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In de zomervakantie bezocht ik een mooie tentoonstelling over
50 jaar MOJO. U weet wel, de organisator van vele concerten,
waaronder ooit het Popfestival Kralingen. Helaas waren ze niet
alert genoeg om een stadionoptreden voor Gert en Hermien te
regelen. Hadden ze maar naar Radio Veronica moeten luisteren.
Want daar vertelde Gert dat hij alle fans wel eens bij elkaar zou
willen zien. Het Wierings Weekblad lette wel op en zette iets op
poten in een tijd dat een stadionconcert nog heel ongewoon
was. (Zie verder: Even stilstaan bij...)
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een antwoord op Woodstock, afgelopen zomer maar liefst 50
jaar geleden alweer. En The 3 Days of Peace & Music leken óók
al zo lang geleden toen er in 1994 bij de RVU een experiment
werd gehouden met Teletekst gekoppeld aaan radio over datzelfde onderwerp. (Zie verder: NOS Avondspits experiment bij Teletekst)
Peace en Love was soms ver te zoeken in Groningen in
Woodstockjaar 1969. Tenminste als het gaat om de plaatselijke
hoofdinspecteur, die het aan de stok kreeg met een koppige glazenwasser. Een lokale variant op Swiebertje en Bromsnor zullen
we maar zeggen. (Zie verder: De hoofdinspecteur greep in)

Ik begon dit stukje met een terugblik op de zomervakantie. Het
bleef niet bij een bezoek aan de MOJO expositie; ook het prachtige Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn werd bezocht.
Lidmaatschap:
Een regelrechte aanrader voor de lezers van dit blad. Daarna
Een abonnement op Freewave Media Magazine
een verrassend weerzien met de originele metalen knikkerbaan
(digitaal) kost tegenwoordig HELEMAAL NIETS!
Uiteraard staat het u vrij een donatie naar SMC uit het Evoluon, die nu in afgeslankte vorm bij het Science Centre Delft blijkt voort te bestaan. En tenslotte, met weemoed,
te sturen. (Zie hieronder.)
nog eenmaal een bezoekje aan het 192 Museum. 192 Vaarwel,
maar ditmaal niet gevolgd door ‘Welkom op 538’ (Zie verder: SluiU kunt het pdf-bestand downloaden op:
ting 192 Museum).
www.freewave-media-magazine.nl

www.hansknot.com - www.soundscapes.info
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t.n.v. Mediacommunicatie, Groningen
BIC: INGBNL2A

-betaling ook mogelijk

Adverteren in Freewave Nostalgie is mogelijk. E-mail:
info@mediacommunicatie.nl
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het Freewave en Offshore Echo’s archief.
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Zoals gebruikelijk kom ik er weer niet aan toe om alle artikelen
aan te stippen. Maar de echte Freewave Nostalgie lezer leest
alles natuurlijk toch wel van A tot Z. En het Raleigh verhaal van
10 pagina’s valt sowieso niet over het hoofd te zien. Vandaar dat
ik u niet langer ophoud en veel leesplezier toewens.
Tot de volgende keer,
Jan van Heeren
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Als ik heden ten dage rond een uur of 11 in Groningen vanaf het Noorderstation op een werkdag richting de
Grote Markt fiets heb ik wel eens een stoute gedachte waarin ik wenste bij de politie te werken en links en
rechts een fiks aantal boetes uit te delen aan automobilisten die met hun auto verkeerd geparkeerd staan.
Dan gaat het niet alleen om bezorgers die de auto’s half op een zebrapad of op de stoep plaatsen, maar ook
op langdurige foutparkeerders die denken dat de stoepen daarvoor bestemd zijn. Een politieagent heb ik
er wel eens over gesproken en die stelde dat het onbegonnen werk was ze allemaal op de bon te slingeren
daar de papierwinkel veel te veel tijd in beslag zou nemen. Een voorbeeld dat in elke middelgrote stad kan
worden geplaatst,
Er zijn tijden geweest dat dergelijke problemen wel snel werden opgelost, met alle gevolgen van dien. Ik
neem je mee naar een voorval dat plaatsvond op 8 maart 1969 aan de Rademarkt in Groningen. Er was een
felle vechtpartij tussen twee glazenwassers en liefst zes agenten, waardoor in de middag de weg deels werd
geblokkeerd. Niet alleen ontstond er een file maar dromde er ook een grote menigte samen rond de vechtpartij waarbij de dienders dermate werden gehinderd dat ze met zijn zessen moeite hadden tot arrestatie
over te gaan. Een poging om een van de arrestanten vervolgens een politieauto in de duwen lukte in eerste
instantie ook niet.
Toen eenmaal de arrestant was ingerekend keerde de rust
terug en kon ook glazenwasser nummer twee worden opgebracht. Waarom was er dan een dergelijk tumult ontstaan, zal je jezelf afvragen. Wel ter plekke bestond een
algeheel parkeerverbod tijdens de spitsuren mede vanwege de toen smalle doorrijstrook die er was in verband
met de bouwwerkzaamheden ter plekke. Voorbereidingen
werden er getroffen voor een nieuw complex dat in 1971
zou worden geopend als zijnde het Hoofdbureau van Politie te Groningen.
De beide glazenwassers hadden het parkeerverbod genegeerd en hun bestelwagen half op de stoep geparkeerd
en wel zodanig dat de zogenaamde drempel, waardoor de
verkeerslichten op het kruispunt met de Steentilstraat en
het Zuiderdiep totaal niet goed konden functioneren. En
het was niet zomaar een agent die de overtreding constateerde maar de op zijn fiets passerende hoofdinspecteur
Spakman, die meteen assistentie opriep.
In het Nieuwsblad van het Noorden werd de volgende dag
melding gemaakt van het incident: ‘Het handgemeen tussen glazenwassers en politie trok heel wat bekijks. Het
verkeer bij de kruising Rademarkt en Steentilstraat- Zuiderdiep was geruime tijd gestremd. Op de Rademarkt,
vlak voor de Steentilstraat echter, ontdekte hij (Spakman),
dat een bestelwagen van het schoonmaakbedrijf Actief te
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Groningen de schuldige was. Toen hij een der beide glazenwassers, de 22-jarige E. R. aansprak en deze
verzocht deze te verplaatsen kreeg hij als antwoord dat hij de bestuurder niet was en verwees de hoofdinspecteur naar zijn 20-jarige collega.
Volgens de verslaggeving de volgende dag had Spakman rustig geprobeerd de tweede glazenwasser te
overtuigen dat de wagen beter om de hoek in de Steentilstraat geparkeerd kon worden. Weliswaar zou dan
een wachtverbod overtreden worden maar stond de auto minder verkeer hinderend in de weg. Spakman zijn
verzoek werd geweigerd en de man wilde evenmin zijn naam opgeven. Een arrestbevel volgde.
Hierop stelde de glazenwasser de auto niet te verplaatsen en wenste liever een bekeuring. Ook toen Spakman de naam van de man vroeg, kreeg hij te horen dat de naam van het bedrijf op de auto stond vermeld.
Nogmaals werd de naam gevraagd en andermaal niet gegeven waarna de Hoofdinspecteur een winkel inging
om te vragen te kunnen bellen met het politiebureau. Toen hij terugkwam bij de persoon stelde hij deze
formeel onder arrest, maar de glazenwasser had er geen boodschap aan waarna deze probeerde zijn auto
te starten.
Niet veel later arriveerde er een surveillanceauto en toen een der agenten hem wilde arresteren stelde de
glazenwasser zich zo te weer dat het maar goed was dat direct ook nog twee andere politieauto’s, die op de
mobilofoonoproep hadden gereageerd, arriveerden. De man was zo sterk dat zes politieagenten met veel
moeite de man in een politiebusje konden duwen. Wel waren er eerst forse klappen en trappen uitgedeeld.
Toen eenmaal de arrestantenbus was vertrokken nam Spakman andermaal de leiding, stuurde de andere glazenwasser naar een hoek evenals de overige politieauto’s. Eén agent diende achter te blijven om het verkeer
te regelen zodat ook het publiek zich weer zou verspreiden en het verkeer zijn normale loop kon hernemen.
Vervolgens werd ook de andere glazenwasser gearresteerd wegens het in ernstige mate bemoeilijken van
de arrestatie van zijn collega.
En zo toonde een hoofdinspecteur van politie, aankomend op zijn stalen ros, de leiding goed in handen te
hebben. Misschien een idee om de huidige hoofdinspecteurs op werkdagen een rondje te laten maken in de
binnenstad.
Het huidige Groninger hoofdbureau van politie aan de Rademarkt.

(Door Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14984485)
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Gert en Hermien treden op in het Olympisch Station

In deze Freewave Nostalgie opmerkelijke ‘nieuwtjes’ die in de
maand mei 1969 en september 1970 voorbijkwamen. Zo was er
een vorm van censuur die misschien wel terecht was, gepleegd
door de bestuurders van de BRT. Op het laatste moment was er
een televisieprogramma, dat al wel in Nederland was uitgezonden, niet door de censuur gekomen en werd derhalve niet uitgezonden. Het was het voor 28 mei aangekondigde programma
‘Een Lach en een Traan’, dat in ons land al door de VARA was
uitgezonden en artiesten uit ondermeer de Telstar stal van Johnny Hoes bevatte.
Herman Vereist, de toenmalige leider van de afdeling ontspanning en amusement bij de BRT, oordeelde dat de kwaliteit van
Johnny Hoes, 1969
deze productie minderwaardig en ontoelaatbaar voor het Belgische kijkerspubliek zou zijn. In de show, die eerder in Mechelen
aan de Maas in Belgisch Limburg werd opgenomen, werd Johnny Hoes terzijde gestaan door de Geleense
Zangeres Zonder Naam en Zwarte Lola, die bij sommigen het moralistisch esthetische woedeschuim zou
doen oproepen. Tenminste dit stelde Vereist destijds in een persbericht.
In het programma zouden verder optredens zijn van de Heikrekels, Dikke Leo,
Jeanne Veghel en Jan Gorissen. Volgens een woordvoerder van de Vlaamse
televisie had men dit programma willen uitzenden op aandringen van veel
kijkers. Toen men de film echter afdraaide kwam men tot de ontdekking dat
de door Hoes — in Vlaanderen ook wel de vuilspuiter genoemd — gebrachte
liedjes boze reacties konden uitlokken. Het ging daarbij om enkele licht seksueel getinte liedjes die met een kwinkslag zouden dienen te worden beluisterd,
maar door vele katholieke kijkers zeker niet gewaardeerd zouden worden.
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Dan was er al een paar keer sprake van het niet toewijzen van de jaarlijkse Nipkowschijf. De kranten hadden
er al het nodige over bericht totdat in de laatste week van mei 1969 bekend werd dat het verantwoordelijke
gezelschap van televisiecritici alsnog besloten had voorlopig door te gaan met het jaarlijks toekennen van
een prijs van de kritiek, de Zilveren Nipkowschijf. In 1969 werd vervolgens de Nipkowschijf toegekend aan
de AVRO-regisseur Bob Rooyens. Het gezelschap van critici had zijn beslissing als volgt gemotiveerd: de
toekenning geschiedt uit waardering voor Rooyens’ bezetenheid als televisieregisseur waarmee hij zoekend
naar nieuwe vormen, die de televisie eigen zijn, aan ieder programma zijn regieopvattingen weet mee te
geven, met inachtneming van de inhoud van die programma’s. Zijn technische vaardigheid blijkt zowel uit
zijn voortreffelijke gebruik van kleuren als van camera’s.
In het bijzonder waardeerde het gezelschap van televisiecritici dat Bob Rooyens de elektronische mogelijkheden van het elektronische medium televisie optimaal uitbuitte. Bob Rooyens zijn naam horende denk je
snel aan het programma voor de jeugd met Willem van Kooten als presentator, Moef Ga Ga. Maar hij heeft
veel meer programma’s geproduceerd. Beeld en Geluid zette hem op een pagina in een mooi zonnetje:
https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Bob_Rooyens

Gert en Hermien maken een ererondje in het Olympisch Stadion. Willem Duys reikte een gouden plaat uit.

