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met de luisteraar kijken, dan steken de zeezenders daar misschien wel met kop en schouders boven uit. Bijna 50 jaar later
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Die vraag mag u voor uzelf beantwoorden. We hebben in ieder
geval in korte tijd alweer 3 evenementen achter de rug waarbij het terugblikken hoogtij vierde. Het Mi Amigo Revival Event
bezorgde mij enkele dagen heerlijk radio luisteren. Het was
ongetwijfeld het leukste onderdeel tijdens de Havendagen in
Blankenberge. Dan Radio Caroline. Ook weer zo’n fijn sfeertje
bij de viering van de 55-ste verjaardag (al mag je de leeftijd
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verbazing de originele ID-plaatjes terug van 2 RCA-zenders aan
www.hansknot.com - www.soundscapes.info
boord van de Ross Revenge, die in de jaren ‘80 ineens spoorloos
verdwenen bleken na een bezoek van een bootje met anoraks.
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lagen te luisteren en tot hun afgrijzen van het ene moment op
Uiteraard staat het u vrij een donatie naar SMC
het andere het format veranderde in vlot Top 40-gebabbel.
te sturen. (Zie hieronder.)
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Indien niet anders vermeld zijn alle foto’s uit
het Freewave en Offshore Echo’s archief.
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coverfoto:
Bemanning wacht op het voordek van
de Borkumriff op de aflossing die door
de Ger-Anna gebracht wordt (1963)
(archief Jan van Heeren).
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Na al deze evenementen kunt u met de 498-ste editie van Freewave Nostalgie het terugblikken voortzetten. Bijvoorbeeld op de
musical Hair, de Marshall versterker, of de levendige Groningse
geschiedenis.
Veel leesplezier, Jan van Heeren
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Ik blik vandaag terug naar de maand januari 1969 toen één van de minst gefotografeerde vrouwen van de
Nederlandse omroepen, KRO medewerkster Ellen Bijl, in de spotlights werd gezet middels een verhaal in
de kranten van de GPD en zo konden bijvoorbeeld lezers van het Leids Dagblad of die van het Nieuwsblad
van het Noorden meer gewaar worden over de vrouw achter de naam die men zo vaak had gehoord via een
aantal programma´s die door de KRO werden uitgezonden.
Ellen Bijl was in 1969 27 jaar en had blond kort haar. Verder was ze volgens de journalist in kwestie lekker hip
gekleed met haar bruine sportkousjes en wat dat betreft echt wel een uitzondering in de KRO-studio’s. Maar
een bewijs ervan is er niet te vinden in het toch aardig grote archief van Freewave Nostalgie en ook andere
geraadpleegde bronnen geven geen resultaat. Alleen is in het Delpherarchief een exemplaar van een krant
terug te vinden waarbij de afgedrukte foto totaal ondefinieerbaar is. De samenstellers van het prachtige
gedenkboek van 60 jaar KRO noemen niet eens haar naam.
Ellen was destijds werkzaam op de afdeling lichte muziek van de KRO radio en werd een van die opvallend
harde werksters genoemd. Iedere week produceerde zij drie programma’s, te weten ´P.M.´, ´Vliegende
schijven´ en ´In antwoord op uw schrijven´. Deze drie programma´s werden in 1969 altijd op de zaterdag
uitgezonden en hadden een totale tijdsduur van zes uur. Volgens Bijl, die een enorme muziekkennis bleek te
hebben, was ´In antwoord op uw schrijven´ het gemakkelijkste om te produceren.
Over de muziekkeuze voor bovenstaand programma stelde Ellen Bijl destijds: “Het is of de duvel er mee
speelt, maar iedereen vraagt bijna hetzelfde — De Heikrekels, Heintje, Gert en Hermien Timmerman. Merkwaardig is ook dat de aanvragen zelden of nooit uit de randstad Holland komen, maar altijd uit de provincie.
En vergeet hierbij ook niet het Hoesrepertoire. Soms vragen de mensen mij platen te draaien die nog niet
eens in onze discotheek zijn opgenomen.”
Ellen Bijl werkte in 1969 al bijna negen jaar bij de KRO. Ze startte, vlak na haar eindexamen MULO, op de
typekamer. Daar begon ze aanvankelijk met het uittikken van de teksten voor het programma ‘De Zonnewijzer’, maar dat hing haar al snel de keel uit. Ongeveer drie jaar heeft ze daar desalniettemin gezeten. Toen
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kwam ze bij de muziekafdeling terecht. Alles wat er uit kwam op
het gebied van de lichte muziek luisterde ze braaf af. Andermaal
destijds Bijl: “Ik ben wel niet zo’n dolle liefhebster van De Heikrekels, maar het hoort nu eenmaal bij je vak.”
En er kwamen in die tijd nogal wat nieuwe platen uit: per week
30 l.p.’s en 50 kleine plaatjes, de wel overbekende singles. “Daarvan zijn er twintig bruikbaar, de rest is vuilnis. Ik luister ze allemaal af op kantoor. Dat is dan misschien wel eens vervelend
voor mijn collega’s, maar ik kan er ook niets aan doen: iedereen
moet zijn programma’s maken, al kan ik me dan wel voorstellen
dat, als ik al om half negen aan de gang ben, mensen met een
ochtendhumeur weleens de pest in krijgen.” Thuis luisterde Ellen
Bijl destijds nog zelden naar muziek, alleen nog een enkele keer
naar wat goede oude klassieken, zoals Mendelssohn en Vivaldi.
Andermaal destijds in de GPD kranten: “Soms denk ik wel eens: ik
ben helemaal niet zo muzikaal, ik heb alleen maar een bepaalde
feeling voor mijn vak en bovendien is het mijn hobby.” Uiteraard
werd haar gevraagd of ze misschien een vervolg in haar loopbaan
zag bij een programma van de KRO op televisiegebied. “Ze hebben me wel eens gevraagd script-girl te worden, maar ik heb er
geen draad zin in. Dan kan ik weer opnieuw beginnen en bovendien verlies ik dan mijn zelfstandigheid en die is me veel waard.
Ze hebben me ook wel eens voor omroepster gevraagd, maar dat
Ellen Bijl
is helemaal niets voor mij. In de eerste plaats heb ik een geweldige microfoon-angst, in de tweede plaats weet ik wel iets leukers
te verzinnen dan andermans teksten op te lepelen. Ik schrijf ze liever zelf.”
Het programma ‘In antwoord op uw schrijven’ leverde Ellen Bijl per week rond de zeshonderd brieven op.
En die las ze inderdaad allemaal door. “Je blijft gillen als je ziet wat er soms in die brieven staat. Ik krijg
soms velletjes lang alle huwelijksmoeilijkheden van mensen voorgeschoteld. Daar kun je dan uiteraard niets
aan doen. Vrij veel post komt ook uit gevangenissen. Ook in België heeft dit programma kennelijk grote
luisterdichtheid. Daar vragen ze maar drie dingen: ‘De Klokkebaaien’, Will Tura en Bobbejaan Schoepen. En
iedereen vraagt verder altijd hetzelfde. Daarbij heb ik gemerkt dat het de mensen helemaal niet om die ene
plaat te doen is, maar voornamelijk om het horen noemen van hun eigen naam.”
Een frappant voorbeeld haalde ze ook nog even naar boven: ”Pas geleden had ik 160 aanvragen voor ‘Mamma’ van Heintje, maar ik bleek achteraf maar 159 namen genoemd te hebben. Mooi dat die ene vergeten
schrijver zich meldde en schreef: ‘Die plaat interesseert me niet, die heb ik toch in mijn eigen kast, maar
waarom heeft u mijn naam niet genoemd? Daar was het mij om te doen.’ En dat vond ik nu een onbegrijpelijke zaak.”
Eerder al schreef ik in ander verband over haar activiteiten: http://freewave-media-magazine.nl/?p=4093
Na haar pensioen genoot presentatrice Ellen Bijl nog enkele jaren waarna
zij op 8 maart 2013 is overleden. Via Radio 5 werd er kort stil gestaan
bij haar heengaan en werd onder meer gememoreerd dat zij jarenlang
medepresentator van ‘Drie tussen de middag’ samen met Hans van Willigenburg was geweest. Ook presenteerde zij samen met Edwin Rutten
het KRO programma ‘Ontbijtshow’. Zij deed daar de verslaggeving. Verder
was zij betrokken bij het bekende programma ‘Theater van het Sentiment’. De veelzijdige Ellen Bijl deed ook de muzieksamenstelling van programma’s als ‘Licht te verteren’ en ‘IJsthee’. Ellen Bijl is 71 jaar geworden
(31 mei 1941 – 8 maart 2013).
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De vroegere hoofdingang van het Muziekpaviljoen,
waar de studio’s van Hilversum 3 waren gehuisvest



Foto door Itsramon - Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19358056

In deze historische terugblik neem ik je mee naar de laatste week van januari 1969. Het was de tijd dat de
Draadomroep voor ons in Huize Knot verleden tijd werd, zoals op vele andere plekken in de stad Groningen
en elders in het land. Luisteren naar bepaalde radiostations diende in de toekomst puur alleen via de transistorradio te gebeuren, wat op zich geen probleem was. Alleen was het niet zo goed gesteld met de favoriete
radiostations. Radio Caroline had al bijna 10 maanden verstek laten gaan doordat de beide zendschepen van
dit radiostation wegens niet nakomen van betalingen van hun ankerplaatsen waren weggesleept. Ze werden
in de Amsterdamse Houthaven aan de ketting gelegd.
Het geluid van een andere zeezender, Radio Veronica, was mede door slechte frequentie en laagvermogen
zender, gedurende de winterse dagen slechts enkele uren per dag echt goed te ontvangen in het noordoosten van Nederland. En in de avonduren was het luisteren in de fading naar de programma’s van Radio
Luxembourg. Ook werd de radio af en toe afgestemd op de middengolf om enigszins overdag, waar mogelijk,
te luisteren naar AFN Bremerhavn, een radiostation van The American Forces Radio gericht op de in Bremerhavn gelegerde Amerikaanse soldaten. Maar goede radio was het om zeker regelmatig op af te stemmen.
Op 29 januari 1969 verscheen er het bericht
in de kranten dat de programma’s van Hilversum 3, vaak door de overheid bestempeld
als het popstation dat als alternatief dienst
diende te doen ten opzichte van Radio Veronica, meer zendtijd zou krijgen. Vanaf 1 mei
1969, zo werd bekend gemaakt, zou Hilversum 3 eventueel dagelijks tot middernacht zijn te beluisteren en
dus een drastische uitzenduitbreiding krijgen. Tot die bewuste datum was Hilversum 3 slechts tussen 9 uur
in de ochtend en 6 uur in de avond te beluisteren. De uitbreiding was niet alleen bedoeld voor in de avond
maar ook in de ochtend, want op 1 mei zou men vanaf 7 uur in de ochtend actief zijn.
Het persbericht maakte verder melding dat het de bedoeling zou zijn om het popkarakter van Hilversum 3
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tot zes uur ’s avonds te handhaven en zelfs te versterken. Het gaf me toen alle reden tot nadenken en bijna
een halve eeuw later beginnen mijn ogen nog te knipperen bij het lezen van deze vorm van desinformatie.
Ik probeer het geen stokpaardje te laten worden maar wil toch nog eens teruggrijpen op de programmering
van wat zo vaak het popstation Hilversum 3 werd genoemd.
Daarvoor ga ik terug na de willekeurige vrijdag- en zaterdagprogrammering 1969, dus 50 jaar geleden op
Hilversum 3. De vrijdag bracht ons om 9 uur de VARA met Eddie Beckershow. Een voormalige Veronicadeejay
die als een van de eersten de overstap naar de publieke omroepen maakte. Hij werd om 11 uur gevolgd door
VARA collega Felix Meurders die in dat jaar zijn eerste stappen in Hilversum maakte nadat hij al voor Radio
Luxembourg had gewerkt. Van 12 tot 14 uur was vervolgens op de vrijdagmiddag de VPRO, die het recht tot
het uitzenden van de Top 30 had, dit in presentatie van Joost den Draaier. Allemaal nog aannemelijke kost
maar waarom een Top 30 op de vrijdagmiddag, een tijdstip dat velen aan het werk of naar school waren?
Maar dan om 14.00 uur de AVRO met het programma Lynx of Los, het staat me bij dat we het dienden te
zoeken in de lichte amusementshoek als het ging om dit programma. Als ik duik in diverse archieven is er van
dit programma niets bewaard gebleven laat staan dat er iets is terug te vinden over het presentatieteam. Ik
zal er voor naar Hilversum dienen af te reizen om in oude edities van de Avrobode te duiken om erachter te
komen meer informatie te krijgen over Lynx. De uren daarna bracht deze omroep ‘Muziekboetiek’, het AVRO
Radio Journaal met nieuws in het kort en afsluitend tussen 5 na 5 in de middag en zes uur het programma
‘Zingende Boogie’, een speciaal programma voor de automobilist. Inspirerende muziek voor de teenager was
op dat tijdstip wel te vinden op Radio Veronica dat tussen 4 en 6 uur de Rob Out show programmeerde.
De willekeurige zaterdag, in 1969,
begon op Hilversum 3 om 9 uur
met het programma Djinn, dat
werd gemaakt door medewerkers
van de KRO. Een programma vol
amusement en een vleugje actualiteiten en een bedenksel in 1965
van Leo Nelissen, die in 1968 de
overstap had gemaakt naar de
NOS. Djinn werd in eerste instantie gepresenteerd door Martha
Doyle en Donald de Marcas,
waarbij de eerste de ontdekker
was van Hans van Willigenburg,
die een lange KRO carrière zou
gaan maken onder meer als medepresentator van het zaterdagochtendprogramma.
Misschien
vanwege de luie zaterdagochtend,
sinds enkele maanden hoefden
we op de zaterdagochtend niet
meer te werken, zijn er vlagen
van dit programma bij gebleven.

