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VOORWOORD

Beste lezers,
Natuurlijk de bekende rubrieken in deze Freewave, hoe-
wel u er een paar zult missen. Dit heeft uiteraard alles te
maken met de vakantieperiode. Wel is er hierdoor ge-
noeg ruimte voor twee grotere artikelen. Met het eerste
artikel zal Hans Knot weer heel wat “O ja’s” oproepen,
wanneer hij schrijft over vroegere kinderprogramma’s op
de radio en programma’s voor zieken.
Het tweede artikel gaat over de Norderney. Hierin schrijft
(wederom) Hans Knot over de omzwervingen van het
schip na 1974. Verder verhaalt Martien van Pinksteren
over zijn plannen er mee. Tijdens het lezen moest ik
terugdenken aan mijn eigen eerste stap aan boord van
het schip, welke pas in 1998 in Leeuwarden was. [En dat
terwijl ik in Dordrecht woon, alwaar het schip jaren heeft
gelegen.]Het schip was verlaten, maar er lagen wel een
slaapzak en zeer veel rommel in de partytent voor de
ingang. De deur was niet afgesloten en ik besloot zo
brutaal te zijn naar binnen te gaan. Ik zag een trap die
naar beneden voerde, maar bij gebrek aan licht werd het
er halverwege pikdonker en op de tast daalde ik verder
af. Beneden maakte ik een paar foto’s zonder ook maar
iets te kunnen zien. Ze bleken achteraf nog gelukt ook.
Eenmaal  terug bij de deur (wederom na het nodige tast-
werk) viel mijn oog op een zaklamp naast de ingang. Ik
probeerde hem, maar er zaten geen batterijen in. Nu
wilde het toeval dat ik op doortocht was naar Harlingen,
waar Radio Caroline uitzond vanaf de HMS Sittard. En
daarom had ik een recorder met batterijen bij me. De
batterijen pasten wonderwel in de zaklamp. Met die lamp
ben ik nogmaals afgedaald om alles nu eens echt te
kunnen bekijken. Dankzij Martien’s verhaal begrijp ik nu
eindelijk van wie de slaapzak geweest moet zijn.
Veel leesplezier!

JAN VAN HEEREN

FOTO'S
Indien niet anders vermeld zijn alle foto's uit het
Freewave archief.



Perikelen

WO 1 MEI: De politici bewegen zich door heel het
land en vandaag staat Groningen in het middel-
punt. Aan CDA-lijsttrekker Balkenende vertelt RTV
Noord directeur Roel Dijkhuis over zijn plannen
de uitwedstrijden van FC Groningen rechtstreeks
te brengen in het stadion van de FC om op die
manier deels het geweld bij uitwedstrijden tegen
te gaan. Financieel zou het haalbaar zijn en bo-
vendien worden de FC Groningen na het betrek-
ken van de nieuwbouw buren van de regionale
omroep, die ook gaat verhuizen naar de Euroborg.
Waarschijnlijk, mits de KNVB toestemming geeft,
kan het idee het komende seizoen al verwezen-
lijkt worden. TV Noord kan het signaal namelijk zo
van de NOS aftappen.

DO 2 MEI: Mijn klomp breekt bij
het aanhoren van het bericht
dat de KRO met ingang van 4
juni begint met een nieuwe da-
gelijkse talkshow op de televi-
sie. Het gaat voorlopig om 57 afleveringen die in
duo-presentatie zullen worden gebracht. Zeer
recentelijk meldde de KRO af te zien van voort-
zetting van Ontbijt TV omdat dergelijke praat-
programma’s een te groot deel van het budget
zouden opslurpen. Mylène d’Anjou en Tom de Ket
zullen het nieuwe programma gaan presenteren.
Ook heeft de leiding van de KRO de knoop door-
gehakt als het gaat om het programma ‘Ook dat
nog’. Het zal het komende seizoen een nieuwe
opzet krijgen en het 14e televisieseizoen ingaan.
Tenslotte zal Fons de Poel met een team een do-
cumentaire maken over het leven van Sylvia
Millicam, die op 18 augustus, een jaar na haar
overlijden, op de televisie zal komen.

DO 2 MEI: Bij de STER is mijn behoorlijk tevreden
over het gegeven dat er dit jaar door de politieke
partijen meer reclamezendtijd is gekocht om de
politieke boodschap aan de kijkers te tonen. Een
woordvoerder van de STER stelt dat het zelfs om
vijf keer zoveel zendtijd gaat als vier jaar geleden

werd geboekt. Als reden
wordt aangegeven dat de
politiek voor de gemiddelde
kijker gewoon interessanter
is geworden.

DI 6 MEI: Rob Out had het decennia geleden over
‘de democratie is een beetje gestorven’. Vandaag
is dit geheel het geval. Voorlopig gaat mijn beeld-

scherm 24 uur op ‘zwart’. Woorden schieten te-
kort om in te gaan op deze trieste moord binnen
onze democratie. Bovendien gebeurt het ook nog
op het terrein van het NOB en andere gebruikers,
alwaar bewaking ver te kort schiet, zo bleek van-
daag. Schrijnend is trouwens de verslaggeving
te noemen, waarbij men – volgens ons – te dicht
van nabij de beelden de huiskamer laat binnen
komen. Onthutst en ontdaan is Nederland en ui-
teraard ook het team van Ruud de Wild van 3FM,
vanwaar Fortuin net een interview van twee uur
lengte had gegeven.

