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Alles viel een beetje samen om te komen tot dit boek. Allereerst
was het 6 november 2019 100 jaar geleden dat Hans Henricus
Schotanus à Steringa Idzerda het eerste radioprogramma verzorgde
in Nederland en werd het 100-jarig bestaan van het medium radio
uitbundig gevierd. Het was in december 1969 dat ik mijn eerste
artikeltje over radio schreef, waarna duizenden, later ook over diverse nostalgische onderwerpen, zouden volgen.
Het was in juli 1978 dat de eerste editie van het Freewave Media
Magazine uitkwam, waarvan ik vanaf nummer 1 hoofdredacteur
was en 42 jaar later bestaat het tijdschrift, hoewel vooral verbeterd
en in digitale vorm, nog steeds als Freewave Nostalgie. Ik vind
het een eer nog steeds de kar als hoofdredacteur te mogen trekken.
Maar ik ben me ook bewust dat ik zonder de enorme inzet van de
diverse medewerkers, die het tijdschrift in de afgelopen decennia
heeft gehad en heeft, dit resultaat niet had kunnen halen.
De redactie van Freewave Nostalgie heeft enige tijd geleden besloten dat, ter gelegenheid van de 500ste editie van het tijdschrift,
deze in boekvorm verschijnt, gevuld met vele verhalen over 100
jaar radio, deels voorheen gepubliceerd en deels alleen in dit boek
100 jaar radio.

Veel leesplezier gewenst,
Hans Knot
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Als we kijken naar zijpaden die te maken hebben met het radiogebeuren, dient zeker ook te worden genoemd dat het veelvuldig
draaien van bepaalde songs via de radio van invloed was op de
omzet van de diverse platenmaatschappijen. Vooral in de hoogtijdagen van de singleverkoop, eind jaren zestig en de eerste helft
jaren zeventig van de vorige eeuw, kwam dit mede doordat niet
alleen door de publieke omroepen nieuwe muziek ten gehore werd
gebracht, maar ook omdat stations als Radio Noordzee en Radio
Veronica vooral de vrolijke geluiden de ether in stuurden.
Er is veel over geschreven: de poging in opdracht van Radio Veronica concurrent Radio Noordzee uit te schakelen op 15 mei 1971.
Dit leidde tot een brand aan boord van het zendschip MEBO II. In
eerste instantie leek het dat Radio Noordzee het loodje zou leggen
en er spoedig zou worden ingegrepen door de overheid en er een
verbod zou komen op de uitzendingen gericht op Nederland vanuit
internationale wateren. Nadat er heel veel publiciteit in de media
was geweest inzake de aanslag begon men binnen de platenindustrie, waar de omzetten steeds hoger bleken te zijn, te vrezen voor
een niet goede toekomst. Er werd zelfs openlijk in de media naar
buiten gebracht dat, mocht de regering tot verbod overgaan dit zeker een omzetdaling van minimaal 15% zou betekenen.
Gelukkig was niet iedereen het daarmee eens. Neem bijvoorbeeld
Rolf ten Kate van Phonogram, die na publicatie van de te verwachten omzetdaling een andere mening had en de toekomst niet zo
somber inzag: “Gezien van het feit dat ik me in dezen strikt neutraal
opstel, wil ik toch dit zeggen. Het is in de platenwereld moeilijk om
te voorspellen wat de financiële consequenties van het eventueel
• 21

verdwijnen van de zeezenders zullen zijn. Want wat draagt aan de
promotie van een plaat het meeste bij? Het adverteren, de folders,
de raamstickers, de persconferentie gevolgd door de verhalen in de
kranten, of het draaien van de plaat of het eventueel in de spotlight
zetten van de betreffende artiesten via de televisie?”
Ten Kate gaf wel aan dit via dure enquêtes kon worden uitgezocht
maar dat was volgens hem tot op dat moment nooit gedaan. Wel
gaf hij toe dat auditieve reclame erg belangrijk was, maar hoe stond
het in verhouding tot de door hem opgesomde andere reeks. Wel
gaf hij toe dat de platenmaatschappijen een goede promotie zeker
nodig hadden en dat dit, met de eventuele komst van een verbod,
grotendeels zou wegvallen: “Goed, Radio Veronica en Noordzee
vallen straks weg als popstations. Dat dat nu echter ogenblikkelijk schade voor de platenmaatschappijen betekent, zie ik niet. Als