Leo Nelissen

Halverwege de zaterdag had je dan het programma Skivatoon dat door de NOS werd uitgezonden en je
op de hoogte bracht van de nieuwste LP’s in het lichte genre. En wat zo vaak voorkomt als je zoekt in de
archieven van Beeld en Geluid, er wordt geen zoekresultaat gevonden op de titel van dit programma, dat
tot 13 uur duurde, waarna de versnipperde zendtijd werd overgenomen door de NCRV. Eindelijk popradio?
Ik kan me er persoonlijk niets van herinneren even als het gaat om de inhoud van ‘Four a clock tea’, dat een
uur duurde want om 17 uur, na het ANP Nieuws was het tijd voor ‘Hier en Nu de Wekelijkse Sportshow’, dat
de zaterdag voor Hilversum 3 tot de zendtijduitbreiding per mei 1969 zou blijven afsluiten. Een programma
dat niet werd overgeslagen al was het alleen maar om te horen hoe AVC of Sportclub Genemuiden het er
weer vanaf hadden gebracht in hun Zaterdag Voetbal Klasse. Af en toe kwam er dus een popplaatje voorbij
op de zaterdagen.
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Maar dan de plannen voor de avondprogrammering, zoals die per 1 mei 1969
diende in de gaan. Men wilde allereerst
de sterkte van de zender op de 240 meter handhaven, eventueel zelfs versterken.
Men had het plan opgevat om op het ‘popstation’ Hilversum 3 in de avonduren een
schema te gaan hanteren dat vergelijkbaar
was met het derde programma van de BBC
Radio. In september 1967, met de komst
van BBC Radio 1 etc. en het einde van de
BBC Home Service, was een herindeling
van programmering geweest en kreeg BBC
Radio 3 in de avonduren een mengelmoes
aan programma’s, waaronder praatprogramma’s, klassieke muziek en ruimte voor
uitzendingen van mini-zendgemachtigden.
Ruimte voor de gebruikelijke uitzendingen
van de politieke partijen was er ook en dus
leek het de omroepen in Hilversum het
mooi een dergelijk schema ook in Nederland in te voeren.
De plannen voor de uitbreiding van zendtijd inzake Hilversum 3 werden vervolgens
door omroepvertegenwoordigers aan minister Marga Klompé, destijds verantwoordelijk voor CRM, voorgelegd. Zij stemde in,
mits de omroepen in 1969 de extra zenduren zelf zouden betalen. De omroepen
gingen in principe direct akkoord met de
voorwaarden. Dan lag er nog het probleem
dat er interferentie zou kunnen ontstaan
door de uitzendingen op die van een Hongaars station die dezelfde frequentie was
toegewezen. Deze veronderstelling bleek.
na een door medewerkers van de NRU
(Nederlandse Radio Unie) gepleegd onderzoek, niet waar te zijn. Dit hield tevens in
dat reeds in februari 1969 Hilversum 3 gedurende alle uitzenduren op hoogvermogen zou blijven uitzenden via de 240 meter
en dat er geen verlaging in vermogen na
17.00 uur meer zou plaatsvinden.
Of alle veranderingen van invloed zouden
zijn op de beluistering van het ‘popstation’
Hilversum III kun je de antwoorden zelf
wel raden. Tevens is het de vraag of de
uitbreiding in zendtijd er inderdaad al in
de maand mei 1969 zou komen. Het zou in
ieder geval nog enkele jaren duren voordat
we echt Hilversum III als een volwassen
popstation zouden gaan beluisteren, maar
daarover een andere keer meer.
advertentie uit 1979
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tekst: André van Os
foto: 1929

Comité tegen
radio-overlast
De radio bestaat 100 jaar en in de loop van die eeuw zijn er verschillende initiatieven geweest tegen de overlast die het medium zou veroorzaken. We hebben het dan niet over de Radio Controle Dienst (RCD) tegen
illegale radiopiraten, maar over comité’s en wetgeving gericht op geluidsoverlast. Eén van de grappigste is
de ACRO, hoewel ik daar niet meer over heb kunnen vinden dan dit stukje in het katholiek dagblad De Tijd
van 18 april 1929:
“Als gevolg van den onlangs in verschillende dagbladen verschenen oproep inzake “Radioleed” en van de
vele daarop ingekomen betuigingen van sympathie, werd een dezer dagen een vergadering gehouden van
hen, die in dezen van hun instemming hadden doen blijken. Na ampele bespreking werd daar tenslotte
overgegaan tot oprichting van het “Amsterdamsch Comité tot bestrijding van Radio-Overlast” (A.C.R.O.),
bestaande uit vijf leden.
Het comité stelt zich als allereerste doel: te komen tot
een verbod van het (“hinderlijk”?) doen spelen van radio-toestellen in de buitenlucht of met geopende ramen
en deuren, doch zal zich bovendien ernstig bezighouden
met de vraag, of, en zoo ja, hoe ook aan het nog steeds
toenemende euvel van radio- en anderen muziekhinder
binnenshuis paal en perk gesteld zal kunnen worden.
Meerdere bewijzen van instemming en aanmeldingen
tot het lidmaatschap zullen alsnog worden ingewacht
aan het adres van het comitélid: J. Brink, N. Amstellaan
139” (Toen net opgeleverd, zou deze laan na de Tweede Wereldoorlog worden omgedoopt in Churchilllaan).
Al in december van dat jaar 1929 lijkt er resultaat te
worden geboekt door de ACRO. Het Haarlemsch Dagblad meldt dat men in Amsterdam werkt aan een nieu8 • FREEWAVE
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we gemeente-verordening waarbij het veroorzaken van “muzikale overlast” door middel van muziek- of
radiotoestellen strafbaar wordt gemaakt.
In 1934 wordt een ‘geluidstichting’ opgericht, waarin onder meer de ANWB en de KLM participeren, om
geluidsoverlast in de breedste zin van het woord aan
te pakken: bij bouwwerkzaamheden, in het verkeer,
maar ook hier is er aandacht voor de overlast van de
radio. De Geluidstichting wordt in 1962 het Nederlands
Akoestisch Genootschap (NAG).
Een soortgelijk verbod als in 1929 zou opnieuw in 2006
worden geopperd in de Amsterdamse gemeenteraad,
ditmaal in de strijd tegen radio’s van bouwvakkers die
te hard zouden staan. Tegen die tijd werd het geen
radioleed meer genoemd maar ‘milieuoverlast’. Het
voorstel haalde het overigens niet, maar gaf nog eens
aan dat het vraagstuk sinds de introductie van de radio
nooit meer is weggeweest.
Afbeeldingen Anti-Lawaai week en Anti-Lawaai congres komen uit het archief van het NAG (https://acoustics.mpiwg-berlin.mpg.de/sets/collections/dutch-acoustical-society?page=0) CC BY-SA 3.0 DE, Max Plank Institute for the History of Science
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Zusterschip Ross Revenge
vergaan in 1968



foto: MV Ross Cleveland /collectie Steve Farrow

In negen dagen tijd in de maand februari 1968 werd de Britse havenplaats Hull in grote rouw gedompeld
door het verlies van twee treilers met elk 20 bemanningsleden aan boord. Maar het leek niet genoeg want
ook een derde treiler verging als gevolg van een enorme sneeuwstorm op zee. Het ging daarbij om de MV
Ross Cleveland, een zusterschip van de Ross Revenge met liefst 19 bemanningsleden aan boord.
Het schip kwam in problemen
ter hoogte van de Noordkaap
bij IJsland en verging. Een
groot deel van de Ross vloot
was in die tijd betrokken bij
de visserij in de wateren bij
IJsland. De Ross Cleveland
was twee weken eerder uit
de haven van Hull, de toenmalige thuisbasis, vertrokken.
Ook een schip van een andere rederij, de Notts County uit
Brimbsby, liep dezelfde dag
voor de IJslandse kust aan de
grond doch gelukkig konden
de twintig opvarenden door
de kustdienst van het land
worden gered. Een van de
bemanningsleden overleed
echter niet veel later door de
geleden ontberingen.
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Dit alles betekende dat in nauwelijks twee weken tijd drie schepen vergingen en in totaal 60 mannen en
jongens, afkomstig uit Hull en wijde omgeving kwamen te overlijden. Als je terugblikt in de dagbladen van
de jaren zestig zie je ook dat de voortgang van de scheepsbouw nog bij lange na niet de veilige schepen
opleverde als in latere decennia. Vrijwel iedere maand kwam in de nieuwskolommen een drietal schepen in
beeld die onder zware omstandigheden in ernstige nood verkeerden of waren gezonken.
Er werd door ontstelde vissersvrouwen, onder leiding van Lillian Bilocca, een campagne opgezet met als doel
van de rederijen te eisen dat er een grotere veiligheid aan boord van de schepen zou worden gecreëerd. Het
kreeg volop publiciteit, zelfs in de Nederlandse dagbladpers. Maar het werd overschaduwd door het slechte
nieuws van de ramp met de vierde trawler. Ook in het Britse Lagerhuis kregen de scheepsrampen aandacht.
Zo beloofde de onderminister van Handel, Mallalieu, dat er een diepgaand onderzoek zou worden ingesteld
waarbij door de regering als allereerste eis zal worden gesteld om na te gaan wat er onmiddellijk gedaan
kon worden om het risico op de internationale wateren te kunnen verminderen. Overwogen werd de Britse
diepzeetreilervloot zekere beperkingen op te leggen. In het Parlement werd ook aangedrongen na te gaan of
de stabiliteit en het ontwerp van vissersvaartuigen zouden kunnen worden verbeterd.
Het grootste gevaar was namelijk dat de met een dikke laag ijs bedekte schepen in hoge zeeën sneller
kapseisden. Dit betekende volgens insiders voor de toekomst onherroepelijk het einde van de zogenaamde
lange afstandvisserij dat ongeveer het gevaarlijkste beroep in Engeland was geworden. Voor vissers was destijds de kans om het leven te verliezen tweeënhalf maal zo groot als bijvoorbeeld voor mijnwerkers. Tussen
1948 en 1964 kwamen 757 Britse vissers op zee om het leven. Het merkwaardige is echter dat deze soort
visserij praktisch geen veiligheidsmaatregelen kende, zodat volgens de ‘Sunday Times’, die een diepgaand
onderzoek naar deze visserij had ingesteld, ongelukken vooral moesten worden toegeschreven aan laksheid
van bemanningsleden.
Een verslag in een lokale krant inzake het verlies van de Ross Cleveland
http://trawlerphotos.co.uk/gallery/showfull.php?photo=145129
Notts County - foto: Goole Ships
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Jazz in Groningen
tekst:
Hans Knot

(1964)
Sociëteit Vindicat
(foto: archief Vindicat)

Vele jaren voordat ik zelf werkzaam werd aan de Rijksuniversiteit Groningen vierde men op alle fronten het
350-jarig bestaan in de Martinistad Groningen. En zelfs mensen die gebruik maakten van de PTT om zakelijke
dan wel privé post te versturen, werden er aan herinnerd, via twee speciale postzegels, dat de universiteit
in Groningen feest vierde. Haar moeder ging haar voor maar in de bewuste feestperiode was het Koningin
Juliana die een eredoctoraat ontving en wel in de Sociale Wetenschappen.
Maar ook vanuit de studentenverenigingen werd aan de weg getimmerd en zo was er op vrijdag 12 juni 1964 in de Conversatiezaal
van de studentensociëteit aan de Grote Markt een lustrum-jazz
concours. Het Nieuwsblad van het Noorden bracht de volgende dag
een korte impressie waarbij men opende met de opmerking dat er
in de betreffende zaal van het ‘Studentencorps Vindicat atque Polit’
de sfeer rijk was voor mooie muzikale prestaties.
Uiteindelijk, na een spannende strijd, was het een afvaardiging
uit Delft die er met de eerste prijs vandoor ging. Rond het kleine
podium in de Conversatiezaal had zich een honderdtal leden van
Vindicat verzameld en die studenten lieten via applaus vaak en
voldaan horen dat men tevreden was over het gebodene door de
diverse combi’s. De bijval was er – aldus het Nieuwsblad van het
Noorden – onder meer voor The Straight Boppin Six uit Groningen,
die het nummer ‘Move’ speelden en waarin vooral saxofonist Jenne
Meinema opviel. Verder in deze formatie destijds op trompet Eduard Minck Blok, Hans Verschoor op trombone, Alko de Groot op
piano, Chris Petrus op bas en Egge Boerma op drums.
Eén van de deelnemende groepen
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Ze traden op in de categorie ´Moderne Jazz´ maar zouden uitein-

delijk niet de winnaars worden. Die eer was weggelegd voor een andere Groninger formatie, het Quartet Roel
Hemmes, dat naast deze tenorsaxofonist destijds bestond uit Nico Boekholt op drums, Chris Petrus op drums
en Rein de Graaff op piano, waarbij vooral een solo van Petrus het publiek enorm beviel.
Over Roel Hemmes meldt het Groninger Poparchief dat hij een verdienstelijke popsaxofonist was die in het
Jazzclub ‘64 huisorkest en bij Big Band ‘67. Beide groepen hadden de Mambobar aan de Turfsingel als thuisbasis. Ook speelde Roel Hemmes met zijn mentor Jenne Meinema op het nummer ‘Trippin’ Thru A Midnight
Blues’ van Cuby & the Blizzards.
Roel Hemmes volgde zijn vader op, die sinds 1940
Muziekhuis Hemmes in de Steentilstraat in Groningen dreef. Hij specialiseerde zich in de verkoop van
grammofoonplaten en Hemmes is vanaf de zestiger
jaren lange tijd ‘the place to be’ voor de nieuwste
pop en jazz in Groningen en omstreken geweest.
Ikzelf heb er wekelijks vanaf 1966 tot en met de
sluiting in 2003 de winkel bezocht en Roel kende zijn klanten en wist ze, tot het moment van sluiting, precies
aan te geven wat er nieuw in de winkel was betreffende hun muziekkeuze.
Tijdens het jazz concours in het gebouw van Vindicat werd het jurylid Chris Bell zo geïnspireerd dat hij besloot mee te gaan spelen met Chris Petrus. De Delftse formatie ‘Delftsche Studenten Dans Harmonie’ won
de eerste prijs in de categorie ‘Oude Jazz’. Vermeld dient te worden dat de jury verder bestond uit Erik Krans
namens de AVRO, pianist Roelof Stalknecht uit Groningen en Professor dr. J. Pen.
Een speciale jamsessie van alle deelnemende muzikanten sloot het feest af en op de Grote Markt
stond de gehele avond een reportagewagen van
de AVRO opgesteld en werd het merendeel van het
concours opgenomen waarna gedeelten van het
programma op zondag 14 juni 1964 op de radio
was te beluisteren. Uitgaand publiek, dat nog laat
op was en de Grote Markt passeerde, werd uiteindelijk vanaf het balkon van Vindicat verrast met
een ‘Happy days are here again’ gezongen door
alle deelnemende muzikanten. Neem aan dat dit
niet het enige feestje was in 1964 van de diverse
studentenverenigingen in de Martinistad Groningen.

