kon knielen. Derhalve
vulde hij op het formulier in dat hij zijn plicht als geestelijke
voor zijn parochianen niet goed meer kon uitvoeren. Naast
kniebeschadiging was Morton gewond geraakt aan zijn bekken en ruggengraat. Hij kreeg niet alleen een nieuwe zending, namelijk priester te zijn in een tehuis voor bejaarde
dames, maar ook een uitkering van de verzekering van f
65.000,--. Let wel in 1968 een heleboel geld.
Op donderdag 16 mei 1968 werd er een tentoonstelling geopend op de bovenverdieping van uitgaanscentrum ‘Las Vegas’ aan de Carolieweg in Groningen. De Golden Step, kunst
en vermaak onder een dak, was het motto van de tentoonstelling. De kunst bestond uit een groot aantal Amerikaanse
Patricia Paay - foto: Eric Koch, Nat. Archief, Anefo, CC0
affiches van de collectie van Polak en van Gennep. Het was
trouwens de eerste in een lange serie van exposities, waarbij iedere maand er een ander aanbod was. En wie
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zorgde er tijdens de opening voor het vermaak? De toen ‘Je bent niet hip’ zingende Patricia Paay.
Dezelfde dag werd bekend gemaakt dat dominee Geert
Toornvliet uit Bloemendaal was ontslagen als radiopredikant. De particuliere synode van de gereformeerde Kerken
in Noord-Holland had besloten het ontslag op 16 augustus
1968 te laten ingaan. Het ontslag had alleen betrekking op
de functie van ds. Toornvliet als predikant voor Radio Bloemendaal, hoewel de synode ook stelde dat er werd verwacht
dat de Bloemendaalse predikant zich zou houden aan de regels van de kerkelijke samenleving. Dit hield ondermeer in
dat hij zich diende te onthouden van iedere medewerking
aan samenkomsten die in enigerlei vorm het karakter van
een kerkdienst droegen, maar zonder toestemming van de
plaatselijke kerkenraad werden belegd. Commentaar destijds van ds. Toornvliet: “De synode heeft zich hiermee zelf
veroordeeld. Pastoraal gezien is het een wandaad, missionair bezien een misdaad. Wij hebben enorm gewerkt en al
dit werk wordt op een lichtzinnige manier kapotgetrapt.”
Voor de daarop volgende zondagmorgen had de ontslagen
predikant reeds een bijeenkomst in het Haarlemse concertDominee Toornvliet
gebouw belegd. Het was het begin van een eigen radiogemeente waarmee hij door het gehele land trok om zieltjes
te winnen. Vanaf 1970 was hij tevens veelvuldig te beluisteren op tal van radiostations, die actief waren vanaf
de Noordzee in internationale wateren.
Nog een aantal opmerkelijke zaken, dit keer uit de maand maart
1966 toen ondermeer bekend werd gemaakt dat in Oost-Duitsland de zogenaamde Hot Beat muziek daar verboden werd. Nederlanders die aan familie of vrienden bijvoorbeeld platen van
The Beatles stuurden kregen deze terug. De post was geopend
door de autoriteiten en teruggestuurd met de mededeling dat de
muziek niet voldeed aan de maatstaven die door de autoriteiten
in de DDR waren aangelegd. Ook muziektijdschriften met verhalen over The Beatles en meer van dergelijke muziekverhalen
werden er verboden. De DDR was trouwens niet het enige land
waar een dergelijk verbod van kracht was. Zo bleek ondermeer
uit een zending vanuit Nederland naar Indonesië van toen populaire muziekbladen. De pagina’s met foto’s van de Beatles waren
er gewoon uitgescheurd. Via een omweg kwamen de Beatlesplaten deels wel in de DDR namelijk via een studentenorganisatie
Een wel toegestane Beatlesplaat in de DDR
in Tsjecho-Slowakije, waar dergelijke muziek niet was verboden.
Veel werd er in de DDR trouwens, het zij illegaal, geluisterd naar de uitzendingen van zowel de Duitstalige
als Engelstalige service van Radio Luxembourg.
Maar ook in het toenmalige West-Duitsland had men die maart het nodige commentaar als het ging om beatmuziek. De uit Frankfurt afkomstige orthopedist dr. H Schoberth liet in diverse publicaties een waarschuwing
uitgaan aan het adres van jongelui die tijdens het musiceren graag een Beatlehouding van een gebogen
rug aannamen. Volgens hem was een dergelijke aanhoudende houding uitermate schadelijk. Doordat bij
dat kromstaan van de rug de verkeerde spierbundels werden gebruikt was er een grote mate van kans tot
vervorming van de wervelkolom. Ook werden er regelmatig waarschuwingen geuit als ‘Zet die muziek nu
zachter, en wel direct’. Is het niet veel anders met de huidige gameboygeneratie? https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/Gameboygeneratie-verleert-gezonde-houding.htm
Op 7 oktober 1968 werd bekendgemaakt dat Frits van der Poel door de KRO met onmiddellijke ingang
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geschorst was in afwachting van een nader onderzoek. De
toenmalige voorzitter van de KRO, - wie kent hem niet - mr.
Van Doorn, was van mening dat Van der Poel ten onrechte
had verzuimd zijn superieuren tijdig in te lichten over zijn
voornemen om in de televisie-uitzending van 6 oktober een
vraaggesprek op te nemen met Phil Bloom, die verscholen
achter een krant de eerste naakte vrouw op de Nederlandse
VPRO televisie was geweest.
Toen de heer Van Doorn kort voor de uitzending van dit voornemen langs andere weg op de hoogte werd gebracht, werd
ras een besluit genomen en aan Van der Poel meegedeeld
dat het betreffende interview niet in de uitzending mocht
worden opgenomen.
De Volkskrant wist dezelfde dag nog te melden, dat in het
bewuste interview met Phil Bloom een aantal mensen naakt
zou optreden. Er waren 25 mensen uitgenodigd in de leeftijd
van 18 tot 50 jaar, van wie er betreffende avond 19 personen kwamen opdagen. Tijdens een generale repetitie met de
(nog geklede) uitgenodigde medewerkers werd KRO-voorzitter Van Doorn via iemand van de NTS ingelicht.
Het ontklede gezelschap zou drie seconden in beeld komen
en zou daarvoor f 30,-- per man ontvangen. Deze bedragen
Phil Bloom - foto: Ron Kroon, Nat. Archief, Anefo, CC0
werden trouwens wel uitbetaald. Het lag in de bedoeling van
Frits van der Poel aan Phil Bloom vragen te stellen over foto’s van haar, die in het Amerikaanse tijdschrift Playboy waren verschenen, waarvoor de opnamen waren
gemaakt in studio Bellevue in Amsterdam, waar ook tv-opnamen worden gemaakt. Deze opnamen waren
gemaakt na die voor het laatste Hoepla-programma van de VPRO, dat nooit is uitgezonden.
advertentie 1970
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Eind september 2017 werd het 50-jarig bestaan van BBC Radio One en BBC Radio Two uitgebreid gevierd
middels tal van programma’s waarin niet alleen de prominenten voorbij kwamen maar ook de kleinere namen. Op BBC Radio 2 was op zowel 26 als 27 september een programma in twee delen te beluisteren waarin
Johnny Walker de presentator was. Alle andere stemmen waren volgens mij voor even veel belangrijker,
namelijk die van rond de 15 luisteraars die hun al dan niet ongezouten mening gaven over de programmamakers en de muziek die in de loop der jaren is gemaakt op BBC Radio Two.
Als je 50 jaar radio beschouwt dien je daar zeker de tijd voor
te nemen en dat had het productieteam achter dit programma
zeker gedaan want vele mooie zinsnedes kwamen voorbij in de
twee uren. Ik heb zeer geïnspireerd naar tal van opmerkingen
geluisterd waarbij allerlei – vooral muzikale – herinneringen naar
boven kwamen.
De voornamen van de stemmen die aan het woord kwamen werden op het einde van het eerste uur genoemd en de personen die
waren geïnterviewd kwamen uit alle delen van Groot-Brittannië.
Een stem herkende ik vrijwel direct bij het aanhoren van zijn
verhaal omdat hij recentelijk nog Bob Lawrence had geïnterviewd
voor het radiostation waarvoor hij werkt. Hij werd afgekondigd
als Robert en we kennen hem als Robbie Owen van ondermeer
The Voice of Peace.
In het programma, het kon niet uitblijven, werd veelvuldig de naam van John Peel genoemd die eerst via
Radio London in 1967 naam had gemaakt met de presentatie van The Perfumed Garden, een programma
met afwijkende muziek als het aan veel luisteraars lag. Maar blij was ook een grote schare luisteraars die
het gedurfde traject van Peel op de 266 meter zeer bewonderde. Nadat de BBC Radio One en Radio Two in
september 1967 had geïntroduceerd en er een einde was gekomen aan het BBC Light Program stapten vele
voormalige zeezenderdeejays de voordeur in van Bush House. Het betrof het hoofdgebouw van de BBC, en
natuurlijk was John Peel ook van de partij, die ondermeer de progressieve muziek naar de luisteraars op de
247 meter, de toenmalige AM frequentie van Radio One, zou gaan brengen.
Het was tegen het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw dat steeds meer radiostations het aandurfden gedeeltelijk af te wijken van het veel geliefde Top 40 format en zich gedurende enkele uren per week te
richten op het meer progressievere werk uit de muziekwereld. De strijd die er tussen de diverse stations op
die manier ontstond laaide steeds meer op in het daarop volgende jaar.
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Het was dezelfde BBC Radio One dat tegen het einde van 1970 iedere avond tussen 6 en 7 uur een programma bracht met de voor die tijd beste live groepen, zoals Uriah Heep, Emerson Lake and Palmer en The
Wallace Collection. Vooral de laatste formatie was zeer opmerkelijk aangezien het om een Belgische groep
ging.
Op de zaterdagmiddag was er het programma Top Gear met
als presentator John Peel, die toen al lange tijd beschouwd
werd als de beste pleiter van de progressieve muziek. Op Radio London bracht hij veel muziek van vooral de West Coast
van Amerika, waar hijzelf geruime tijd had gewoond. Bij herhaling noemde hij in zijn Perfumed Garden destijds dat een
deel van zijn LP collectie nog niet gearriveerd was uit de Verenigde Staten maar dat, wanneer dat deel in Engeland zou
zijn gearriveerd, het zeker snel een weg zou vinden naar de
Galaxy, het zendschip vanwaar Radio London haar programma’s de ether in stuurde.
Ook was hij op de zondagen te beluisteren via een programma met een speciale titel: ‘Sunday repeated on Wednesday’,
Het was een programma dat er ook live uitging en dus een
groot deel van de artiesten ook live optrad zoals Deep Purple, Humble Pie, Bloodwyn Pig en de formatie Yes. Maar de
bewonderaars van progressieve muziek werden nog veel
meer verwend en konden bijvoorbeeld afstemmen op de uitzendingen van Radio Geronimo. In de programmering van ’s avonds 11 tot ’s nachts 3 uur was het tijd om
gehele LP’s met progressieve muziek uit te zenden.
Het was een station dat in korte tijd enorm veel publiciteit kreeg en waarvan een aantal medewerkers een
paar jaar later aan de wieg zou staan van Radio Seagull, destijds uitzendend vanaf de MV Mi Amigo van
de Carolineorganisatie. Hier vind je de nodige informatie: http://www.radiogeronimo.co.uk/mmediareports.
htm
Het station was te beluisteren via de 205 meter en de krachtige zender van Radio Monte Carlo, waar men
zendtijd had gehuurd. Men wilde op geen enkele manier een commercieel radiostation zijn en weigerde dus
elke vorm van reclame in de programma’s. In plaats daarvan runde men een postorderbedrijf voor de verkoop van ondermeer posters en LP’s om het station in leven te kunnen houden.
En natuurlijk dient een programma van Radio Luxembourg, uitzendend op de 208 meter, te worden genoemd. In nachtelijke
uren was ‘Dimensions’ te beluisteren, dat door de Canadese
deejay David ‘Kid’ Jensen werd gepresenteerd. Jensen kreeg in
die tijd veel platen via relaties uit de VS toegestuurd en volgens
zijn fanatieke volgers had hij zondermeer het beste programma.
Anderen hadden toch wel problemen met de hoeveelheid aan fading die in de programmaontvangst van Radio Luxembourg zat.
Dave Jensen was trouwens wel degene die als eerste het aandurfde uitgebreid aandacht te besteden aan een soloplaat van
Neil Young met als titel ‘After the goldrush’. Hij was daarmee zo
vroeg op de radio dat het nog drie weken zou duren alvorens
de LP van Young in Engeland zou worden uitgebracht. Veronica
had haar ‘Pearls before Swine’ momenten maar was slechts in
de avonduren in een klein deel van Nederland te beluisteren.
Ik was op de hoogte van het programma maar doordat ik in
Groningen woon(de) was het nooit te beluisteren in de late uren
van een dag.
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David ‘Kid’ Jensen

En dan was er nog een radiomaker in AVRO-land die we niet
mogen vergeten te noemen, namelijk Ad Visser. Hij had een progressief radioprogramma in de avonduren dat op 15 mei 1968
haar eerste uitzending had via het toenmalige Hilversum 3, dat
door velen als nationaal popstation werd gezien. Maar tevens
was er een groep mensen die men niet tot de luisterschare kon
rekenen aangezien die Hilversum 3 zagen als het alternatief
tegenover de zeezenders. Derhalve weigerden ze af te stemmen op het vergruisde popstation, dat eigenlijk als zodanig niet
mocht worden genoemd.
Het programma van Ad Visser heette ‘Super Clean Dream Machine’ en hield het vol tot de laatste uitzending op 29 september
1980. En bij Ad kon je dan ook terecht voor de meer progressievere muziek uit de laat jaren zestig zoals Country Joe and the
Fish, the Jimi Hendrix Experience, het LP werk van The Byrds,
the Fugs, Circus Maximus en veel meer. Er zijn luisteraars naar
het programma van destijds van Ad Visser die nog steeds proberen te achterhalen welke muziek er werd gedraaid in vele
programma’s. De reden is dat Ad Visser de gewoonte had vaak
helemaal niets te vertellen over de gedraaide muziek. Kijk maar
eens naar deze site: http://www.scdm.nl/laatste-nieuws