Het was natuurlijk een andere tijd, ook muzikaal gezien want in 1969 was er meer belangstelling voor de
smartlappen en dus het Nederlandstalige gebeuren. Sommige artiesten hadden een kortstondig succes e n
anderen gingen heel lang mee. Eind mei werd het Olympisch stadion in Amsterdam bevolkt door 35.000 fans,
niet van het Nederlands Elftal maar van een duo en tegelijkertijd echtpaar: Gert en Hermien.
De aanwezigen kwamen uit alle delen van het land. De kranten van de gemeenschappelijke persdienst meldden op de laatste maandag van de maand mei: ‘Een Amsterdamse advertentiefirma had voor de ‘handelaar’
in gouden platen het stadion afgehuurd. Het geluid was niet altijd even best, maar dat mocht de pret niet
drukken. Er traden nog meer artiesten op: Imca Marina, de Kamé’s en de Boertjes uut Twente. Het programma werd aan elkaar gepraat door Elles Berger.’
Het merendeel van de toeschouwers was echt voor Gert en Hermien alleen gekomen. Gert Timmerman
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vertelde het publiek dat het de gelukkigste dag van zijn leven was. En volgens de verslaggeving straalde
Hermien van geluk op de zonovergoten middag. Andermaal de GPD: ‘In het Olympisch Stadion, waar mannen met opgestroopte hemdsmouwen en ietwat verbrande gezichten dromerig stonden mee te zingen. Hele
rijen haakten in en deinden mee. Het ging er op de tribunes heel anders toe dan bij een voetbalwedstrijd.
Daarom vormde deze happening van lieve en goedwillende mensen, die Gert en Hermien altijd op de been
weten te brengen, beslist een heel bijzondere bladzijde in de geschiedenis van het Olympisch Stadion. Trouwens, dat geldt ook wel zo’n beetje voor de Nederlandse showwereld. Want welke artiest in ons vaderlandje
weet zoveel mensen ineens in vervoering te brengen?’ We zijn een halve eeuw later en inmiddels weten we
dat er vele stadions vaak gevuld zijn voor dergelijke optredens maar het echtpaar Gert en Hermien kunnen
wel geklasseerd worden als de voortrekkers.
In deze rubriek staan we ook even stil bij een officieel persbericht dat werd verstuurd van uit de NOS-burelen en wel in september 1970. Men kan de inhoud anno nu niet begrijpen omdat we tegenwoordig 24 uur
per etmaal op een speciaal kanaal kunnen kijken naar de berichtgevingen vanuit de redactie van de NOS
Journaal redactie. In september 1970 kondigde men echter de plannen aan om op een andere wijze en op
frequentere schaal dan tot dan toe het televisiejournaal te gaan presenteren.
Binnenskamers werd in Hilversum aan een schema gewerkt, dat wanneer het uiteindelijk zou worden goedgekeurd door de toenmalige gezamenlijke omroepverenigingen en de minister van CRM (Klompé), voor zeer
ingrijpende wijzigingen voor de kijker tot gevolg zou hebben. Zo was het de bedoeling de uitzendtijden te
wijzigen zodat bulletins nooit meer tegelijk op de beide netten Nederland 1 en Nederland 2 te zien zouden
zijn. In 1970 was dat het geval met de 5 minuten bulletins om 18.55 uur en het grote Journaal van 20.00
uur.
Wel werd duidelijk dat het
nieuwsbulletin, dat op een
van de beide netten zou
komen te vervallen, op een
ander tijdstip zou worden
geprogrammeerd. Daarbij
werd gedacht aan tijdstip
vroeg in de avond. Ook
kondigde men aan dat de
inhoud van deze Journaals,
uitgezonderd de grote gebeurtenissen, duidelijk zou
gaan verschillen met het
Journaal van 20 uur. Op
die manier hadden de kijkers dus vier mogelijkheden
om zelf het tijdstip van het
nieuws te bekijken en een
keuze te maken voor het
korte of langere bulletin.
nieuwslezer Harmen Siezen
Ook werd het duidelijk dat
bij de NOS het idee voor een
late avond bulletin, naar voorbeeld van de toenmalige West-Duitse televisie, was en waarin het de bedoeling
was om een overzicht van de belangrijkste items uit de andere bulletins te brengen. Tevens wilde men in het
late bulletin al melding maken van de belangrijkste nieuwszaken van de volgende dag waar de NOS via beeld
en geluid de volgende dag op terug zou komen.

Wel werd duidelijk dat de nieuwe opzet veel meer geld zou kosten dan het Journaal tot dan toe kostte, mede
omdat voor de uitbreiding van de activiteiten op het gebied van nieuwsgaring nieuwe technici, journalisten
in dienst en meer technische benodigdheden in gebruik dienden te worden genomen. Denk niet dat het in
1970 al definitief was ingevoerd. Dat gebeurde pas in het tweede deel van 1971.
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NOS Avondspits
experiment
op Teletekst


André van Os en Frits Spits
© Spreek’buis

In 1994 werkte ik voor NOS-Teletekst en werd op een dag binnengeroepen door toenmalig hoofdredacteur
Frans Collignon. Frits Spits, die toen nog zijn dagelijkse Avondspits presenteerde op Radio 3, wilde een experiment doen: tijdens zijn programma live informatie brengen op de vaste Avondspits Teletekstpagina 283.
Of ik interesse had om een week met Frits te werken. Daar hoefde ik niet lang over na te denken, en zo
meldde ik me in de toenmalige NOS-radio kantoren op Heideheuvel, in een mooie uithoek van het Mediapark
in Hilversum.
Overdag werkten we in het kantoor van Frits aan Teletekstpagina’s die we van
tevoren konden voorbereiden: de playlist, achtergrondinformatie over platen,
de poplimerick en songteksten. Vlak voor de uitzending scheurden we in Frits’
auto over de bochtige rondweg van het Mediapark naar het Audiocentrum (ik
wist niet dat je die afstand in zo’n korte tijd kon afleggen) om in de studio,
tijdens de uitzending, alles bij elkaar te brengen. Het was geweldig om Frits
live in actie te zien. Er werd achter in de studio bijvoorbeeld een kaart van
Nederland opgehangen waar hij in de uitzending een dartpijl naar toe gooide,
om te bepalen welke luisteraars uit welke plaats voor een bepaald onderdeel
konden inbellen.
Een zekere Peter van der Vorst maakte een verslag voor de voorpagina van
Spreek’buis, destijds het tweewekelijkse blad voor omroepmedewerkers,
onder de kop: ‘Experimentele week. Avondspits creatief met Teletekst 283’.
“Vorige week, van elf tot en met achttien maart, zat Teletekst-medewerker
André van Os iedere dag met een portable TT-computer in de Radio 3-studio.
Reden daarvoor was een experiment waarbij tijdens de uitzending van het
programma ‘De Avondspits’ op TT-pagina 283 ‘De Achterkant van de Avond8 • FREEWAVE
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spits’ te zien was. Wanneer er bijvoorbeeld een plaat gestart werd dan zorgde André van Os ervoor dat de
achtergrondinformatie over de desbetreffende artiest op hetzelfde moment op Teletekst verscheen.
‘Maar er is veel meer
mogelijk’, zegt Van
Os, ‘We kunnen ook
de Poplimerick en de
popnieuwtjes op deze
wijze laten zien. Of
dat je bijvoorbeeld bij
een Nederlandstalige
plaat de hele tekst in
beeld laat verschijnen,
zodat je een soort Karaoke-eflect krijgt’. In
totaal komen er tijdens
zo’n uurtje Avondspits
ongeveer 25 pagina’s
voorbij. Een groot deel
daarvan kan André van
Os al van tevoren voorbereiden, maar gedurende de uitzending
moet hij ook bepaalde
dingen toevoegen of
veranderen. ‘Het is best
wel stress-werk en zeer arbeidsintensief. Maar voor een weekje moet dat kunnen’, vindt de TT-redacteur.
Good old Frits Spits zelf kwam met het lumineuze idee voor dit experiment. Hij is er enthousiast over: ‘Ik
denk dat er een vrij grote groep Iuisteraars is die hier behoefte aan heeft, Veel mensen willen graag meer
weten over een bepaalde plaat of artiest die ze horen. Die info in de uitzending zelf geven zou doodsaai
worden. Dat haalt de vaart eruit. Teletekst biedt wat dat betreft uitstekende mogelijkheden. Als het aanslaat,
en wat ik opmaak uit de reacties van luisteraars doet het dat, zie ik het wel zitten voor heel Radio 3.’
Teletekstbaas Frans Collignon is ook tevreden. ‘Toen Frits met
dit idee kwam had ik meteen al iets van: moeten we doen,’Het
is toch weer een nieuwe manier van omgaan met Teletekst. We
hebben nu een week lang allerlei dingen geprobeerd om te zien
wat precies mogelijk is. Niet alles kan uiteraard. Het is bijvoorbeeld ondoenlijk om de letterlijk door Frits uitgesproken tekst in
zijn programma op Teletekst te laten zien. Dat was een van de
oorspronkelijke ideeën, maar daar zagen we al snel vanaf. Veel
teveel werk. En een tijdje terug hebben we een interview met Phil
Collins simultaan vertaald, maar ook dat was niet echt een succes. Bovendien gaf Frits na ieder antwoord zelf al een korte vertaling waardoor onze ‘ondertiteling’ enigszins overbodig werd.’
Net als Spits denkt ook Collignon dat het erin zit dat het experiment een vervolg krijgt in de toekomst. ‘Het
zou natuurlijk prachtig zijn als je van iedere radiozender het spoorboekje laat zien met daarnaast nog een
pagina met wat er op dat moment op de betreffende zender bezig is. Probleem is alleen wel dat daar erg
veel tijd en mankracht in zou gaan zitten. En wij van Teletekst zouden dan alleen nog maar de pagina’s ter
beschikking kunnen stellen. De omroepen zelf zouden speciaal mensen moeten gaan opleiden en in dienst
nemen om dat werk te kunnen doen. Ik weet niet of ze daar zoveel geld aan willen spenderen.’
André van Os: ‘Wat er verder ook gaat gebeuren, dit was in ieder geval een mooi bewijs van hoe NOS radio
en NOS teletekst kunnen samenwerken. Volgens mij voor het eerst dat dat op deze wijze gebeurt. Het zou
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mooi zijn als het hier niet bij bleef.’

Zie ook: https://vimeo.com/141525055
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Maar daar bleef het natuurlijk wel bij. Hoewel: later dat jaar
was er nóg een experimentele Teletekst-uitzending, waarbij ik een RVU-documentaire over popfestival Woodstock
(het was 25 jaar na dato) mocht begeleiden met beeld
en tekst op Teletekst. Plattegronden van het festivalterrein, toespraken en lijsten van optredende bands werden
in een klein uur strak op het radiogeluid gezet (rekening
houdend met luttele seconden vertraging tussen het intoetsen van ‘enter’ en het live verschijnen van de pagina
op Teletekst). Daarna werden het internet en het wereldwijde web al snel gemeengoed - en werd alles anders. De
experimenten op Teletekst werden ingehaald door deze
nieuwe technologie en daarmee irrelevant.

Opsporing is van alle
tijden




Het is de afgelopen zes decennia iets wat elk jaar wel een paar keer in de publiciteit komt: het probleem van
de etherpiraten. Zo ook in 1969 toen de bijzondere radiodienst van de PTT meerdere malen in actie diende
te komen na andermaal klachten van hevige storingen en opsporingsambtenaren van de dienst in de auto
waren gegaan om met technische apparatuur te bepalen waar de eventuele stoorzender was gesitueerd.
In de eerste vier maanden van 1969 werden op die manier 84 clandestiene zenders opgespoord en in beslag
genomen. Wel werd door de dienst bekend gemaakt dat het geen landelijk probleem was maar dat de inbeslagnames voornamelijk hadden plaatsgevonden in het noordelijk en oostelijk deel van ons land. Daarbij was
vooral het arrondissement Almelo dat politieondersteuning diende te verlenen, daar in het deel van ons land
waar zij zeggenschap over hadden, liefst 36 van dergelijke piratenstations het stilzwijgen werd opgelegd. In
Friesland werden 17, in Drenthe 16 en Groningen 6 stations opgerold.
Het verslag van de bijzondere radiodienst van de PTT meldde tevens dat men in andere delen van Nederland
niet of nauwelijks met het probleem van de clandestiene radiostations werd geconfronteerd. Echter één zin
in de rapportage was er een van doemdenken want men ging ervan uit dat de inbeslagname van 83 zenders
een flinke stap zou zijn op weg naar de volledige oplossing van het probleem. De chef van de dienst was
de alom bekende dan wel beruchte D. Neuteboom. Hij ging ervan uit dat het probleem, dat zich naar zijn
zeggen na de Tweede Wereldoorlog tot een plaag had ontwikkeld, binnen enkele jaren zou zijn opgelost en
Nederland van de illegale zenders zou zijn verlost.
Overigens achtte hij het niet vreemd dat het probleem zich toespitste op enkele delen van Nederland. Het
kwaad kwam volgens hem voort uit een gebrek aan gerichte vrijetijdsbesteding in deze gebieden, die ook
gekenmerkt werden door een schommelende werkgelegenheid. Hij ging daarbij voorbij aan het gegeven dat
de eigenaren van deze zenders dit voor hunzelf een ideale manier van vrijetijdsbesteding vonden.
In de rapportage was ondermeer nog de mededeling te vinden dat het merendeel van de geverbaliseerden
bleek te behoren tot de categorie ’ongeschoolde arbeider’ en dat dezen over het algemeen wel wisten dat
ze een illegale activiteit beoefenden, die bij de wet was verboden en er forse storing werd veroorzaakt op
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foto: Spreek’buis

nooddiensten en meer. Met name de loodsdienst van Delfzijl ondervond in die tijd een grote overlast van de
schenders. Daar kwam volgens Neuteboom en de zijnen nog eens bij dat er directe overlast werd veroorzaakt
op radio en televisie in de buurt.
De straffen waren voor die tijd volgens de Telegraaf- en telefoonnet hoog te noemen. Er was een maximumstraf van zes maanden gevangenisstraf of 5000 gulden boete. De bijzondere dienst opsporing probeerde in
bepaalde gebieden van ons land van tijd tot tijd bijeenkomsten te houden, waarbij op het gevaar van het
ongecontroleerde zenden werd gewezen. Nog immer wordt er in alle delen van ons land op een illegale
manier aan radio-uitzendingen gedaan, hoewel de komst van internetradio het aantal drastisch heeft doen
verminderen.
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foto: Reportage Urk (collectie Paul Snoek)