advertentie 1961
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Op 2 april 1970 werd in de Martinihal in Groningen, die kort daarvoor als nieuw uitgaanscentrum in gebruik
was genomen, een voorstelling gegeven van de later alom bekende musical Hair. Het was daarmee de 100ste
voorstelling die van deze musical in Nederland was opgevoerd.
Er was veel publiek op afgekomen in diverse leeftijdscategorieën en na afloop was er bij het afhalen van
de jassen zo het een en ander aan commentaar te beluisteren. Een journalist van het Nieuwsblad van het
Noorden wist daar de volgende dag over te melden dat vooral de oudere bezoekers nogal veel commentaar
hadden en sommigen niet wisten om te gaan met de al dan niet al te obscene stukken in de musical, die ze
gezien hadden.
Maar hij had ook een kijkje genomen in
het restaurant na afloop en meldde: ‘Daar
zaten spelers, musici en technici bij een
karbonade, puree en boontjes bij te komen van de honderdste voorstelling in ons
land en tevens de eerste opvoering buiten
Amsterdam. Bovendien om bij te komen
en na te praten over de voorstelling, die
naar zij dachten, een succes was geweest,
wat betreft het enthousiasme van het talrijke publiek (2600 man) en de geslaagde
technische afwerking.’
De vraag rees natuurlijk hoe het werken
was in de nieuwe Martinihal en het bleek
dat de producer en spelers het goed naar
hun zin hadden gehad en dat het zelfs mogelijk zou zijn dat de cast over een aantal weken of maanden zou terug komen daar men vooral verbaasd was
14 • FREEWAVE

Nostalgie

over het enthousiasme dat het Groninger publiek ten toon stelde en
de grote belangstelling die voor de musical Hair bleek te zijn.
Maar of het publiek tevreden was kon niet zo gesteld worden want
een klein onderzoek onder de aanwezige Groningers wees uit dat
men niet zo blij was met de gekozen locatie. Zo stonden de stoelen in rijen op dezelfde hoogte achterelkaar. De journalist meldde
dat diverse mensen, die op dezelfde hoogte hadden gezeten, met
moeite of helemaal niet over de voorbuurman/vrouw hadden gekeken naar het spektakel maar zeker met nekspierpijn naar huis
zouden zijn gegaan.
Het was trouwens een reactie op de eerste van vier voorstellingen
die er in drie dagen in de Martinihal werden gegeven, want in de
nacht van 5 op 6 april 1970 was er een speciale opvoering van het
spektakel dat het hippiedom bewierookte. In een van de scènes was
trouwens een van de spelers ernstig geblesseerd geraakt aan zijn
enkel maar desondanks werd hij in de nachtelijke uren gespot in het
Groninger nachtleven, vergezeld door velen van zijn medespelers.
Ook logisch want dat was natuurlijk een veel betere vorm van vertier dan slapen op een stretcher in een
betonnen zaal in de kelder van de Martinihal; een goedkope productie diende het dus wel te blijven.
Die nachtvoorstelling was trouwens op het laatste moment ingelast. Voor de drie geplande avondvoorstellingen waren 7800 kaarten beschikbaar die binnen 24 uur waren uitverkocht. Terwijl de bezoekers van de
avondvoorstelling al dansend hun jassen – na het innemen van de nodige versnaperingen – dansend de
Martinihal verlieten, kwamen de eerste nachtbrakers al binnen om dezelfde garderobedames te overvallen
met massa’s aan jassen. In het publiek was trouwens menigeen die zich in stijl van Hair had gekleed en het
liefst zo snel mogelijk de zonnestralen de Martinihal wilde laten binnenkomen.

FREEWAVE

Nostalgie

• 15



tekst:
Hans
Knot
Ter voorbereiding van de tentoonstelling Nederlandstalige zeezenders, in
1994 gehouden in het Omroepmuseum te Hilversum, samengesteld door
Arno Weltens en mijzelf, kwam het idee om ook een boek uit te brengen.
Dit gebeurde in samenwerking met Robert Briel, destijds eindredacteur
van het Veronicablad en studenten van de opleiding Journalistiek van
de Universiteit Utrecht. Daarvoor werd een aantal gastcolleges door mij
gegeven waarin de doorsnee van de geschiedenis werd verteld en de
studenten de opdracht kregen een aantal interviews te doen met hen die
tot en met augustus 1974 bij de zeezenders op de een of andere manier
actief betrokken waren geweest.
Met een aantal van de studenten, dat de colleges volgde, werd vervolgens ingezet om een overzicht te maken van de toen te vinden muziekjes, die waren gebruikt voor het maken van jingles, productiewerk
en gebruik voor tunes van programmamakers. Ook een aantal andere
indelingen werd daarbij toegevoegd. Het werd het begin van wat, anno
heden, een uitgebreide zeezender discografie kan worden genoemd en
te vinden is op Soundscapes.info .
De aanzet werd dus gemaakt in 1993 en gepubliceerd in 1994 in het boek ‘De stemmen van de Noordzee’.
We zijn inmiddels een kwart eeuw verder en nog steeds worden er nieuwe aanvullingen gezocht waarbij het
trio Henk Verhaag, Martin van der Ven en Hans Knot de drie drijfveren zijn, met begeleiding van personen
die vaak uit onverwachte hoek komen met een fragment om te ontdekken wat er voor muziek werd gebruikt
destijds.
Soms komt het voor dat er een vondst voorbij komt waar men nooit eerder van gehoord heeft en de nieuwsgierigheid om de hoek komt meer te weten te komen betreffende de uitvoerenden. Het overkwam me met
de muziek van Jacques Loussier en zijn muzikale vrienden. Er was eerst een deuntje dat niet was te plaatsen
en nadat de oplossing was gevonden vertrouwde ik de volgende tekst aan de zeezender discografie toe:
‘Dit instrumentale nummer is er een waar liefst 44 jaar lang naar is gezocht, zonder dat bekend was wie de
uitvoerende was (of waren). Maar nu weten we het. Het nummer werd gecomponeerd door de in 1934 ge16 • FREEWAVE
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boren Fransman Jacques Loussier en in 1968 verkozen tot themanummer van de Duitse film Engelchen - Oder die Jungfrau Von Bamberg.
In de film, geproduceerd door de Nederlander Rob Houwer, gaat de
19-jarige Engelchen op reis naar München met als reden dat ze nog
steeds niet de liefde heeft gevonden. Het nummer werd in de jaren
zeventig, naast ‘Walk Don’t Run ‘64’ door Tony Berk gebruikt als tune
voor het programma ‘Berk in uitvoering’ op Radio Noordzee.
In de maand juni 2016 was het Tony Berk die toegaf het zelf na al die
jaren niet meer te herinneren welk instrumentaal nummer op een cart
was gezet. Later dat jaar kwam, na de decennialange zoektocht, de
oplossing via Henk Verhaag: “Zoals ik wellicht wel eens gezegd heb,
bezoek ik regelmatig enkele sites met instrumentale muziek en dan
kom je wel eens wat tegen. Het was nogal een kick toen ik ‘Engelchen’ vond. Tony Berk reageerde met: “Wat een held, nu heb ik het
eindelijk ook weer!” Het nummer kwam ooit uit op het Cornet Label
nummer 3059.
Het brengt mij vervolgens bij een bewerking van een klassiek werk
dat via Radio City werd gebruikt en de naam van Loussier andermaal
voorbijkwam, waardoor ik meer over deze Fransman wenste te weten.
Loussier begon pianolessen te nemen op tienjarige leeftijd, in Angers,
en na drie maanden trof hij zijn eerste J. S. Bach - het kleine G-minor
Prelude - aan. Het was een stuk waar hij verliefd op werd, zei hij, en
speelde het ‘tientallen honderden keren’, soms een nootje toevoegen,
een ander missen om zo de geest van de muziek een beetje te kunnen veranderen.
Hij ontwikkelde zich snel en op een bepaald moment werd hij naar
Parijs gestuurd om een van de grootste Franse pianisten, Yves Nat,
te ontmoeten Dit had tot gevolg dat Loussier om de drie maanden
naar Parijs ging om de muziek te spelen die Nat wilde horen en om
advies te krijgen en vervolgens drie maanden later weer een ander
programma voor te spelen.
1968

Hij begon zelf ook muziek te componeren terwijl hij studeerde aan het
Conservatoire National Musique en verhuisde op zijn zestiende definitief naar Parijs, voor de opleiding onder
professor Yvers Nat. Na zes jaar studie vertrok hij op wereldreis, waar hij geluiden uit het Midden-Oosten,
Latijns-Amerika en Cuba tot zich nam.
In 1959 richtte hij het Jacques Loussier Trio op met snaarbassist Pierre Michelot, die eerder met Django
Reinhardt en het Quintette du Hot Club de France speelde, en percussionist Christian Garros. Ze gebruikten
Bach’ s composities als basis voor jazzimprovisatie en hadden veel live optredens, tournees, concerten en
een groot aantal opnames. Oorspronkelijk
werd het trio opgenomen voor Decca Records, maar in 1973 veranderde het naar
Philips/Phonogram. Het trio verkocht in
15 jaar tijd meer dan zes miljoen albums.
Hun beroemdste opname is: ‘Air on the G
String’, dat meer dan 35 jaar gebruikt werd
voor de Hamlet sigarenadvertenties in het
Verenigd Koninkrijk.
Loussier componeerde vanaf de jaren
zestig van de vorige eeuw meer dan 67
soundtracks, gemaakt voor films, televisie1965
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films en televisieseries. Het ging onder meer om de partituren van de
films The Killing Game (1967), Dark of the Sun (1968) en Monique
(1970), de tune voor de populaire Franse tv-serie Thierry La Fronde uit
de jaren zestig, en de originele herkenningsmuziek voor La 3e Chaîne,
de voorganger van het televisiestation France 3.
In 1978 besloot het trio als zodanig te stoppen en richtte Loussier
in de Provence zijn eigen opnamestudio, Studio Miraval, op, waar hij
werkte aan composities voor akoestische en elektrische instrumenten.
Ook werkte hij samen met musici als Pink Floyd, Elton John, Sting en
Yes. Delen van Pink Floyd’s album The Wall werden opgenomen in zijn
studio.
In 1985 (300 jaar na de geboorte van Bach) hervormde Loussier het
Jacques Loussier Trio met twee nieuwe partners, percussionist André
Arpino en contrabassist Vincent Charbonnier. De bassist Benoit Dunoyer De Segonzac trad ook op in het trio en verving Charbonnier
(waarvan de linkerhand na een beroerte was aangetast, waardoor hij
de bas niet meer kon bespelen).
Ook in deze eeuw verscheen nog nieuw cd werk van het trio. Maar er gebeurde meer want in april 2002
diende Loussier een eis van $10 miljoen in tijdens een proces tegen
rapper Eminem en The Marshall Mathers LP uitvoerende producent
Dr. Dre. Loussier beweerde dat de beat voor de track ‘Kill You’ werd
gestolen uit zijn compositie ‘Pulsion’. Hij eiste dat alle verkoop van het
album zou worden stopgezet en alle resterende exemplaren vernietigd.
De zaak werd uiteindelijk buitengerechtelijk beslecht.
Duikend in de krantenarchieven blijkt dat de NCRV in mei 1965 een
tweeluik rond het toenmalige trio heeft uitgezonden waarin opnamen
werden vertoond die op het platteland in Engeland waren geschoten.
Loussier voelde zich destijds een uitgesproken buitenmens: “Als ik
geen musicus was, zou ik helemaal apart wonen, ergens ver weg te
midden van de natuur”. Jacques was volop in beweging, speelde uitstekend tennis, had een vliegbrevet, hij roeide in zijn jeugd fanatiek en
deed aan schijfschieten, skiën en onderwater vissen.

Voor Henk van der Meyden’s TV-Privé werd als tune
“Generique” gebruikt.

Hij woonde in die tijd met zijn vrouw, vier kinderen en zijn
hond in Poigny la Forat, vlakbij Fontainebleau, in een buitenhuis dat onmiddellijk aan het bos grensde. Hij had daar
zo zijn reden voor: “Ik haat steden en voor 200 procent leven is mijn lijfspreuk. Die afschuwelijke steden! Ik haat ze.
Er wordt je daar gewoon een manier van leven opgedrongen en waar blijft dan de normale menselijke vrijheid?”
En die vrijheid verkoos hij dan ook door diverse werken
van Bach een eigen jasje te geven. Op zoek gaande naar
de muziek van het trio van Jacques Loussier leverde binnen
een tweetal weken vijf prachtige cd’s op die als juweeltjes
veelvuldig worden gedraaid.
Bronnen:
GPD archief 1965, Wikipedia, Tijdschrift Arcadia no. 36, Colombia
Coverfoto lijkt gemaakt in een zelfde bos als Thierry la Fronde hierboven
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Column van een lezer


Proovoboot Amsterdam, 1967

Wat maakt de wereld nu mooier dan dingen doen die niet mogen, althans niet behoren te mogen. Nou ja, in
mijn jeugd, jaren 60 vorige eeuw, luisterde je naar radio-zeezenders. Stations die eigenlijk niet mochten van
de overheid, maar het toch deden. Nette mensen luisterden niet naar zeezenders. Het was net niet verboden
en de muziek was een hels kabaal. We reden op brommers, ik had een Puch-hoogstuur, wat niet verboden
was als je je netjes aan de regels hield en dat deden we dus niet.
We gingen naar dansfeestjes en ook dat was verboden want er werd uitbundig of slow gedanst, ook al niet
netjes. We waren losgeslagen. Wij begrepen de oudjes, de grijze heren en de bloemetjesjurken niet. En zij
ons niet. We draaiden plaatjes in donkere discotheken. We luisterden met transistorradio’s in parken, plantsoenen en op stranden naar waar we The Beatles, The Rolling Stones, allemaal schreeuwers hoorden, zeker
niet netjes in de ogen van de ouderen. We kwamen in opstand, werden Provo, Nozem of Vetkuif en zonder
dat we het wisten waren wij ineens cultuur, een instituut. Gadverdamme!
Twee nozems, 1965