Ad Visser, 1972 - foto: Punt, Nat. Arch. Anefo,

Concluderend kan ik wel stellen dat het programma van Dave Christian, ondanks de late uitzenduren, op Radio Luxembourg mij het beste beviel en ik daar dan ook nog de nodige opnamen van heb bewaard. John Peel
ben ik destijds niet zo blijven volgen hoewel dat vanaf de begin jaren negentig weer naar het positief beluisteren omsloeg. Gevolg was dan ook, nadat ik in de jaren zestig en begin jaren zeventig intensief singlekoper
was, mede door mijn werk binnen de ziekenomroepen, ik vanaf de beginjaren zeventig me intensief heb
gericht op het beluisteren en aanschaffen van het betere LP-werk. En nog steeds, ondanks alle streaming
mogelijkheden, heeft muziek vanaf een LP of CD nog steeds mijn absolute voorkeur.
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foto: Otto, geflankeerd door Mirelle
en Fernand van de Mi Amigo Fanclub





Als mens vergeten we vaak dat wij allen als “jonge gasten” - tieners, iets
hebben beleefd waar men zich in de huidige tijden geen idee meer van kan
vormen. Fan zijn van iets dat ver van ons af was, en daarenboven als illegaal
werd beschouwd. Wat ook met Mi Amigo te maken had was van ons, “de
grote Mi Amigo familie”. Iedereen wist bij beter weten in hoe alles reilde en
zeilde. Sommige luisteraars wisten vaak de betekenis van de codes, alhoewel
zij het verschil niet kenden tussen fuel of een lek aan boord.
Een verhaal van 1974 tot 1978, en later een stukje in 1979, dat het ons nog
mogelijk maakt om “die tijden” te herinneren. Bewijs hiervan, dat uit die periode (maar evident ook de tijden van de UK zenders, Veronica, Noordzee etc)
heel wat materiaal nog steeds gedeeld wordt alsof het de dag van gisteren
was.
Fernand en
wijlen Mireille waren de link, het baken tussen Mi
Amigo en zijn luisteraars. De oprichting
ervan, na toestemming van Sylvain Tack,
werd een méér dan intense belevenis. Op
het tweede Mi Amigo Fanbal dd 25.02.1978
werd zowaar het 5000ste lid ingeschreven.
Mireille en Fernand wisten hoe ze een fanclub dienden te leiden. Mireille had eerder
te Roeselare (België - de stad waar ik woon
en afkomstig van ben) een “International
Pete Monti Fanclub” opgericht, daarna deden zij de opstart van een Willy Sommers
foto: Otto en Peter Chicago
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fanclub. De Vinkestraat 43 te Wevelgem werd de plaats waar
men Mi Amigo kon opsnuiven, kon beleven ... en men was er
steeds welkom.
Ikzelf samen met mijn eerste lief waren er zo goed als elke zondagnamiddag wel te vinden, en steeds stond er koffie en taart
op tafel. Het was ook een veilige haven voor medewerkers als
zij van boord kwamen. Niemand kende hun gezicht, en bij het
langsgaan waren zij één van de velen die even bij Mireille en
Fernand op bezoek kwamen. Dus wie ook van gerechtsdiensten
op de loer lagen, wie was wie ? Er waren zoveel bezoekers bij
hen thuis. Hun oude salonzetel kan waarschijnlijk meer verhalen vertellen dan wie ook.
Fernand heeft tot nu toe nog steeds fotoalbums vol herinneringen die hij maar al te graag deelt als men hem op zijn huidige woonplaats gaat bezoeken. De fanclub kreeg
het zelfs gedaan om een fanbal in te richten op 10 maart 1979, alhoewel Mi Amigo niet meer in de lucht
was sinds 20.10.1978. Het ging door in de grote hal van het Boudewijnpark te Brugge, en het zat afgeladen
vol.
Otto bij de Mi Amigo, 1978

... “En het verhaal van de Otto
Solex dan?” hoor ik u vragen
...

Ferry schreef me enige jaren
geleden het ontstaan van het
Otto Solex verhaal: “Aan boord
van de MV Mi Amigo werden
zware werkzaamheden uitgevoerd door Otto. Die maakte
zoveel lawaai dat het geluid
doordrong tot in de live studio.
De show van Ferry Eden werd
er flink door gestoord. Hij vond
het daarom zijn plicht de luisteraars te melden dat zij zich
over de achtergrondgeluiden
geen zorgen hoefden te maken. Het was enkel Otto maar die zijn nieuwe speelgoed, zijn Solex, aan het testen was aan boord van het
zendschip.”
Ook nadat Mi Amigo uit de lucht was, kreeg Otto zowaar een eigen plaatsje in het fanblad, “Otto’s Rubriek”.
Hierna mijn verhaal, het gevolg op wat een 1 aprilgrap kan teweeg brengen: “In het Mi Amigo fanblad van 1
maart 1979 (4de jaargang nr 1) werd een algemene oproep gelanceerd om allen af te zakken naar de fanclub. Op dat ogenblik was dit het enige kanaal waar de
fans konden worden bereikt. Het bekende verhaal van
de Otto Solex werd opgepikt door Mireille en Fernand
om er wat mee te gaan doen.
Ze beslisten om een oude niet meer werkende Solex
uit een garage te halen en deze te gaan verloten op
een tombola, 1 april leek daarvoor dus wel dé perfecte
datum te zijn. Er waren fans aanwezig, maar een stuk
minder dan gewoonlijk, omdat de oproep enkel via het
fanblad was gebeurd. Uiteindelijk werd de exclusieve
Otto Solex (aangekleed met MA & 319 stickers) verloot
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onder de aanwezigen. Mijn naam kwam uit de grote Dash trommel. Naast de Solex was er ook nog een half
werkende transistorradio. Zonder knoppen! Het ding gaf geluid maar dat was het dan ook.
Ik belde na de uitreiking mijn ouders. Mijn ma nam op en kon het niet
geloven, tja het was nu eenmaal 1 april. Ik vroeg of mijn pa met de auto
de Solex en mezelf kon komen oppikken. Doch mijn vader kennende, hij
had het echt niet begrepen op die “gangsters” van Mi Amigo, wist ik dat
het een “noppes” zou worden. Fernand besloot daarop om zelf mijn ouders
te bellen. Zo zouden ze tenminste geloven dat mijn verhaal waar was. Na
wat onderling overleg tussen mijn ouders belde mijn ma Fernand op om te
zeggen dat mijn pa onderweg was. Iets later kwam pa schoorvoetend het
voetpad op, wat niet zijn gewoonte was, hij was steeds nogal direct van
aanpak. Fernand liep hem tegemoet en schudde de hand, de Solex werd
erbij gehaald door een smalende Fernand en werd opgeladen in de auto.
Doch het ganse gebeuren bracht wat teweeg bij mijn vader. Toen ik thuiskwam had hij reeds de Solex aan
de praat gekregen. Er bleek enkel een bougie/ ontsteking te ontbreken. Ik heb “kilometers” afgelegd met
de Solex, werd onderweg door wandelaars toegeroepen “Aaaaa Otto Solex” ... tot ik eens aan het grootwarenhuis Unic te Roeselare wederom werd toegeroepen door een vrouw ... doch ik had niet gezien dat er
een betonblok scheef op het rijvak lag ... één winkelhaak in het voorwiel en dat werd noodlottig voor “mijn
brommer”. Met weemoed werd het afgevoerd naar het recyclagepark. Waarschijnlijk is het inmiddels reeds
100-den keren gerecycleerd, en wie weet heeft iemand, wellicht onwetend, nog een stukje ervan als onderdeel in zijn grasmaaier of een ander toestel. Het verslag over deze laatste 1 aprilgrap werd pas gepubliceerd
in het fanblad van 15 augustus 1979 (4de jaargang nr 2).”
Eén maand later, op 17.09.1979, werd het ook einde verhaal voor Mi Amigo met hun laatste closedown van
Mi Amigo 272 om 22:00 uur.
Philippe Derluyn als trotse winnaar van de enige echte Otto Solex!
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tekst:
Hans Knot

Dick Harris (rechts) en Rudi Carell - foto: Vara

Recentelijk kreeg ik een vraag voorgelegd
van een lezer inzake Dick Harris, wat ertoe
leidde dat ik niet alleen het antwoord kon
geven middels een duik te nemen in mijn
archief maar ook om eens een nostalgische
terugblik op deze vooral bekende televisieregisseur, uit de jaren zestig en zeventig van de
vorige eeuw, te schrijven.
Als je de gegevens op Wikipedia, waaraan
iedereen kan meewerken, opzoekt dan lees
je dat Dick Harris in 1927 in Den Haag is
geboren en zijn artiestenleven een aanvang
nam als goochelaar en jongleur, vervolgens
muzikaal begeleider werd en uiteindelijk televisieregisseur, die zowel in ons land als het
buitenland actief was. Zo is hij jarenlang persoonlijk adviseur en regisseur van Rudi Carell
geweest.
Wat vooral niet mag ontbreken is het vermelden dat hij de regisseur was van het programma van Rudi Carell uit 1964, waarmee
een ‘Zilveren Roos van Montreux’ werd gewonnen. Carell was in deze show een soort
van Robinson Crusoë waarbij de chimpansee
‘Vrijdag’ een rol van belang speelde, evenals
een zeemeermin in de persoon van de toen
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beroemde zangeres Esther Ofarim.
Ik heb me wel eens afgevraagd waarom sommige artiesten en mensen uit deze artistieke wereld zich anders
willen voordoen dan ze zijn en/of waarom ze door anderen anders worden voorgespiegeld aan de medemens. In dit geval doel ik op het gegeven dat Dick Harris in Den Haag zou zijn geboren. In mijn archief vond
ik aantekeningen terug uit een artikel dat ooit in de maand mei 1968 werd gepubliceerd in de kranten van
de GPD, de Gemeenschappelijke Persdienst. Het artikel had betrekking op het gegeven dat Dick Harris net
veertig was geworden.
Volgens voornoemd artikel was hij al 23 jaar binnen de showbusiness actief en had hij op 17-jarige
leeftijd zijn naam laten veranderen in Dick Harris.
In werkelijkheid heette hij Dickie Hemmes en was
hij geboren in Groningen. Het bleek dat zijn succes
met ‘het Gouden Roos programma’ hem dermate
veel positieve pluimen en reacties had opgeleverd
dat in mei 1968 al werd gesproken over een eventueel internationaal succes als regisseur.
Harris, die we al tegenkwamen als regisseur bij
de activiteiten van RTV Noordzee, dat vanaf het
REM-eiland in 1964 haar programma’s uitstraalde,
vertelde in het interview waarom hij van naam was
veranderd: “Ik heb in Duitsland gewerkt, veel in
België, Italië en Scandinavië. Vandaar ook dat ik
voor ‘Harris’ heb gekozen. Kijk, ‘Hemmes’ klinkt voor het buitenland te moeilijk. ‘Harris’ is veel meer internationaal. Ik heb die naam gepakt en hem maar gehouden ook.”
Behalve de optredens in het binnen- en buitenlandse amusementsgebeuren waren er voor Dick Harris in
de eind jaren vijftig van de vorige eeuw vrij spoedig engagementen bij de Nederlandse radio. Zo praatte hij
diverse programma’s aan elkaar en was tevens in diverse programma’s voor kleuters te horen, terwijl ook
lichte muziekprogramma’s op de Hilversumse radio zijn stem toebehoorden en wel via de VARA.
Dick Harris en televisie werd het pas
in 1961. De NTS begon met de eerste regisseurscursus. Harris werd door
zijn werkgever naar deze eerste cursus
gestuurd en de ontwikkeling ging zeer
voorspoedig en Dick bleef drie jaren bij
de VARA aan de slag. Vijfendertig programma’s waren in die periode uitgezonden onder zijn eindregie, waaronder
17 shows met Rudi Carrell.

Dick Harris in 1968

De naam van Dick Harris ging na de
winst in Montreux de internationale pers
in en bleef hangen bij de belangrijke
mensen uit het vak. Harris stelde in mei
1968 echter (voorlopig) in Nederland te
blijven en stelde zelf: ‘’Ik pionier graag.
Vlak na die Zilveren Roos in Montreux
werd in 1964 de REM opgericht. Ik dacht: dat is iets voor mij. Helpen opbouwen van een nieuw station en
tevens een beetje pionieren, zoals ik altijd graag doe.”
Dick Harris was praktisch vanaf het begin van RTV Noordzee betrokken en zei daarover in 1968: “Enfin, je
weet hoe het allemaal gelopen is. Ik ben bij de REM gebleven, van de oprichting tot de liquidatie.” Niet veel
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later na het verdwijnen van RTV Noordzee, in december 1964,
werd het vooral Duitsland als het ging om de werkzaamheden van
Dick Harris. Men had de prestatie van het winnen van de Zilveren
Roos niet vergeten en dus werden De Rudi Carrellshows er gretig
afgenomen.