Voor vele 65-plussers zal zijn stem zeker nog in het geheugen liggen, voor anderen zal zijn naam misschien
iets zeggen maar voor velen is hij totaal onbekend maar toch kan hij gezien worden als een van de groten in
de eerste decennia van de radiogeschiedenis van de Nederlandse radio. Bijna een halve eeuw geleden nam
hij afscheid van de Wereldomroep, alwaar hij werkzaam was.
Het was 13 juni 1969 en hij besloot daarmee een loopbaan binnen de Nederlandse omroep, die 42 jaar besloeg. En je zou kunnen zeggen dat daarmee Weitzel, die op 12 mei van dat jaar 65 was geworden, een van
de laatste der Mohikanen van het eerste uur van de radio was geweest, want hij was echt nog de enige man
die vanaf het eerste uur binnen de Nederlandse radio nog actief was.
Hij was in zijn jeugd onrustig en wist eigenlijk niet wat hij eventueel na zijn middelbare school, de HBS-tijd,
wilde gaan doen. Volgens eigen zeggen lummelde hij wat rond en was van mening dat er wel helemaal
niets van hem terecht zou komen. Een baantje als omroeper had hij tijdens de middelbareschooltijd niet in
gedachten, sterker nog, een dergelijke baan bestond nog niet.
In een interview met een journalist van de Gemeenschappelijke Persdienst aan het einde van zijn prachtige
loopbaan stelde Guus Weitzel: “Er is een analogie tussen radio en jazz, mijn grote hobby’s in mijn jeugdjaren.
Radio-enthousiastelingen werden later professionals (zoals ik) en vele latere beroepsjazzmusici speelden in
amateurbands. Dat was ook met het bouwen van radiotoestellen het geval — amateurs bouwden de eerste
van deze apparaten en later maakte de handel er zich meester van.”
Vervolgens nam hij de allereerste pionier op transmissie van radiosignalen in Nederland als voorbeeld: “Neem
de legendarische Idzerda, de man die de allereerste radio-uitzendingen ter wereld verzorgde. Ik kende hem
goed en kwam via de vereniging voor radiotelefonie, waarvan we beiden lid waren, met hem in contact.
Die radioconcerten van hem, daar was ik vaak bij. Dan werd er soms muziek afgedraaid van een beroemde
amateur jazzband uit die dagen, de Queens Melodists, een studentenband uit Den Haag, waarin Theo Uden
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Masman en Melle Weersma zijn begonnen. In die tijd moest je na een poosje uitzenden een kwartiertje stoppen om de zender te laten afkoelen.
In een van die afkoelingsperiodes stonden Idzerda en ik op het balkon van de mooie zomeravond te genieten. Toen zei Idzerda ineens tegen mij dat dit soort uitzendingen leiden en verzorgen echt iets voor mij zou
zijn. Later, toen ik omroeper was, heb ik vaak aan zijn profetische woorden teruggedacht!”
In 1927 werd de Nederlandse Omroepvereniging opgericht, dat was in dezelfde tijd dat de HDO van Idzerda
van naam veranderde in ANRO. De NOV maakte zich per advertentie bekend en in die annonce las Guus
Weitzel dat mr. Cohen de Boer secretaris van het bestuur was en hij kende deze persoon. De telefoon was
snel het volgende object van belang: Weitzel andermaal: “Ik vertelde hem, dat ik wel iets van radio afwist
en vroeg of hij mij kon gebruiken.”
Wel voegde Weitzel eraan toe dat salaris hem niet direct iets interesseerde maar dat hij gewoon lekker bezig
wenste te zijn: “Ik mocht bij hem langskomen en bij dat bezoek zag ik in een hoek van de kamer een enorme
stapel post liggen. Allemaal brieven als reactie op de advertentie.” Het gesprek dat volgde was kort maar
met resultaat want Weitzel hoorde van De Boer dat hij geen tijd had gehad al die sollicitaties uit te zoeken
en vervolgens bood hij aan het voor De Boer te gaan doen. Gevolg was de start van een lange loopbaan bij
de radio.
Hij werkte in die eerste week zo hard, dat het afgesproken maandsalaris van 50 naar 75 gulden werd gebracht, een voor die tijd geweldig bedrag. Ook de eerste keer dat Weitzel echt ging omroepen, herinnerde
hij zich nog goed op het einde van de loopbaan: “We zonden rechtstreeks uit vanuit een cabaret, waar een
Roemeens strijkje stond te spelen. Erg boeiend was het niet en daarom werd mij gevraagd of ik de nummers
maar wilde aankondigen, dan ging de rest van het opnamepersoneel maar een boulevardje pikken.”
Na de uitzending belde mr. Cohen hem op en kreeg hij te horen, dat het omroepen voortaan zijn vaste werk
zou worden. Een korte periode later was er een fusie tussen de NOV en de ANRO. Het was het jaar 1928
dat op die manier de AVRO ontstond. En dus trad
Guus Weitzel (foto: Wereldomroep)
Guus Weitzel bij deze nieuwe omroep in dienst
en ging hij voor het eerst op kamers wonen in
Hilversum. Overdag zat hij op het AVRO-kantoor, dat in Amsterdam destijds was gevestigd
en ’s avonds reisde hij samen met Willem Vogt
waar hij hielp bij het aankondigen van de uitzendingen.
Weitzel: “Geleidelijk aan ging ik dat omroepen
steeds meer doen, tot het in 1930, toen het
zendtijdbesluit werd afgekondigd, mijn dagtaak
werd. Vaak stond ik in die tijd de volle 16 uur
achter de microfoon.
Tussen 1935 en 1940 was het een grote periode
voor de AVRO. We begonnen toen ondermeer
met ‘De Bonte Dinsdagavondtrein’, en die kondigde ik met een hele rist andere programma’s,
die topics van de dag waren, aan. Ik was destijds
even beroemd als Colijn en Mengelberg.”
In de oorlogsjaren waren er geen uitzendingen
van de bestaande omroepen en werd de sfeer
met de collega’s ook anders. Voorheen was er
een zeer scherpe verhouding want als AVRO-medewerker mocht je niet al te veel VARA-vrienden hebben want dat was niet goed voor het
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imago van de AVRO en de
medewerker zelf. Andermaal
Weitzel: “Toen pas leerde je
als man van de AVRO je collega’s van de VARA en de NCRV
kennen. Gedurende de oorlogstijd dachten we naar een
eenheid te werken. We dachten aan een nationale omroep. Ik had daarover ook de
mond vol en daardoor raakte
ik met de AVRO, die net als
de andere zuilen vocht om na
de bevrijding terug te komen,
gebrouilleerd. Anno 1969
bekijk je die zaak natuurlijk
anders. Ik voor mij vind het
een zeer goed ding, dat de
zuilen terug zijn gekomen.
Zeg nu zelf, waar ter wereld
vind je een voorlichting via de
omroep, variërend van uiterst
rechts tot uiterst links, als in
ons zuilensysteem?”

foto: Reportage Urk
(collectie Paul Snoek)

In andere landen werd destijds met jaloersheid naar
ons omroepsysteem gekeken
want waar was een dergelijke verdeling nog meer. Vaak waren in andere landen nationale omroepen, zoals
in Engeland met de BBC, die alleen macht had en van bovenaf werd gedirigeerd. Een systeem dat totaal ondenkbaar was in Nederland met politieke partijen die alle richtingen uit gingen. Maar in het jaar na het einde
van de Tweede Wereldoorlog trok Weitzel, samen met een aantal andere collega’s naar de Wereldomroep
om daar zijn kunnen te tonen.
Weitzel destijds tegen de journalist van de GPD: “Aanvankelijk bestond er tussen mij en de AVRO een
scherpe verhouding. Maar de tijd heeft alle wonden genezen en strijkt alle plooien strak. Ik verkeer met
de AVRO en alle andere omroepen in een beste verstandhouding. We zijn nu allemaal collega’s van elkaar.
Bij de Wereldomroep kwam ik, na wat administratief werk te hebben gedaan, geleidelijk aan ook wat meer
voor de microfoon. In 1948 vroeg Herman Felderhof of ik een verslag wilde maken van de opening van het
hengelsportseizoen.”
Reportagewerk bleek volkomen nieuw voor Weitzel, maar al vrij snel vielen zijn bijdragen goed in de smaak
en kreeg hij een prachtige opdracht. “Vrijwel direct daarna voer ik mee met de vloot van Urk en daarna
volgde een grote opdracht, het verslaan van de inhuldiging van koningin Juliana. Sinds die tijd heb ik zo’n
2500 radioreportages gemaakt.”
Op een dag diende Guus Weitzel in te vallen in het koopvaardijprogramma van de Radio Nederland Wereldomroep: “Vanaf die eerste keer boeide mij die hele materie enorm. Het werd een ware hartstocht voor me.
En dat sloeg aan. De luisteraars voelden in mij een oprechte interesse. Het ‘schip van de week’, heb ik tot op
de dag van vandaag onder mijn hoede gehouden”, aldus Weitzel in zijn afscheidsinterview destijds in 1969.
August Wilhelm Philip Weitzel, zoals de officiële naam van Guus was, kwam in november 1989 op 85-jarige
leeftijd te overlijden.
Toegevoegd nog enkele opmerkingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had hij een leidende functie bij de
genazificeerde Nederlandsche Omroep. Dat kwam hem na de bevrijding aanvankelijk op een straf te staan,
maar in hoger beroep werd hij gerehabiliteerd toen hij kon aantonen het nodige verzetswerk te hebben geFREEWAVE
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foto: Reportage Urk (collectie Paul Snoek)

daan. Hij werkte vervolgens bij Radio Herrijzend Nederland alvorens weer bij de AVRO aan de slag te gaan.
Over de reportage met de Urkse vloot op het IJsselmeer kan vermeld worden dat dit gebeurde aan boord
van de M.S. Juliana en daar dus ook de zenderapparatuur was opgesteld. In Urk was er ondermeer een
optreden van een zangkoor. De foto’s betrekking hebbende op de uitzending zijn uit de collectie ‘Paul Snoek’,
ondermeer werkzaam geweest als hoofd Technische Dienst Nederlandse Radio Unie. Een collectie nu in bezit
van de auteur.
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Busvervoer &

1970
tekst: Hans Knot

Tienertoer

foto: Jan Oosterhuis, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16774287