En daarna? Wel daarna was er niet veel
meer aan. In de jaren ‘80 nog wat uitlopers als het om de zeezenders ging,
maar het was gedaan met de pret, iedereen werd serieus. Elke gek die kon
zingen maakte muziek, noem alle varianten en stijlen maar op. Pop was op. Ja
voor ons dan. Want de jeugd van tegenwoordig swingt niet, heeft niets om zich
tegen af te zetten. Mijn hemel wat een
armoede!
Iedereen moet vooral netjes, met als
gevolg netjes is de norm. Gadverdamme
alweer. Radio, mijn hemel wie luistert
nog radio? Natuurlijk de radio-zeezenders werden ook opgericht door nette
heren. Maar wilden wel iets doorbreken,
namelijk de ‘zuilen’. Natuurlijk omdat ze
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er politiek of financieel belang bij hadden. Maar de tijdgeest haalde hen in. En die was wel even anders dan nu,
men is terug bij af, netjes dus. Tja, en toch in alle tijden
zijn er verlichte geesten die aanvoelen dat er iets moest
veranderen.
Ik heb die tijd meegemaakt en het zal nog wel een tijdje
duren voor er nieuwe ‘radio-zeezenders’ opstaan. Van de
politiek hoeven we niets te verwachten, van de muziek
ook niet meer. Het theater is allang een nette boel. En
de gelovigen vliegen elkaar ook maar in de haren, alhoewel dat verkeerd netjes is. Nee, dat wordt het niet. Dus
ja, wat zal het worden? De klimaatbroeders dan? Ook
niet, goed bedoeld hoor, maar daar vang je de tijdgeest
ook niet mee. Tijdgeest, wat moeten we daar trouwens
onder verstaan? Een kenmerkende manier van denken
en handelen van het merendeel van de bevolking in een
bepaalde tijd. Gadverdamme. Juist niet, tegen het merendeel ingaan, dat is tijdgeest. De gevestigde orde een
beuk geven. Ja toch? Nou dan! Nou vergeet het maar ze
zijn er nog niet klaar voor. Zullen de generaties na ons
ooit onze tijdgeest begrijpen? Ik vraag het me af. Aan het
archiefmateriaal van ene Hans Knot ‘de ethertovenaar’
zal het niet liggen. Ha, ha!!

Peter Muller, 1966
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deMarshall

versterker

Toen ik meer dan een jaar geleden een Marshall JTM 45 versterker aangeboden kreeg om te repareren,
greep ik dit uiteraard met beide handen aan. Over de reparatie schrijf ik een andere keer misschien, maar ik
wilde eerst meer weten over Marshall. En na een tijd zoeken en vele leuke contacten binnen het bedrijf komt
dan eerst dit verhaal over Marshall.
Er zullen maar weinig gitaristen zijn, die nog nooit van Marshall hebben gehoord. Maar waarom heeft dit
merk de versterkerrace gewonnen? Dat komt mede door het gebruik van buizen. Waar andere merken al lang
de transistor gebruikten, hield Marshall stug vast aan de buizentechniek. En de groepen van die tijd zaten
niet te springen om Hifi. Die wilden veel volume en vervorming was niet zo belangrijk. Het ding is speciaal
gemaakt en ontworpen voor gitaar. Begin jaren vijftig van de vorige eeuw was er op ‘gitaarversterkergebied’
vrijwel niets leverbaar.
Er was een miniversterker van 10 W; die was wel aardig om mee te oefenen, maar verder kon je er niets
mee. Het was de Watkins en op onderstaande foto’s is hij te zien.

Dus kwam al gauw in de zestiger jaren de behoefte aan meer geluid. Uiteraard was er ook nog de VOX versterker, maar met zijn 20 W maximaal hield dat ook niet over. En VOX had het chassis op de kop in de kast
gemonteerd. En het kwam regelmatig voor dat de buizen uit hun voet vielen. Ook de Fender versterker was
er nog, maar die was in die tijd erg duur. In Europa was het aanbod iets groter. Je had in die tijd de Bugera
versterker en niet te vergeten de Dynacord. Kennelijk waren die in Engeland begin jaren zestig moeilijk of
niet te koop, en daar sprong Marshall op precies het goede moment in.
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De VOX versterker met het chassis op de kop.

Jim Marshall (23-7-1923 / 5-4-2012) was in zijn jonge
jaren niet sterk te noemen. Hij had lange tijd tuberculose in de botten. De behandeling van die tijd was om
iemand regelmatig helemaal in het gips te verpakken.
Dat moet voor een kind iets ergs zijn geweest.
Jim Marshall 12 jaar
oud

Zijn vader had
een
snackbar
in Southhall in
Middelsex. Dat
was niets voor
de jonge Jim;
hij kon de lucht
van vis en patat
op het laatst niet meer verdragen. En na veel behandelingen was hij in
zijn 14de levens jaar eindelijk vrij, zoals hij dat zelf noemde. Geen gips
meer. En op aanraden van zijn behandelend arts ging hij op tapdansles.
Dat vergroot de doorbloeding en maakt de botten sterker. Maar door
zijn gevoel voor ritme nam hij drumles en werd na een paar jaar een
beroemd drummer. Op onderstaande foto zien we hem in actie. Deze
foto is ongeveer in 1956 gemaakt.
Ook als zanger heeft hij een tijdje gewerkt. In de grootste
danszaal in Southall speelde vrijwel elke avond een orkest
en daarbij zong Jim Marshall de bekende liedjes van die
tijd. Hij verdiende hier 10 shilling per avond mee. Van dit
geld kocht hij een fiets met een aanhangwagentje. Op dit
karretje paste zijn drumstel en met nog 7 andere muzikanten traden ze zelf hier en daar ook op. Er was publiek
genoeg, want Engeland werd uiteraard in die tijd overstroomt met Amerikaanse soldaten. En die vonden deze
muziek prima. Om zijn drummen te verbeteren kon hij na
de oorlog in 1946 met zijn eigen geld drumlessen nemen
bij Max Abrahams. Op internet is een uitgebreid verhaal
te vinden over Max Abrahams. Dit was een zeer bekende
drummer in die tijd.
In 1949 begon Marshall zijn eigen drumschool. En hij had
beroemde leerlingen. Zo gaf hij ondermeer les aan Mitch
Mitchell, die later bij Jimmy Hendrix en Eric Clapton zou
gaan spelen. Ook de legendarische drummer Michael Shrieve was een tijdje zijn leerling. Shrieve is uiteraard legendarisch geworden door zijn optreden in 1969 met Santana.
Zijn drumsolo in ‘Soul sacrifice’ is nog steeds ongelofelijk.
Om zijn leerlingen van een drumstel te voorzien kocht hij die bij een bestaande winkel en verkocht ze vervolgens voor bijna dezelfde prijs door. Na een gesprek met de eigenaar van de winkel, bleek dat er best
plaats was voor 2 winkels met dit soort instrumenten en zo kwam Jim Marshall in de handel terecht. Maar
het was Pete Townshend van de Who die Marshall er op attent maakte, dat er in de wijde omgeving geen
gitaar te koop was, laat staan een versterker. Hij zei, waarom bouw je niet een eigen versterker, daarin zit
de toekomst. En omdat Marshall al aardig wat ervaring had met het bouwen van luidsprekerboxen, zocht
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hij mensen, die voor hem een versterker konden bouwen. En die
kwamen er, in de personen van Ken Bran en een jonge ingenieur
Dudley Craven.
Ze bouwden een versterker, met een eindtrap op basis van twee
keer de EL 34. Deze buis was goed leverbaar en niet duur. The Who
en de Tremoloes waren de eersten die het chassis mochten proberen. Het was toen alleen nog maar een chassis, zonder kast. Want
dan kon je veel gemakkelijker iets veranderen. De eerste versterker
kwam gereed in juli 1962. Dit chassis staat nu in een vitrine in de
Marshall fabriek.

< Het eerste chassis in de vitrine

En na wat experimenteren kwam zo
de eerste Marshall versterker gereed. Het was de JTM 45. Eric Clapton en de Bluesbreakers bestelden
er direct 4 stuks van. Deze versterker werd gemaakt van 1962 tot en met 1966. Maar al gauw werd de werkplaats van die tijd veel te klein. Het
bedrijf heeft op veel plaatsen gestaan. Er moest steeds meer ruimte komen want de productie nam sterk toe.
Dit is de lijst die ik kreeg van de fabriek:
9/1962 - 6/1964: Jim Marshall & Son, 76 Uxbridge Road, Hanwell, W7
3/1963 - 1/1964: Jim Marshall & Son, 93 Uxbridge Road, Hanwell, W7 (Cabinets only)
1/1964 - 6/1964: 30ft x 20ft shed in Southall, Middlesex. (Cabinets only)
6/1964 - 6/1966: 28-30 Silverdale Road, Hayes, Middlesex
6/1966 - 10/1968: Lyon Road, Bletchley, Milton Keynes
10/1968 - 7/1984: First Avenue, Bletchley, Milton Keynes
7/1984 - current day: Denbigh Road, Bletchley, Milton Keynes
Voor de liefhebbers: de eindtrap bestaat uit een balansversterker met twee keer de EL 34. Later zijn ze van
de EL 34 afgestapt en overgegaan naar de KT 88. Deze buis kon maximaal 42 W vermogen leveren dus
als je twee exemplaren had, kwam je al gauw in de buurt van 100 W. Toen Pete Townshend (19-5-1945)
van The Who bij Jim kwam vond hij de versterker prima, maar hij wilde toch graag wat meer volume hebben; toen hebben de 2 Marshall technici een
eindtrap gebouwd met 4 keer KT 88. En met
de juiste instellingen en een anode spanning van ongeveer 400 Volt, kom je in de
buurt van de 200 W. Op de foto de eindtrap
met 4 keer KT 88.
Nog even een aardigheidje. Voor degene die
de JTM 45 zelf wil bouwen, is dit mogelijk.
Alle onderdelen zijn los te koop of als compleet bouwpakket leverbaar; zelfs de kasten zijn via internet te koop. De prijs is vrij
heftig, dus helemaal zelf maken is natuurlijk
goedkoper en veel leuker…..
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Het bouwpakket

Maar goed terug naar de Marshall. Als opvolger
van de JTM 45 diende zich in 1966 de JTM 50
aan. Samen met de JTM 100, die bekend stond
als de Plexi. Deze naam was ontstaan, door de
plexiglazen frontplaat. Alle regelaars zaten in
deze plaat. Achteraf was dit geen succes (veel
breuk) en is men snel weer overgegaan op de
goudkleurige aluminium frontplaat. Tot en met
1981 zijn er wat verschillende uitvoeringen en
kleuren op de markt verschenen maar de techniek is al die jaren onveranderd gebleven. In
1981 kwam Marshall met de legendarische JCM
800. Heel veel artiesten hebben deze versterker
gebruikt. Het typenummer komt van Jim Marshall en de 800 stond toen op de nummerplaat van zijn auto. De
versterker kon geleverd worden met de KT88 of de 6550 eindbuizen. Hij wordt nog steeds gemaakt en kost
ongeveer 1800 Euro. Maar ook deze versterker is leverbaar als bouwpakket.
Ondanks alle nieuwe ontwikkelingen op elektronicagebied hield men vast aan de buizen. Deze techniek was
zeer betrouwbaar en die enkele keer dat er wat fout ging dan was een buis snel te vervangen. Met een transistorversterker ligt dat iets anders. Een groot probleem met de 100 W versterker was, dat de luidsprekers
steeds defect raakten. Maar door 4 luidsprekers in 1 kast te zetten en deze gedeeltelijk in serie te schakelen
werd de uitval een stuk minder.
In 1964 moest er behoorlijk worden uitgebreid. Toen ontstond de echte fabriek. Met een ruimte van maar
liefst 560 vierkante meter en 16 nieuwe medewerkers. Op deze manier maakten ze met zijn allen 20 versterkers per week. De versterkers werden eerst alleen maar verkocht in zijn eigen winkel in Hanwell (Londen),
maar toen ze bekender werden, stelde Jim ze beschikbaar voor de verkoop in andere winkels, in het zuiden
van Engeland. Zijn vriend Johnny Jones nam de distributie voor het Noorden van Engeland voor zijn rekening.
Dit duurde maar 16 maanden en daarna tekende Jim
een contract met Rose-Morris in Denmarkstreet te
Londen. Deze grote winkel zorgde voor de gehele verkoop en deze samenwerking zou maar liefst 15 jaar
duren. Jim vond dit allemaal wel wat sneu voor Johnny
en samen besloten ze naast de Marshall een tweede
lijn versterkers te maken. Dit werd de Park line serie.
Precies hetzelfde als de gewone Marshall, maar dan
met goedkopere componenten. Dus geen professionele E34L eindbuis maar gewoon de EL34 etc.
Marshall was goed voor zijn personeel en er was heel
weinig verloop. Op deze manier kreeg je een goed
product. Iedereen wist precies wat er van hem of haar
verlangd wordt. Eén keer per jaar huurde Jim een bus met chauffeur en ging het hele bedrijf op stap. Jammer dat er geen namen bij de foto (blz 25) staan.
In 1965 had The Who een paar stevige versterkers nodig voor hun optredens in Amerika. En speciaal voor hen bouwden Ken Bran en Dudley
Craven een viertal versterkers met een uitgangsvermogen van ruim 100 W
per stuk. Als aardigheidje kon de volumeregelaar als maximum niet op 10,
maar op 11. Het heeft verder geen betekenis, maar leuk is het wel.
De volumeregelaar gaat tot elf!
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De twee gitaristen van The Who hadden zo elk de
beschikking over twee versterkers van elk 100W, die
op elkaar werden gezet. De bijbehorende luidsprekers
kwamen er onder te staan. Dit noemde men de Marshall stack. Op de foto hiernaast zien we Pete Townshend met zijn versterkers.
Vanaf 1966 onderging Marshall een explosieve groei
en nam de positie in van de beste en meest verkochte
gitaarversterker ter wereld. Heel veel beroemde groepen gebruikten deze apparatuur. Bij Status Quo had

iedereen zijn eigen Marshall. En om vergissingen te
voorkomen kwam er een sticker achterop.
Echt een aparte verkoop was die aan Screaming
Lord Sutch. In Nederland is hij niet echt doorgebroken, maar in Engeland wel. En met zijn groep
bestelde hij bij Jim een drietal versterkers. Zijn
echte naam was David Edward Sutch (Londen, 10
november 1940 –Londen, 16 juni 1999). Hij was
een Brits musicus en politicus en activist. Hij was
de oprichter en voorman van de politieke partij Official Monster Raving Loony Party. Sutch nam tussen
1983 en 1997 voor de Official Monster Raving Loony
Party deel aan 37 verkiezingen. In 1994 haalde hij
in Rotherham met 4,2 procent het hoogste percentage kiezers. Meestal haalde hij tussen de één en
twee procent van de stemmen. Door het Britse districtenstelsel, waarbij enkel de winst in een kiesdistrict genoeg is, had hij geen kans op een zetel in het

Rick Parfitt van Status Quo

Naamsticker op achterzijde
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parlement. David Edward Sutch kampte met depressies. Deze verergerden na de dood van zijn moeder in
1997. In 1999 pleegde hij op 58-jarige leeftijd zelfmoord door zich op te hangen. Hij werd naast zijn moeder
begraven op een begraafplaats in de Londense wijk Pinner. (Met dank aan Wikipedia) Op onderstaande foto zien
we de Lord samen met Jim.