- advertentie uit mei 1970 -

De directie van de Duitse televisie had er echter bij bedongen dat
Dick Harris de shows zou komen regisseren. Een kleine jaar lang
bleef Dick Harris vervolgens in Duitsland hangen. In die tijd begon
hij — naar eigen zeggen – pas zo’n beetje te begrijpen hoe het
televisiewerk echt werkte. Maar hij bleef er niet lang hangen. De
reden van zijn terugkeer naar Nederland had alles te maken met
de start van een nieuwe omroep, de TROS, die was voortgekomen
uit het RTV Noordzee project.
Dick Harris daarover in 1968: “Ik dacht dan gaan we maar weer
eens fijn pionieren bij de TROS. Maar niets is minder waar want
de TROS draait gewoon mee, net als de andere omroepen. Er zijn
echter alleen wat minder regisseurs. Hier moet ik zo ongeveer
op alle terreinen wat doen. Krankzinnig, maar het is niet anders”.
Hoewel men in Hilversum regelmatig beweerde dat Harris op dat
moment de enige TROS-regisseur was, die er echt iets professioneels van maakte, bleek de TROS-periode voor Harris toch niet zó
geslaagd en leek hij in 1968 onzeker over zijn toekomst.
“Ik weet nog niet wat ik ga doen. Per 1 augustus loopt mijn contract daar af. Misschien blijf ik — als ze me tenminste een nieuw
contract willen aanbieden. - Aan de andere kant wil ik wel graag
terug naar Duitsland. Ik heb een aanbieding uit Stuttgart maar ik
weet nog helemaal niet voor welk soort programma’s. Ik wil beslist
graag terug naar Duitsland gaan. Duitsland en Nederland zijn op
televisiegebied in geen velden of wegen met elkaar te vergelijken.
Dat zou net zoiets zijn als Shakespeare tegenover de inhoud van
‘dé Lach’ te stellen. Ze hebben er meer geld, meer ruimte, meer
mensen en meer tijd en dat alles is te brengen ónder de grote
noemer: meer geld.”
Over de televisie in Nederland stelde Dick Harris destijds dat het
een heel vervelend iets was geworden: “Men is hier volkomen verstrikt geraakt in een enorme papierwinkel. Als je nagaat dat er bij
de NTS zo’n 1700 mensen werken van wie er 1400 op het kantoor
zitten. Dat slaat toch nergens op. Dat wil zeggen dat 300 man
het programmawerk dienen te doen. Het komt hier voor dat een
regisseur in vier weken tijd voor vijf programma’s dient te zorgen.
Waanzin.”
In Duitsland maakte hij er één programma per maand, maar dan
ook goed. Andermaal Harris: “We hebben hier in Nederland genoeg capabele mensen. Ze werken hard, te hard omdat ze wel
moeten. Snel kunnen werken als het nodig is heeft natuurlijk voordelen. Maar geef mij dan Duitsland maar.”
Jarenlang bleef hij er fantastische programma’s produceren maar
belastingproblemen in het land zorgde ervoor dat Harris vluchtte
naar de Filipijnen. In 2010 kwam Dickie Hemmes in Den Haag, dat
dan wel weer, te overlijden.
FREEWAVE

Nostalgie

• 15

tekst: Lieuwe van der Velde


deel 2

In 2 delen schrijft Lieuwe over de rol van (Britse) vrouwen in de Eerste Wereldoorlog. We eindigden deel
1 met het gegeven dat arbeidsters in de munitiefabriek het idee opvatten om met regelmaat een partijtje
voetbal te gaan spelen. Dat werd niet meteen met gejuich ontvangen....
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 onderlinge competitie en door
deze te winnen kreeg elk teamlid een medaille. Op de medaille staat: ‘Alfred
Wood munition girls cup’ en deze is op de nevenstaande foto te zien. Ook nog
een bedankbriefje voor een gespeelde wedstrijd:

En in Engeland, waar
niet veel gesloopt wordt,
zijn de munitiefabrieken
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 bomen. (Zie

foto bovenaan
bladzijde.)

deze

Om zo veel mogelijk vrouwen gemotiveerd te krijgen regelde Lloyd George lezingen en een demonstratie,
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 begon te ijveren om vrouwen in de fabrieken de plaats van mannen te laten innemen, zodat
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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 toegesproken door Lloyd George zelf.
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.

Lloyd George spreekt

De Duitsers schoten
trouwens minstens
zoveel granaten terug. En in 1916 nam
het aantal gewonden dus enorm toe. Die moesten allemaal 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 uiteindelijk 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 gesteld, of zelfs gevorderd. Maar zover kon je het
beter niet laten komen, want als je huis gevorderd werd kreeg je geen
geld van de regering. Voor wie de serie Downton Abbey heeft gevolgd
weet vast nog wel, dat ook daar een gedeelte van het grote huis werd
ingericht als ziekenhuis.
De grote groep van niet professionele verpleegsters werd de VAD genoemd (Voluntary Aid Detachments). Eind 1917 stelde lady Stanford haar
grote huis Dunham Massey ter beschikking aan het Britse Rode Kruis.
Haar dochter, Lady Jane Grey, was toen al werkzaam als VAD.

Lady Jane Grey

Op de foto zien we het imposante landhuis.
In 1917 waren er in totaal
75.000 VAD ’s werkzaam in
de verpleging. Bijna elk groot
landhuis en andere grote geFREEWAVE
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bouwen werden als noodziekenhuis gebruikt. Het was een imposante organisatie. Deze werkzaamheden
vormden absoluut geen bedreiging voor de mannen. De vrouwen werkten voor inkomen en als de oorlog
voorbij zou zijn namen ze geen werk in wat mannen later konden doen.
Elsie Inglis

Anders werd er tegen de vrouwelijke artsen aangekeken. In
1914 waren er 500 afgestuurde vrouwelijke artsen in Engeland. Wettelijk was hun beroep wel aan bepaalde regels gebonden. Zo mochten ze alleen maar vrouwen en kinderen
behandelen. Op de universiteit mochten vrouwelijke artsen
ook niet bij anatomische lessen zijn, waar een, uiteraard
overleden, man bij betrokken was. In deze tijd is deze regelgeving volstrekt ondenkbaar, maar zo was de wet toen
gesteld. Maar sommigen trokken zich van al dat krampachtige gedoe niets aan.

Elsie Inglis was een afgestudeerde arts en had veel contacten binnen de medische wereld. Dus ging ze bijvoorbeeld
naar het ministerie van Oorlog. Daar werd ze hartelijk ontvangen. Ze vertelde dat ze vrij eenvoudig honderden vrouwelijke artsen kon vinden, die mee konden helpen om alle
mannen te behandelen. Nadat ze haar verhaal had gedaan werd haar verteld, om vooral naar huis te gaan en
stil te blijven zitten! (Dear lady, please go home and sit still; maybe you can read a book). Naast Elsie waren
er nog twee vooraanstaande dokters,
die ook werkzaam waren geweest als
suffragette. Dit waren Flora Murray en
Louisa Garrett Anderson. De laatstgenoemde was de dochter van de eerste vrouwelijke arts in Engeland. Op
de foto is links Anderson en rechts zit
Murray.
In Frankrijk was er geen sprake van
dit soort wetgeving en dus vertrokken
de drie vrouwen naar Parijs. Ze richtten daar het Women Hospital Corps
op. In de krant was dit te lezen.
In Parijs vonden ze met veel medewerking van de regering een leegstaand gebouw en hierin zijn ze begonnen. Nadat het ministerie van Oorlog
dit succesvolle ziekenhuis in Frankrijk een tijd had aangezien, gingen ze uiteindelijk overstag. Ze konden naar
Londen komen, en daar stond een compleet ingericht ziekenhuis voor hun klaar met 500 bedden. En bovendien mochten ze daar ook mannen behandelen. Dat zal ook moeilijk anders gekund hebben. De gewonden
van het front waren vrijwel alleen
maar mannen. Maar de drie vrouwen gingen zelfs een stap verder
en eisten, dat er in dit ziekenhuis
alleen maar vrouwen zouden werken. Zo niet, dan gingen ze weer
terug naar Frankrijk. Met tegenzin
ging de Britse regering uiteindelijk
akkoord.
En van de publiciteitsafdeling van
het Victoria en Albert Museum in
Londen kreeg ik een paar prachtige foto ’s van dit ziekenhuis. Het
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was een ansichtkaart, die de
gewonden naar huis konden
sturen.
De lange rij ambulances kwamen meestal s ‘nachts aan.
En dan werden er gemiddeld
1800 gewonden afgeleverd.
Ze werden vanuit Frankrijk
en België verscheept naar
Engeland met torpedobootjagers (destroyers), zeer snel
varende marineschepen. Ze
konden gemakkelijk 30 knopen halen (55,5 km per uur!).
De snelheid was nodig, om eventuele torpedo’s van duikboten te ontwijken. Het ziekenhuis werd al snel beroemd, niet alleen om de wondverzorging maar ook om de geestelijke verzorging. De artsen eisten dat er
dagelijks verse bloemen op de afdeling stonden en dat de gordijnen zo veel mogelijk open waren. Dus ook
de gordijnen, tussen de bedden. Dat gaf ruimte en licht. En het waren allemaal mannen, dus geen probleem.
Mannen die op het slagveld
zoveel hadden gezien en allang blij waren dat ze behandeld werden. Die maakten
zich echt niet druk om gordijnen. Maar ook scharrelde er
de hele dag een hondje tussen de bedden. Dat vonden
de mannen geweldig en het
beestje kwam aan aandacht
niets tekort. Op de foto met
een deel van het personeel is
het beestje goed te zien.
Voor de gewonden, die buiten
konden komen, werd ook afleiding geregeld. Afleiding in
de vorm van bokswedstrijden,
optredende artiesten en vooral weer bloeiende bloemen.
Dit alles zorgde er voor dat
er veel mannen de verschrikkingen van de oorlog konden
overleven. In totaal zijn er
ongeveer 26.000 mannen
binnengekomen voor verpleging. In 1917 werden Murray
en Anderson door de Britse
koningin onderscheiden voor
hun fantastische werk.
Tijdens hun toespraken benadrukten de artsen dat hun onderscheiding eigenlijk toekwam aan het totale
personeel. Zonder dezen hadden ze het uiteraard niet gered. En dat ze stelden ook geen tijd meer te hebben,
maar direct weer aan het werk wilden. Dit gaf enige hilariteit in de zaal, maar ze meenden het absoluut. De
bijbehorende medailles zijn nu te zien in het Victoria en Albert Museum.
Het Endell ziekenhuis is verdwenen. Het is gedurende de Tweede Wereldoorlog getroffen door een bom. Het
FREEWAVE

Nostalgie

• 19

heeft plaatsgemaakt voor flats met eigen
ondergrondse parkeerruimte. Op de foto is
het gebouw te zien.

In 1917 waren vrouwen betrokken bij alle
werkzaamheden in Engeland. Dat moest
ook wel, want de oorlog eiste steeds meer
mannen. Mensen in Engeland moesten uiteraard ook eten en om de oogst binnen te
halen waren destijds ook veel mensen nodig. De verdiensten waren lager, maar de
werkomgeving was vele malen beter. Uiteindelijk lukte het ook daar om voldoende
vrouwen te interesseren voor dit werk. Dit
noemden ze de Women’s Land Army.
En zo kwamen vrouwen, die totaal geen
ervaring hadden met het boerenleven, terecht tussen de varkens en de koeien. Maar ook het binnenhalen van de oogst was, zeker toen, erg belangrijk. Net als bij de werkers in de fabrieken en de verpleegsters, leerde dit snel. Toen op 11 november 1918
de wapenstilstand een feit werd, vielen de munitiefabrieken vrijwel stil. Plotseling hielden daardoor bij veel
vrouwen de inkomsten op! Maar in hun contract stond: during the duration of the war. En daar hadden ze
voor getekend.
Een week na de wapenstilstand liepen
maar liefst 6000 munitionettes door
Londen naar de regeringsgebouwen.
Ze wilden dat hun werk gewoon doorging en dus ook hun inkomsten bleven
komen. Daar waren ze de afgelopen
jaren aardig aan gewend geraakt. Ze
werden luid aangemoedigd voor vele
soldaten. Maar helaas, contract was
contract en begin 1919 waren er weer
net zoveel vrouwen aan het werk in de fabrieken als voor de oorlog. Heel veel vrouwen kwamen weer in de
verzorgende sector terecht. Dus bijvoorbeeld als verpleegster of in dienst bij rijke families. Op een aanplakbiljet van de regering stond, dat er weer een beroep op de vrouwen werd gedaan. Maar die keer niet in de
fabrieken, maar thuis. Om kinderen op te voeden, het huis schoon te houden etc.
Volgens de regering was dat op dat moment belangrijker dan ooit, om de mannen die zoveel hadden doorstaan aan het front, een gezellig thuis te geven. Mary MacArthur had hier stevig commentaar op; de nieuw
ontstane situatie was precies hetzelfde als de oude, van voor de oorlog. Maar toch was er in die vier jaren
aardig wat veranderd. Vrouwen hadden zelf meegemaakt, dat ze ook werk in de fabrieken konden doen. Dat
ze een draaibank konden bedienen etc. en hierop speelde een suffragette van het eerste uur, Maude Roydon,
(23 November 1876 – 30 Juli 1956), netjes op in. Ze was ook dominee. En in 1922 hield ze een preek in een
kerk in Londen.
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Een vrouw op de kansel was voor de oorlog volstrekt onmogelijk. Maar vervolgens kon het wel en ze hield een
vurig pleidooi om de invloed van de vrouwen in de kerk
groter te maken. En niet alleen in kerk, maar in alle takken van de samenleving. Het heeft een paar jaar geduurd,
maar uiteindelijk was dit gelukt. Het is alleen buitengewoon jammer dat hier een dergelijke oorlog voor nodig
was geweest, om het proces goed op gang te krijgen. Een
oorlog die tot toen zijn weerga niet kende wat betrof het
aantal doden en gewonden. Niemand dacht toen dat het
nog erger kon.