6 oktober 1969:
Rolf ten Kate
van Phonogram (rechts)
en de Belgische
troubadour Miel
Cools
foto: Bert Verhoeff
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In het kader van 100 jaar radio neem ik je mee naar 1948 toen
op woensdag de 12de mei de toenmalige Koningin Wilhelmina
zich tot de land- en rijksgenoten in Nederland en de Overzeese
Gebiedsdelen richtte en de volgende radiorede uitsprak: “Hoeveel
zoude ik tot U kunnen zeggen op een dag als deze, na al wat in den
laatsten tijd door hoofd en hart is gegaan, maar dan zoude ik veel
te veel geduld van U moeten vragen. Slechts wil ik U zeggen, dat
mijn gedachten steeds zullen blijven uitgaan naar hen, die hun leven gaven in den strijd tegen den overweldiger en naar al degenen,
die nog lijden, door wat zij verloren hebben.
Wij moeten tezamen den geest overwinnen, die spreekt uit de handelingen en nalatigheden, welke in de jaren van oorlog en bezetting den weerstand hebben belemmerd en zelfs vele goede Nederlanders het leven heeft gekost, en die ook thans nog in ons volk
rond waart. Doch op dit ogenblik roep ik U met den meesten ernst
toe: in dezen tijd van geweld en gevaar, sluit U nauw aaneen, eendracht en nog eens eendracht. De goede eigenschappen, die wij in
en na den oorlog konden ontplooien hebben buiten onze grenzen
bij allen, die van goeden wille zijn, waar ook ter wereld, vertrouwen en waardering gewekt. Dit vertrouwen en deze waardering
zijn een kostbaar bezit, dat wij niet verloren mogen laten gaan door
verdeeldheid of het vooropstellen van ons persoonlijk belang.”
Het bleek een lange aanloop te zijn naar wat Hare Majesteit Wilhelmina het trouwe volk via de radio wenste te vertellen en ze ging
door met: “Toont opgewassen te zijn tegen den grooten tijd, waarin
wij leven met een wijden blik voor het wereldgebeuren en met
begrip voor het wezenlijke, waar het voor ons allen om gaat. En
• 31

H. J. van den Broek, ‘De Rotterdammer’ van Radio Oranje
foto: Nederlandse Radio Unie

Koningin Wilhelmina in Tiel, 7 juni 1948
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foto: J.D. Noske



We duiken in het jaar 1938 en kijken eerst wat er voor statige mededelingen waren vanuit de overheid. Vaak korte zinnen, die voor
die tijd misschien begrijpelijk waren maar vele decennia later soms
onbegrijpelijk kunnen overkomen.
‘Wat den radio-omroep betreft, een toon van meten met twee maten naar de mening van den minister er geen sprake kan zijn ten
aanzien van de beslissing van zijn ambtsvoorganger, waarbij de
aan de Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging verleende voorlopige machtiging tot het doen van uitzendingen werd ingetrokken.’
‘Met betrekking tot het uitgeven van kalenders en boekwerken
door de omroepverenigingen merkt de minister op, dat hij aan geen
enkele wettelijke bepaling de bevoegdheid zou kunnen ontlenen
tot het bevorderen van de totstandkoming van een voorschrift in
het radioreglement of tot het stellen van een eis in de machtiging
tot het doen van uitzendingen, waardoor dergelijke uitgaven zouden worden verboden.’
In november 1938 waren van de in totaal 818 aan gemeenten en
particulieren verleende machtigingen voor radiodistributie er 745
verlengd, terwijl aangaande de 73 overblijvende machtigingen, in
verband met de toestand waarin de inrichtingen verkeerden, of om
andere redenen, geen beslissing genomen werd omtrent de verlenging. Deze verlenging liep vervolgens officieel tot 1 mei 1942 en
kon volgens de verklaring vanuit de overheid worden uitgebreid
tot 1 mei 1947. Wel werd er aan toegevoegd dat wanneer voor
eerstgenoemde datum mocht blijken, dat wezenlijke veranderingen in het omroepbestel of in de techniek, die het nodig zouden
maken het gehele vraagstuk van de radiodistributie opnieuw te be• 79

zien, zich tegen die verlenging zouden verzetten. Duidelijk dient te
zijn dat in mei 1940 de Tweede Wereldoorlog ook ons land trof en
de daarop volgende jaren er door de Duitsers een zeer streng beleid
werd gevoerd inzake de radio in het algemeen.
Over de eventuele problemen die de regering zag naderen werd in
de eerste helft van november 1938 nog de volgende verklaring naar
buiten gebracht. ‘Naar aanleiding van het verslag der Tweede
Kamer betreffende het wetsontwerp tot ratificatie van het door Nederland ondertekende verdrag nopens het gebruik van de radio-omroep in het belang van den vrede, merkt de regering het volgende