Wat waren het toch mooie tijden dat er, in en vanuit de stad Groningen - en dat zal ook bij andere grote
steden het geval zijn geweest- diverse busondernemingen actief waren om lijnverbindingen met de stad
en andere plaatsen in de provincie en/of buurprovincies te onderhouden. Ik denk dan vooral aan de begin
jaren zestig dat er op een aantal plekken in de stad Groningen de diverse ondernemingen hun verzamelpunt
hadden waar men kon opstappen. Busondernemingen die ondermeer actief waren in de tijd waren de ESA,
GVB, GADO en DAM.
In september 1970 werd bekendgemaakt dat de N.V. Groninger Autobusdienst Onderneming (kortweg de
GADO genoemd) de exploitatie van de autobusdiensten van de N.V. Damster Auto Maatschappij (DAM) zou
gaan voortzetten. Het werd in een persbericht destijds naar buiten gebracht en het besluit was het resultaat
van besprekingen, die de directie van beide N.V.’s hadden gevoerd met als doel tot nauwere samenwerking
te komen.
Gedurende meerdere besprekingen was men uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het veel beter zou zijn
dat beide ondernemingen zouden opgaan in een organisatie omdat dit de beste mogelijkheden zou bieden
op de vervoersvoorziening in de toenmalige toekomst op een verantwoordelijke manier te kunnen uitvoeren
terwijl er ook een duidelijke vorm van kostenbesparing mogelijk was.
In het bericht werd verder melding gemaakt dat de beide directies ook overeenstemming hadden bereikt met
de bonden inzake de behartiging van de belangen van het personeel. Zo bleven alle destijds bij de DAM in
dienst zijnde personen in hun functies zodat directe ontslagen werden gemeden.
De verkoop- en fabricage-afdelingen van de DAM werden ongewijzigd voortgezet onder de naam DAM en
men kreeg zelfs een nieuwe plek op een bedrijventerrein in Appingedam. Tot 1983 hield men het daar vol,
waarna een faillissement volgde. Het gezamenlijke persbericht meldde tevens dat als de aandeelhouders van
beide ondernemingen akkoord zouden gaan de overdracht van de vervoerconcessie zou plaats vinden en
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de voorgestelde besluiten zouden
worden uitgevoerd.
Ten tijde van de overdracht had de
DAM acht lijnen in exploitatie, welke dus allen door de GADO werden
overgenomen. De 39 bussen, die
de DAM in haar bezit had, gingen
ook naar de GADO en ze reden in
eerste instantie nog als ‘DAM-bus’
op de weg en langzaamaan werden al deze bussen overgespoten
in de nieuwe GADO-kleuren, grotendeels geel, wat de voorheen
vertrouwde groene kleur zou verdrijven. Het veranderen naar geel
had betrekking op een uniforme
regeling die was getroffen door
de Nederlandse Streekvervoerbedrijven.
Voormalig wachthuisje aan het Damsterdiep. Foto: Hans Knot
DAM reed vooral op de routes naar
Noordoost Groningen en had haar
vaste standplaatsen op het Damsterdiep in Groningen waar ook een wachthuis, annex restauratie, was waar
wachtende mensen versnaperingen tot zich konden nemen. Nog steeds is dit gebouw intact alleen met een
andere invulling. In de loop der jaren heeft er ondermeer een café ingezeten, een bloemenboetiek en er is
nu een Thais lunch restaurant gevestigd. De GADO bleef trouwens de lijnen tot 1999 exploiteren waarna de
concessie voor het openbaar vervoer in de provincie Groningen werd overgenomen door de Britse onderneming Arriva, terwijl tien jaar later het in handen kwam van Qbuzz.

Tienertoer
De zomer van 1970 was ten einde en meer vervoersperikelen kwamen
naar buiten. Zo bleek, volgens de berichtgeving vanuit Utrecht, waar
het hoofdkantoor van de Nederlandse Spoorwegen was gevestigd, dat
de beheerders van de diverse stationsrestauraties het hadden kunnen
merken aan hun omzet dat het de directie van de NS was gelukt de
tieners massaal de trein in te krijgen via een meerdaagse voordeelkaart. Het ging in eerste instantie de geschiedenis in als de ‘Tienertoerkaart’. In 1970 was het mogelijk voor het bedrag van 20 gulden
met deze speciale kaart liefst acht dagen lang in de trein te reizen
met zelf te kiezen bestemmingen. De directie van de NS meende dat
met het meer dan 150.000 verkochte kaarten gesproken kon worden
van een enorm succes, daar het meer dan een verdubbeling was van
het aantal in 1969 verkochte kaarten. Dat was tevens het jaar dat
de kaart werd ingevoerd.
‘Verheugend en moedgevend in een tijd waarin bij de jongeren de
auto, de brommer en het vliegtuig als de vervoermiddelen van deze
tijd worden beschouwd,” aldus de verklaring vanuit de directie van
de Nederlandse Spoorwegen. Het jaar 1970 was toeristisch gezien
tot en met de zomer bijzonder goed geweest voor de Nederlandse
Spoorwegen, Ook werden dat jaar de zogenaamde ‘kris-kras kaarten’ verkocht waarvan er meer dan 100.000 werden omgezet. In 1969 werd het aantal van 84.000 gehaald.
En zoals nog steeds het geval is zijn er belangrijke toeristische attracties die de aandacht kregen in 1970. Te
noemen zijn de Efteling, Marken, Volendam en Amsterdam als absolute toppers.
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Huisvredebreuk door

de STER?
We gaan naar een opmerkelijke aanklacht die op 14 maart 1967
door een 44-jarige scheepselektricien, De Jager afkomstig uit Rotterdam, werd ingediend tegen de toenmalige minister van Cultuur,
mevr. Magda Klompé. Wat was namelijk het geval? De Nederlandse
regering had niet lang daarvoor de weg vrijgegeven voor het invoeren van reclame via de televisie, toen nog in zwart/wit. Volgens
De Jager was er duidelijk sprake van huisvredebreuk doordat de
reclame ongevraagd bij zijn gezin de huiskamer binnenkwam.

Marga Klompé

Dat was dan ook de reden dat hij had besloten een klacht in te
dienen bij de verantwoordelijke mensen, met als hoofddader de
minister van Cultuur. Hij was van mening dat hij als televisiebezitter
gekend had moeten worden in de beslissing reclame op zijn beeldbuis te brengen. Het argument van het omdraaien van de knoppen,
zodat niets meer te zien zou zijn, ging voor hem niet op. Hij beriep
zich op het gegeven dat het telkens in- en uitschakelen van de televisie, als er weer een blok reclame de kamer werd in geslingerd,
de slijtage van het televisietoestel zou bevorderen.

Uiteraard sprongen diverse journalisten op dit onderwerp want het was – zeker voor die tijd – opmerkelijk
dat men op deze manier de publiciteit zocht. De Jager stelde verder dat niemand van de bezitter kon eisen
tijdelijk de televisie uit te zetten als de STER weer voorbijkwam. Wel had hij een idee dat hij graag wenste te
delen. Hij was namelijk van mening dat vanuit de organisatie, die de reclameblokken beheerde en uitzond,
de televisiebezitters die verschoond wensten te blijven van de reclame financieel in staat gesteld dienden te
worden een apparaatje te kopen.
Dit zou aan hun toestel kunnen worden gekoppeld waarbij het toestel automatisch zou worden uitgeschakeld als de reclameblokken zouden worden geprogrammeerd. De reden van de aanklacht was volgens de
scheepselektricien nodig om via de rechtelijke macht een uitspraak af te dwingen, die hem erkende als bezitFREEWAVE
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ter van een televisietoestel. Het in het bezit hebben van een dergelijk toestel gaf, volgens hem, ook het recht
mee te bepalen wat hij voorgeschoteld zou krijgen.
Wel voegde hij eraan toe dat het afdwingen van een gerechtelijke uitspraak hij zo lang mogelijk zou uitstellen, zodat er
ruimte zou zijn voor de STER en de overheid om serieus op
zijn voorstel in te gaan. Het bleek dat De Jager in 1963 al
was begonnen met het benaderen van de regering en het
Parlement, maar dat deze pogingen hem niets hadden opgeleverd, zo gaf hij in 1967 grif toe. Ook stelde hij dat de
aangifte en de eventuele gevolgen daarvan het laatste was
wat hij zou ondernemen als het om de reclame op de televisie zou gaan.
Als reden dat hij al vier jaar met de actie bezig was, en de enige in zijn soort bleek te zijn, deed hij af door te
stellen dat hij eenmaal was begonnen met het initiatief en dat het laf zou zijn om er niet mee door te gaan.
Hij stelde tevens dat hij de enige televisiebezitter in Nederland was die vocht voor de rechten die zijn bezit,
het televisietoestel, hem bood. In 1963 had hij daadwerkelijk al een paar keer de kranten gehaald middels
de oprichting van een coöperatieve vereniging van televisiebezitters, waarbij hij wilde dat de televisiebezitter
inspraak kon krijgen op de programma’s die hij wenste te zien.
Omdat we het toch nostalgisch over de televisie hebben ook maar even een kijkje nemen in de maand mei
1968, dus een jaar nadat De Jager voor het laatst zijn kritiek in diverse kranten liet optekenen. We dienen
ons in gedachten wel even te verplaatsen naar dat jaar. Natuurlijk is de hedendaagse jeugd tot en met verwend door allerlei speeltjes waarmee ze beeld en geluid op welke plek dan ook kan horen en zien.
In 1967 was er slechts de mogelijkheid om Nederland 1 en Nederland 2 te bekijken, waarbij het aantal
uitzenduren zeer gelimiteerd was en zeker alles nog in zwart/wit werd uitgezonden. Kleurentelevisie op experimentele basis, dus zo nu en dan, werd pas eind augustus 1967 realiteit toen op de Firato in Amsterdam
deze mogelijkheid voor het eerst voor ons in Nederland werkelijkheid werd.
Wel dient er aan te worden toegevoegd dat inwoners in grensstreken gelegen in de buurt van Duitsland en
België de mogelijkheid hadden iets meer aan televisiesignalen te kunnen ontvangen, mits men in het bezit
was van een gedegen ontvangstantenne voor betreffende televisiestations.
De ontwikkelingen op televisiegebied boden echter
veel meer mogelijkheden. In de VS was men veel
verder met het verspreiden van televisiesignalen en
in ons land werd bijvoorbeeld wel gesproken over
eventuele bekabeling of gezamenlijke ontvangst via
Centrale Antenne Systemen (CAS), maar de officiële
wetgeving belemmerde daadwerkelijk een gezonde
ontwikkeling.
En dus kwam in mei 1968 de oplossing van betere televisieontvangst en de keuzemogelijkheden voor ontvangst van buitenlandse stations ter discussie. Ook
in de Tweede Kamer waren er voorstellen ingebracht
waarin versoepeling van de wetgeving ter sprake
kwamen. Het diende echter ter discussie te worden
gebracht om te kunnen overgaan tot een eventuele
wetswijziging. Het kwam er echter niet van omdat de
speciale Kamercommissie, die zich met omroepzaken
bezighield, uitstel van discussie had gevraagd om op
die manier met de Minister van Cultuur uitgebreid
te kunnen praten over de laatste technische ontwik20 • FREEWAVE
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kelingen op ontvangstgebied.
Was er andermaal sprake van een remmende factor waarbij de toenmalige politieke partijen de weg wilden
afsnijden voor de invoering van het CAS-systeem? Men kon zich zelfs al gaan afvragen of op langere termijn
het Centrale Antenne Systeem niet achterhaald zou zijn. Er waren voor die tijd al de nodige technische
proeven geweest waarover in twee PTT-rapporten, destijds de verantwoordelijke organisatie voor eventuele
verspreiding van kabelsignalen, optimistisch was gerapporteerd.
In een van beide rapporten schatte men de landelijke invoering van het CAS, in 1964 door koningin Juliana
in haar troonrede reeds aangekondigd, toen op vijf tot tien jaar. De kosten raamde men in 1964 op 100
miljoen gulden. In het rapport van 1967 zou realisering vijfmaal zo veel aan financiering vergen. Wel stelde
men tevens dat de CAS landelijk geregeld binnen 10 jaar even noodlijdend zou zijn als de radiodistributie
(draadomroep) in 1967 al was.
En dan was er al de nodige publiciteit over de
eventuele toekomst van de satelliettelevisie. Met
vele satellieten in de ruimte wordt heden ten
dage niet nagedacht hoe het allemaal mogelijk
was maar als we de tijdklok terugdraaien naar
bijvoorbeeld het jaar 1963 dan was het slechts
mogelijk gedurende 20 minuten per etmaal via
de enige televisiesatelliet (Telstar) ontvangstmogelijkheden te creëren, mede omdat deze in
een baan om de aarde draaide. In 1967 waren
de ontvangstmogelijkheden al veel verder ontwikkeld en was het mogelijk 24 uur per etmaal
eventueel televisie via een satelliet de huiskamer
in te brengen. Dit was mogelijk geworden doordat de satellieten op een bepaalde hoogte ten
opzichte van de aarde werden neergezet, een
positie waarbij ze ‘vast stonden’.