Maude Roydon

Twintig jaar later zat niet alleen Engeland maar de hele
wereld weer in een oorlog. Mensen leren soms moeilijk.
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Een terugblik naar eind jaren zestig van de vorige eeuw. In die tijd was het luisteren naar de radio en het
kijken naar de televisie in Nederland aanzienlijk beperkter dan een halve eeuw later. We hadden drie Hilversumse radionetten en twee televisienetten. Verder was er in een aantal provincies, al dan niet met elkaar
gekoppeld, sprake van regionale radio. Televisie, verzorgd door de regionale omroepen, zou pas in de midjaren negentig van de vorige eeuw van start gaan.
Maar er werd volop gediscussieerd over de mogelijkheden van een bredere vorm van regionale radio en de
invoering van regionale televisie, zoals op 9 oktober 1968 toen er in de Tweede Kamer een nota werd toegezegd over dit onderwerp. Het waren de toenmalige ministers Klompé, Bakker en Witteveen die de leden
van de Tweede Kamer een nota hadden toegezegd over het standpunt van de regering ten aanzien van de
educatieve en de regionale televisie- en radio-uitzendingen.
Dit bleek uit de verschenen memorie van antwoord op het voorlopig verslag over de Wet op de Omroepbijdragen. In de memorie van antwoord werd een hogere kijkgeldheffing van bezitters van een kleurentelevisieontvanger van de hand gewezen. Dit zou, aldus de bewindslieden, niet stroken met het doel dat met de
invoering van de kleurentelevisie was beoogd. Ten overvloede werd daarbij nog opgemerkt, dat het hierbij
niet alleen ging om ondernemersbelangen, maar vooral om het grote belang van de werkgelegenheid en de
exportmogelijkheden. Een groot deel van de productie van kleurentelevisies was in handen van Philips, die
alle belang had bij hoge exportcijfers. De kleurentelevisie was in Nederland destijds nog maar net ingevoerd
en bij lange na niet waren de programma’s in kleur te zien. Er kon eerder gesproken worden van mondjesmaat en bovendien was het aantal uitzenduren via de twee televisienetten beperkt.
Hoe werkte dat destijds in de jaren zestig met de betaling van deze bijdragen? Eens, per kwartaal, kwam er
een rekening van de ‘Kijk- en Luisterdienst’ binnen, waarbij verzocht werd deze uiterlijk op de 15de van de
daarop volgende maand te voldoen via het loket van het postkantoor. Lang niet iedereen was in het bezit
van een giro- of bankrekening en bij mijn werkgever, het Provinciale Elektriciteitsbedrijf voor Groningen,
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werd een groot deel van de salarissen nog contant uitbetaald. Afhalen bij mejuffrouw De Vries aan de ‘Kas’
of aangetekend toegestuurd krijgen van het salaris via de post was het toenmalige gebruik voor diegene die
geen giro- of bankrekening had.
De nota van de dienst die gelden diende in te zamelen om de radio- en televisieorganisatie in ons land
draaiende te houden, werd meestal een tijdje op de
schoorsteenmantel in de kamer gezet totdat het moment daar was dat het echt op betalen aankwam.
Hoe vaak ben ik wel niet, met de nota in de hand, op
verzoek van mijn moeder naar het postkantoor geweest, om deze betaalbaar te stellen. Keurig kreeg je dan een strookje mee terug, voorzien van een speciale
zegel en stempel, ter bewijs van betaling. Dit strookje werd dan achter de geluidsbox van de draadomroep
gedaan. Immers, als er controle van de ‘Kijk- en Luisterdienst’ kwam of de rekening wel was betaald, diende
het bewijs te worden getoond.
Het was de tijd dat er in Nederland nog lang geen sprake was van commerciële radio- en televisiestations;
daar dienden we nog een tweetal decennia op te wachten. Het geïncasseerde geld was ter financiering van
de wat we heden ten dage publieke omroepen noemen. Er was wel, hoewel op kleine schaal, reclame op
radio en televisie gekomen, maar dat was bij lange na niet genoeg om de radio en televisie draaiende te houden. Trouwens ook heden ten dage dient het merendeel van financiering van deze tak van radio en televisie
nog steeds uit de staatskas te komen. Zoals er veel veranderde in de jaren zestig van de 20ste eeuw, werd
er ook gewerkt aan de omzetting van de kijk- en luisterbijdrage in de zogenaamde ‘Omroepbijdrage’. Dit was
een verplichte bijdrage voor hen die in het bezit waren van een radio en/of televisie.
Per 1 januari 1969 trad de zogenaamde ‘Wet op de Omroepbijdragen’ in. Vanaf dat moment werd het merendeel van de Nederlandse bevolking geacht ook in het bezit te zijn van een giro- dan wel bankrekening om
het aantal dure handelingen op het postkantoor tegen te gaan. Aan voornoemde wet zaten nogal wat haken
en ogen, zodat de brave burger nog beter gecontroleerd kon worden en bovendien verplicht werd nog meer
gelden af te staan aan de overheid. De omroepbijdrage bevatte ondermeer de regel dat er een vaste bijdrage
per gezin of alleenwonende diende te worden betaald ter hoogte van f 75,00, dat via halfjaarlijkse inning
diende te worden voldaan. Deze bijdrage was
bestemd voor het in het bezit hebben van één
of meerdere televisietoestellen, één of meerdere
radiotoestellen en/of draadomroepaansluiting.
Deze regeling viel onder de categorie: Omroepbijdrage A. Veel mensen hadden in die tijd nog
geen televisietoestel en dus was er in de Wet op
de Omroepbijdragen ook een categorie B opgenomen. In deze categorie vielen die personen die
alleen in het bezit waren van één of meerdere radiotoestellen en uiteraard diende de mensen, die
binnen deze categorie vielen, minder te betalen,
namelijk f 24,00 per jaar onder de voorwaarde
dat dit bedrag in één keer diende te worden voldaan.

Sony tv,
1968

Met de nieuwe regeling verviel de afzonderlijke
heffing voor het in het bezit hebben van een autoradio dan wel het in het bezit hebben van een
radiotoestel dat buiten de woning werd meegenomen. Voorheen was het ook gebruikelijk dat
de Nederlander die in het bezit was van een
radio- en/of televisietoestel in een zogenaamde
nevenwoning, zeg maar tuin- of vakantiehuisjes,
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een aparte bijdrage diende te betalen. Nieuw in de regeling was dat
meerderjarige inwoners, dus diegene die ouder waren dan 18 jaar, en
die in het bezit was van een eigen ontvangsttoestel in hun slaapkamer,
een aparte bijdrage diende te gaan betalen. De overheid dacht met de
nieuwe regeling wel aan de personen die medio 1968 volgens de oude
regeling een bijdrage hadden betaald. Daarin werd namelijk duidelijk
rekening gehouden met het gegeven of de hoofdbewoner van een
huis al dan niet had toegestaan of er meer dan één radio- en televisietoestel in het huis aanwezig waren. Was er een tweede of meerdere
toestellen in huis aanwezig dan werden dezen apart belast.
In een landelijke campagne van de Dienst Omroepbijdragen, die in
advertenties in zowel landelijke als regionale kranten verschenen,
werd dan ook aangekondigd dat diegene die in de loop van 1968 voor
extra toestellen voor de periode van een jaar kijk- en luistergeld hadden betaald, een restitutie van te veel betaalde bijdrage medio 1969
konden verwachten.
Ook was de regeling opgenomen dat diegene die om bepaalde redenen vrijstelling had gehad van kijk- en luistergeld, automatisch ook
vrijstelling zou krijgen van het betalen van de verplichte omroepbijdrage. Het ging hier voornamelijk om
gezinnen die om wat voor redenen dan ook in financiële problemen zaten en via de gemeentelijke weg
vrijstelling van betaling hadden aangevraagd en verkregen. Wel werd duidelijk in de advertentiecampagne
aangeven dat een hernieuwd verzoek tot vrijstelling van betaling van de verplichte omroepbijdrage twee
maanden voor het einde van 1969 diende te worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar
men woonachtig was.
Uiteraard was er ook in de nieuwe wet opgenomen dat bepaalde groepen onder bepaalde omstandigheden
vrijstelling konden krijgen van de verplichte betaling van de Omroepbijdrage. Daarbij dient te worden gedacht aan vooral blinden, slechtzienden en doven. Wel diende daarvoor een schriftelijk verzoek in te worden
gediend aan de Dienst Omroepbijdragen, die destijds gevestigd was aan de Hofweg 3 in ’s-Gravenhage.
Naast de omroepbijdrage voor gezinnen werd het in het bezit hebben van ontvangsttoestellen in kantoren,
werkplaatsen, fabrieken, kantines, winkels en dergelijke apart belast. De campagne van de overheid had in
de advertenties ook nog een goede raad aan diegene die meer dan één toestel in het bezit had en wel dit
vooral te melden daar, wanneer de controle ambtenaar aan huis kwam, een overtreding zou worden bestraft:
‘Dit is bijzonder onverstandig! Zij riskeren een strafvervolging en
zware boetes. Wij geven deze mensen een goede raad. Begin
1969 met een schone lei. Doe op het postkantoor aangifte’.
Met de start van een nieuwe eeuw werd met ingang van 1 januari
2000 de verplichte Omroepbijdrage naar het verleden gestuurd.
De overheid haalde vanaf dat moment haar bijdrage aan de publieke omroepen uit de pot verplichte belastingen. Al betalen we
dan mee aan de financiering, het gebeurt op een meer eerlijke
manier als in het verleden. Maar hoe anders kan het ook zijn
als we kijken naar onze Oosterburen, Duitsland, bestaat er nog
steeds de jaarlijkse bijdrage aan kijk- en luistergelden en werd
begin dit jaar bekend dat bepaalde groepen, zoals de doofblinden,
wettelijk wel worden belast tot het betalen van de bijdrage, maar
gelukkig een verzoek tot vrijstelling kunnen indienen. Het bedrag
van de gecombineerde heffing van het kijk- en luistergeld werd
vanuit de overheid als niet overmatig genoemd. Het voorgestelde
tarief zou slechts weinig gaan verschillen van de tarieven in Duitsland, Frankrijk en Italië.
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Een tijdsmomentje

tekst: Hans Knot
foto: Slaapkamermuur Hans Knot, 1973

Dit keer neem ik u in een tijdsmomentje mee naar de maand juni 1973. In het gebouw van Tweede Kamer
in Den Haag werd er eerder dat jaar, op 18 april, een hoorzitting gehouden waarbij tal van bekende Nederlanders hun woordje deden tot behoud van de zeezenders. Dezelfde dag trok er een enorme menigte, vooral
jongeren, vanaf het Malieveld door de straten van Den Haag richting de Tweede Kamer om te demonstreren
voor het behoud van Radio Veronica en de andere actieve zeezenders. Eerder al was er in 1971 een actie
geweest onder het motto: ‘Veronica blijft als U dat wilt’ en al vrij snel na de happening in april 1973 bleek dat
er weinig hoop was dat de zeezenders zouden mogen blijven uitzenden zonder dat de medewerkers strafbare
feiten konden plegen. Met andere woorden er zat een wijziging van de wetgeving aan te komen.
Reden genoeg om actie te ondernemen vonden zowel de
directie van Radio Veronica
als die van Radio Noordzee.
Het was in die tijd voor velen
een kwestie vergelijkbaar als
die met de Rolling Stones en
The Beatles een tiental jaren
eerder. Je was voor het ene radiostation en niet voor allebei.
Wat betreft de voorkeur voor
een radiostation in 1973 viel
bij mij de keuze al een paar
jaar op Radio Noordzee en
haar Engelstalige zusje RNI. Ik
vond dat er veel meer leven in
de brouwerij zat bij het beluisteren van de programma’s dan
bij die van Radio Veronica. Dit
kwam voornamelijk omdat de
internationale service van RNI
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totaal live vanaf boord werd uitgezonden en dat een deel van de programma’s van Radio Noordzee ook live
werden gepresenteerd door een team dat ook verantwoordelijk was voor de nieuwsvoorziening vanaf het
zendschip MEBO II.
En het waren niet zo maar jonge kerels die de programma’s van de Nederlandse service presenteerden. Een
groot deel van hen had een gedegen opleiding gehad binnen een van de beste scholen op dit gebied destijds,
de ziekenomroep Lucas van het gelijknamige ziekenhuis in Amsterdam. Daar hadden ze wel geleerd wat
productiewerk was; hoe ze prachtige jingles konden maken en welke presentatiestijl het beste gevolgd kon
worden. Bovendien had men een schat aan kennis inzake instrumentale muziek die voor productiedoeleinden
kon worden ingezet.
Beide voornoemde radiostations zetten zich vervolgens in te komen tot een grote schare luisteraars die zich
in de toekomst als lid wilden beschouwen van of de VOS, de latere VOO, dan wel de Stichting RTV Noordzee.
Prachtige jingles werden er voor de actie geproduceerd terwijl in de startweek van de actie een lied werd
voorgesteld, dat elk uur werd gebruikt in de uitzendingen van de Nederlandstalige service. Het was het
nummer ‘Geef Ons Een Kans’ - Radio Noordzee Koor met Peter Holland als lead-vocalist (Elf Provinciën). Op
de b-kant van de single waren jingles van Radio Noordzee terug te vinden. Op 22 juni werd de actie vanaf
de Noordzee met live programma’s begeleid en vier dagen later werd het duidelijk dat de wet tegen de
zeezenders er zeker zou komen daar de leden van de Tweede Kamer hadden besloten dat het Verdrag van
Straatsburg zou worden ondertekend.
Aangezien Jacob Kokje en ikzelf eerder
dat jaar, in de maand mei, de RNI dubbellp, die deels in samenwerking met
medewerkers van RNI was geproduceerd, ten doop hadden gehouden, lagen er al de nodige contacten ten burele
van John de Mol sr.
Vrij snel werd duidelijk dat men een ledenwerfactie wenste op te zetten onder het motto ‘Radio Noordzee
Hou em in de lucht’. Men wilde dit gaan doen met inzet van particulieren als ook een eigen promotieteam
en winkeliers. Jacob kwam met het idee via de telefoon om gezamenlijk ook mee te gaan doen aan deze
werving. En zo kregen we de beschikking over een heus pakket aan promotiemateriaal bestaande uit posters,
de welbekende ‘Hou em in de lucht’ stickers en inschrijflijsten voor mensen die zich bereid voelden zich in
te schrijven als lid voor de periode 1973/1974 van de Stichting RTV Noordzee, die als postbusadres 338 in
Bussum had.
In een begeleidende brief was instructie te vinden evenals dat werd aangegeven in hoeverre de administratie
diende te worden bijgehouden als ook hoe de ingehaalde gelden dienden te worden overgemaakt naar de
Stichting RTV Noordzee. Als ik me zo herinner na vele decennia zijn we destijds ondermeer 2 discotheken
in het Groninger Winschoten in geweest. Het was de discotheek van Royal York en die met de mooie naam
Just Fancy. De laatste was vernoemd naar een van de grote hits van de formatie The Ro-d-ys, die uit Oude
Pekela in de directe omgeving van Winschoten, afkomstig was. Een van de voormalige leden van de groep
had die discotheek opgericht.
In die discotheken en later in Groningen hebben we een ontelbare hoeveelheid stickers uitgedeeld, maar
zover ik kan herinneren hebben we geen lijsten bijgehouden, noch gelden geïnd. Het was de snelste manier
om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid tot lidmaatschap onder aandacht te brengen. En wees eerlijk
inschrijven in een swingende discotheek lijkt niet verstandig.
De actie van het promotieteam van Radio Noordzee, ondersteund door het programmateam van het station
en vele vrijwilligers, had echter niet het resultaat dat men verwacht had. Niet meer dan 35.000 Nederlanders
hadden zich als lid aangemeld waardoor het indienen van een licentieaanvraag er niet werd gedaan en er na
31 augustus 1974, toen de allerlaatste uitzending van Radio Noordzee werd uitgezonden via ondermeer de
220 meter middengolf, geen sprake meer was van ‘Hou em in de lucht’. En de stickers en posters die over
waren kregen een plek op de slaapkamermuur.
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Een omroepmonumentje:

dr. E.D. Spelberg



Het volgende bericht dat ik in het archief terugvond deed me denken aan de tijd dat in de Tweede en Eerste Kamer van het Nederlands Parlement voornamelijk zwart geklede en vaak conservatieve leden zaten
en waarbij de man/vrouw verhouding nog helemaal niet een bespreekbaar punt was. Wel waren er soms
Kamerleden die met een dubbele pet in de volksvertegenwoordiging zaten, zoals bijvoorbeeld vanuit de
omroepwereld.
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Het laatste is trouwens niet van toepassing op de persoon in het berichtje want dat ging over een omroepmedewerker die op een andere manier grote bekendheid had gekregen. Op 6 juni 1968 kwam namelijk op
70-jarige leeftijd dr. E.D. Spelberg, die al enige tijd ziek was, te overlijden in het rusthuis van de Nederlandse
Protestanten Stichting ‘Braamhage’, gevestigd in Soest. Hij was daar opgenomen om de laatste periode van
zijn leven te worden ondersteund. De daarvoor laatste jaren, na zijn pensionering, woonde Evert Dirk Spelberg in het Gelderse Epe.
Spelberg, die zijn studie in eerste instantie volgde aan de landbouwhogeschool in Wageningen, stopte op een
bepaald moment met deze studie. Hij was onder invloed gekomen van personen in de vrijzinnige christelijke
jeugdbeweging, wat hem er toe bracht over te schakelen op de studie Theologie, dat hij studeerde aan de
universiteiten van Utrecht en Leiden. Na zijn afstuderen werd hij eerst dominee in Egmond aan den Hoef en
later in Nijmegen.
Hij was ondertussen een van de oprichters van de toen nieuwe omroep VPRO en werd tot predikant-secretaris benoemd. De Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep had ook een eigen weekblad, ‘Vrije Geluiden’,
waarvan Spelberg de hoofdredacteur werd. Dit betekende tevens dat er wekelijks een stichtelijke rubriek
voor de leden van de omroep van zijn pen in het blad verscheen.
Aan zijn in Utrecht behaalde titel van drs. was er nog geen volle tevredenheid en hij besloot door te gaan met
de studie door zich in te zetten voor het schrijven van een proefschrift, waarop hij uiteindelijk in 1945 zou
promoveren aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Het werk kreeg de titel ‘Een radiogemeente’ mee.
Spelberg kwam in 1936 in vaste dienst van de VPRO, als predikant-secretaris, in feite directeur. Hij verzorgde
vele uitzendingen, zoals morgen- en avondwijdingen en religieuze voordrachten. Zijn bekendste programma
was de serie: ‘Gesprekken met luisteraars’.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gedroegen de meeste omroepbestuurders zich zeer meegaand ten opzichte
van de bezetter. Zo niet Spelberg
en zijn vrouw Laurina Stokmans,
die ook een vaste medewerker van
VPRO-programma’s in de begintijd
was. Nadat in 1941 de omroepverenigingen waren opgeheven
en de Nederlandsche Omroep
de uitzendingen overnam, werd
in het VPRO-gebouw een crèche
voor kinderen van NSB-omroepmedewerkers gevestigd. De Spelbergs mochten wel boven de oude
studio blijven wonen en dachten:
hier zal men wel geen onderduikers zoeken, en dus namen ze een
Joods jongetje in huis. Het pand
was gevestigd aan de statige ‘sGravelandseweg en het was de
Achterzijde van de eerste VPRO-villa
eerste villa die de VPRO aankocht.
Van 1945 tot 1947 was dr. Spelberg programmadirecteur van ‘Radio Nederland in de Overgangstijd’, waarna
zijn herbenoeming volgde tot predikant-directeur van de VPRO-radio. In 1962 werd hij opgevolgd door ds.
I. J. van Houte.
Een heel interessant artikel over zijn leven en werk is te vinden op: http://resources.huygens.knaw.nl/
bwn1880-2000/lemmata/bwn3/spelberg
En onder de volgende link een 30 minuten documentaire ‘Spelberg is de VPRO, de VPRO is Spelberg’.
https://www.vpro.nl/speel~WO_VPRO_3948245~vpro-5-juli-1963-spelberg-adieu~.html
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De foto van de vlag (blz. 28) drukte de leiding van de VPRO in 1941 af in ‘Vrije Geluiden’ ten teken van de
onafhankelijkheid die de VPRO in oorlogstijd voorstond.
De programmering van de VPRO is afkomstig uit een ingebonden jaargang 1941 van ‘Vrije Geluiden’ in het
bezit van het archief van Freewave Nostalgie.
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Radio en meer
de 60’er jaren

6



In het persoonlijke radiorelaas van Paul de Haan sluiten we de
jaren ‘60 af met de periode 1967-1969.
Mijn luistergedrag was aanzienlijk beter dan mijn schoolgedrag,
wat wil je ook, die school was bijzaak en ik was bezig het medium radio volledig te absorberen. Mijn Engels werd met de dag
beter door te luisteren en Engelse popbladen te lezen, dikke 9 op
de rapporten, de proefwerken Nederlands/Engels vertaalde ik al
tijdens het NL dicteren en leverde deze bij de onderwijskracht in,
met de zeer verwaande opmerking dat er waarschijnlijk maar één
fout in zou zitten, als klasgenoten begonnen met vertalen. Als
beloning werd ik de klas uitgezet.
Proefwerken algebra en wiskunde leverden steevast drieën op.
“Paulus moet het jaar nog maar een keer overdoen en minder
radio luisteren”. In de winterperiode, zeg maar de eerste drie
maanden van het jaar, ontdekte ik ook dat Lux 208 in de vroege
ochtend Nederlandstalig was en tot die tijd ook in Groningen te
ontvangen: luisteren dus. Wie zich nog steeds afvraagt waarom
Radio Veronica tot circa 1966 klonk zoals het klonk mag van mij
aannemen dat de inspiratie voor de sound van dat vroege Veronica in Luxemburg lag bij de Nederlandstalige
uitzendingen. Veronica was niets anders dan LUX NL vanaf een schip. Pas toen enkele Veronica deejays en
technici toch maar eens gingen luisteren naar London en de tapes van WABC uit de VS, begon men het roer
enigszins om te gooien.
Veel werd ook geluisterd naar AFN Bremerhaven op 1142kHz
vanuit Noord Duitsland; in mijn geheugen staat duidelijk de
dagelijkse Platter Party, een uur durend ochtend programma
met de hits van 1967, de Amerikaanse hits wel te verstaan. Het
feit dat ik nauwelijks naar Nederlandstalige stations luisterde,
heeft zonder twijfel bijgedragen aan het feit dat ik ook met
Nederbeat nooit iets heb gehad, Nederlandstalig al helemaal
niet. Brits en Amerikaans, het ging er met de paplepel in. Toen
de zomer van 1967 in alle hevigheid uitbrak en één der mooiste
platen ooit en de enige single die ik ooit kocht, Procul Harum
– ‘a Whiter shade of pale’, de hitparade bestormde werd mij
pijnlijk duidelijk dat het met betrekking tot de Britse zeezenders
zeer binnenkort gedaan zou zijn. De artikelen in Disc and Music
Echo logen er niet om. Record Mirror en New Musical Express
berichtten minder over de zeezenders dan Disc overigens en
circa eind juni werd duidelijk dat 14 augustus 1967 het einde
zou betekenen voor de overgebleven UK zeezenders. Radio 355
stopte al op 5 augustus op een mooie meeslepende manier.
Op die 14de augustus zou rond middernacht, dus van 14 op 15
augustus, de anti-zeezenderwetgeving van kracht worden. En
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het werd Black Monday 14 augustus 1967. Gek
genoeg was die dag de enige dag dat ik spijbelde
van school en mijzelf op mijn kamer aan de Hora
Siccamasingel 395 in Groningen opsloot en om
circa 7 uur in de ochtend begon te luisteren naar
de overgebleven stations met de nadruk op Big
L. Vanaf circa 10.00 uur bleef mijn kleine Phillips
alleen maar afgestemd op Big L. Pete Drummond, Ed Stewart en Paul Kay waren vanaf 10.00 uur tot ‘s middags 15.00 uur de stemmen die Big L Radio London naar het onvermijdelijk niet te bevatten einde praatten.
Om 15.00 uur zweeg op mijn transistor voor altijd het Big L geluid, altijd voorzien van een ‘fluitje’ omdat ze
te dicht tegen AFN Bremerhaven de zender hadden afgesteld.
Gedurende de rest van de dag beluisterde ik nog flarden van het einde van radio Radio 270 en Radio Scotland, gezegd moet worden dat onweer en dus storing op de middengolf het vrijwel onmogelijk maakte. Ook
middernacht op Radio Caroline, zij gingen door, beluisterde ik maar kort. De volgende ochtend 15 augustus
1967 was de middengolf een stuk leger en Caroline South heette opeens Caroline International. Vanaf die
15de veranderde mijn luisterpatroon fors, meer en meer ging ik op de langegolf 1500 meter naar de BBC
Light luisteren, vele ex BIG L jocks waren daar al te beluisteren in een soort overgangsperiode tot 30 september 1967.
Op die datum zou de beoogde opvolger van de Britse zeezenders van start gaan, BBC Radio One op 247 middengolf.
Als snel ontdekte ik dat de 247 een rampzalig slechte golflengte was voor beluistering in Nederland, met name Noord
Nederland. In the UK stonden op verschillende opstelpunten
zenders van de BBC afgesteld op 247 meter middengolf, dat
gaf in the UK geen probleem maar in NL leidde dat tot een
vreemde holle echo sound op 247, feitelijk niet om aan te
horen. Mij was toen al bekend dat 1500 meter langegolf voor
BBC Radio Two gereserveerd werd met de BBC opvatting over
Easy listening maar ook een aantal deeluren met de popservice van Radio One. Eén en ander werd afgewisseld met Radio
Caroline South International en Caroline North International,
deze laatste was in de zeer vroege ochtend en rond middernacht redelijk te ontvangen. In de winter van 1967/1968 was
Caroline North in Groningen goed te ontvangen gedurende
vele uren van de dag.
Op 31 september 1967 begon de beoogde opvolger van de
UK zeezenders, BBC Radio One het pop station van de BBC
op de golflengte 247. Het was inmiddels herfst en het eerste
uur was de ontvangst redelijk en Tony Blackburn zette Radio One uitstekend op de kaart, Big L zonder de
commercials. Maar al snel werd duidelijk dat overdag in Groningen de 247 zeer matig was te ontvangen,
echter als radio anorak luisterde je natuurlijk wel. De indruk die Radio One op mij maakte was dat het station
in tegenstelling tot de zeezenders veel aandacht had besteed aan productiewerk binnen
de uurtjes die de diverse deejays moesten
vullen. Niet vreemd als je bedenkt dat op de
zendschepen de deejay feitelijk ook produceerde maar dat stelde niet te veel voor. Een
stapel platen uit het format, vooral bij Big L,
commercials klaarleggen op cart en de commerciële teksten die live gelezen moesten
worden bij de hand. Zo eenvoudig was het
alhoewel in de decennia na Big L dit station
werd verheven tot hogere wiskunde.
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Bij de BBC werkten binnen een uur Radio One voor je met je ogen kon knipperen maar zo 10 verschillende
mensen met verschillende taken. Vakbondeisen in die tijd. Vaak werden de uurtjes ‘droog’ geoefend in Tops
and Tails, de kunst van de teksten voor aanvang en na het einde van de plaat. Maar ja, die deejays waren
al lang blij dat ze bij the Beeb waren binnengestroomd. Was BBC radio One een slechte opvolger van de
zeezenders? Nee zeker niet maar wel anders.
Intussen op de Noordzee
Studio Caroline North,
was het bij Caroline ‘Biznis as
former sundeck, 1967
Usual’ bij zowel het Noordefoto: Paul de Haan
lijke schip als het South ship.
Beide stations noemden zich
dus Caroline International en
ik herinner me in de maanden
november/december 1967
en januari/februari 1968 de
uitstekende ontvangst van
Caroline North op de middengolf, een klein stukje
verder op de afstemschaal
dan het signaal van Caroline
South International. Het leek
alsof Caroline in die nadagen
van 1967 een volgeboekt
schema had met reclamespots, vele vele werden tussen de platen doorgedraaid.
Feit was wel dat het vooral onbetaalde oude spots waren die gedraaid werden om de indruk te wekken dat
men nog volop commercials verkocht aan grote multinationals.
Tevens waren er minutenlange promotiespots voor Major Minor recordlabel elpees, die brachten veel geld in het laatje, geld dat ondermeer betaald diende te worden aan de Nederlandse rederij Wijsmuller te Baarn,
die beide zendschepen bevoorraadde. De rekeningen werden niet meer
betaald en op 3 maart 1968 werden beide Caroline zendschepen door
Wijsmuller van de Noordzee gehaald en tot mei 1972 in de Amsterdamse
haven geparkeerd. Eerst op de Oranjewerf, later in het jaar 1968 werden
beide schepen in de Oude Houthaven opgelegd.
In juni 1968 maakte ik met permissie een eerste bezoek aan de Mi Amigo en Fredericia, het laatste bezoek was in februari 1972 toen beide schepen met alle deuren open gewoon toegankelijk waren en een
gedeeltelijk leeggeroofde en
vernielde indruk maakten.
De legendarische zeezender
Caroline zweeg in alle talen
vanaf beide zendschepen.
In 1968 besteedde ik meer
luistertijd aan Veronica, BBC,
AFN en Radio Luxemburg.
Later in 1968 verbeterde mijn
vervoerssituatie dramatisch in
positieve zin met de aanschaf
van een plofke <brommer>.
Tijdens de zomervakantie
Berini M21 (Berinimuseum)
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had ik 5 weken lang de zalen van het Academisch Ziekenhuis te Groningen schoon gehouden en met het
verdiende geld kocht ik een Berini M21. Wel, met een Berini M21 deed je als teenager/vrijbuiter jongeling
niet echt mee. Ondanks het oerdegelijke Nederlandse concept van deze plof was het imago niet best voor
jeugdigen. Het was de brommer van de nononsens harde werker die elke dag met het ding gekleed in lange
leren jas en met een Javaanse Jongens in de mondhoek naar het werk ging.
Nee, je kocht of een Kreidler als je een vetkuif had en Rock and Roll prefereerde boven Dylan en Cuby & the
Blizzards. Die laatste groep kocht een Puch of Tomos. Op mijn Berini voorzien van haar in scheiding en een
zwarte hoornen bril op had ik nerd trekjes, niet dat het woord toen al bestond. Om verwarring te zaaien had
ik wel een groene legertas met daarin mijn schoolboeken en op de tas met viltstift geschreven Bob Dylan,
Animals en Cuby, zeker en vast mijn favoriete groepen.
Mijn Philips transistor was voorzien van lange en middengolf, helaas geen korte golf. Daar kwam verandering
in toen ik eind 1968 van mijn opa een oude buizenradio kreeg met een zeer uitgebreide korte golf. Er ging
een wereld voor mij open door overdag en vooral ‘s avonds af te stemmen op de kortegolf. Radio Nederland
Wereldomroep, HCJB the Voice of the Andes, Radio South Africa, Radio Moscow, Voice of America, Radio
Switzerland, Radio Australia. Alle voornoemde stations hadden Engelstalige uitzendingen en ik absorbeerde
met forse teugen.
Rond die tijd kocht ik een voor mijn begrippen vrij duur boek, het
World Radio TV Handbook. Door de hoofdstukken te lezen, die uitleg
gaven over de diverse meterbanden en welke op welk moment van
de dag goede luisterresultaten gaven, begon ik meer van de korte
golf te begrijpen. Terug in de stationsoverzichten stuitte ik onder het
kopje ‘the USA’ op een station op korte golf welke één van mijn absolute favorieten werd. WNYW-Radio New York Worldwide was een
private commerciele radio omroep van CBS met dagelijke nieuws en
muziekprogramma’s op de korte golf, een bijzonder station.
Hier nu verdere WNYW info, veelal uit Wiki: Metromedia bought the
station in 1960. In June 1962, International Educational Broadcasting
Corporation (now Bonneville International), owned by The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, bought WRUL. The station adopted
the slogan ‘Radio New York Worldwide’ and used studios in New York
City and an adult contemporary format, with ABC Radio or CBS Radio
hourly and half-hour newscasts and
from its sister station, WRFM. On-air staff from WRFM would also have
separate shifts on WNYW. There were rumors that the station was being
partially controlled by the Central Intelligence Agency to broadcast anticommunist propaganda.
On June 1, 1966, WRUL changed its call letters to WNYW, which stood for
Radio New York Worldwide. The station attempted to do some commercial
programming, but there were few advertisers because it was difficult to
estimate audience ratings for the wide geographical area that shortwave
stations typically covered.
In 1970, Bonneville offered to sell the station to the U.S. government for a
token payment of one dollar, for use by the Voice of America, but no sale
materialized. In 1974, Bonneville sold WNYW. The callsign was assigned
to a Fox Broadcasting Company station, WNYW (formerly Metromedia station WNEW-TV and DuMont Television Network station WABD), in New York
City.
In 1969 nam de radiohobby een nieuwe wending. Samen met een buurjongen kochten we een Jostykit fm meetzendertje. 9 volt batterij er aan en een stukje snoer als antenne! Dipool nooit van gehoord.
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Een frequentie- en programmaoverzicht
van WNYW, eind 1969/ begin 1970

