RONO gebouwen, een kort historische terugblik.
Recentelijk was ik in mijn archief aan het zoeken naar een aantal
berichten uit maart 1968 toen mijn oog ook viel op aantekeningen
betreffende de toen geplande veranderingen binnen de RONO. In die
tijd waren er maar een paar regionale radiostations actief waaronder
de RONO, wat stond voor Regionale Omroep Noord en Oost. Een
situatie die je heden ten dage niet meer kunt voorstellen. Een korte
historische terugblik.

Studio RONO Prinsenhof Groningen 1972
Collectie: Paul Snoek
De hoofdstudio van de RONO was gevestigd aan het Martinikerkhof
te Groningen terwijl er ook studio’s waren in Leeuwarden en
Enschede. In Leeuwarden was in 1966 een nieuwe studio geplaatst die
echter in de daarop volgende twee jaren nauwelijks werd gebruikt.
Morrend was daar wel het nodige commentaar op geweest maar er
zou spoedig verandering in komen doordat er besloten werd de
redactie van het Friese programma, tot op dat moment nog actief
vanuit Groningen, zou gaan verhuizen van het gebouw aan de
Prinsenhof in Groningen naar het gebouw aan de Prinsentuin in

Leeuwarden. Begin maart 1968 werd de laatste hand gelegd aan de
inrichting van de toen nieuwe kantoorruimten die gevestigd waren
boven het voor die tijd zeer goed uitgeruste radiostudio.
Al veel eerder waren er plannen voor het stichten van een eigen
studio voor de regionale omroep in Friesland. Al in 1957 waren
vertegenwoordigers van de ‘Kuktuerried’ (Cultuurraad), van de
gemeente Leeuwarden en de Nederlandse Radio Unie in besprekingen
om te komen tot het stichten van een eigen radiostudio in de Friese
hoofdstad. Twee jaar later sprak de leiding van de Nederlandse
Radio Unie (NRU) zich uit tot bereidheid ter ondersteuning en
financiering, mitst de gemeente Leeuwarden een goede locatie zou
vinden. Wel diende de te bouwen studio dan de naamgeving
‘hulpstudio’ te krijgen waarbij de studio in Groningen de belangrijkste
zou blijven binnen de RONO.
Ruimte werd dus gevonden in de Prinsentuinschool. Van hieruit werd
vervolgens vanaf medio 1966 een deel van het Friese aandeel
verzorgd in de programma's van de Regionale Omroep Noord en Oost.
In 1968 kreeg de studio meer ruimte en een modernere uitrusting.
Het zou vervolgens tot 21 november 1977 duren alvorens er een
afscheiding kwam en voor het eerst de naam 'Radio Fryslân' door de
ether klonk. In 1988 veranderde de naam Radio Fryslân in Omrop
Fryslân. Naast radio wordt er sindsdien ook televisie gemaakt. In
1999 verhuisde de Omroep naar een nieuw gebouw aan de
Zuiderkruisweg op een industrieterrein in Leeuwarden, van waaruit
men nog steeds actief is.
In 1965 werd de renovatie van de studio van de RONO in Enschede
voltooid, waarover ik eerder uitgebreid meldde in een artikel op
Mediapages:
http://www.mediapages.nl/imagespdf/enschede.pdf
In maart 1968 werd tevens bekend dat voor de bediening van de
studio in Enschede spoedig een eigen technicus zou worden
aangesteld. Tot op dat moment werd er steeds gebruik gemaakt van

één van de drie technici vanuit Groningen, die dus veel onnodig heen
en weer reisde en zijn tijd verdeelde tussen Groningen, Leeuwarden
en Enschede.
De verwachting was dan ook, zodra een nieuwe technicus was
aangesteld voor alleen de activiteiten in Enschede, het anderhalf
jaar eerder stopgezette programma gericht op Oost Nederland,
hervat zou gaan worden. Het Oost-programma omvatte destijds de
provincies Overijssel en Gelderland. Ook werd besloten dat er twee
journalisten zouden worden ingezet, die tevens gestationeerd werden
in Overijssel. Zoals al gesteld een situatie mogelijk in 1968 maar die
je nu voor onmogelijk houdt.
Tenslotte, wat betreft de RONO, verwijs ik U naar een aantal
fotopagina’s, dat ik samenstelde naar aanleiding van de verbouwing
van het studiocomplex aan het Prinsenhof in Groningen in het begin
van de jaren zeventig van de vorige eeuw; foto’s uit de collectie van
oud NRU medewerker Paul Snoek.
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATABASES/RON/ron01.shtm
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