De Telstar

Maar daarmee was nog lang niet de mogelijkheid voor regelmatige ontvangst mogelijk. De
uitzendingen, die er werden uitgestraald via de
satellieten in 1967 konden alleen door de grote
ontvangstations in Engeland en Frankrijk worden
opgepikt, die de beelden eventueel relayeerden tegen forste betalingen. Wel werd er al gewerkt aan de ontwikkeling waarbij het in de toekomst mogelijk zou kunnen worden directe ontvangst te krijgen via een eigen
antenne, waarbij de gedachte was dat slechts een extra versterker nodig zou zijn voor het binnenbrengen
van goede signalen in de huiskamers.
Maar was Nederland wel tevreden met de eventuele toewijzing van de exploitatie van de CAS aan de Cazema, zoals de plannen vanuit de regering duidelijk maakten? Deze onderneming was een dochteronderneming
van de Nozema (Nederlandse Omroep Zender Maatschappij), die weer voor 60% in handen was van het
staatsbedrijf PTT en voor het overblijvende percentage in handen van de toenmalige omroepverenigingen.
Uiteraard rees daarbij de vraag wie de meeste touwtjes in handen zou krijgen en wie ging uitmaken welke
programma’s al dan niet zouden worden doorgegeven via de CAS.
En natuurlijk was het voor vele Nederlanders, die de druk van de toenmalige regeringen meer dan zat waren
en liever een democratische vorm van bestuurders zouden zien, de vraag of er geen sprake zou zijn van
censuur. Uiteindelijk zou het nog een aantal jaren duren voordat uiteindelijk in de begin jaren zeventig van de
vorige eeuw werd overgegaan tot het voornoemde kabelsysteem en druppelsgewijs televisiesignalen vanuit
het buitenland konden worden ontvangen. Tot diep in de jaren tachtig duurde het totdat we uiteindelijk konden gaan spreken van echte ontvangst van satelliettelevisie, hoewel daar ook de nodige discussie, verboden
en wetgeving aan voorafgingen.
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De ouderen onder ons kunnen zich wellicht de foto herinneren van een
brandend pand aan de Heerestraat in Groningen van lunchroom Indië,
waarbij de bovenpui al vallend op de foto is gezet door Piet Boonstra,
die destijds freelance foto’s maakte voor het toenmalige Nieuwsblad van
het Noorden. Indië was een naam in Groningen en velen vroegen zich af
of het tot wederopbouw zou komen. Het duurde enkele jaren alvorens
het pand weer in gebruik was, andermaal een lunchroom aan het pand
Heerestraat 75 en het werd geopend in september 1970.
Ik heb er destijds niet bij stil gestaan dat er echter belemmering was
ingezet door de directie van Nieuw Indië, die het restaurant Träumli
Cafe Suisse meegaf. Het pretendeerde Zwitserse gastvrijheid en doordeweekse uitgaansplezier voor echtparen en gezelligheidsmensen van 40
jaar en ouder. Ik kan me dan ook niet herinneren of ik er ooit een stap
binnen heb gezet.
Wel trouwens in de bakkerij van Indië, die gevestigd was aan de Korreweg ter hoogte van waar nu het politiebureau is gehuisvest. Twee
keer per week werd er uitgebreid koek
gebakken en de volgende ochtend kon
je in de bakkerij terecht om dat zoete
product massée te kopen. Voor een dubbeltje kreeg je een behoorlijke brok mee.
Tegenover de bakkerij zat de winkel voor
verkoop van koek- brood en banket.
Het zijn van die snelle herinneringen die
bovenkomen drijven bij het zien van de
advertentie van de vernieuwde lunchroom. Want ook speelde Indië een rol als
het ging om het zondagse zomerse uitje.
Vaak werd er vanaf de Korreweg, waar
we woonden, een wandeling gemaakt
door het Noorderplantsoen waarbij op
de terugweg een ijsje werd gegeten in
de cafetaria die ook werd gerund door
de meneer van de bakkerij. Het is daar
waar ook de eerste herinnering ligt van
het nuttigen van het eerste patatje, voor
een kwartje geleverd in een puntzakje.
Waar is die mooie tijd gebleven?
22 • FREEWAVE

Nostalgie

tekst: Hans Knot

Voorheen
Hotel Hofman

In elke middelgrote stad zijn ze nog wel terug te vinden, de panden van de voormalige familiehotels. Vaak
worden deze hotelpanden voor een totaal ander doel ingezet om leegstand te voorkomen. In Groningen staat
ook een dergelijk hotel in de binnenstad, om precies te zijn aan het begin van de Poelestraat, een zijstraat
van de Grote Markt. Het gaat om het voormalige hotel Hofman, dat in 1935 werd gebouwd in opdracht
van de heer Hofman op de hoek van de Poelestraat en het zogenaamde Engelenpoortje. Dit alles naar een
ontwerp van de toenmalige Groninger architect, de heer A.J. Feberwee. Het uit vijf bouwlagen bestaande
gebouw was tot voor kort in gebruik als woongebouw en een Italiaans restaurant, maar staat nu leeg.
Achter op het pand staan met grote letters de woorden
‘Hotel Hofman’ geschilderd, hoewel dit sinds 1970 niet
meer de bestemming van het gebouw is. Het was tijdelijk zichtbaar bij de afbraak van alle panden die
ruimte dienden te maken voor het Forum-complex.
Niet lang zal het meer duren alvorens deze beschildering van de straatzijde niet meer zichtbaar is. Het gebouw is geen slachtoffer geworden van de uitgebreide nieuwbouw op
de Nieuwe Markt te Groningen, zoals de
nieuwe plek voor het Forum en andere
gebouwen zal worden genoemd. Dit
komt door de cultuurhistorische en
architectuurhistorische waarde
en vanwege de gaafheid van
het exterieur dat is toegewezen aan het pand van voormalig Hotel Hofman.
De tijdelijk zichtbare letters
© Hans Knot
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Het is bijna een halve eeuw geleden dat er een einde kwam aan de bezigheden binnen het hotelgebeuren.
Zoon Fokke had de voorkeur gegeven aan een loopbaan als ambtenaar C aan de Rijksuniversiteit, afdeling
Orthopedagogiek. Dus besloten zijn ouders te zoeken naar een andere invulling van het pand, zodat men
financieel toch nog enige inkomsten zou hebben.
Over de veranderingen meldde men in september 1970 in het Nieuwsblad van het Noorden: ‘In het pand
waar tot 1 augustus 1970 hoofdzakelijk vertegenwoordigers de avond luchtig koutend doorbrachten, klinken de bezoeker bij het binnentreden nu holle onverstaanbare klanken of oude Beatlerockers met een al
even onverstaanbare tekst tegemoet. Met donkere kuiven getooide mannen nemen óf voor Hollandse ogen
vreemde gerechten tot zich, gaan zich óf te buiten aan gezelschapsspelletjes, waarvan de speelwijze voor de
vreemdeling niet te doorgronden is, óf luisteren uitbundig mee naar een groot, modern radiotoestel, waaruit
vreemde klanken treden.’
Inderdaad was op dat moment het oude hotel Hofman in Groningen hotel
Hofman niet meer. Vanaf 10 september 1970 waren er drie groepen Turken
— samen zeventig man — ondergebracht. Deze groepen waren werkzaam
in Wildervank en werden ondergebracht in het pand van Hotel Hofman, dat
dus als het ware een pension was geworden. En het was niet meer in eigendom van de familie Hofman want die hadden het verkocht aan het Nederlands Leger des Heils, die het als pension wenste voort te zetten.
Andermaal de journalist van het Nieuwsblad van het Noorden: ‘Tussen de
welig tierende etablissementen proberen zeventig mannen, die uit de armste streken van Turkije komen, zich thuis te voelen. Daarbij geholpen door
een staf van tien mensen van het Leger des Heils. Dit aantal zal nog worden
uitgebreid.’ Het Nederlands Leger des Heils had destijds al ongeveer een jaar
ervaring met de onderbrenging en begeleiding van Turkse gastarbeiders. In
Wildervank werd namelijk een jaar eerder het Turkse pension ‘Open Deur’
geopend.
Daar werden destijds 75 tot 80 Turken in ondergebracht. De toenmalige commandant van het Nederlandse
Leger des Heils in Groningen, de heer F. Favre, maar vooral ook zijn echtgenote, mevr. Favre-Cranston,
hielden zich intensief met opvang en begeleiding bezig. Voordat de eerste groep Turken naar het noorden
kwam, is mevrouw Favre zelf met de directie van deze beide bedrijven, die werknemers in ons land wilden
plaatsen, in Turkije wezen kijken.
Toen ze na een reis terugkwam in ons land was ze van mening dat deze Turkse gastarbeiders ook in de provincie Groningen hun eigen leefwijze op een zo goed mogelijke manier konden beleven met als doel zich zo
goed mogelijk ook in onze maatschappij te kunnen handhaven. Daarbij viel te denken aan de Turkse keuken
en dat was dan ook de reden dat voor het bemannen van de keuken in voormalig Hotel Hofman Turkse koks
in dienst werden genomen.
Zo vond mevr. Favre dat qua geloof, het merendeel van de Turken was Mohamedaan, hun geloof
dienden te beleven zoals ze gewend waren. En dus
werd er in Wildervank al een ruimte in een pension
ingericht en ook voor de Turken in Groningen had
men al een idee voor een dergelijke ruimte. Maar
mevrouw Favre wist destijds ook te melden dat een
aantal van de Turkse gastarbeiders met een vrije
regelmaat te vinden was bij de diensten van het Nederlandse Leger des Heils en dat deze aanwezigheid
op vrijwillige basis geschiedde. Haar echtgenoot
stelde destijds dat de Turken van huis-uit vrolijke
mensen waren en dat daarom de diensten van zijn
Leger des Heils bij hen dan ook aansloegen.
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In het voormalige Hotel Hofman
had men 44 kamers ingericht voor
de gastarbeiders en aangezien dezen in 3 verschillende groepen op
3 verschillende tijden werkten was
het voor het huishoudelijke personeel een behoorlijk zware taak om
eenieder het naar de zin te maken.
Zo ging de eerste groep in de ochtend om half 7 aan het werk, de
tweede om twee uur in de middag
en de laatste groep om 10 uur ’s
avonds.
Duikend in de archieven vond ik
nog een aantal artikeltjes terug
waarin destijds vooral de heer Favre nogal opvallende opmerkingen
maakte. Zo meldde hij ondermeer:
De Turken, ze zijn trots en zijn ondanks hun lagere ontwikkelingspeil
echt clever. Ze zijn ook in de bedrijven ijverig en plicht betrachtend.
Dat kan — als we niet oppassen —
natuurlijk wel eens moeilijkheden
opleveren met de Hollandse arbeider, die echt wel in een langzamer
tempo werkt dan vroeger. Een van
de aspecten, waar de Turk het
hardst aan zal moeten wennen, is
de plaats van de vrouw — die in
Turkije zeer onbeduidend is — in
de westerse maatschappij. Het
was voor hen moeilijk de vrouw
hier als zodanig te accepteren.”

Het voormalige hotel © Hans Knot

Mevrouw Favre had deze houding ook zelf meegemaakt als leidinggevende en zij diende haar taken duidelijk
te maken tegenover de Turkse gastarbeiders. Mede door de houding en andere zaken was voor haar de begeleiding in de locatie Wildervank zeer moeilijk geweest. In Groningen werd derhalve in 1970 ook een strak
huisreglement ingevoerd die toch wel enigszins invloed had op de persoonlijke vrijheden die Turkse mannen
dachten te hebben. Aangezien men als een grote familie in voorheen Hotel Hofman leefde, diende iedereen
zich aan de gestelde regels te houden.
De Favres gaven dan ook regelmatig binnen de bedrijven, waarmee men samenwerkte qua huisvesting,
duidelijke voorlichting op allerlei gebied waaronder de voor ons land geldende normen en waarden van die
tijd. Daarmee wisten de Turkse gastarbeiders in principe waar ze aan toe waren. Wel waren de Favres van
mening dat het maar afwachten was hoe het een en ander ging werken. Immers stond het pand aan de kop
van de Poelestraat waar in de avond het bruisende uitgaansleven plaatsvond.
De vraag was ook hoe de Groninger bevolking zich zou gaan opstellen tegenover de komst van een dergelijke
grote groep Turken naar Groningen. Favre zelf was er redelijk gerust over en zag geen problemen tot acceptatie door de Groningers. En uiteindelijk had hij er groot gelijk in. Mede door de goede huisvesting en dat
de gastarbeiders diep in de provincie in drie shiften werkten zijn noemenswaardige problemen, gedurende
de periode dat ze in de Groninger binnenstad waren gevestigd, uitgebleven. Zoals eerder gemeld staat het
gebouw momenteel leeg en is het afwachten welke invulling voor het gebouw is weggelegd.
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Flexibele werktijden
ingevoerd in 1970

tekst: Hans Knot

foto: Hunzecentrale,

door: Dickelbers - Eigen werk, CC BY-SA
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=19744681