Deze buurjongen had een kleine portable
philips taperecorder. Bij de Jostykit werd
een microfoon geleverd, u raadt het al.
Op tape hadden we ondermeer de gigahit
van Joe Cocker – ‘With a little help from
my friends’. De micro voor de luidspreker
van het taperecordertje, vrije frequentie
zoeken en ja….’We were on air on FM’.
Toen met een transistorradio waarop
fm zat een rondje rond de vijver aan de
Hora Siccama Singel in Groningen. Het
kwam kristalhelder door. Alle draadjes
van het zendertje waren in elkaar gedraaid en met plakband beschermd tegen
kortsluiting. Het printje van het zendertje was niet in een behuizing geplaatst.
Nog steeds betreur ik het feit dat ik toen
niet de soldeerbout aan heb gezet, had
ik dat gedaan dan was ik waarschijnlijk
technisch beter onderlegd en zou het me
niet verbazen dat ik dan anno nu al vele
jaren een ‘PA etc. man’ zou zijn. Nu verwijt mijn vrouw Vrouw Marre mij dat ik
niet alleen twee linkerhanden heb maar
ook twee linkerbenen. De richting van
een ander belangrijk onderdeel bespaar
ik u. Dit microgedoe op fm was wel het
fundament onder een subspecialisme in
mijn anorakerij, te weten het presenteren
van oldiesprogramma’s op vele stations
die gebruik maakten van zenders waar
geen diploma’s bij waren uitgereikt, anders gezegd piraterij op fm, maar liever
op midden- en kortegolf.
Tegen het einde van 1969 gebeurde wat we niet meer hadden verwacht , uit het niets was daar opeens de MEBO 2,
een tot superzendschip verbouwde ‘Groninger Coaster’ <dat
is een type aanduiding en wil niet zeggen dat het motorkustvaartuig ook in Groningen is verbouwd, maar wel is bedacht
en getekend op de werven langs het Winschoterdiep tussen
Groningen en Hoogezand Sappemeer> die dusdanig in een
kleurenpatroon was gespoten dat zendertechnicus Peter Chicago aangaf dat het schip slachtoffer was geworden van een
explosie in een verffabriek, niet wetende dat in 1971 deze
opmerking van Peter volledig van toepassing werd. Duidelijk werd dat we met Radio Nordsee International vanaf de
MEBO 2 een luisterrijk 1970 tegemoet zouden gaan.
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Groningen:


Een aantal korte herinneringen
de Nierman Stichting
foto: Hans Knot

aan

juni 1968

In de regelmatige terugkerende kijkjes in de geschiedenis van de stad Groningen, neem ik de lezer deze
keer mee terug naar de maand juni 1968 en de wijken Paddepoel en Selwerd. Door het onthullen van een
aan de mast bevestigde vlag heeft wethouder W. Hendriks op zaterdagmorgen 8 juni 1968 om half elf in
een stromende regen de officiële opening verricht van de speeltuin van de buurt- en speeltuinvereniging
Selwerd, welke werd gevestigd aan de Elzenlaan te Groningen. De voornoemde vereniging was op 28 mei
1968 al opgericht.
De toen nieuwe speeltuin had een speelweide van 35 meter breed en 115 meter lang en had een door paaltjes afgescheiden kleuterhoek. In het Nieuwsblad van het Noorden van maandag 10 juni was te lezen dat
direct na de officiële plichtplegingen door de wethouder Hendriks de kinderen, ondanks de felle regen, snel
bezit namen van de speeltuin. Muziek werd daarbij verzorgd door het tromgeroffel van de Jeugddrumband
van dezelfde vereniging.
Binnen de Jeugdrumband was het die dag tevens
een feestje want de leden stelden zich die dag
voor het eerst voor in hun nieuwe uniformtenue.
Ook de vlag van Buurt- en speeltuinvereniging
Selwerd, die op 8 juni 1968 werd onthuld, was
geheel nieuw: ‘Een groene cirkel geeft de beslotenheid van Selwerd (tussen de spoorlijn en
het Van Starkenborghkanaal) aan, omringd door
groene beplanting; alle toenmalige straten en
lanen van de verenigingswijk waren vertegenwoordigd door 28 rode sterren; zowel het wit-groen-wit van de
Groninger vlag als het rood-wit-blauw van de vlag van Nederland waren in de speeltuinvlag verwerkt.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd tevens bekend gemaakt dat het toenmalige verenigingsbestuur er
36 • FREEWAVE

Nostalgie

vanuit ging dat in 1968 nog begonnen kon worden met de bouw van een clubhuis van 15 bij 8 meter, dat dan
aan het eind van dat jaar klaar kon zijn. Nadat er ‘s morgens een druk bezochte receptie was in de toenmalige jeugdboerderij – het huidige moskee-onderkomen in het Park van Selwerd, volgde ‘s middags een gekostumeerde optocht, waaraan meer dan 400 kinderen deelnamen. Voorop de stoet liep de jeugddrumband
van ‘Selwerd’, gestoken in de nieuwe uniformen. terwijl de CJO-drumband, die compleet met majorette ook
aanwezig was om muziek te maken, de optocht sloot.
Er was in die dagen ook een 120 personen tellende jeugdgroep die meeliep als ook leden van de wandelclub
van Selwerd. Toen de stoet uiteindelijk aankwam bij de nieuwe speeltuin werd andermaal het terrein die
middag bestormd om te genieten van de mooie nieuwe speelwerktuigen.
Paddepoel kreeg een paar weken later een klein winkelcentrum: het Mini Centrum Paddepoel. In een snel
opgetrokken houten complex aan de Pleiadenlaan
werden vier winkels ondergebracht van middenstanders, die zelf het initiatief tot het centrum hadden
genomen. Zij zagen destijds hun filiaalvestiging in de
nieuwe wijk als een extra middenstandsservice aan
de bewoners van Paddepoel, die tot op dat moment
zeer weinig winkels in de buurt hadden. Vaak was
men genoodzaakt winkels in de Plantsoenbuurt te
bezoeken om het broodnodige in huis te halen. Aan
huis zelf werd maar weinig geleverd omdat de wegen
in de nieuwe wijk bij lange na nog niet goed waren
aangelegd. De SRV-wagen kwam heel af en toe in de
straten van Paddepoel langs.

Winkelcentrum Paddepoel 1969

De gemeenteraad van Groningen bleek trouwens wel goed op de hoogte van de slechte winkelvoorziening
in de wijk, want het initiatief van de winkeliers werd vlot gesteund waardoor de benodigde vergunningen
snel konden worden verkregen. Het Mini Centrum kreeg een tijdelijk karakter en bleef bestaan tot het grote
winkelcentrum ‘De Paddepoel’ enkele jaren later werd geopend.
De Marsstraat in de avond

De middenstanders die aan het experiment meededen gingen later ook hun handel voortzetten in het grote winkelcentrum. Wie
herinnert zich nog de namen van de eerste vier noodwinkels? De
deelnemers aan het Mini Centrum waren: de firma Wolda met een
groente- en fruitbedrijf, Bert Bakkers Supermarkt, een filiaal van
de slijterij Jos Beeres en de drogist R. H. W. Hom. De opening
vond op 27 juni 1968 om 9 uur in de ochtend plaats.

Rond die tijd waren er al rond de 200 studenten gehuisvest in
Paddepoel, met name in de Mars- en Venusstraat. Het ging daarbij vooral om jonge vrouwen. Het nieuwtje ging als een lopend
vuurtje rond wat weer de nodige personen met foute bedoelingen opleverde. Volgens een brandbrief van een groep studenten
voelde men zich niet happy met de ‘Stadjers, die in hun vrije tijd gluren, loeren en insluipen.’
Zo had men geconstateerd dat bijna elke avond er in het pikkedonker wel een enge kerel langs de ramen van
die jonge vrouwen sloop. De dames zagen graag dat die kerels ‘in het vervolg’ als vrijetijdsbesteding maar
gingen figuurzagen of grasmaaien, want op aandacht van de gluurderige types zat men niet te wachten en
dus ging er een brief naar de verhuurder, de SSH.
Om de studentes in ieder geval meer rust te garanderen heeft men vervolgens vanuit de Stichting Studentenhuisvesting er voor gezorgd dat alle wc-raampjes in de Mars- en Venusstraat werden wit gekalkt. Voor de
ronde voordeurraampjes, waar precies het hoofd van een gluurder inpaste, werden gordijntjes gehangen.
Bovendien kwamen er extra degelijke grendels op de ramen van de benedenverdiepingen.
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Het Nieuwsblad van het Noorden maakte eind juni 1968 melding van de nog immer aanwezige onrust
onder de studentes: ‘Deze week heeft een meneer het zelfs gepresteerd om in de Marsstraat het huis van
vijf studentes binnen te dringen. Met een naaldhak werd hij het achtertuintje ingejaagd. De studentes zijn
doodsbenauwd dat die meneer binnenkort langskomt om die naaldhak te wreken. Een van de bewoonsters:
“In het vervolg ga ik hem met een broodmes achterna, ik heb het al klaar liggen.”
De journalist was op onderzoek uitgegaan en constateerde dat in het huis, waar die kerel was binnengekomen, er één studente ging verhuizen omdat ze het gewoon te eng vond, terwijl een andere bewoonster
van haar ouders daar diende te vertrekken. De drie andere studentes wisten op dat moment nog niet wat
ze zouden gaan doen.
Maar of iedere van de 200 studentes even bang was blijkt uit de volgende antwoorden van destijds. Een van
hen concludeerde dat je het gluren gewoon niet diende uit te lokken en de gordijnen dicht te doen. Een ander merkte op dat er soms een auto achter het huis stond als je thuiskwam, met daarin een kerel die gluurde.
Een derde stelde dat bijna iedereen gluurders zag maar er zelf nooit een had gezien. Vanuit de SSH stelde
een woordvoerder het een vervelende zaak te vinden maar waarschuwde deze er ook voor dat niet iedere
mannelijke passant gezien diende te worden als een gluurder. Grappend eindigend merkte hij op dat met vijf
vrouwelijke bewoners je er sterk voor staat want dat maakte wel even tien naaldhakken.

Op 27 juni 1968 werd bekend gemaakt dat tegen het einde van 1970 een nieuwbouwproject in Paddepoel
zou worden afgerond. Het ging om het bejaardencomplex dat de woningstichting Concordia aan de Zonnelaan en de Plutolaan in De Paddepoel wilde laten bouwen. Het wachten was op dat moment nog op de bouwvergunning. Zodra die er was — en men hoopte hem deze nog in 1968 te krijgen — konden de aannemers,
de gebroeders Dinkla uit Ten Post, aan de slag.
Het complex ging bestaan uit een verzorgingsgebouw van drie bouwlagen (op de tekening links) en vier flats
van elk zes bouwlagen, waarin in totaal 162 bejaardenwoningen geprojecteerd werden. Van deze flats zijn er
twee op de tekening te zien. Ze onttrokken de andere twee aan het oog, die acht meter meer naar achteren
gebouwd werden.
Van één daarvan is nog een stukje zijgevel zichtbaar: links van het eerste flatgebouw. De twee zichtbare
flatgebouwen kregen gedeeltelijk verzonken onderbouwen. De onderbouw van de eerste flat werd in eerste
instantie verhuurd aan de GGD, die er een medische post liet inrichten.
Het eerste flatgebouw werd via een open gang verbonden met het verzorgingsgebouw. In dit gebouw werden
50 eenpersoonskamers geprojecteerd. Op de begane grond kwamen een keuken en een recreatiezaal. De
bewoners van de 162 woningen werden niet van het verzorgingsgebouw afhankelijk, maar konden er in geval
van nood wel op terugvallen. Vanuit Concordia werd tevens gemeld dat de lage vleugel rechts van het verzorgingsgebouw bestemd was voor de eigen kantoren van woningbouwvereniging, die tot het gereed worden
van de nieuwbouw aan de Johan de Wittstraat gevestigd was. Met het nieuwbouwcomplex in Paddepoel was
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een investering gemoeid
van rond fl. 8 miljoen,
waarvan ruim fl. 5 miljoen voor de eigenlijke
bouw nodig was. Het
ontwerp bleek afkomstig
van het architectenbureau Coen Bekink.