Jim Marshall (r) en Screamin’ Lord Sutch

Ook werd heel veel apparatuur besteld door leden van Deep Purple en door Elton John. In 1981 beëindigde
Jim zijn samenwerking met Rose-Morris. De verkoop van de oudere modellen nam af en het bedrijf concentreerde zich op de JTM 800. De buizentechniek bleef, maar wel werd voor de rest van de componenten een
print ontworpen.
Verder was en is er in de fabriek geen automatisch
proces te vinden. Het testen en afstellen van de
versterkers gebeurt gewoon op de werkbank met
een scoop en een toongenerator.
Toen het bedrijf 20 jaar bestond, werd er voor deze
gelegenheid een serie witte versterkers gebouwd.
Deze waren binnen een maand uitverkocht en zijn
een echt verzamelobject geworden. (Foto: blz. 27)
De gitarist Nick Simper, die van 1968 tot en met
1969 bij Deep Purple speelde, heeft een witte Marshall. Op YouTube staat een live optreden van hen.
Ze spelen het nummer Fireball, met een flinke hoeveelheid Marshall apparatuur.
In 1984 kreeg het bedrijf een onderscheiding. Dit
was de ‘Queens Award for Export’. Een hele eer, ingesteld door de koningin voor hun buitengewone
inzet voor de export en verkoop van goederen buiten Engeland. Nog aardig te vermelden is, dat Jim in
1985 uitgenodigd werd om een afdruk van zijn hand
te laten maken voor de Rock Walk Hall of Fame.
Foto boven: Geheel links een printplaat.
Foto onder: De testafdeling aan het werk.
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Zijn afdruk kwam tussen die van Leo Fender, Robert
Moog, Les Paul, Eddie van Halen en Stevie Wonder.

Ken Brian van Marshall met de witte set.

In 1987 werd herdacht dat Jim 50 jaar actief
was in de muziek en 25 jaar in de versterkerwereld. Dit was de gelegenheid om een
Silver Jubilee serie versterkers te produceren van 50 en 100 W. Een serie met veel
chrome- en zilverkleurig vinyl. Heel apart
was, dat in 1993 Marshall de rechten kocht
om de VOX AC 30 te bouwen. In 1963 was
het de toenmalige eigenaar van VOX, Tom
Jennings, die Marshall dreigde met een proces, omdat hij er van overtuigd was, dat ze
zijn ontwerp voor een heel groot gedeelte
hadden gebruikt.

Tot een proces is het toen nooit gekomen.
Maar de mensen bij Marshall wilden het
aparte geluid, dat deze versterker voortbracht weer terughalen. Toen ze Jim in 1994 vroegen, wat hij verder
nog van plan en vooral waarom hij niet in een
groot huis woonde en geen Rolls Royce had, zei
hij: ik wil verder uitbreiden. Ik heb net een leegstaande fabriek gekocht en we gaan naast de
VOX versterker onze eigen producten nog beter
maken. En geld voor mijzelf, daar geef ik niet
om. Ik kan het toch niet meenemen. Als mijn
medewerkers het goed hebben en ons product
gewaardeerd wordt, dan vind ik het prachtig.
Een gewone auto is prima en een huis waarvan
het dak niet lekt is meer dan genoeg. Jammer
dat hij na 1994 nog maar zo kort zijn bedrijf
heeft mogen meemaken.
Met dank aan Marshall external contacts
Jim Marshall in 1987 >
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De Martinitoren:
wel of niet scheef

tekst: Hans Knot
Een mens kan versteld staan over een totale verandering in het stadsbeeld en zich nadien zelfs in een staat
van ergeren bevinden. Dit geldt sinds een aantal jaren het zicht dat vanuit de Oosterstraat in Groningen
gericht op de Olle Grieze, ofwel de Martinitoren, grotendeels fake is. Aan een vooruitgeschoven nieuw pand
van Mutua Fides, de studentensociëteit, is een doek gespannen waarop een gedeeltelijke afbeelding van de
grootste toren van Groningen.
Voorheen was het een prachtig gezicht, komende uit de zuidelijke stad de Martinitoren, trots van ons Groningers, te zien oprijzen. Gelukkig zijn er de nodige foto’s en zelfs ansichtkaarten die het eerdere beeld duidelijk
weergeven. Van een vorm van gezichtsbedrog is dus duidelijk sprake. Maar daar was ook eerder in december
1971 sprake van.
De grote vraag die destijds her en der was te beluisteren was of de
Martinitoren aan het verzakken was. Het was een vraag die nogal wat
Stadjers, volgens het Nieuwsblad van het Noorden, bezighield. En het
was vooral de Oosterstraat die daarbij een rol speelde want van daaruit
leek het dat het uit de 15de eeuw daterende bouwwerk in westelijke
richting licht was gaan overhevelen.
De gemeente Groningen besloot deskundigen, na de vele waarnemingen, in te schakelen. Nee, er was nog lang geen sprake van eventuele
schade als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen, maar
toch waren er de mogelijkheden tot scheefzakken. Men schakelde deskundigen in die aan de geruchten weinig waarde hechtten. Een dertigtal jaren eerder had de Martinitoren een degelijke nieuwe fundering
gekregen. Bovendien werden er in opdracht van de gemeente toen
ook al regelmatig metingen gehouden om eventuele verzakkingen te
voorkomen.
Een journalist van de krant was toch niet zo zeker van wat hij allemaal
hoorde en bracht nog een keer een bezoek aan het stadhuis waarbij
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hem verzekerd werd, na de nodige reacties vanuit het stadse, dat er een onderzoeksbureau uit Apeldoorn
was ingeschakeld, dat voornamelijk in opdracht van de overheid metingen verrichtte. Opdracht was om na te
gaan of in de voorafgaande jaren daadwerkelijk sprake van verzakking zou zijn geweest.
Een vijftal jaren eerder, in 1966, werden er ook metingen verricht en men deed dit door lampen te richten
op een drietal vaste punten in de omgeving van de Martinitoren, die een driehoek vormen rond het gebouw.
Deskundigen waren vrij duidelijk met hun mening, zoals architect P.L. de Vrieze, verantwoordelijk voor de
restauratie van de Martinikerk en toren. Hij sprak duidelijk van gezichtsbedrog., zonder in detail te treden.
Vanuit de Dienst Gemeentewerken werd wel gesteld dat er veel aan restauratie en nieuwbouwwerk werd
gedaan en dat er trillingen konden ontstaan vooral door zwaar verkeer via de Kreupelstraat, wat eventueel de
fundering van de Martinitoren geen goed zou doen. Wel stelde men dat er geheel geen sprake was van helling van de Martinitoren. Ondertussen wordt het aanzicht van de Martinitoren vanuit de Oosterstraat steeds
minder goed gezien de expansie van een nieuw gedrocht, het Forum van Groningen.





















In mei 1970 was
het eerste nummer van Popmix te
koop bij de Shellpomp.
Popmix
werd uitgebracht
in samenwerking
met Radio Veronica.
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1965:

Van Doorn en Creatief koken


foto: Henk Bouwman (l) en Harry van Doorn (archief Soundscapes)

Eerder beschreef ik de eerste moeilijke maanden van het in het najaar van 1965 van start gegane derde
radionet, onder de naam Hilversum 3. Daaruit bleek dat de meerderheid van de omroepen nauwelijks nieuwe
programma-ideeën goed kon doorvoeren omdat er vanuit Den Haag door het ministerie van CRM nauwelijks
geld ter beschikking was gesteld om het toekomstige station, dat de concurrent van de zeezender Radio
Veronica diende te worden, tot een succes te maken. Uit het in dat verhaal geschetste programmaoverzicht
van de diverse omroepen bleek heel duidelijk dat over enige vorm van concurrentie totaal niet gesproken
kon worden.
Een latere grote tegenstander van Radio Veronica en andere zeezenders was mr. Harry van Doorn, tevens de
latere minister van CRM, die in 1974 de zeezenders mede de nek zou omdraaien door invoering van de zogenaamde anti-zeezenderwet. De zogenaamde wet die geen wet was, maar een aanpassing van de bestaande
wetgeving. Maar hij had in 1974 wel succes daar het populaire Veronica als ook de door velen beminde Radio
Noordzee uit de ether verdwenen. Vlaamse luisteraars hadden meer geluk door het in de ether blijven van
hun Radio Mi Amigo.
Maar al veel eerder liet mr. H.W. van Doorn van zich horen en wel in de tijd dat hij voorzitter was van de
Katholieke Radio Omroep, kortweg de KRO. In september 1965 maakte hij namelijk bekend, dat zijn omroep,
vaak tot de conservatieve zuilen gerekend, open en positief stond tegenover het eventuele toekomstige
nieuwe bestel. Dit, omdat deze plannen, mits ze mochten doorgaan, meer waarborgen boden voor geestelijke vrijheid en eenheid in verscheidenheid.
Minister Vrolijk, van CRM, had daarvoor aangegeven, dat een meer Open Bestel de weg voor de omroepen
naar meer vrijheid mogelijk maakte. Van Doorn voegde eraan toe dat de omroepen eindelijk wisten waar
ze enigszins naar toe gingen: “Er is eindelijk een tijd gekomen, dat men zich kan gaan wijden aan de eigen
taak, namelijk het maken van programma’s, zonder dagelijks teveel tijd aan activiteiten kwijt te raken door
tegen de stroom in te moeten roeien.”
Maar de vraag of KRO-voorzitter Van Doorn destijds blij was met de komst van Hilversum 3 was alleen maar
negatief te beantwoorden gezien hij het helemaal niet goed vond dat minister Vrolijk het positieve sein had
gegeven voor de opstart van Hilversum 3. Immers een gedegen luisteronderzoek over de toen bestaande
radionetten Hilversum 1 en 2 was dan wel aangekondigd maar resultaten waren, tot op dat moment, totaal
niet bekend. Van Doorn: “Had men zo’n haast een licht platenpallet erbij te hebben? Is dit wegens Veronica?
Nu een derde net nog slechts een maand op zich laat wachten is het tijd nog eens met nadruk te pleiten voor
coördinatie tussen alle drie radiostations in Hilversum”. Daarbij uiteraard doelend op de uitzendingen van
Hilversum 1, 2 en de toen toekomstige Hilversum 3.
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Hij haalde daarbij aan dat de financiering van slechts één uitzending van het Radio Philharmonisch Orkest
meer kostte dan de financiering van Hilversum 3 in de periode van de opstart tot en met 31 december 1965.
Helaas stelde hij dit zonder het verder te onderbouwen. Hij vroeg zich daarbij tevens af of de regering het
werkelijk betreurde dat er voor Hilversum 3 zo bitter weinig geld beschikbaar was. “Juist door de beperkte
financiële toezegging is men op Hilversum 3 slechts in staat alleen iets simpels te brengen, bijvoorbeeld platenprogramma’s. Op die manier heeft de regering voorkomen dat er op dit nieuwe radiostation al te serieuze
praat kan komen, zodat dit radiostation geheel niet kan concurreren met Radio Veronica.”
Bovenstaande uiting van Harry van Doorn is me nooit duidelijk geworden want van echt serieuze programma’s bij Radio Veronica is volgens mij nooit sprake geweest. Men had slechts tot doel de luisteraars te
verpozen met amuserende programma’s vol met vrolijke muziek. En in vergelijking wat er destijds via de
Hilversumse omroepen werd gebracht dient het voor velen een verademing te zijn geweest.
Van Doorn kondigde tevens aan dat de KRO het niet over zich heen zou laten komen en zeker geen kleurloze
programma’s op Hilversum 3 zou gaan brengen. Van Doorn wilde dus duidelijk wel concurrentie tegen de
hem zo gehate indringer binnen de Nederlandse radio industrie, tevens gevestigd in het hart van Hilversum,
Radio Veronica.
Maar ook op het gebied van de televisie waren er toch wel ontwikkelingen te
noemen in de maand september 1965.
Heden ten dage kijken we er niet meer
van op, sterker nog, gaan we denken of
het niet een onsje minder kan met al die
goedbedoelde kookprogramma’s op de
televisie. Op de dag dat ik deze column
schreef was er in de middag een dame op
MAX die ons leerde hoe we komkommer
dienen schoon te maken en wortels te
snijden. Of we in een kinderklasje zaten
werd de boodschap veel te uitgebreid aan
de kijker overgebracht. Zendtijd verknoeien is gelijk aan eten laten aanbranden.
Is het voor MAX niet duidelijk dat men
vooral te maken heeft met een ouder publiek dat al decennialang weet hoe een
heerlijke maaltijd te bereiden, uitzonderingen daargelaten?
Maar het was andere koek in september
1965 want er werd aan de kijker bekend
gemaakt dat ‘de heer Kuijper’, afkomstig
uit Purmerend eens per maand op de donderdagmiddag op het televisiescherm zou
gaan komen om kookles te gaan geven.
Compleet met fornuis, zo werd beloofd,
zou hij het spiedend oog van de camera
de cursus ‘creatief koken’ gaan geven.
Hij zag het als een persoonlijk beleven van de kookkunst: “Daar bedoel ik niets moeilijks of hoogdravends
mee, alleen maar dat elke vrouw haar eigen specialiteit in deze kunst kan bereiken. En dat met gewone
recepten!” En dat is waar hij van uit ging in zijn tv.-lessen: de gewone ingrediënten, die iedereen in het gegeven jaargetijde kon kopen. Deze vormden de basis van het bijzondere dat ervan gebakken (of gekookt of
gestoofd) kon worden. De heer Kuijper was jarenlang journalist geweest en vervolgens leraar Nederlands,
maar koken vormde toch zijn alleroudste bezigheid.
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Het begon met recepten verzamelen. Zoals andere jongens van zijn leeftijd postzegels of suikerzakjes verzamelden, zo legde
Bennie Kuijper meerdere mappen aan met
recepten met een totaal van meer dan
20.000 en er bevonden zich voor die tijd al
vele antieke recepten onder, waarbij zelfs
de tijd van de Romeinen in ons land werd
bereikt.
De padvinderij bracht hem in contact met
de praktijk: buiten op een houtvuur, en de
jammerlijke mislukkingen van het begin
vormden slechts even zovele aansporingen
tot opnieuw proberen, tot het lukte. Hij
was dan ook van plan veel te delen met
de kijkers door in het eerste programma
destijds te stellen dat in zijn uitzendingen
totale recepten vrij te geven. Verder stelde
hij: “Ik zal mij steeds aan de tijd van het
jaar aanpassen en telkens datgene wat besproken wordt ook geheel toebereiden. In
20 minuten kan heel wat lekkers gemaakt
worden, wanneer tenminste het voorbereidende werk gedaan is”.
En zo kwam Ben vervolgens eens per maand
in beeld op de televisie met zijn goed bedoelde koopadviezen voor de huisvrouw.
Klaarblijkelijk was de keuken nog steeds
het domein voor moeder de huisvrouw,
zoals ik het zelf destijds in het ouderlijke
huis altijd beleefd heb, hoewel wij, als kinderen daadwerkelijk betrokken werden bij
het aanrechtgebeuren. Het leidde tot het
gegeven dat, na vertrek uit het ouderlijke
huis, je met de grondbeginselen en meer
van lekker koken bekend was en dus eventuele gasten heerlijke gerechten kon voorschotelen. Oh ja, de eerste uitzending van
het kookprogramma van Kuijper was op 23
september 1965 op de televisie te zien.
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Optreden Fleetwood Mac in
De Korenbeurs (Foto: Michiel Verbeek - Eigen werk,



CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=8908469)

Groningen liep niet goed af
Ik neem je mee terug naar 1 maart 1969. In krant van die dag in Groningen stonden tal van advertenties op
het gebied van amusement. Zo probeerde het toen bekende uitgaanscentrum Beijering in Vlagtwedde onze
aandacht te trekken met optredens van de Heikrekels en Howard Carpendale. In Roden was het mogelijk
in ‘Onder de Linden’ naar de Buffoons te gaan. Verder traden ondermeer in het noorden op: the Motions,
Blues Dimension, Oscar Harris and the Twinkle Stars en verscheen Ruud van Broekhoven in De Berenkuil aan
de Grote Markt als deejay. Maar een hele groep andere Groningers had het voornemen die avond van een
concert te gaan genieten in de Korenbeurs aan de Vismarkt in Groningen.
Het in die tijd als progressieve jongerencentrum omschreven Provadja, onderdeel van een landelijk netwerk
van groeperingen die zich bezighielden met het organiseren van alternatieve bijeenkomsten, had voor die
dag een lange manifestatie bedacht te houden vanaf 4 uur in de middag in voornoemde Korenbeurs in Groningen. Meer dan duizend enthousiaste Groningers waren aanwezig bij de manifestatie, die de geschiedenis
is ingegaan als ‘Rovers Return’.
Wat de aanwezigen niet direct hebben gemerkt is dat er in de loop van die betreffende zaterdag tal van kleine
irritaties zich voordeden tussen de organisatie en de beheerder van de Korenbeurs, zichzelf de beursmeester
noemende heer D. Visser. Zoals zo vaak met festiviteiten van deze aard was er enige uitloop maar mede door
gekonkel dat gedurende de gehele dag plaats had gevonden vond Visser dat de afgesproken eindtijd van de
happening ook definitief de eindtijd diende te zijn, namelijk 12 uur middernacht. En toen ging het licht aan
en vond Visser het wel genoeg en dus voor hem tijd om naar huis te gaan.
Verontwaardiging bij het publiek want de belangrijkste act van Rovers Return was een optreden van de Britse
formatie Fleetwood Mac. Visser had namelijk niet alleen het grote licht aangedaan maar ook de elektriciteitstoegang tot de geluidsinstallatie van Fleetwood Mac afgesloten. Het was de tijd van de eerste samenstelling
van de Britse formatie, die al een top tien hit in Nederland had gehad voordat ze in welk ander land hadden
gescoord. Laten we maar rustig stellen: met dank aan Radio Veronica destijds. Ter opfrissing even titels van
songs die al waren doorgebroken: ‘Need your love so bad’, ‘Albatros’ en ‘Man of the world’.
In ieder geval toen Visser de lichten had aangedaan en vervolgens de geluidsinstallatie had afgesloten stond
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de Britse bluesgroep, zoals ze destijds nog werd ingedeeld, volledig onwennig op het podium in een onwezenlijke sfeer. De
maandag erna was in de krant te lezen dat vervolgens horden
mensen, te midden van kapotte pilsflessen, bassist John MccVie
met een aantal stevige vloekgeluiden hadden gehoord vanwege
de anticlimax van het festival. Solo gitarist was destijds Peter
Green, die de zaal toeschreeuwde dat, wanneer het zou toegestaan zijn, de groep nog een nummer zou spelen terwijl hij
tevens de excuses namens de hele formatie aanbood.
Gelukkig was Visser verstandig en sloot de geluidsinstallatie
weer aan waarna nog een nummer kon worden gespeeld, hoewel duidelijk was te zien dat John McVie er eigenlijk geen zin
meer in had. Tijdens het festival was er trouwens een lichtshow
verzorgd door Bunk Bessels, die af en toe de Korenbeurs in een
toverachtig toneel plaatste.

Een dag eerder trad Fleetwood Mac
op in Amsterdam

Even terugkomend op de eerder gememoreerde conflicten tussen de beursmeester en de organisatoren van Provadja Groningen kan worden gesteld dat laatstgenoemden erop hadden
aangedrongen de pils uit plasticbekers te laten drinken en geen
flesjes te verkopen daar men tijdens eerdere festival daar de
nodige problemen mee had gehad.

Visser besliste echter anders en inderdaad was er, een half uur voor het begin van het optreden van Fleetwood Mac een ernstig voorval in de Korenbeurs daar een aantal van de aanwezigen nogal gevaarlijk met lege
flesjes begon te gooien. Waarschijnlijk omdat een zekere Aimee direct werd ingezet om op te treden, werden
ernstige ongelukken voorkomen. Ze trad dan ook op met ontbloot bovenlijf.
Voor die tijd was het helemaal niet zo gek dat er tijdens zo’n festival rechercheurs in burger aanwezig waren om vooral het gebruik van drugs en zedenovertreding in de gaten te houden. Ook zij genoten van de
kleurendia’s verzorgd door Bunk, waarbij af en toe ook voor die tijd pornografische plaatjes voorbijkwamen.
Opmerkelijk tijdens het festival was het optreden van de uit Roden afkomstige Michel Bellinga. Gestoken
in een witte coltrui en een rode smoking liet
hij het publiek al dan niet genieten van accordeonmuziek met als doel aan te tonen dat
er ook jeugd was die niet alleen van beat- en
bluesmuziek hield.
Bunk verraste het publiek ook met de vertoning van een song van Dylan, Don’t look back,
geprojecteerd op een van de muren van het
gebouw, waarbij hij vertelde dat hij deze opname had gekregen via Ringo Star. Een echt
Gronings tintje, tijdens het festival waar f 6,50
entree diende te worden betaald, was trouwens het optreden van de formatie Solution
die haar eenjarig bestaan dat weekend vierde,
ondermeer met een jamsessie met andere
muzikanten. De Groninger popscene had in
ieder geval weer iets om over te praten en of
Visser nadien belaagd is door ontevreden bezoekers kan helaas niets worden vermeld. Wel
dat Fleetwood Mac een wereldgroep zou worden en decennialang zou optreden ondermeer
met het nummer ‘Don’t stop now!’
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Telefooncentrale RuG
foto: archief Universiteitsmuseum Groningen

Communicatie
in 1969

Tijd om maar eens nostalgisch te duiken naar het onderwerp ‘communicatie’ in het begin van het jaar 1969.
In de daaraan voorafgaande jaren waren er volop problemen geweest in de gemeente Groningen aangaande
de nieuwbouw van een aantal telefooncentrales waardoor een groot aantal aanvragen voor een telefoonaansluiting op wachtlijsten kwam. Dan weer waren er problemen met de eventuele aankoop van grond en
vervolgens waren er problemen van technische aard die een versnelde uitbreiding van het telefoonnet in
de weg stonden. Niet te vergelijken met heden ten dage waarbij eenieder, die een telefoon wenst, gewoon
direct naar een winkel kan stappen om er een aan te schaffen.
Begin januari 1969 was het dan eindelijk zover dat er meer aansluitingen mogelijk werden in de noordelijke
wijken de Paddepoel en Selwerd. De PTT-leiding, toen nog alleenheerser op het gebied van telefonie, had
het nieuwe gebouw feestelijk door Burgemeester J. J. A. Berger van Groningen willen laten openen door het
in dienst stellen van de apparatuur. Toen het gezelschap bij het gebouw aankwam was er behoorlijk veel
lawaai binnen omdat de nieuwe installatie al was aangezet en er dus niet sprake kon zijn van een officiële
indienststelling van de nieuwe centrale.
Sigaren en glazen drank werden uitgeserveerd en onderwijl werd besloten dan maar te beginnen met deel 2
van de officiële bijeenkomst, namelijk het in dienst stellen van de 30.000ste aansluiting in het telefoondistrict
Groningen door het draaien van het nummer van de gelukkige toekomstige bezitter. Het leek allemaal een
beetje een opgezet spel want het was niet zomaar een Groninger maar een vooral in de voetbalsport bekende Groninger Chris Eimers. Hij was enkele weken daarvoor komen wonen in een nieuw groot flatgebouw
aan de Castorstraat in de Paddepoel.
In het Nieuwsblad van het Noorden was op 5 januari 1969 een korte samenvatting van deze feestelijke opening te lezen waarin gemeld werd dat het er even op leek of er niemand thuis was want pas na drie keer de
bel te laten overgaan was de telefoonhoorn opgenomen. Niet door de door griep gevelde Eimers maar door
zijn vrouw: ‘De hartelijkheid van het gesprek leed er overigens niet onder’. De burgemeester sprak de hoop
uit dat Eimers weer beter zou zijn voor de later die week te spelen wedstrijd, die grote belangstelling in de
dagbladpers kreeg: Ajax-Benfica. Toen mevrouw Eimers stelde dat ze dacht van wel, mede daar haar man
een echte fan van Ajax was, stelde Burgemeester Berger ad-rem dat hij een grote fan van GVAV was. Hier
betrof het de eerdere naam van FC Groningen.
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Verder was te lezen dat Ir. F. W. van der Haer, de directeur destijds van het Telefoondistrict Groningen, later
in de middag, nadat het officiële gedeelte van de ingebruikname van de telefooncentrale voorbij was, nog
naar de Castorflat was gegaan met een feestelijke taart en bloemenstruik. Toen hij de hal van het immense
gebouw betrad kwam net uit de lift burgemeester Berger, die buiten het protocol om, besloten had zelf even
een boeket naar de zieke voetballer te brengen.
Maar hoe zat het toch met het
overdadige lawaai dat men
aantrof bij het betreden van
het nieuwe gebouw aan de
Magnoliastraat? Volgens Ir. Van
der Haer kwam dit door het
zogenaamde ‘ratelen van de
kiezers’. Maar er waren in die
tijd meer technische ontwikkelingen op het gebied van de
telefonie te melden want nadat
er 17.000 verschillende draadjes waren verwerkt, begon in
dezelfde week in januari 1969
de toen nieuwe telefooncentrale van de Rijksuniversiteit deels
te werken. Allereerst was de
centrale, in het souterrain van
het Academiegebouw aan het
Broerplein, verbonden met alle
toestellen in het betreffende
gebouw.

Productie Heemaf telefoontoestellen

In de daarop volgende weken werden alle gebouwen van de diverse instituten en de laboratoria, uitgezonderd de gebouwen van het Academische Ziekenhuis (het huidige UMC), aangesloten op het nieuwe eigen
telefoonnet van de Rijksuniversiteit. Vanaf dat moment waren alle universitaire diensten en complexen telefonisch bereikbaar onder nummer 19111.
Op deze centrale, die op dat moment de grootste bedrijfscentrale in Noord-Nederland was, werd het mogelijk 9000 telefoontoestellen aan te sluiten. De verwachting destijds was
dat men tot 1985 daarmee ruimte genoeg zou hebben op de
nieuwe centrale. In de beginperiode werden er 3000 toestellen geplaatst en kwamen alle individuele abonnementen in
gebruik binnen de verschillende gebouwen van de universiteit
te vervallen. Een opsteker want op die manier konden 140
particulieren snel aan een aansluiting en nummer worden geholpen.

Telefooncentrale RuG
foto: archief Universiteitsmuseum Groningen
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De nieuwe centrale had rond de 6 miljoen gulden gekost en
was voor die tijd uitgerust met tal van moderne snufjes. Zo
was er voor het eerst een doorkiessysteem en hadden dus
alle 3000 bureautoestellen in de universiteit een eigen nummer bestaande uit vier cijfers. Door er twee keer een 1 voor
het betreffende nummer te plaatsen was het toestel voor elke
abonnee van buiten bereikbaar, zonder tussenkomst van een
van de telefonistes. Zo waar een enorme vooruitgang voor die
tijd. Wanneer de betreffende persoon bij het telefoonnummer
niet binnen tien seconden de telefoonhoorn opnam om een
gesprek te voeren dan werd men automatisch doorverbonden

met de centrale post in het Academiegebouw. De centrale was trouwens dag en nacht ‘bemand’.
Uiteraard was het voor een buitenstaander ook mogelijk het hoofdnummer te draaien en te vragen naar een
bepaalde persoon, waarvan men het telefoonnummer
niet wist. Via de toen nieuwe centrale werd het ook
mogelijk gebruik te maken van een bepaald alarmeringssysteem. Als bijvoorbeeld de centrale verwarmingsketels zouden uitvallen was dit te zien door het
flikkeren van bepaalde lampjes op de bedieningstafel.
De centrale stond er niet zomaar want er was door
medewerkers van de PTT en Philips meer dan anderhalf jaar gewerkt aan de voorbereidingen. Zo was er
liefst 28 kilometer kabel gelegd tussen de universitaire
gebouwen ondermeer in Haren en de destijds nieuwe
wijk De Paddepoel.