Recentelijk was in de noordelijke dagbladpers te lezen dat de wens werd geuit dat veel meer mensen de
komende jaren, als er aan een gigantisch reconstructieproject wordt gewerkt, zich laten overhalen door over
te gaan tot flexibele werktijden waardoor de kans dat de stad Groningen dichtslibt kan worden voorkomen.
Flexibele tijden zijn voor vele bedrijven en instellingen al decennia gebruikelijk weer anderen zouden de stap
ook nog eens kunnen nemen. Hoe ver gaan we met deze vorm van werktijdverdeling terug in de tijd?
In 1970 werd er op diverse bedrijven besloten iets te gaan doen aan de werktijden. Een jaar eerder was er
een einde gemaakt aan het verplicht aanwezig zijn van werknemers op zaterdagochtenden, zoals bij vele
bedrijven nog het geval was. Op naar de 40-urige werkweek van vijf dagen telkens acht uur werk. Maar dat
bleek nog niet voldoende want de invoering van flexibele werktijden zou ondermeer gaan leiden tot minder
volle, toen nog vaak rijkswegen, en een beter tijdsgevoel voor diegene die ver van zijn of haar bedrijf woonachtig was.
Men kon later gaan opstaan en bijvoorbeeld om negen uur in plaats van acht uur in de ochtend aan het werk
te gaan. Anderen kozen er vooral voor om vroeg te beginnen en dus ook weer eerder naar huis te gaan. Bij
mijn toenmalige werkgever, het Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe (EGD), werd het op proefbasis op een aantal afdelingen ingevoerd. Het bedrijf kon van twee kanten worden benaderd, de Helperzoom
in de wijk Helpman, waar de oude elektriciteitscentrale en diverse kantoor- en magazijngebouwen waren
gevestigd, maar ook van de Winschoterdiep zijde, waar de Hunzecentrale was gevestigd.
Op de top van beide ingangen van het bedrijf stond een portiersloge, waar de heren portiers om de beurt een
schema dienden bij te houden van aankomst en van vertrek van personen, die aan de proef deelnamen. Na
een proefperiode van drie maanden was de evaluatie, waarvan ook verslag werd gedaan in het bedrijfsblad
van het EGD: ‘De eerste resultaten geven aan dat het werk er geen nadeel van ondervindt. De heer Keekstra
is een van de mensen die de werktijden controleert, maar niet meer dan normaal. Er wordt een beroep gedaan op de persoonlijke verantwoordelijkheid. De meeste mensen beginnen om kwart na acht of half negen.
De proef moet, vindt de heer Keekstra, worden omgezet in een definitieve regeling.’ De regeling van flexibele
werktijd op de afdelingen, waar het als experiment was ingevoerd, werd algemeen als uitstekend ervaren. Via
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en vragenlijst, die na
drie maanden diende
te worden ingevuld
door de meedoende
werknemers aan het
experiment met flexibele werktijden, kon
worden gezien of het
succesvol was verlopen.
Nadat het merendeel
van de lijsten was teruggekomen en deze
op de afdeling personeelszaken, gevestigd
in een in tijdelijk gebouw op het Helpmanterrein - door velen de barak genoemd - waren bekeken en beschouwd kwam er uitsluitsel. Nog hetzelfde
jaar werd er, voor die afdelingen waar flexibele tijden tot de mogelijkheden behoorde, een definitieve regeling getroffen. In vergelijking met een land als de toenmalige DDR kan gemeld worden dat de ministerraad
van dat land al op 22 december 1965 besloot over te gaan tot de invoering van een flexibele werkweek,
waarbij het aantal te werken uren van 48 naar 45 uren zou worden teruggedrongen en werd de regeling op
3 mei 1967 in de DDR ingevoerd.
En wat vond ik er destijds zelf van? Ik heb
er gewoon niet aan meegedaan daar mijn
toenmalige werkzaamheden niet binnen deze
regeling vielen. Vroeg in de ochtend, meestal
voor kwart voor zeven, was ik al op het Helpmanterrein om gezamenlijk met één van de
bodes de post te halen van het toenmalige
hoofdpostkantoor, dat aan de Van Hallstraat
vlak naast het hoofdstation was gevestigd.
Een paar zaken met post werden vervolgens
bewerkt en voorbereid voor de verschillende
afdelingen, zodat rond 10 uur de post op de
diverse afdelingen lag. En dus vertrok ik vaak
rond de klok van half 4 terug naar huis.
Op de foto hierboven, die in scene is gezet,
zie je een vertrekkende en binnenkomende
medewerker die gebruik maakten van de
flexibele urenregeling bij het EGD, het Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe – in
latere jaren opgegaan in Essent. Een portier
scoorde de namen van de mensen die voorbijkwamen bij de poort aan de Helperzoom.
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De

en de ‘piraten’
Radio Stereo Petat

Al eerder heb ik uitgebreid gepubliceerd
over de speciale uitzendingen vanaf een
schip. Zo vroeg ik me af: Klassieke muziek en zeezenders, gaat dat samen?
Ja, zeker wel. Ooit liet de violist Theo
Olof — het boegbeeld van de stichting
Nederland Muziek die voor de komst
van een klassieke-muziekzender ijverde
— zich ertoe verleiden om op verzoek
van de VPRO-radio aan boord van een
zendschip te stappen. Het is de geschiedenis ingegaan als Radio Stereo Petat en
het Comité Nederland Muziek. Het was
maandag 9 april 1973 dat een gehuurde
boot, de MV Morgenster, de zee op ging
om te worden ingezet voor deze speciale
uitzendingen van de ‘piraat’ Stereo Petat. Vreemd genoeg werd deze sportvissersboot in de eind jaren zeventig echt
ingezet voor de uitzendingen van een
zeezender, Radio Delmare. Het hele verhaal, door mij gepubliceerd in 1995, kun
je via de volgende link nog eens lezen:
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/
VOLUME01/Radio_Stereo_Petat.shtml

Het blijkt echter dat de VPRO zich eerder
heeft ingelaten met de uitzendingen van
een piratenzender en wel in de maand
april 1971. De bewoners van de Nieuwmarktbuurt, destijds een van de saneringswijken van Amsterdam, hadden
een eigen radiozender illegaal in stelling
gebracht tegen de massale sloopplannen die het gemeentebestuur van Amsterdam had bekend gemaakt. De naam van het radiostation was
Radio Sirene en programmamakers van de VPRO hebben destijds
in de avond van vrijdag 9 april het geluid van het radiostation
in het toen populaire programma ‘VPRO Vrijdag’ gedurende een
kwartier laten meelopen.
Radio Sirene maakte gebruik van een frequentie op de middengolfband, vlak naast de 192 meter van Radio Veronica. Toen de
uitzendingen de betreffende avond werden beëindigd werd tevens bekend gemaakt dat men vrijdagmiddag 16 april weer zou
zijn te beluisteren. Wel werd aangegeven dat de uitzending niet
langer dan een kwartier zou duren om de kans te worden uitgepeild door de Radio Controle Dienst te verkleinen. De initiatiefnemers wilden de zender niet alleen voor zichzelf gebruiken maar
stelden tevens anderen, die zich tegen de gemeentelijke plannen
wensten te verzetten, het gebruik van de zender beschikbaar.
Verder meldde men dat in de uitzendingen aankondigingen zouden volgen van allerlei acties die door de buurtbewoners zouden
worden georganiseerd.
Regelmatig kwamen de gebeurtenissen rond de Nieuwmarkt28 • FREEWAVE
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buurt destijds in het nieuws. Niet alleen was een groot aantal lege panden door krakers, afkomstig uit het
gehele land, in bezit genomen maar ook de reguliere bewoners traden soms op een militante manier op.
Ondermeer werden werknemers van het Gemeentelijke Energie Bedrijf van Amsterdam bij herhaling weggestuurd toen ze van plan waren de elektriciteit in de gekraakte panden af te sluiten, zodat oneigenlijk gebruik
kon worden voorkomen.
Maar ook de slopers, waarvan door de gemeente werd gemeld dat men spoedig met de afbraak van panden
kon beginnen, werd in de uitzending duidelijk gemaakt dat ze niet welkom waren. Bovendien werden er in
de wijk allerlei spandoeken opgehangen met duidelijke teksten: ‘Slopers niet welkom’, ‘Levensgevaarlijk voor
slopers’ en ‘Slopers gaan de gracht in’. Ter voorkoming dat slopers ongehinderd hun gang konden gaan, werd
in de uitzending van Radio Sirene aangekondigd dat spoedig patrouilles, bestaande uit buurtbewoners, de
straat zouden opgaan om slopers te verhinderen aan de slag te kunnen gaan.
Maar daar bleef het ook
niet bij want er werd op
een aantal daken van de
Nieuwmarkt buurt een
felle sirene geplaatst die
bij dreigende komst van
de slopershamers zoveel
lawaai maakte dat er door
vele bewoners werden
gewaarschuwd en een
grote afscherming tegen
de werklieden kon worden gevormd. De plannen
van de gemeente tot een
grootschalige sloop van
panden in de betreffende
wijk had ondermeer te maken dat er ruimte diende
te worden gecreëerd voor
de aanleg van de Metro
en een nieuwe autoweg in
onze hoofdstad. Een fragment van het programma
van Radio Sirene op de
193 meter was trouwens,
mede dankzij de medewerking van de VPRO, dezelfde
avond in het NOS Journaal
te horen.
Vier jaar later waren er hevige rellen toen tot afbraak
van vele panden werd begonnen ten bate van de
aanleg van de Oostlijn van
de Amsterdamse Metro en
het NOS Journaal bracht
de beelden:
https://nos.nl/video/2026691-terugblik-rellen-nieuwmarkt-1975.html
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Groningen
op de schop



Zuiderdiep Groningen, foto: Jana Knot - Dickscheit

Het gebeurt met regelmaat, de boel is weer eens op de schop en anno 2019 wordt er op vele plekken tegelijk gewerkt aan vervanging van kabels in de binnenstad van Groningen, waarbij ik me soms afvraag of
er dan helemaal geen overleg tussen de verschillende bedrijven is geweest. Bijvoorbeeld op het kruispunt
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat en de Grote Rozenstraat heeft de boel, gedurende een korte periode, al drie keer
opengelegen.
Openliggende voetpaden en wegen zijn natuurlijk van alle tijd. Met genoegen rij ik vaak door de stad met in
gedachten over hoe de situatie ter plekke in het verleden was. Ik denk dat vele, de meer oudere, Stadjers dit
gevoel ook wel hebben. Ik neem je derhalve mee terug naar het jaar 1971 toen er binnen de stad Groningen
een andere belangrijke straat deels overhoop lag, wat zeker ook het geval zou zijn met straten in welke
andere grote stad in ons land dan ook.
Zoals gebruikelijk was de middenstand, op het Zuiderdiep waar ik op doel, totaal ontevreden over de duur
van de reconstructiewerkzaamheden en de terugloop in aanloop naar de winkels. Zo was er de Technische
Onderneming van der Velde waar men zeer ontstemd was in de voortgang. Binnen dit bedrijf werden vooral
televisies gerepareerd maar zowel het brengen van defecte als het terughalen van de gerepareerde toestellen leverde veel problemen op.
Vaak werd er door de automobilisten, die hun televisie wensten te brengen en te halen en voorheen terecht
konden bij de voordeur van de onderneming, de auto zo dicht mogelijk bij het bedrijf geplaatst. Wat bleek,
de politie stond voortdurend op de loer om zoveel mogelijk geld binnen te halen van wetsovertreders dan
wel foutparkeerders. De gele bon, wel overbekend uit die tijd, paste kleurrijk onder de ruitenwissers. Gevolg
ontevreden automobilisten en een enorme terugloop in klandizie voor de detaillisten.
Vanaf de Zuiderkuipen tot aan de toenmalige brandweerkazerne, waar nu de bioscoop Pathé is gevestigd, lag
de boel open en ook voetgangers konden de winkels nog nauwelijks bereiken, daar het merendeel van de
stoepen maar ook de keienbestrating was opgebroken. Aan dat deel was ook destijds het Naaimachinehuis
Bousema gevestigd, waarvan de eigenaar destijds aan een journalist van het Nieuwsblad van het Noorden
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stelde dat de loop op zijn winkel was teruggelopen. “Ondernemingen als de mijne dienen het vooral te hebben van het etalagekijken. Natuurlijk hebben wij last van de werkzaamheden, dat kunt U toch wel nagaan.
Vooral de ouderen besluiten direct de andere kant van het Zuiderdiep op te lopen om iets van hun gading
te vinden.”
Zoals ook heden ten dage waren er
destijds in het begin van de jaren
zeventig een behoorlijk aantal zaken
waar men handelde in antiek. Die
winkels waren vooral aan de zuidkant van het Zuiderdiep gesitueerd.
De eigenaren zagen de bezoekers
van de stad vooral aan de overkant
van de straat de etalages bekijken
hetgeen een terugloop in omzet betekende. Een van de eigenaren stelde destijds dat het voor de ouderen
heel moeilijk was om zijn kant van
de weg te bewandelen en bovendien dat het een probleem was een
degelijke loopplank aan te brengen
omdat er steeds maar weer de weg
was opgebroken.

Zuiderdiep Groningen,
foto: Jana Knot - Dickscheit

De krant meldde destijds dat er slechts één onderneming dé oplossing had gevonden en wel de op nummer
148 destijds gevestigde Houtcentrale. Hout genoeg dus een Koninklijke Houtentree werd er door de medewerkers voor de deur geïnstalleerd. De Dienst Openbare Werken van de Gemeente Groningen, meldde destijds via een woordvoerder, dat het nog ettelijke weken zou duren voordat zowel aan de noord- als zuidzijde
van dat deel van het Gedempte Zuiderdiep, de leidingen zouden zijn vervangen. Ik denk dat daarna nog vele
maanden in beslag zouden worden genomen daar slechts 1/3 van het Gedempte Zuiderdiep zodanig was
verbeterd dat men tot voortgang kon overgaan.
We zijn inmiddels bijna vijf decennia verder in de geschiedenis van het Zuiderdiep en op zonnige dagen
komen er steeds meer terrassen aan de noordzijde waar tegenover de plek waar eens de kazerne van de
Gemeentelijke Brandweer stond, de uitspanning ‘De oude Brandweer’ is gevestigd. Verder zijn er secundaire
wegen voor het algemene autoverkeer en mogen in principe alleen taxi’s, bussen en noodvervoer gebruik
maken van de middenweg.