De Nierman Stichting
foto: Hans Knot

Het was wethouder
P.G.van Delden die op
de 12de maart de eerste paal in de grond
heeft geheid van het
bejaardencentrum van
de Stichting Groninger
Woningbouw Concordia,
zoals het complex officieel sindsdien heet.
De totale kosten van het
complex, zo werd tijdens de receptie bekend
gemaakt, zou rond de 9 miljoen gulden gaan liggen. De huur van de bejaardenwoningen kwam rond de 180
gulden per maand te liggen. Een kamer in het pensiongedeelte voor alleenstaanden kwam in 1969 op 550,- te liggen terwijl echtparen f 1000,-- dienden te betalen.
In de prijs van de bejaardenwoningen was destijds de levering van warm water, centrale verwarming en
een beperkte vorm van verzorgingsmogelijkheid bij noodgevallen inbegrepen. De woningen zouden goed
uitgerust worden en voorzien van douches terwijl er ook de mogelijkheid tot aansluiting van een telefoon
onder eigen nummer mogelijk werd, evenals een televisieaansluiting op een centraal antenne systeem. Let
wel voor 1969 niet zo maar zekerheden. Zelf woonde ik begin jaren zeventig in de Abeelstraat en daar was
slechts een lavet aanwezig om je te kunnen wassen.
In de slaapkamer en douche van de bejaardenwoning was een alarmmogelijkheid gepland die verbonden
werd met het pensionhuis. In dit pensionhuis werden 38 kamers gepland voorzien van een kleine koffiekeuken, hal en toilet. Verder werden er voor zes echtparen een zitkamer geprojecteerd naast een slaapkamer.
De bejaardenverzorging, zo werd meegedeeld, kwam in handen van de Stichting tot Exploitatie van Rooms
Katholieke Verzorgingstehuizen St. Ludgerdus. Wethouder van Delden deelde nog mede dat er in Groningen
opmerkelijke cijfers waren te bespeuren in groei als het ging om het aantal bedden voor bejaarden. In de
daaraan voorafgaande tien jaren waren er 500 bedden erbij gekomen op diverse locaties. Wanneer het Niermancomplex zou zijn voltooid kwam het aantal binnen de gemeente Groningen op 1800.
De officiële opening van het complex vond op 24
september 1971 plaats. Het complex is de geschiedenis ingegaan als de Nierman Stichting,
vernoemd naar een voormalige bisschop van
Groningen.

foto: Hans Knot

Heden ten dage is het gebouw eigendom van de
Huismeesters, die de woningen via de Stichting
Studenten Huisvesting verhuurt. Tevens is de recreatiezaal, de Plutozaal, in gebruik om activiteiten voor bewoners van dat deel van de Paddepoel
te kunnen organiseren.
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Een verdwenen product:

Crespa chips
��ks�:
H�n� K��
Heb je dat ook weleens dat, wanneer
je een oude advertentie ziet, je in gedachten meteen een oude reclame van
weleer begint te zingen of in gedachten
krijg? Dat heb ik bijvoorbeeld als ik de
niet meer bestaande Smiths chips in een
advertentie zie. Ik de jaren zestig waren die ondermeer verkrijgbaar in kleine
zakjes waarbij ingesloten een kleine verpakking met wat zout, zodat je de chips
zelf op smaak kon maken.
Toen ik bijgesloten advertentie terug
vond in een oude Revue van het jaar
1964 werd me helemaal niets duidelijk.
Sterker nog, ik denk deze reclame nooit
eerder bewust gezien te hebben, laat
staan dat het op de radio is geweest.
Dat kan in die tijd dan ook alleen maar
via Radio Veronica, Radio Noordzee vanaf het REM-eiland of via de Nederlandstalige service van Radio Luxembourg.

Crespa chips was in die tijd een geheel
nieuw product dat gefabriceerd werd
door de onderneming Sacono. Men
claimde met Crespa chips de enige echte knisperige chips te produceren en lokte de jeugd op allerlei manieren. Zo werden in 1966 kartonnen voetballers in de zakjes gevonden, de sterren van toen. Men kon die
omvouwen en bijvoorbeeld op een boekenplank zetten. En zorgen dat je het elftal compleet kreeg en dus
werd het veel chips eten geblazen.
Crespa bestaat al decennia niet meer en is dus een van de vele verdwenen merken, net zoals Smiths chips
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natuurlijk. Op bijgaande advertentie kun je zien dat er ook platenbonnen waren te winnen middels het simpel
aanvullen van een rijmpje dat in de advertentie stond. Voor die platenbon was het mogelijk een single in die
tijd aan te schaffen. En tenslotte werd er iedere dinsdagmiddag in een deel van 1964, namelijk de tijd van
de reclamecampagne, tussen kwart voor
6 en 6 uur, de Crespa Hitparade op Radio
Veronica uitgezonden. Ik heb het echter
nooit gehoord. Wel had de tekstschrijver
secuurder te werk kunnen gaan want hij
schreef dat voornoemde tijd in de avond
in plaats van de middag was.
De Eindhovense formatie 4PK, destijds een
tijdelijke afsplisting van Peter en zijn Rockets, nam in 1966 ondermeer het nummer
‘Down en Out’ op dat als reclameplaatje
door de fabrikant van Crespa chips werd
weggegeven. Mij is niet duidelijk waarom,
gezien de tekst van het lied dat je op you
tube wel kunt vinden: https://www.youtube.com/watch?v=ziNih3sVsLw
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In de tijd dat de radio volop
tekst: Hans Knot

in Zonnebloembloei stond
foto: het Zonnebloem motorschip “Alex van Wayenburg”

Alex van Wayenburg

Ik neem je mee naar de jaren zestig van de vorige
eeuw om stil te staan bij het afscheid van een toen
al decennia lang belangrijke presentator die ooit aan
de wieg stond van een radioprogramma dat speciaal
werd gemaakt voor zieken en gehandicapten. Reeds
in 1945 was het programma al te horen via Radio
Herrijzend Nederland en in 1946 werd het ingelijfd
door de KRO met de initiator als presentator. Radioziekenbezoek de Zonnebloem met Alex van Wayenburg. Hij was van mening dat er binnen de Nederlandse samenleving veel meer aandacht diende te
worden gegeven aan zieke en gehandicapten en niet
alleen het programma werd tot dit doel gebruikt.
Op 17 januari 1949 werd de ‘Stichting De Zonnebloem’ opgericht en de luisteraars werden opgeroepen lokale intiatieven te ontplooien middels de
doelstellingen van de Stichting. Als gevolg daarvan
werden overal in Nederland plaatselijke comités opgericht, waarvan de deelnemers zich vooral gingen
inzetten voor bezoeken aan zieken en gehandicapten
en tevens andere activiteiten gingen verzorgen.

In 1964 werd besloten de Stichtingsvorm vaarwel te zeggen om de organisatie in verenigingsvorm voort
te zetten waarbij gerekend kon worden op ondersteunende leden, die met een jaarlijkse bijdrage voor de
nodige financiën zorgden. Het aantal leden, evenals het aantal vrijwilligers, nam toe, zodat steeds meer
activiteiten konden worden georganiseerd.
Een van de initiatieven, naar voorbeeld van soortgelijke reizen georganiseerd vanuit het Rode Kruis, was het
aanschaffen van een hotelschip dat kon worden ingezet voor reizen met zieken en gehandicapten. Financiering
werd mogelijk door massale deelname van de Nederlanders die via radio en televisie werden aangespoord te
doneren. In 2006 werd het nieuwste schip ‘De Zonnebloem’ aangeschaft, waarop jaarlijks 2850 gehandicapte
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mensen een korte vakantie
genieten.
Vermeld die te worden dat
de Nationale Vereniging
de Zonnebloem een enorm
grote organisatie is met
meer dan 40.000 vrijwilligers. Men heeft rond de
1200 plaatselijke comités
die of op eigen initiatief
werken of samenwerken
met anderen. Ongelofelijk
is het aantal bezoekjes dat
jaarlijks afgelegd wordt bij
mensen die gehandicapt
zijn en moeilijk nog buitenshuis kunnen komen: meer
dan 1 miljoen bezoeken.
Terug naar Alex van Wayenburg en 1968 want op 1
juli van dat jaar verliet hij de KRO en dus ook de presentatie van zijn radioprogramma, om vervolgens op
pensioen te gaan. Voor het programma ‘Radioziekenbezoek de Zonnebloem’ betekende dat destijds een
gevoelige klap. Alex van Wayenburg was immers de Zonnebloem, die hij 23 jaar daarvoor op poten zette en
waarop hij bijna een kwart eeuw zijn zeer persoonlijke stempel drukte.
Hij was zelf vaak in zijn leven ernstig ziek geweest en daarmee was hij de aangewezen persoon om een
radioprogramma voor de zieken te maken. En daarbij had hij zich altijd laten leiden door de gedachte dat
niet gezonde en/of gehandicapte medemens niet geïsoleerd mocht worden. Via zijn programma diende een
gemeenschapsgevoel te worden bijgebracht aan de luisteraars.
In november 1930 trad Alex van Wayenburg als de eerste echte omroeper bij de toen jonge Katholieke Radio
Omroep in dienst en bleef dat tot het begin van de Tweede Wereldoorlog in mei 1945. Vrijwel vanaf het begin
van zijn loopbaan bij de KRO verzorgde hij eenmaal in de week een ziekenprogramma van een half uur.
1949, rechts Alex van Wayenburg

Hij was het niets eens met
de bezetter, zoals vele voormalige
omroepmedewerkers, en staakte dus alle
activiteiten voor de radio.
Tijdens de de oorlog kwam
hij in een minder prettige
periode terecht, Zo viel hij
van het dak van zijn woning
en liep daarbij een schedelbasisfractuur op. Niet veel
later na gedeeltelijke herstel kreeg hij een ernstige
infectie dat bijna zijn dood
betekende.
Jarenlang had hij tijd tot
diepnadenken en besloot te
komen tot het oprichten in
1945 van het Zonnebloem
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1947, KRO’s “Radioziekenbezoek De Zonnebloem”. Achter het bureau Alex van Wayenburg

programma. Zoals gemeld niet via de KRO maar eerst via Radio Herrijzend Nederland. Samen met Wim Quint
verzorgde hij via dit station, dat eerst in zuidelijk Nederland actief was, een half uur durend radioprogramma
voor zieken en gehandicapten.
In 1946 functioneerden de omroepen van voor de Tweede Wereld Oorlog weer redelijk als voor die wrede
tijd en ging het programma door via de uitzendingen van de KRO. In 1948 kreeg hij ondersteuning van Joke
Eikhoudt, die zijn rechterhand werd tot en met zijn pensionering in 1968. Het Radioziekenbezoek was driemaal in de week (maandag van elf tot half twaalf, donderdag en vrijdag van elf tot twaalf uur) te beluisteren.
In totaal zijn er inclusief de 107 uitzendingen voor Herrijzend Nederland bijna vijfduizend van dergelijke
programma’s de ether ingegaan (luisterdichtheid tussen de kwart en een half miljoen).
De tweeduizendste uitzending, die in december 1959 plaatsvond, werd gevierd met een klankbeeld over Hellen Keller, een Amerikaanse vrouw die ondanks haar blindheid, doofheid en spraakhandicap (doofblindheid)
een voorvechster was van ‘eigen validiteit’ van de fysiek of geestelijk misdeelden, zoals het destijds werd geformuleerd. Allerlei acties werden er georganiseerd door de Zonnebloem, zoals gebedsacties, inzamelingen
voor financiering van hoofdtelefoons, maar bovenal het leggen van contacten.
Een bepaalde opzet van zijn programma heeft Van Wayenburg nooit nagestreefd. In een interview stelde hij
destijds: “Het programma is met zijn tijd meegegroeid, en dat kan ook niet anders, omdat de actualiteit altijd
in de Zonnebloem een woordje meesprak. Maar de Zonnebloem heeft nooit zijn improviserende karakter
verloren.
De mensen dienen niet te denken dat ik ooit met een netjes uitgetikte of geschreven tekst heb gewerkt.
De Zonnebloem is altijd live uitgezonden behalve de speciale buitenopnamen dan. Vroeger waren die ook
rechtstreeks, maar daar zijn we vanaf gestapt.”
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Die programma’s, die waren opgenomen in ziekenhuizen of sanatoria, duurden twee tot drie uur aan opnametijd en daarvan werd vervolgens een samenvatting van 20 minuten gemaakt. Van Wayenburg andermaal
destijds: “Bandopnamen en montage zijn dan onontbeerlijk.” Gelukkig voor de Zonnebloem stopte Alex van
Wayenburg op 1 juli 1968 alleen zijn radiowerk. Na zijn pensionering zou hij als hoofdbestuurslid nog veel
werk voor de stichting verrichten. De leiding van de Zonnebloem kwam vervolgens in handen van de toen 26jarige Wil van Neerven uit Stevensbeek in Noord-Brabant, die in mei 1967 als assistent van Van Wayenburg
in dienst van de KRO was gekomen.
Alex van Wayenburg vond namelijk dat de jongeren wel eens zijn werk mochten gaan doen
bij de Zonnebloem. ‘Ik heb er zelf ook altijd met enorm veel plezier aan gewerkt. Het heeft
eigenlijk mijn hele leven gevuld. Elke uitzending was telkens weer nieuw, alsof het mjn
eerste programma was. Er is er geen een, waarvan ik echt spijt heb gehad.”
Nog tot en met 1977 bleef Alex van Wayenburg binnen het hoofdbestuur van de Vereniging
Zonnebloem actief. Op 3 maart 1980 kwam hij in Baarn te overlijden en verloor Nederland
een radiopionier van het eerste uur.