Telefooncentrale RuG - foto: archief Universiteitsmuseum
Groningen

De technische hoogstandjes bleven zich begin 1969 opvolgen want het werd ook bekend dat diverse politiekorpsen in Nederland interlokaal radiocontact zouden krijgen. De toenmalige minister van Binnenlandse
zaken had namelijk besloten dat de proefnemingen in Kennemerland zouden worden uitgebreid tot de regio’s
Rotterdam-Den Haag, Arnhem en Utrecht. Indien de ervaringen gunstig zouden zijn – zo stelde minister
H.J.K. Beernink – zou ook Groningen een overkoepelend radionet krijgen, waarbij het destijds in aanbouw
zijnde hoofdbureau aan de Rademarkt als centrale alarmpost zou gaan functioneren.
Voor nu onvoorstelbaar maar er waren verlangens bekend gemaakt ook de brandweer en GGD aan te sluiten
op het eventuele nieuwe net zodat niet voor verschillende meldnummers gekozen diende te worden. De
politiekorpsen in Haarlem en zeven naburige gemeenten werkten sinds oktober van 1968 met één gemeenschappelijk onbemand relaisstation. Op de bureaus waren vaste mobilofoonposten, waardoor het mogelijk
werd dat de verschillende korpsen met elkaar in verbinding konden treden. Elk korps afzonderlijk was in staat
via het oude mobilofoonnet radiocontact te maken met de patrouillewagens, die tevens konden overschakelen op het gemeenschappelijk net.
Overigens had de Politie Verbindingsdienst wel problemen door het gebrek aan beschikbare frequenties
waarop de verbindingen konden worden uitgevoerd. Noodgedwongen week men uit na een hoge golflengte
van 460 megahertz. Men was in staat
een gebied met een middellijn van zestig kilometer te bestrijken. Met deze
toen nieuwe zendapparatuur probeerde
men de snelheid van het politieoptreden te bevorderen. De behoefte aan interlokaal radiocontact deed zich in het
bijzonder gevoelen bij opsporingsacties, verkeersregeling, ordehandhaving
en bij buitengewone gebeurtenissen.
In totaal waren er vijftien relaisstations
nodig om geheel Nederland te bestrijken. De laatste stap destijds naar een
landelijke samenwerking van regio’s
zou het gebruik van straalzenders zijn,
waardoor het mogelijk werd de verschillende gemeenschappelijke netten
onderling te koppelen. Een halve eeuw
later is bovenstaand allemaal nostalgie
van de bovenste plank.
Telefooncentrale RuG - foto: archief Universiteitsmuseum Groningen
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Radio Veronica:
Herinneringen
aan programma’s
en programmamakers uit 1963


Matthijs Boer in de boordstudio, 1963 (archief Jan van Heeren)

In deze herinnering richt ik mij vooral op de 65-plussers, hoewel alle anderen geïnteresseerd in de nostalgie
van de Nederlandse radiogeschiedenis rustig kunnen blijven meegenieten. Het was Cees van Zijtveld, die
op 23 november 1963 in de rubriek ‘’Radio Veronica Logboek’, die stond afgedrukt in Televizier, zijn nieuwe
collega Gerard de Vries voorstelde.
Hij schreef ondermeer: ‘Vanaf de maand december kunt
U hem horen in het lunchprogramma van Radio Veronica
en het programma voor de automobilist. Gerard is in Hilversum geboren en groeide dus op tussen de radiomensen. Maar na zijn schoolopleiding zag het er beslist nog
niet uit dat de radio op zijn medewerking zou kunnen
rekenen. Hij nam lessen aan de avondnijverheidsschool
en academie en stortte zich toen in de avontuurlijke wereld van de reclamemensen. Toen kwamen de hobby’s
en de meeste tijd opeisende hobby is het verzorgen van
radioprogramma’s voor zieken. Daar deed hij dus al een
grote ervaring op in het radiowerk.’
Maar Gerard de Vries deed in die tijd nog veel meer.
Zo speelde hij toneel en trad op als parodist in een cabaretgezelschap. Ook deze tweede hobby, welke nauw
verbonden was met de eerste, boeide hem gigantisch.
Hij schreef destijds zelf al teksten en liedjes. Cees vervolgde zijn loftuiting over de nieuwe collega: ‘Bij het maken van radio hoort, net als bij andere radiomakers, ook
de liefde voor de muziek, waarbij voor Gerard de Vries
de muziek van orkesten als die van Nelson Riddle vooraan staat maar ook de muziek van kleinere combo’s zijn
voorkeur heeft’.
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Gerard de Vries

Verder hadden zijn interesse in 1963: de folkmuziek, Franse chansons, jazz en teenagermuziek. Een breed scala dat misschien wel de doorslaggevende reden was geweest hem
in dienst te nemen van Veronica. Cees van Zijtveld ging verder met: ‘Hij is ook gek op
autorijden, tijdens zijn laatste vakantie heeft hij er 3600 kilometer doorheen gedraaid.
Een bewijs van zijn kunnen binnen de wereld van de showbizz is wel het feit dat hij heeft
helpen organiseren bij het eerste optreden van Chris Barber’s Jazzband in Nederland.
Dat was in 1955 toen Gerard de Vries de vaderlandse wapenrok droeg bij de Dienst
Welzijnszorg van het leger. Voor dat optreden van Barber in de legerplaats Ossendrecht
verzorgde hij ook de reclameaffiches.
‘Hoe de programma’s, die hij gaat presenteren, er uit gaan zien, weet hij nog niet. Wel dat de programma’s
voor de automobilist korte, kernachtige tips gaan brengen op verkeersgebied, maar ook technische dingen.
We hopen dat we er met Gerard een fijne en door U gewaardeerde collega hebben bijgekregen.’
In dezelfde maand november 1963 was trouwens de laatste aflevering van het programma ‘Wie in Nederland
wil zingen’ te beluisteren op Radio Veronica. Het programma was een tijdje geprogrammeerd op de zaterdagavond vanaf 8 uur en de allerlaatste aflevering werd gepresenteerd door een toen 16-jarige jongen afkomstig
uit Rotterdam, die het programma ook zelf samenstelde.
Rob van Dijk, destijds ook bij Veronica werkzaam, wist te melden dat de jongen, Han Peekel, zelfs zijn eigen
liedjes zong. “Hij belde op een bepaald moment in juni 1963 op naar ons en meldde dat hij een programmaidee had voor een Nederlands chansonprogramma. Mijn verzoek om eens te komen praten in Hilversum was
niet voor dovenmansoren. Hij kwam naar ons toe en was een terriër gelijk, die onder geen beding zijn kluif
wenste prijs te geven. Die kluif betekende in dit geval een serie Nederlandse chansonprogramma’s, die in
drie maanden tijd een globaal overzicht hebben gegeven van wat er in Nederland zoal op het chansongebied
te beleven viel. Dat was veel, al was het alleen maar als bewijs, dat ‘Wie in Nederland wil zingen’ toch wel
eens een gewillig oor wil vinden.”
Dan was er in die dagen ook de 22-jarige
Jos Hogen, technicus bij diverse programma’s, ondermeer wekelijks tezamen met
Cees van Zijtveld en Rob van Dijk verantwoordelijk voor het filmprogramma op Radio Veronica. Een programma waarin ook
het gesproken woord, geluid van filmtrailers en meer van belang waren. Wekelijks
diende informatie per telefoon vergaard te
worden bij de productie- en filmverhuurbedrijven en uiteindelijk verwerkt te worden
in het programma.
Telefoontjes, die in de studio werden gepleegd door Van Zijtveld, werden vastgelegd om later verwerkt te worden in het
programma. Als de opname van deze begon, werden eerst de teksten gezamenlijk
doorgelezen en werd de muziek erbij uitgekozen. Het kwam allemaal heel precies
en Jos gaf in een interview in december
1963 aan dat het opnemen van 15 minuten soms wel vier uur in beslag nam en
dat het wel voorkwam dat men over de
gereserveerde studiotijd heen was en een
andere collega de opnamecel diende te
gebruiken.
Jos Hogen (l) en Auke van Hal, 1963 (archief Jan van Heeren)
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De oplossing was dan gewoon in de avonduren door te gaan, en ‘Binnenkort in dit Theater’ werd dan verder
opgenomen. In het programma werd ondermeer een lijstje met nieuwe films doorgenomen terwijl ook informatie was te horen over films die een tweede kans in de bioscopen kregen. De volgende dag ging dan de
band met de tender naar het zendschip voor uitzending. En als het te veel stormde werd het lange zwoegen
niet beloond, want het opgenomen programma haalde nooit de Borkum Riff. En zodoende kwam het eindproduct ook nooit hoorbaar in de huiskamer via de uitzendingen op de 192 meter.
Een ander programma met voornamelijk gesproken woord werd gepresenteerd door Rob van Dijk en ook
iedere donderdag opgenomen om op zaterdag de uitzending in te gaan. ‘Met het nieuws de deur uit’ was een
programma met de duur van 30 minuten waarin vooral actueel nieuws op de hak werd genomen. Voor de
productie van dit programma was men vaak zes uur in de weer. Vooral om teksten te schrijven en de juiste
muziek bij de diverse items te kunnen plaatsen. En dan werd vaak technicus Arnold Vis de redder die met
zijn geheugen de mooiste combinaties tussen nieuws en muziek wist te maken. En vreemde vragen kwamen
dan naar voren als: “Als minister Luns in een tropenpak en op gympies in Perzië rondloopt, welke muziek
draaien we dan?”
Rond die tijd werd dit programma, dat op de zaterdagavonden via Veronica werd uitgezonden, uit het
schema gehaald en naar de zondagochtend verplaatst. Het programma ‘Met het nieuws de deur uit’, werd
vanaf dat moment op de zondagochtend om acht uur geprogrammeerd. Reden van deze verplaatsing was
dat het programma, waarin veel gesproken tekst voorkwam, in de avond niet zo goed te ontvangen was en
daardoor de gesproken tekst de mist inging.
Een ander programma dat in het
najaar van 1963 een uitbreiding tot
een uur kreeg was ‘Radio Sinar Sang
Surya’, dat ook wel werd aangeduid
als het Indonesisch programma
van Radio Veronica. Het werd tot
1 oktober 1963 uitgezonden op de
zaterdagmiddag en verplaatst in de
programmering naar de donderdagavond tussen 8 en 9 uur. Proeven
hadden uitgewezen dat op die tijd
ook verder afgelegen plaatsen de
ontvangst nog bruikbaar was en zo
waren onze Indische landgenoten er
met de nieuwe zendtijd en de uitbreiding tot een uur erop vooruitgegaan.
Ondermeer was er in het programma
ruimte voor verzoekplaten, die aanHans Oosterhof (Suhandi) met kamponghond Pieter in zijn thuisgevraagd konden worden bij Radio
studio in Dordrecht, 1964 (archief Jan van Heeren)
Veronica, afdeling Oosterse muziek.
Dit onderdeel ging er uit onder de noemer: ‘Mana Suka’. De muzikale tropengroet was niet alleen voor de Indonesische luisteraars bedoeld maar ook voor Nederlanders die daar en op Nieuw-Guinea hadden gewoond.
Begrijpelijkerwijs behoorden onder de Nederlanders vele militairen die er hadden gediend.
Presentator van het programma was Suhandi die jarenlang verbonden was aan de omroep in Indonesië en
vooral bekend werd door zijn cabaretuitzendingen met de daar zo beroemde Bing Slamet. Vervolgens werkte
hij van 1960 tot en met medio 1963 voor Radio Omroep Nieuw Guinea (RONG) en was tevens bekend onder
zijn eigen naam Hans Oosterhof. In het najaar van 1963 was er trouwens ook ruimte voor een kwartiertje
voor de echt kleine luisteraars. Het werd gepresenteerd Peter, de zoon van Veronicamedewerker Rob van
Dijk. Op zaterdagochtend tussen 10.15 en 10.30 uur zaten derhalve heel wat vriendjes en vriendinnetjes van
de Hilversumse Peter gekluisterd aan de radio, afgestemd op de 192 meter.
40 • FREEWAVE