Zuiderkuipen
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Raleigh fietsen
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vrijheid en kwaliteit

promotiefoto 1970

Bij fietsen denken we uiteraard in de eerste plaats aan Nederland. maar
tegenwoordig worden er bijvoorbeeld in China ook veel gemaakt. Maar
er was een tijd, in de vorige eeuw, dat Engeland de grootste producent
van fietsen was in de wereld. De firma Raleigh maakte toen fietsen van
zeer goede kwaliteit.
Het bedrijf begon in 1882 in Nottingham. In het centrum van deze stad
was een werkplaats waar fietsen werden gemaakt maar vooral ook werden gerepareerd. Het bedrijf was toen nog klein, maar groeide snel. In
1902 werkten er al 850 mensen en er werden ongeveer 10.000 fietsen
per jaar gemaakt. En de onderneming gaf levenslange garantie op de
fiets. De man die destijds begon met het bedrijf heette Frank Bowden.
Hij was advocaat van beroep en had dus (eerst) niets met fietsen.
In 1870 kreeg Frank een baan aangeboden in Hongkong. Hij moest daar
lading zien te vinden voor schepen die
richting Engeland voeren. Daar had hij
weinig moeite mee en hij verdiende goed. Door zijn geld op de juiste manier te beleggen werd hij in een paar jaar rijk. Maar op advies van zijn arts
ging hij weer naar Engeland. De hitte en vooral het stof in de stad maakten
hem vaak erg benauwd. In Engeland kreeg
hij van een arts te horen dat hij helaas nog
maar een paar maanden te leven had. Maar
dat ging er bij Frank niet in. Hij kocht een
fiets en ging elke dag op pad. Steeds een
flink stuk verder. En na een jaar voelde hij
zich beter dan ooit te voren. Dankbaar voor
portret Frank Bowden
wat de fiets voor hem had betekend ging hij
op zoek naar een bedrijf om te investeren, en
zo vond hij dus in Nottingham een werkplaats waar fietsen werden gemaakt.
advertentieposter 1928

De straat waar de werkplaats was, heette Raleighstraat. Hij was onder de indruk van de werkwijze van de mensen, die er werkten. En het gevolg was dat
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hij het bedrijfje opkocht. In 1888 was het begin van de Raleigh fietsenfabriek. Als embleem voor de fabriek nam hij een gedeelte over
van het familiewapen.
De fietsen uit deze beginperiode zijn zo goed gemaakt, dat er nog
exemplaren van bestaan in diverse verzamelingen. Al snel werd de
werkplaats in het centrum veel te klein en Frank kocht vervolgens een
leegstaande fabriek buiten Nottingham op. Met uiteraard flink wat
aanpassingen werd dit het nieuwe onderkomen voor Raleigh. Frank
had veel contacten van zijn periode in Hongkong en die kwamen vervolgens goed van pas. Ook ontwikkelde hij samen met zijn mensen
nieuwe fabricagemethodes. Het frame werd niet meer met bouten
en moeren in elkaar gezet. Maar men perste een koperen blokje in
de verbindingen en vervolgens werd dit verhit en op die manier soldeerde men als het ware de buizen aan elkaar.
Op die manier was de ‘all steel bicycle’ geboren. Deze techniek wordt
Drie versnellingen!
nog steeds veel gebruikt. Dit scheelde niet alleen een vracht aan bouten en moeren, maar vooral veel tijd. En om aan de vraag te kunnen voldoen was deze nieuwe toepassing
zeer nodig. Ook maakte men de fiets zo, dat je vrij eenvoudig het achterste tandwiel kon verwisselen. Op die
manier had je dus een primitieve versnelling. Maar toen vervolgens de contacten waren gelegd met de tandwielproducent Sturmey Archer nam de verkoop enorm toe. Het was vervolgens mogelijk om aan het stuur
twee en later zelfs drie versnellingen te kiezen. Dit was ongehoord en voor die tijd een geweldige uitvinding.
Deze achterwielas werd zelfs in motorfietsen gebruikt. Dus dan moet het flink sterk zijn geweest!
Helaas kwam Frank Bowden in 1922 te overlijden, net toen het bedrijf een ongelofelijke populariteit had. In dat jaar had hij een achteraf bedrijfje omgezet tot de grootste fietsenproducent ter wereld
en had hij duizenden enthousiast gemaakt voor de fiets. De fiets
die bij hem destijds zijn gezondheid sterk verbeterde. De zoon van
Frank, Harold Bowden, nam het bedrijf over en de onderneming
Raleigh groeide steeds meer.

Harold Bowden

En in de dertiger jaren van de vorige eeuw was het een begrip in
Engeland en ver daar buiten. Harold was de eerst die een productielijn introduceerde binnen de fietsenindustrie. Na een bezoek aan
de Fordfabrieken in Amerika, had hij gezien dat dit de enige manier
was om de productie op te voeren. Iedereen deed vervolgens zijn
deel aan de installatie van de fiets en werd daar dan ook heel goed
in. Dit kwam vervolgens de kwaliteit sterk ten goede.

Maar Harold had ook een andere markt ontdekt. En dat waren de kinderfietsen. Fietsen, speciaal voor kinderen om naar school te gaan of de voetbalclub of noem maar op. Hij ontwikkelde samen met zijn ingenieurs
een kleinere en vooral veilige fiets. Een fiets met
Suriname,
advertentie
een goede verlichting. Een verlichting die bleef
1926
branden, ook al stond de fiets stil. Bij een kruising of stoplicht. Ook de ketting was afgedekt
om ongelukken te voorkomen. De rem, die nog
altijd op de voorband drukte, werd vervangen
door een knijprem die aan beide kanten tegen
de velg kneep. Dit systeem kennen we nu nog
steeds. Met deze rem stond de fiets binnen een
paar meter stil. En met al deze veiligheidszaken
verkochten de fietsen enorm.
In de dertiger jaren waren er nog meer fietsenFREEWAVE
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fabrieken in Engeland. Dit waren Humber, Hercules en BSA. Harold kocht al snel alle aandelen van Humber
en BSA op. Dus die waren binnen. BSA zou later stoppen met fietsen maken en zich specialiseren in de
fabricage van motorfietsen.
Maar een eventuele aankoop van Hercules ging niet zo simpel. Ook zij beweerden de grootste fietsenfabriek
in de wereld te zijn. Hercules ging voor massaproductie en minder voor de kwaliteit. De fiets van Hercules
kostte toen de helft van wat een Raleigh op diende te brengen. En dit was voor veel Engelsen toch erg
aantrekkelijk. Maar in 1939 zou alles veranderen. Toen verklaarde Engeland de oorlog aan Duitsland en de
Raleigh- en Herculesfabrieken produceerden nog maar vijf procent van hun normale aantal. Het merendeel
van het materiaal ging naar de wapenindustrie. Sterker
nog, beide fabrieken moesten overschakelen op de productie van munitie.
Wel maakte men bij Raleigh nog een ingenieuze vouwfiets voor de parachutisten. Deze fietsen werden veel
gebruikt in operatie Market Garden (“Een brug te ver”).
De fiets was sterk en had massieve rubberbanden. Dus
lek raken was er niet bij. Na de Tweede Wereldoorlog
had Raleigh net onder de 300 miljoen kogelhulzen gemaakt voor het Britse leger. De productie van fietsen
kwam in 1946 weer volop op gang en de foto’s illustreren al dit werk.
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De fiets werd veelal met de hand gemaakt en was
bijzonder sterk. Raleigh was uiteraard veel te vinden
op beurzen en tentoonstellingen om hun nieuwste
modellen te tonen en op bijgaande, helaas niet al
te scherpe, foto’s zien we dit prachtig. Er werd zelfs
een 16 mm bedrijfsfilm gemaakt, waarin het hele
proces van fiets maken werd getoond. (Ik heb hier
een klein stukje van).
Harry Bowden zag zijn personeel vaak en ze werden door hem bijna als familie beschouwd. Hij
deed dan ook veel voor hen. Regelmatig werden
er sportdagen georganiseerd, feesten voor de
kinderen en uitstapjes met de bus, met Blackpool
als vaste bestemming. In de fabriek was zelfs een
compleet ingerichte danszaal. Maar ook een medische post met tandarts, huisarts en fysiotherapie,
waar je gratis gebruik van kon maken. Het gaf de
werknemers het gevoel dat je gewaardeerd werd.
En dat was zeker zo. Vind maar eens snel een ander die de fietsframes exact kon uitlijnen. En zo
had bijna iedereen zijn specialiteit. En Harold wist
heel goed, dat dit niet snel vervangbaar was. Dus
hij speelde in op de vrije tijd van zijn werknemers
maar ook op de fietsreclame. In de vakantieweek,
die toen net was ingevoerd, kon je op de fiets overal komen. En daar werd met reclame handig op ingespeeld. Op bijgaande posters is dit goed te zien.

Reg Harris

Raleigh gebruikte in de reclameposters vaak hun populaire model, de Roadstar. Maar ze wilden
ook graag hun racefietsen meer
bekendheid geven. Dat deden
ze in het begin door de wielrenners van toen te laten rijden op
een Raleigh fiets.Het duurde dan
ook niet lang of ze hadden een
vaste wielrenner onder contract.
Dat was Reg Harris. In 1949 tekende deze amateurwielrenner
een contract met Raleigh. En hij
zou vervolgens de ene na de andere wedstrijd winnen. Op deze
manier maakte hij Raleigh enorm
beroemd. Plotseling wilde iederFREEWAVE
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een een dergelijke fiets aanschaffen. De verkoop was dan ook geen
probleem voor het Lenton sports model. Zeker niet toen Harris in 1949
sportman van het jaar werd. Dit betekende tevens goud voor Raleigh.
De fietsen waren niet om aan te slepen en er moest op grote schaal
worden overgewerkt. Het onder contract hebben van deze man was
voor Raleigh iets geweldigs.
Maar ook directeur Harold liet zich niet onbetuigd. Hij was bij een
fietsclub en maakte regelmatig tochten op zijn Lenton sport. Er werd
zelfs een financiering mogelijk voor de aanschaf van een fiets. Je betaalde dan een paar shilling per week en de fiets was van jou!
Er werd na verloop van tijd zelfs in ploegendienst gewerkt. Van 8 tot
5 en van 5 tot 1 uur in de nacht. Daarna kwamen de onderhoudsmonteurs voor de machines en werd de fabriek schoongemaakt. En om 8
uur de volgende ochtend begon alles overnieuw.
En wat voor mannen op een
fiets kon, dat moest volgens
de directeur ook voor vrouwen kunnen. Dus wilden ze een vrouw
onder contract. Haar naam was Eileen Sheridan. Ze was de top tijdrijder van die tijd. En er was nog een fietsfabriek die haar wilde
hebben voor een reclamecampagne. Raleigh bood haar een contract
aan voor slechts de helft van wat Harris kreeg. Dat had Raleigh
slecht bekeken want een week later kwam Hercules met een veel
beter aanbod. Hercules was de andere grote fietsenfabriek in Engeland en ze boden Eileen het zelfde geld als Harris bij Raleigh.
Daar viste Raleigh dus stevig mee achter het net! In 1951 tekende
Eileen haar contract. Daarvoor moest ze uiteraard zoveel tijdritten
en andere fietswedstrijden winnen als ze maar kon. En dat deed ze!!
Ze reed daarvoor op een speciaal Hercules model. Deze fiets was
speciaal voor haar gemaakt en ze noemde deze fiets haar pocket
Hercules.