1949-2019

Bronvermelding: interview Van Wayenburg in de GPD kranten uit juni 1968; Archief: Freewave Nostalgie; Zestig Jaar KRO, uit de geschiedenis
van een omroep, 1985; Internetsite Stichting de Zonnebloem

Studio 73

tekst: Hans Knot

Tijd om weer eens een foto te laten zien uit het rijke archief van Studio 73, de ziekenomroep die vanuit het
RKZ in Groningen actief was en ook vanaf locaties programma’s verzorgde. Zoals bijvoorbeeld tijdens de
Wieler Zesdaagse in 1979 in de toenmalige Martinihal.
Het was de laatste Zesdaagse in Groningen, en de vierde in de geschiedenis van Groningen. René Pijnen en
Wilfried Peffgen, wie kent de namen nog, waren in 1979 de winnaars.
Het evenement werd georganiseerd door Charles Ruys en was onderdeel van de Topsportweek, ook wel
TopSport ‘79 genoemd. In die week was er tevens volop ruimte voor basketbal en atletiek. Op de foto werd
Theo Koomen geïnterviewd door Chris Consten.
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Martin van der Ven
en Hans Knot

Internet Surftips

Tijd over en lekker genieten van een interview met Jan van Veen door Patrick Kicken:
https://www.youtube.com/watch?v=7e_FKQFNYNo
Veel nieuwe fotos uit het Nederlands Nationaal Archief inzake de zeezenders staan nu in het Flickr archief:
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157705485384634

76 Radio Veronica foto’s uit het Nationaal Archief
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157705484915394
En wat te denken van een mooie serie foto’s betreffende de Principality of Sealand?
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157705879241595
Interessante sites inzake het onderwerp radio tijdens de Koude Oorlog vind je hier:
https://coldwarradios.blogspot.com/2019/01/when-best-laid-schemes-go-askew-project.html?fbclid=IwAR1
o2UBT0va3IIZDtVCPnBeAfE_IbstoNcPpWzmtH1ala3YFg0RxmqhWp9g
https://www.facebook.com/ColdWarRadio
https://coldwarradios.blogspot.com/2019/01/when-best-laid-schemes-go-askew-project.html?fbclid=IwAR0
ycrP4ZYl3WOj6GEH_0D3qKWdMAsgjqWmTg0iPFtJCWsYYvb1QNR87zvE
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Dagje uit (deel 4)

tekst: André

van Os

Duinrell
foto: De Kikkershow, 1979 © W. van Heeren-de Geus

In augustus 2018 overleed Hugo Graaf van Zuylen van Nijevelt: de man die zijn landgoed Duinrell in Wassenaar omtoverde tot een van de bekendste pretparken van Nederland, Zijn vader Philip, cavalerist en kamerheer van koningin Wilhelmina, stelde het landgoed in 1935 open voor het publiek. In de meidagen van
1940 werd hij als ‘verdacht passant’ op zijn eigen landgoed door Nederlandse militairen gedood. Hugo, die
nog maar tien jaar was toen zijn vader stierf, ontwikkelde het landgoed vanaf de jaren zestig verder tot een
attractiepark met een camping en vakantiehuisjes.
Duinrell begon in 1935 op
het landgoed van de familie
Van Zuylen van Nijevelt: in
de oranjerie werd een theetuin ingericht en de schaapskooi werd een restaurant met
speeltoestellen eromheen. De
naam van het park kwam van
een bron (rell) en een beek,
die vroeger aan de voet van
de duinen liep. Door de naweeën van de crisisjaren na
1929 zag vader Van Zuylen
van Nijevelt zich genoodzaakt om andere inkomstenbronnen voor de instandhouding van zijn landgoed aan
te boren, schreef zakenblad
Quote. Daarom opende hij een deel van zijn bezit in de Wassenaarse duinen als wandelgebied tegen een
entree van 10 cent. De openstelling leverde ook een zeer welkome belastingbesparing op.
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Crossen en skieën
Onder de naam Duinrellterreinrit werden door de
Motorclub Wassenaar en
Omstreken vanaf 1936 een
halfjaarlijkse Motorcross en
zijspancross op het terrein
georganiseerd. Het waren
de eerste crosswedstrijden in
Nederland. In 1946 vond het
Nederlandse Kampioenschap
terreinrijden plaats, een jaar
later gevolgd door de eerste
Motorcross der Naties. Maar
het bosrijke terrein was te
Duinrell-rit 1936
gevaarlijk voor rijders en toeschouwers en werd daarom na een paar jaar niet meer gebruikt. In 1938 werd ook een skibaan aangelegd,
op de dennennaalden van de op het landgoed voorkomende Pinus maritima. Na het aanleggen van verschillende ski- en langlaufpistes werd overgeschakeld op kunststof. De skibanen, beheerd door de Nederlandsche
Reisvereeniging, werden opgeheven in 2005.
Duinrell werd ook na de oorlog aanvankelijk op bescheiden schaal geëxploiteerd. Naast dagrecreatie creëerden de Van Zuylens met een klein team van medewerkers ook overnachtingsmogelijkheden. Hugo werkte
aan een internationale carrière en hield zich in zijn vrije tijd bezig met de ontwikkeling van Duinrell. Moeder
Constance bleef op Duinrell wonen: niet meer op het “kasteel”, maar ze nam haar intrek in boerderij Oudt
Duinrell aan de rand van het landgoed. Ook dit gebouw stamde uit de 17e eeuw.
Kasteel
Constance wilde in 1962 Duinrell verkopen
aan de Haagse vastgoedhandelaar Reinder
Zwolsman, maar uiteindelijk ging de verkoop
niet door. Het gevolg was wel dat Hugo zijn
baan opzegde en zelf directeur werd. Duinrell
werd uiteindelijk zijn levenswerk en breidde
uit, al leidde dat in Wassenaar soms tot verzet. Ook het familiekasteel bleef daarbij niet
gespaard. Hugo zorgde er voor dat het ‘oude

huis’, dat in 1682 in opdracht van Cornelis de Jonge van Ellemeet was gebouwd, in 1986 werd gesloopt, voor het op
de lijst van gemeente- of rijksmonumenten kon worden geplaatst. In een interview uit 1996 vertelde de graaf aan NRC
Handelsblad: ‘Ik heb zelfs mijn eigen kinderkamer gesloopt
en woon nu op een verbouwde boerderij aan de rand van
het park.’
Eerst werd de camping fors uitgebreid. De kampeerders bleken behoefte te hebben aan meer vermaak op het landgoed
en ontwikkelden samen met Van Zuylen één van de eerste
grote attracties: het sprookjeseiland ‘Wonderland’, dat nog altijd bestaat. Het was het begin van Duinrell als echt pretpark,
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naar Amerikaans voorbeeld. Er volgden attracties als de Kikkershow, de Rodelbaan
en de Kikkerbaan.
Tikibad
In 1984 ging het Tikibad open. ‘Hij had zulke zwembaden gezien
in Amerika en wilde
dat ook voor zijn landgoed’, vertelde oud
PR-man Peter Wijnen,
die jarenlang met Van
Zuylen samenwerkte,
tegen Omroep West.
Met de komst van het
Tikibad groeide het
Ansichtkaart eind jaren ‘60
bezoekersaantal
en
het attractieaanbod aanzienlijk en werd Duinrell een van de grootste Nederlandse recreatieparken.
Daarbij schuwde Van Zuylen van Nijevelt flinke
investeringen niet. Hij vertelde in hetzelfde
NRC interview dat hij alleen al in het Tikibad
ruim 20 miljoen gulden had geïnvesteerd. In
andere delen van het park bedroegen die investeringen in 1996 al ‘ruim vijftig miljoen,
waaronder de waterglijbaan Aqua Shute, de
zweefmolen Aqua Swing (waarbij men boven
opspuitend water zweeft), de Kikker-8-baan,
de Niagara Superroetsj, de Bumperfrogs en de
Nautic jets, attracties die stuk voor stuk iets
met water van doen hebben.’
Volgens Wijnen was Duinrell een typisch familiebedrijf. Van Zuylen van Nijevelt woonde aan de rand van het
landgoed. ‘Duinrell was zijn werk en zijn hobby. Ook in het weekend was hij bijna altijd op het park. Niets
ontging hem. Hij reed dan ook graag op de fiets door het park. ‘Er was eens een Duitse gast die zei: ‘Er
moet hier ergens een graaf wonen’. Van Zuylen kwam toevallig langs en zei: ‘Dat ben ik’. Die vrouw vond het
geweldig om een graaf te ontmoeten’, vertelde Wijnen.
Graaf Hugo deed het familiebedrijf in 2000 over aan
zijn zoons Philip en Roderick en werd zelf commissaris. In 2017 gaf hij ook die functie op. Zijn zoon
Roderick werd in zijn plaats commissaris. Door het
overlijden van zijn vader erfde de oudste zoon Philip, tot dan toe baron, de titel van graaf. De vrouw
van Philip, Bibi barones van Zuylen van Nijevelt-den
Beer Poortugael, was hofdame van koningin Beatrix
en is nu grootmeesteres van koning Willem-Alexander, even verderop in Wassenaar.
Bronnen: Quote, NRC Handelsblad, Omroep West, Leidsch Dagblad,
Wikipedia
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De elektrische auto:
plannen waren er
al in 1966
‘De elektrische auto is de auto van
de toekomst’, wordt vooral van overheidswege ons als het ware door de
strot geduwd. Men gaat er in Den
Haag vanuit dat dit zondermeer gaat
lukken. Het aantal openbare laadpalen groeit en vele fabrikanten hebben al een elektrisch model op de weg of komen er binnen een jaar mee op de markt. In Nederland, zo
geven cijfers in januari aan, zijn er al ruim 90.000 elektrische auto’s. Het kan dan zijn dat er een redelijk
percentage van de automobilisten bereid is over te stappen op elektrisch voortgedreven auto’s maar velen
schrikken van de enorm hoge prijzen.

tekst:
Hans Knot

Bovendien is het zo dat dergelijke auto’s, vanwege de oplaadcapaciteit, alleen geschikt zijn voor de kleine en
middelgrote afstand. De verwachting is bij velen dat de plannen van de regering tot algehele invoering zeker
niet zullen worden gerealiseerd.
Mijn oog viel recentelijk op een oud bericht dat ik in het najaar van 1966 las in de leesportefeuille waarin
melding werd gemaakt dat de eigenaar van de Carterfabrieken in het Engelse Tamworth had aangekondigd
de eerste grootscheepse aanval op de auto met verbrandingsmotor te gaan doen. Let wel ruim 52 jaar geleden. Men stelde dat, als alles volgens plan verliep, binnen anderhalf jaar de eerste elektrische auto’s op de
Britse wegen zouden rijden.
Carter, de ontwerper
van de Coaster

De fabrikant sprak de hoop uit dat tegen die tijd
er gemiddeld 100 van dergelijke auto’s in Tamworth dagelijks van de band zouden lopen. De
publicatie vermeldde dat de auto vier zitplaatsen
naast elkaar voor in de auto zou gaan krijgen.
Een motor zou gevoed gaan worden door vier 12
volts accu’s, waarbij in totaal 100 kilometer kon
worden afgelegd. De auto kreeg de naam ‘Coaster’ mee en daarna heb ik nooit meer iets gehoord van de plannen van Carter en de zijnen.

We zijn meer dan een halve eeuw verder en zijn in
het bezit van een geweldige encyclopedie, waarvan we mogen aannemen dat de gegeven informatie voor een deel de juiste is. Internet meldt
namelijk dat de proefexemplaren van de ‘Coaster’
met een eenvoudige ’13 A plug’ ’s nachts konden
worden verbonden met zowel het elektriciteitsnet
als de accu’s in de auto. Kosten per keer f 1,50
en de auto had een opstartsnelheid van 50 kilometer binnen 7 seconden. Verder als het model is het nooit
gekomen daar geen enkele financier of bankonderneming het plan van Carter serieus nam en het voor de
Engelsen voor altijd een ‘might have been’ project is gebleven.
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Offshore Radio Engineering (2nd edition)
- Jan Sundermann
The issue is primarily about technical questions: Which kind of radio ships
were used during those 4 decades of ‘watery wireless’? Which antenna
systems were built and which kind of masts? The different transmission
devices and the (modest) possibilities of communication between crew
and staff on land are discussed. Finally, the author goes into detail on the
various anchor systems and navigation options of these different-equipped ships.
This richly illustrated book comes with many photos and diagrams.

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

“Is Anybody There?” - Tom Edwards
‘My book is a turbulent read but I hope
you enjoy it and you can join me on a
journey that took me here, there and just
about everywhere.’
Tom Edwards heeft o.a. voor Radio City
en Radio Caroline in de jaren ‘60 gewerkt. Daarna voor BBC
radio en Thames TV. Uiteindelijk werd door alcohol zijn hele
leven op zijn kop gezet. Tom Edwards heeft nu zijn autobiograﬁe 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 geschiedenis van RNI - Ferry Eden/ Marc van Amstel
In het boek vertellen de booteigenaren Meister en
Bollier en ook kapitein Harteveld hun verhaal en
komen deejays als Joost den Draaijer, Jan van Veen,
Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Hans ten
Hooge, Andy Archer (e.a.) aan het woord over hun tijd
bij RNI. Het is een kleurrijk boek met 160 pagina’s,
175 foto’s en circa 75 andere illustraties en de moeite
waard voor zowel de toenmalige luisteraar van Radio
Noordzee als de echte zeezenderfan.
Een rijk geïllustreerd boek in full color € 25,50 (NL) of
€ 31,95 (Europa)
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de rest. Goed beschouwd had Radio City vanaf the Shivering Sands meer eigen geluid dan twee genoemde.
Scotland had vanaf het prille begin een ander idee over top 40 radio. Door moest klinken vooral Bonnie
Scotland, music and clutter for the Scottish lads en lasses.



Natuurlijk moesten er producten verkocht worden maar in 75 % van de gevallen werd de boodschap verteld
aan de luisteraar op een manier of het door iemand gedaan werd die naast je op de bank zat en in gesprek
met je was. Het moest vooral duidelijk zijn dat de boodschap tijd vroeg om binnen te komen, wis en zeker
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 zie
waar
het altijd
woei, wat heet, stormde. Radio Scotland
Bestellen:
vorige
bladzijde
moest vooral Schots klinken.
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WWW.MEDIACOMMUNICATIE.NL
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“Zondermeer is dit boek de moeite van het aanschaffen waard en is in mijn gedachte het beste boek dat sinds
Céilithe
waren voorlopers van de moderne uitgaansgelegenheden. Op deze bijeenkomsten zorgden muziek,
jaren op het gebied van de geschiedenis van de zeezenders is gepubliceerd.” (Hans Knot)
dans en poëzie voor amusement. Céilidh, betekent letterlijk ‘bezoek’. Rondtrekkende muzikanten waren altijd
welkom.
€ 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 Nederlandstalige zeezenders. Tot eind 1984. In december hoorden we
ineens testuitzendingen van een nieuw Nederlandstalig station: Radio Monique. Het station werd ongekend populair en had een grote
schare luisteraars. Joost den Draaijer, Tony Berk en Stan Haag waren weer terug op de radio. Bijna drie jaar duurde het avontuur. Op
25 november 1987 kwam de zendmast naar beneden en was het
avontuur plotseling voorbij.
€ 23,00 (NL) of € 29,50 (Europa)

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