Nostalgie

��ks�:
H�n� K��

Protest tegen Groningse
Beatboerderij (50 jaar geleden)
De laatste jaren waren er in de wijk De Paddepoel de nodige protesten tegen de eventuele afbraak van één
van de twee boerderijen, in gebruik sinds 1993 als moskee. Er waren ook protesten tegen de plannen om
bezoekers van de moskee gratis gebruik te laten maken van de parkeerplaats bij het winkelcentrum in dezelfde wijk. Maar ongenoegen is er in de loop der tijd vaak genoeg geweest nadat de wijken De Paddepoel
en Selwerd werden opgebouwd.
Zo vond de jeugd in de tweede helft van de jaren zestig van de vorige eeuw in de voormalige boerderijen een
plek om in de tijd van de beatmuziek elkaar te ontmoeten. Uiteraard om de muziek te beleven, met daarbij
uiteraard alle andere daardoor ontstane mogelijkheden tot ontspanning, die al dan niet getolereerd werden.
Dit laatste was een heikel punt want bij lange na was niet iedereen tevreden over de ontstane situatie. In
januari 1969 werd uiteindelijk besloten te bezien welke maatregelen er tegen de overlast van de jeugd zou
kunnen worden genomen.
Omwonenden van de jeugdboerderijen in Selwerd-Paddepoel hebben toen een actiegroep gevormd met de
bedoeling een krachtig protest bij de gemeente te laten horen tegen de beatfeesten, die regelmatig in deze
boerderijen werden gehouden. In een brief aan de toenmalige burgemeester en wethouders stelden zij dat
de beatfeesten en de repetities van de beatbands een oorverdovend geluid produceerden hetgeen een bijzonder grote overlast vormde voor de omwonenden.
Een citaat uit deze
brief: “Het is zonder
overdrijving als wij
stellen dat deze alles
doordringende beatmuziek het leefklimaat
van de omwonenden
voor een groot deel
bederft: kleine kinderen kunnen vaak niet
slapen, het verrichten
van geestelijke arbeid is wel bijzonder
moeilijk, de bejaardenwoningen zijn op
deze wijze geen benijdenswaardig bezit
en de geïrriteerdheid
van ieder der betrokFREEWAVE
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kenen wordt met de dag groter”.
De actiegroep maakte tevens bekend dat gesprekken met beheerders en bestuurders van de verenigingen
die de boerderijen beheerden niets hadden opgeleverd, evenmin de klachten die waren ingediend bij de verantwoordelijke wethouder voor Jeugdzaken. Voorschriften inzake geluidsniveau waren er nog niet en er werd
slechts een conclusie getrokken dat het spelen van beatmuziek gewoon niet zachter kon. Ook werd duidelijk
aangegeven dat in geen van de vertrekken geluidsdempende voorzieningen waren aangebracht.
De actiegroep maakte vervolgens bekend alle wettelijke wegen te gaan bewandelen om op korte termijn
deze overlast te doen verdrijven. Men verzocht in een nieuwe brief het college het protest
serieus te nemen, daar het lawaai voor vele buurtbewoners een obsessie dreigde te gaan worden. Bij de brief
verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders was er een handtekeningenlijst toegevoegd,
die onder de omwonenden van de jeugdboerderijen waren verzameld.
Desgevraagd door een journalist van het Nieuwsblad van het Noorden stelde wethouder W. Hendriks, inderdaad destijds verantwoordelijk voor Jeugdzaken en Sport, bereid te zijn iets te willen ondernemen tegen
de overlast die de beatproducerende bands in de boerderijen de omwonenden in Selwerd en De Paddepoel
zouden bezorgen. Hij stelde zelfs dat er een onhoudbare situatie was ontstaan waaraan iets op korte termijn
gedaan diende te worden. Hij was trouwens ten tijde van het interview nog niet op de hoogte van de nieuwe
brief en de handtekeningenlijst.
Maar hij gaf in het gesprek wel toe dat bij onvoldoende controle in de weekends het geluidsvolume van de
beatbands wel eens hinderlijk kon zijn voor de buurtbewoners. Het probleem speelde al veel langer in de
beide wijken. Alle partijen, de omwonenden en de beheerscommissie van de Hervormde Kerkboerderij en de
Jeugdboerderij, hadden al een soort van hearing over de beataffaire gehouden en beloofden na te gaan wat
er, met een beetje goede wil, aan het probleem gedaan zou kunnen worden.
Wethouder Hendriks vond het wel belangrijk ook de andere kant te beschouwen en te wijzen op de vele
mogelijkheden die de beide boerderijen voor het jeugdwerk in die tijd boden. Een van de ondertekenaars van
de protestbrief was de heer P. J. Abbringh, die op ongeveer 40 meter afstand van de boerderijen woonde.
Ook hij werd door de journalist van voornoemde krant bezocht met de vraag waarom het protest alleen tegen
het beatlawaai was gericht en bijvoorbeeld niet tegen het overdadige lawaai dat werd veroorzaakt tijdens de
repetitie van de drumbands in de boerderij.
De heer Abbringh, destijds eigenaar van de boekbinderij aan de Smirnoffstraat, reageerde door te
stellen dat het lawaai van de drumband(s) meestal
maar een half uurtje duurde en dat dit al in het begin van de avond was. Het beatlawaai, zoals de inwoners van Selwerd en De Paddepoel het probleem
noemden, vond vaak langduriger en soms de gehele
avond plaats. Volgens Abbringh was dit op ‘bodenterreinsterkte’ niet te verdragen. Hij verwees daarbij
naar het lawaai dat er vanaf het Bodenterrein gelegen ten westen van het Wouter van Doeverenplein
vaak op zondagen was te horen als er weer een
openlucht gebedsdienst was, waar ook veel over lawaai-overlast door omwonenden werd geklaagd.
En in de zomer was het bijvoorbeeld tijdens repetities van de beatgroepen niet mogelijk om even
rustig in de tuin te zitten. Abbringh: “Je wordt er
stapelgek van. We hebben de politie er
vaak bijgehaald, maar die schijnt er niets tegen te
kunnen doen. Die repetities op volle toeren, zouden ze toch wel kunnen verbieden. ”Hij was er van
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overtuigd dat de boerderijen niet geheel beatvrij
waren te krijgen maar vond dat een compromis
zeker mogelijk kon zijn.
In die tijd was het aantal ingezonden brieven
in kranten veel groter dan tegenwoordig, daar
veel mensen geen abonnement meer op een
krant hebben of hun ongenoegen via sociale
media spuien. Maar destijds werd er zeker wel
geklaagd via de mogelijkheid in de krant je
woordje te zeggen. Enig speurwerk leverde de
volgende ingezonden brief op uit januari 1969
in het Nieuwsblad van het Noorden, geschreven
door Bert Hoexum.




‘Ook ik woon in de buurt van de jeugdboerderij
in de Paddepoel die volgens buurtgenoten een
bedervende factor is in het leefklimaat van deze
buurt. Wij hebben (net als iedereen hier in de
buurt) een stencil ontvangen van een actiegroep
die fel protesteert tegen de allesdoordringende
beatmuziek, waardoor vele mensen gestoord
worden in hun geestelijke arbeid en waardoor
kinderen niet kunnen slapen.
Wat die geestelijke arbeid betreft: Als ik van mijn
huis naar de boerderij loop, kan ik onafgebroken
hetzelfde T.V.-programma volgen, en de jongere
kinderen; zijn die voorbestemd om langs de
straat te slenteren? Nu hebben ze (misschien)
nog last van de boerderij, straks behoren ook zij
tot het jeugdig volkje, dat vaak ervoor zorgt, dat
de boerderij bijna uit zijn voegen klapt, een
bewijs dat ze toch echt wel in een dringende
behoefte voorziet.
Verder werd er in het stencil niet gerept over
de Jeugddrumband, die ook dikwijls zijn repetitiebijeenkomsten pleegt te houden in de naastgelegen boerderij en wiens volume beslist niet
onderdoet voor die van de bands die er regelmatig oefenen plus optreden. Waarschijnlijk omdat
de leden van de jeugddrumband nette kinderen
zijn, met uniformpjes aan. Ook in Nederland
blijkt dus discriminatie te bestaan. Trouwens,
een positief punt ter verbetering treft men in
het keurig gestencilde blaadje niet aan’. Bert
Hoexum, Selwerd.
En zoals bij vele stormen nam de kracht van
de Beatstorm even snel weer af als ze was gekomen en kwamen er alras lichte maatregelen
waardoor het voor alle partijen een kwestie was
van gebroken takjes verwijderen en verder gaan
met het gezamenlijk leven in de wijken Selwerd
en De Paddepoel.
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Flashback


Alan West

Ik beluisterde recentelijk een oude opname van Radio Nordsee International namelijk Alan West op 10 Augustus 1970. De opname kwam mij via de moderne verbindingen tegemoet. Maar ik heb deze uitzending
destijds ook gehoord, hoe zat dat? Ik was samen met mijn ouders drie weken op vakantie in Italië, aan het
Gardameer. Ik was nog redelijk jong en beleefde
deze vakantie als zijnde vreselijk. Het was de bedoeling dat we op 9 augustus 1970, op mijn verjaardag, weer thuis zouden zijn. Helaas lukte dat
niet en kwamen we in de middag van 10 Augustus
pas thuis.
De eerste gang voor me was naar mijn “prutshok”
te lopen en daar RNI op te zetten. Ik weet het nog
goed, zo tegen 10 voor 4 in de middag was dat,
en tevens dat ik toen mijn radio met zelfgebouwde
versterker loeihard zette bij CCR en vooral voor het
plaatje voor het nieuws van 4 uur, The Big Spenders met Cum-ba-ye. Wat mijn moeder toen tot
de uitspraak verlokte... “Man, ik hoor het wel weer,
we zijn weer thuis en daar begint het weer”. Heel
leuk om dit nu na decennia weer terug te horen!
En het nummer ‘Cum-ba-ye’ van The Big Spenders
heb ik jarenlang gezocht op 45 toeren vinyl en twee
jaar geleden vond ik deze single, na 47 jaar van
zoeken.
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Saluut aan de radiotechnicus
In het jaar dat de viering plaatsvindt dat het medium radio een eeuw bestaat, neem ik je mee terug naar het
jaar 1951. Er was nog geen televisie in ons land, hoewel het er aan stond te komen. Na de oorlog, waarin
het merendeel van de radiobezitters de radio had ingeleverd in opdracht van de bezetter, kwam mondjesmaat
‘de radio’ weer in de huiskamer terug. Uit het legaat ‘Mans’, dat ter beschikking is gesteld aan het archief van
Freewave Nostalgie, kwam recentelijk een groot aantal edities van ‘Technische Mededelingen’, een uitgave
van de Technische Dienst van de N.R.U. tevoorschijn. De afkorting stond destijds voor de Nederlandse Radio
Unie.
In de aflevering nummer 13, die op 22 juni 1951 verscheen, werd ‘Saluut aan de radiotechnicus’ gepubliceerd, een ode die eerder, op 12 mei dat jaar, in Het Parool was verschenen. In het kader van 100 jaar radio
hierbij nogmaals de ode van bijna 70 jaar geleden: ‘Nu Philips jubileert is het moment gekomen voor een
saluut aan de radiotechnicus. De technicus in de industrie, welke overal ter wereld de bakermat is geweest
van de radio-omroep, de technicus in de radio-omroep zelf, de technicus in de radiohandel, die bij het publiek
thuis het radiotoestel in orde houdt. Deze technici, de zorgzame vaders van alle radio-omroepactiviteit, zijn
meestal anonieme mensen.
Een enkele keer leert men hun namen bij de opgave van een radioprogramma. Dan gaat het om studiotechnici, die een onmogelijk te negeren, technisch-artistiek aandeel in de uitzending hebben gehad. Maar heel
vaak wordt ook dit vergeten, omdat het publiek, die grote en dikwijls onverschillige consument van omroepideeën en -klanken, alleen maar belangstelling heeft voor de ‘sterren’: de stemmen der acteurs, de orkestleiders en orkesten, de vertrouwde omroepers en omroepsters, de reporters, rubrieksprekers en komieken.
Toch is het goed te bedenken, dat iedere stap, die het radioprogramma (sedert Philips de experimentele basis begon en bijvoorbeeld de eerste uitzendingen van het Concertgebouworkest organiseerde) vooruit heeft
gemaakt, aan de onderzoekende geesten en uitvoerende activiteiten van de technici te danken is geweest.
Dat ieder artistiek idee in het radioprogramma door de verwezenlijking van een technisch idee vooraf wordt
gegaan. Dat in de eenzame zendergebouwen van Lopik de technici het laatste woord over de uitzendingen
spreken. Dat in de studio’s, de reportageauto’s, aan de lijnverbindingen en controleapparaten, de technici
hun artistieke collega’s het werken mogelijk maken. Dat in de huiskamers, waar het radiogeluid, die vertrouwde metgezel, plotseling uitvalt, de haastig opgeroepen technicus de belangrijkste man wordt geacht.
Voor de radioconsumptie door het publiek zwoegen technici – van geleerden tot monteurs – dag en nacht.
Voor vele radioprogramma’s zijn zij het eerst en nog het laatste ter plaatse. Kalme, exacte, handvaardige
mensen. Plichtsgetrouw en bescheiden, maar niet minder dan welke artistieke microfoonfavoriet ook bezeten
door de grote, in het hart brandende en zich steeds verder ontwikkelende idee der draadloze communicatie.
Daarom een saluut aan de anonieme radiotechnicus.’
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Martin van der Ven
en Hans Knot

Internet Surftips

Vele foto’s nu in ons Flickr archief over Mi Amigo 45, de happening in Blankenberge, deze voorzomer
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157708943091772
Hier een interessant artikel over de historie van de Ross Revenge
https://www.grimsbytelegraph.co.uk/news/nostalgia/ross-revenge-trawler-radio-caroline2738721?fbclid=IwAR0llBMhkd6YI5nG1V4IBuIDZ5c5PppAANwijFq2B25ztiLBtFEH0mCM3CE
Een recente uitgebreide update van zijn site is door Bob LeRoi uitgevoerd
www.bobleroi.co.uk
De strijd tegen het illegaal gebruiken van radiofrequenties in de VS is volop gaande
https://radioink.com/2019/05/07/state-associations-want-pirate-act-passed/
Hier nog een andere interessant artikel over de radio in de VS
https://www.broadcastlawblog.com/2019/06/articles/us-attorneys-and-fcc-combine-to-shut-down-pirate-radio-station/?utm_source=David+Oxenford%2C+Esq++Broadcast+Law+Blog&utm_campaign=7e9bd252f2-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_
medium=email&utm_term=0_550fd6c4c6-7e9bd252f2-71085273
Ook Chris en Mary Payne hun site heeft recentelijk een aardige update gehad
http://www.radiolondon.co.uk/kneesflashes/happenings/2012julyon/july2012.html#news
Een ode aan Albert en Georgina Hood en hun avonturen met Caroline is hier te vinden
https://www.clactonandfrintongazette.co.uk/news/17671517.albert-jumps-ship-after-40years-aiding-radio-caroline-pirates/
In juni werd ook de jaarlijkse Duitse radiodag gehouden en foto’s en 2 videos kun je hier vinden
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157709156032346

Links: Chris Cooper en Steve England op de Radiodag
in Hilden. Boven: Ferry Eden met de Mi Amigo.
beide foto’s: © Christian Bergmann
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Bestellen: vermeld op de overschrijving aub uw adres en de bestelling.
Of stuur een mailtje met deze gegevens naar: info@mediacommunicatie.nl
Bankrekening: NL85 INGB 0004 0657 00 tnv Mediacommunicatie te Groningen

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.

HET COMPLETE OVERZICHT MET ARTIKELEN VINDT U OP
WWW.MEDIACOMMUNICATIE.NL
De complete trilogie:

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

o f

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

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

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

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