Advertentie 1938
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In de jaren vijftig betekenden de stemmen en geluiden die uit de
Schoolradio kwamen, voor veel kinderen een eerste kennismaking
met de bredere wereld om hen heen. In het verzuilde Nederland
van die dagen droegen de programma’s een sterk pedagogisch karakter, maar dat belette de jonge luisteraartjes niet om geboeid te
luisteren.
Radioluisteraars kunnen in een aantal clusters worden ingedeeld.
Allereerst is daar de groep die altijd de radio aan heeft staan maar er
enkel naar luistert als achtergrondgeluid, als geluidsbehang. Vaak
weet men niet wat er op dat moment wordt gedraaid, laat staan
wat daarvoor net voorbij is gekomen. Ook de informatie binnen de
nieuws- en reclameblokken dringt maar gedeeltelijk door tot het
hersendeel dat voor informatieopneming beschikbaar staat. Een
andere groep bestaat uit diegenen die slechts geïnteresseerd zijn
in een bepaald facet dat via de radio wordt gebracht. Mensen die
hevig geïnteresseerd zijn in sport stemmen de radio bijvoorbeeld
op de zondagmiddag steevast af op Radio 1 om te luisteren naar het
programma Langs de Lijn, en diegenen die scherp willen blijven
aangaande de actualiteiten van de dag, stemmen op hun beurt af op
het programma Met het Oog op Morgen. Is het programma afgelopen, dan gaat het apparaat weer uit.
Een volgende groep is meer geïnteresseerd in soorten van radio
en wisselt bij voortduring van station om te zien of er iets van
hun gading te beluisteren is. Maar de meest fanatieke groep is die
welke bestaat uit mensen die, bij wijze van spreken, de radio dag
en nacht aan heeft staan en alles opslurpt aan informatie en bovendien allerlei zaken verzamelt rond die radiostations en ook naar
jaarlijkse bijeenkomsten van soortgenoten gaat. De leden van die
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In dit essay ga ik ver terug in de historie van de radio, en wel naar
het jaar 1924. In dat gedenkwaardige jaar — let wel 95 jaar geleden — berichtte het Amerikaanse Radio News over wat men zelf
omschreef als Amerika’s eerste drijvende radiostation, de eerste
Amerikaanse zeezender op het reusachtige cruiseschip USS Leviathan.
In 1924 publiceerde het tijdschrift Radio News een opvallend bericht. Het blad berichtte dat het in Amerika geregistreerde schip, de
USS Leviathan — een reusachtige oceaanstomer, de grootste van
zijn tijd — het eerste drijvende radiostation van het land was. Het
station stond weliswaar niet officieel geregistreerd en beschikte
daarmee ook niet over een licentie voor het mogen verzorgen van
radioprogramma’s en het verspreiden daarvan via een zender. In
plaats van die officiële licentie, die ook in die dagen noodzakelijk
was, werd evenwel gebruik gemaakt van een licentie op experimentele basis onder de call-letters WSN. Vanuit de US Shipping
Board was er destijds al wel een verzoek uitgestuurd naar het Ministerie voor Handel waarin toestemming werd gevraagd om vanaf
zee uitzendingen te mogen verzorgen.
De ontvangst was groter dan verwacht. Tijdens een toen recente
trip naar Europa waren er vanaf het schip diverse concerten, verzorgd door de in Amerika overbekende Big Band van de Leviathan en speciaal daarvoor uitgenodigde artiesten. Deze concerten
werden ontvangen door verschillende andere schepen die op zee
waren, waarbij de nodige berichten van ontvangst en dank naar de
kapitein van de Leviathan werden verstuurd. De ontvangst bleef
niet beperkt tot voorbijvarende schepen. Een station van de BBC
in Engeland ontving de signalen van het concert vanaf het schip
• 111

links: De 10 kWzender van de Leviathan

onder: 1924, een
foto gemaakt tijdens een live uitzending. De microfoon van de
presentator hangt
in het midden van
de reddingsboei

116 •

Reportagewagens

Tijd voor weer een historische foto en wel genomen op 19 november 1953 toen aan de Bothalaan in Hilversum de overdracht
plaatsvond van een nieuwe reportagewagen voor Radio Nederland
Wereldomroep en er natuurlijk even naar de technische inhoud
diende te worden gekeken.

Een ouder model reportagewagen van Radio Nederland, 1950
beide foto’s: archief Freewave Nostalgie, collectie Radio Nederland

128 •

Al 100 jaar heeft de radio aantrekkingskracht op de mens. Hans
Knot blikt terug en verzamelde daarvoor een aantal amusante,
verrassende dan wel vergeten geschiedenisfeiten rondom het
apparaat dat altijd de fantasie van de luisteraar heeft geprikkeld. Een boekwerk dat het hart van elke radioliefhebber sneller
zal doen kloppen.