Eileen
Sheridan

Eileen was klein van stuk en dus werd de fiets ook niet erg groot,
vandaar de naam pocket Hercules. Ze noemden haar de smiling
racer. Ze glimlachte altijd als ze op haar fiets zat. Na vier jaren
had ze vrijwel alle records op zak. Van lange afstandswedstrijden,
maar ook van tijdritten. Het maakte haar allemaal niets uit, als er
maar werd gewonnen. Voor Hercules betekende dit een ongekende
opleving van de verkoopcijfers. Net als bij de fiets van Eileen, kon
je dus een fiets op maat bestellen. En dat was destijds echt uniek
in de wereld van de fietsenhandel. Het zal wel flink wat hebben
gekost. Maar opnieuw was het een uitvinding van een ingenieur die
bij Raleigh werkte (David Sore), die de fietsverkoop deed stijgen.
Deze man vond de derailleur uit. Dus het versnellingsmechaniek
zoals we dat nu nog kennen. En vanaf 1955 werd deze uitvinding
de derailleur
op grote schaal gebruikt.
En om te demonstreren dat dit soort versnelling ideaal was, maakte hij een fietstocht, gefinancierd uiteraard
door Raleigh, in Oostenrijk. Op de foto op de volgende bladzijde zien we David zittend voor de tent.
De derailleur was sterker dan de ingebouwde Sturmey Archer. En als er wat aan mankeerde dan kon je er
gemakkelijk bij komen. Na overleg met Harold kwam het zelfs zover, dat David op zijn fiets de wereld rond
fietste. Uiteraard voorzien van veel publiciteit voor Raleigh. David heeft er drie jaar over gedaan en bij terugkomst bij de fabriek, mankeerde er vrijwel niets aan de fiets.
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David Sore met zijn Raleigh en tent

Gedurende de vijftiger jaren bleef het vertrouwen in Raleigh groot en in 1957 opende de wel bekende generaal Montgomery een nieuwe fabriek in Nottingham. Maar helaas nam de interesse in de fiets af en dit
verschoof naar de auto. Deze werden goedkoper, maar vooral betrouwbaarder. Ook werd er door de regering
in Engeland toen absoluut geen aandacht besteed aan de aanleg van goede fietspaden.
Dit in tegenstelling tot ons land, maar ook Duitsland en België. Daar werden veel fietspaden aangelegd. Dus
door de toename van het autoverkeer, werd het een hachelijke zaak om in Engeland te gaan fietsen. Het aantal ongelukken fiets/auto nam enorm toe. Het was zelfs zo erg, dat begin 1960 de fietsproductie van Raleigh
teruggevallen was tot 50 procent. Men koos massaal voor de auto. Er moest iets gebeuren en snel.
Bij Raleigh werd besloten om met Hercules
samen te gaan werken. Beide merken bleven
wel bestaan, maar de productie en kennis
werden één geheel. Net als de samengang in
Nederland van bijvoorbeeld Erres en Philips,
om maar wat te noemen. Maar toch kwam al
dit gedoe de moraal van de werknemers niet
ten goede, ondanks vele pogingen van Harold,
de directeur. Toen Harold Bowden overleed in
1960 nam de moraal sterk af. Harold was altijd
een soort vaderfiguur geweest en vervolgens
Een veersysteem in de voorvork
kwam er een zakelijk leider voor in de plaats.
Wat het bedrijf nodig had voor meer succes was een totaal nieuw ontwerp. En dat kwam er! Om te beginnen werd er een uniek veersysteem ontworpen door Alex Moulton. Met een veer in de voorvork werd fietsen
weer iets aparts.
En ze bouwden er vervolgens een vouwfiets omheen. Deze fiets kon gemakkelijk in de auto en zo kwam men
op een nieuw spoor. Met de auto ergens naar toe en dan fietsen! Maar de belangrijkste fiets van die tijd was
natuurlijk de chopper. Een apart model fiets met een
De Stingray uit Amerika
groot achterwiel en een klein voorwiel. Bij de jeugd
werd dit een enorme hit. Het basismodel kwam uit
Amerika en ze noemden het daar de Stingray. Hoofdingenieur Alan Oakley maakte er wat aanpassingen
aan en vrijwel hetzelfde model werd door Raleigh in
productie genomen. Het model werd in 1966 geïntroduceerd in Engeland en het werd geen succes.
Dus kwam hij met een beter idee en de chopper was
een feit. De felle kleuren en het speciale model (kleiFREEWAVE
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De Chopper uit 1970

ner voorwiel) sprak vooral de
jeugd enorm aan. Het strakke driehoekvormige
frame maakte de fiets zeer sterk. De eerste tekeningen heeft Oakley gemaakt op een envelop in het vliegtuig van Amerika naar Engeland.
De chopper werd een icoon in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Overal in Europa werden ze verkocht.
En zelfs nu nog brengen ze veel geld op. Het nadeel van de fiets was, als je van het zadel gleed en de schakelhandels raakte op een bepaalde plaats, dat dit zeer vervelend aanvoelde (uit eigen ervaring!).
Maar de werknemers bij Raleigh vonden het werk er niet beter op worden. Het was te eentonig en vooral
aan de productielijn was er zeer weinig variatie. De nieuwe directeur deed alle mogelijke moeite om het leuk
te maken. En dat lukte gedeeltelijk. Vooral de installatie van een bedrijfsradiostation in de fabriek werd zeer
gewaardeerd. Men kon meezingen met alle hits van die tijd en de productie nam zelfs toe. Ook kon men op
vrijdagmiddag verzoekplaten aanvragen. Dit was een zeer goede afleiding en werd al snel door vele bedrijven
gevolgd.
Mede door de chopper fiets, zag de directie de exportcijfers groeien.
Raleigh had eigenlijk nooit echt voet aan de grond gekregen in Europa. Maar door de komst van de chopper veranderde dit snel. Ook
de andere modellen verkochten vervolgens steeds meer. Dus werd er
een heel team samengesteld met deelname aan de Tour de France
als grootste evenement. De monteur van dit team was Alan Butler. En
ze waren bijzonder succesvol in de zeventiger jaren. Het ging weer
goed met Raleigh en in 1974 werd een nieuwe speciale fabriek geopend in Nottingham. Hier werden fietsen gemaakt, speciaal voor het
racing team. Dus voor een wielrenner werd exact op maat een fiets
gebouwd. Hier dus geen productielijn, maar echt handwerk. Er werd
een speciale lichtgewicht buis gebruikt en andere sterke maar lichte
materialen. En al vrij snel won het team op deze manier de ene na de
andere wedstrijd. De echte doorbraak kwam in 1977, toen Raleigh de
prijs won voor het beste team.
Gerrie Kneteman in 1977
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Advertentie uit 1977

Het gevolg van de wielrensuccessen was dat de fietswinkels
in Engeland en België de fietsen niet aan konden slepen. Er
werden duizenden van verkocht. Maar het zou nog beter
worden. In 1980 won Joop Zoetemelk de Tour de France
op een Raleigh fiets. Dit was ongehoord. Niet alleen voor
Nederland maar zeker ook voor Engeland. Raleigh had toen
het beste team ter wereld. En de verkoop van de racefiets
nam sterk toe.

Yvonne Rix

Er werden er in 1980 250.000 van verkocht. Maar het werd
nog beter voor Raleigh. In de tachtiger jaren van de vorige
eeuw kwam de fietscross sterk op. Men noemde dit BMX
en hier sprong Raleigh uiteraard snel op in. Maar door de
komst van een vrouwelijke manager (Yvonne Rix) werd er
ook een fiets gemaakt speciaal voor de vrouw. De bijbehorende advertentiecampagne werd een groot succes. De
fiets was zeer licht in gewicht en had drie versnellingen.
Er werd standaard een
mandje bijgeleverd dat met een simpele handeling achterop kon worden
geplaatst. Op de zwart-wit foto zien we Yvonne op een beurs de fiets
uitproberen. Maar ook zag zij de BMX-markt groeien bij de jeugd en dus
kwam Raleigh met een nieuw type fiets hiervoor: de Burner. Yvonne twijfelde eerst nog of dit type fiets wel zou verkopen. Maar de verkoop was
gigantisch. Het overtrof alle verwachtingen.
Ook hier werden de beste rijders gevraagd om in het team van Raleigh
te komen. De beroemdste en meest succesvolle rijder was destijds Andy
Ruffell. Hij en zijn team gaven regelmatig demonstraties wat je op een
dergelijke fiets kon doen. En dat sprak de jeugd bijzonder aan. Op de foto
zien we Andy met een paar fans.

Toen de BMX-hype wat over was
kwam er uit Amerika een andere
sport: mountainbiken, met fietsen voorzien van veel versnellingen en vrijwel onverwoestbaar.
Opnieuw sprong Raleigh hier direct bovenop en kwam met het
model Maverick.
Dit model viel tegen. En ze kwamen bij de fabriek er al snel
achter waarom. Er waren geen
veren voor en achter. En dat maakte het rijden door gaten en over hobbels niet echt grappig. Dus kwam
men met een nieuw type en dit was voorzien van een prima vering met schokbrekers. Vervolgens werd dit
model, de activator, een zeer groot succes. Er werden van 1986 tot en met 1990 meer dan 3 miljoen van
geproduceerd.
Door het BMX- en mountainbike gedoe was er minder aandacht voor de wegwedstrijden. De speciale fabriek
voor op maat gemaakte fietsen moest zelfs sluiten! Maar niet voor er in opdracht van de BBC twee zeer
speciale fietsen werden gemaakt voor twee presentatoren: Nick Crane en zijn broer Richard. Nick Crane preFREEWAVE

Nostalgie

• 39

senteert nog steeds het programma Coast voor de BBC TV. Deze
beide mannen wilden op de fiets door de Himalaya en dan naar
China. En er zou een film van worden gemaakt. Betere reclame
voor een bedrijf is niet denkbaar. De beide fietsen bestaan nog
steeds en worden nog dagelijks door de beide mannen gebruikt!
Onderstaande beelden geven een idee van de reis. Op de foto
hiernaast zien we links Nick en rechts broer Richard.

Door dalende verkoop van de fietsen in alle categorieën ging
het niet goed met Raleigh. In 1987 was de verkoop net zo laag
als in 1970, toen het bedrijf in opkomst was. De directie vond
geen mogelijkheid om de hoge kwaliteit te combineren met
massaproductie. En door de enorme opkomst van fietsen geproduceerd in China, hield het op met Raleigh. In 1999 moest
Fiona Bruce in het jourmaal aankondigen dat de productie sterk
ging veranderen bij Raleigh. Niet dat de fabriek dichtging, maar
er moesten honderden mensen weg. De frames werden vanaf
die tijd in China gemaakt en ook de wielen. In Engeland werd
het kale frame van een verflaag voorzien en werd de fiets verder
gemonteerd. Dit was echter slechts het begin; drie jaar later
ging de fabriek in Nottingham helemaal dicht en werd de fiets
compleet in China gemaakt. Maar het merk zal altijd in de gedachten van de mensen blijven, die destijds het fietsen hebben geleerd of die er door wedstrijden beroemd
mee zijn geworden. Een merk gekoppeld aan vrijheid en zeker aan hoge kwaliteit.
oprichter
Frank Bowden

Met dank aan het Raleigh museum
in Nottingham
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Martin van der Ven
en Hans Knot

Internet Surftips

Een van de Scandinavische zeezenders was Radio Syd met onder andere Britt Wadner. Dit station raakte in
verschillende problemen en in het midden van de jaren zestig kwam er een einde aan de offshore periode.
Maar jaren later opende zij samen met haar familie Radio Syd weer in Gambia, een land waar veel Zweden
in de loop der jaren naar heen zijn
geëmigreerd. De Cheeta II lag voor
anker in de haven van Banjul en in
Banjul werd een studiocomplex geopend. Ook dit project kwam op een
dag tot een einde en het was Johan
Meezen die een bezoek bracht aan
Banjul en de restanten van wat ooit
een succesvol radiostation in Gambia was. De foto’s zijn nu in ons radioarchief en gratis te bekijken en te
downloaden.
h t t p s : / / w w w . f l i c k r. c o m /
photos/offshoreradio/albums/72157710707954236
--Ook is er een link naar zeldzame foto’s die eind jaren zeventig aan boord van de Mi Amigo van Radio Caroline
zijn genomen en afkomstig zijn van de FRC Holland en voor ons archief zijn gedoneerd door Benny Kok. Klik
op de foto voor meer informatie.
© FRC Holland

h t t p s : / / w w w. f l i c k r. c o m / p h o t o s / o f f s h o r e ra d i o / a l bums/72157710708750722
---31 augustus was sinds 1974 altijd een bijzondere dag voor
Anoraks, want het was de laatste dag van de RNI, Radio Veronica en Radio Atlantis. Dit jaar is ook de laatste keer dat
het 192 Museum in Nijkerk was geopend. Alle items gaan
terug naar de mensen die het tijdelijk ter expositie hebben
gegeven of zijn al naar de Museum Rockart in Hoek van
Holland gegaan. Jan van Heeren ging naar de laatste dag
van de opening en maakte een prachtige foto-impressie.
h t t p s : / / w w w. f l i c k r. c o m / p h o t o s / o f f s h o r e ra d i o / a l bums/72157710707349633
--En er is een interessante link naar een fotoserie gemaakt
tijdens een bezoek aan Knock John Tower.
https://www.28dayslater.co.uk/threads/knock-john-seafort-may-2018.113550
--FREEWAVE
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Foto’s : Jan van Heeren

Sluiting 192 Museum

31 augustus 2019
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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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