DI 7 MEI: De verwachting is dat met de oprichting
van de Stichting DiGiRadio de toekomst van de
digitale radio in ons land weer een stap dichterbij
is gekomen. De stichting wil snelle invoering van
landelijke digitale radio bevorderen en heeft een
plan daarvoor aangeboden aan de staatssecre-
taris van O. C. & W. In dit plan pleit men voor een
spoedige uitdeling van de benodigde frequenties,
dit met een minimale licentietermijn van 15 jaar en
startfinanciering uit opbrengsten van analoge
radiofrequenties.

WO 8 MEI: Dus toch wordt het decennia oude
programma ‘Van Gewest tot Gewest’ in haar oor-
spronkelijke opzet opgeheven. Eerder verklaarde
een woordvoerder van het programma dat dit
zeer zeker niet het geval zou zijn. Met ingang van
het nieuwe seizoen zal Aldith Hunkar het nieuwe
programma ‘Gewest’ gaan pre-
senteren en het is een
samensmelting van het eerder
genoemde programma en het
regionaal op de Randstand ge-
richte ‘Urbania’.

DO 9 MEI: De NOS leiding komt met een plan toch
meer nieuws te gaan brengen op één van de drie
netten van de publieke omroep. Nadat eerder de
plannen, tot het komen van een 24 uurs nieuws-
zender niet realiseerbaar waren daar de part-
ners binnen de publieke omroep niet allen wens-
ten mee te werken, is er nu het plan ieder uur op
het hele uur een vijf minuten durend Journaal te
brengen. Afwachten of dit wel gerealiseerd kan
worden en óf dit wel aantrekkelijk genoeg is ge-
zien de eventuele hoge graad van herhaling bin-
nen de bulletins van de NOS.

DO 9 MEI: De misser van de maand gaat naar
Maaike Trimbach van het Dagblad van het Noor-
den. In haar column over de televisie meldt ze vol
liefde over haar gevoelens aan de omroep-
medewerkster Sonja Barend. Ze maakt een gru-
welijke vergelijking door te stellen dat deze vrouw
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wel is doorgegaan en een lange loopbaan zeer
verdienstelijk heeft doorstaan. Als tegenstelling
geeft ze aan dat Mies Bouman al vrij snel naar
haar misser op te treden in het programma ‘Zo is
het toevallig ook nog eens een keer’ (een pro-
gramma in het begin van de jaren zestig) de pijp
aan maarten heeft gegeven. Volgens ons heeft
Mies het zeker nog een kwart eeuw vol gehou-
den zeer regelmatig op de televisie te verschij-
nen.

VR 10 MEI: Nadat gisteren bij
RTV Oost al drie telefoontjes
binnenkwamen dat er de vol-
gende dagen een zeer bedrei-

gende brief zou binnenkomen, is vandaag een
enveloppe aangekomen. Hierin niet alleen de
kandidatenlijst voor de komende verkiezingen
maar ook drie kogels. Drie van de partijvoorzitters
waren op de lijst omringd door een rode cirkel.
Vanwaar de telefoontjes kwamen is niet bekend.
De zaak is in handen van de politie gegeven. La-
ter die week zou een man uit Almelo door de
politie in de kraag worden gegrepen wegens
deze wandaad.

VR 10 MEI: Uiteraard besteden de media uitge-
breid aandacht aan de uittocht van Pim Fortuin,
die vandaag tijdelijk ter aarde wordt gesteld.
Honderduizenden mensen langs de route en mil-
joenen bij de televisie. Overdag werd het uitge-
zonden en toch haalde de rechtstreekse uitzen-
ding een absolute top van gemiddeld 2 miljoen
kijkers, hetgeen veel zegt over hoe geschokt de
Nederlanders zijn.

ZA 11 MEI: NOS regisseur Pim Marks is per 1 juni
aanstaande benoemd tot adjunct hoofd Sport NOS
Televisie en zal daarbij onderdeel gaan worden
van de nieuwe driekoppige leiding van de afde-
ling Sport van de NOS. Hij zal daar samen met
Gerard Dielessen en Maarten
Nooter een team gaan vormen.
De 45-jarige Marks is sinds
1985 werkzaam bij diverse omroepen als regis-
seur.

MA 13 MEI: De NPS brengt vanavond een inge-
last programma die velen aan de goede tijden van
onze nationale Jazzkoningin Rita Reys zullen te-
rugbrengen. Een waardig portret in ‘het uur van
de wolf’ over de zangeres.

DI 14 MEI: SBS Broadcasting heeft bekend ge-
maakt dat in het eerste kwartaal internationaal
gezien de omzet met 1% is gestegen tot 107 mil-
joen Euro. Het nettoverlies kwam uit op 20 mil-
joen, hetgeen 6,5 miljoen Euro minder is dan in

hetzelfde kwartaal van 2001. Het Zweedse con-
cern dat internationaal werkt, meldt dat vooral in
Nederland het goed gaat met de toename in om-
zet. In totaal was er in ons land een toename van
6 miljoen Euro, waarvan V8 liefst 4 miljoen voor
haar rekening nam.

WO 15 MEI: De reclamebureaus die in Nederland
actief zijn voor de radiostations en de televisie-
netten, de STER en IP, hebben na de moord op
Pim Fortuyn honderdduizenden
Euro’s misgelopen. Zo werden meer
dan honderd spots voor politieke
partijen teruggetrokken. Op 3FM
werd de dag na de moord, terecht,
geen enkele commercial uitgezonden en werden
door beide ondernemingen alle spots die ‘Pim
gericht’ waren uit de blokken gehaald. De verwij-
derde dan wel niet uitgezonden spots worden
niet aan de adverteerders in rekening gebracht.

WO 15 MEI: Onze allerbeste schreeuwer van de
Noordzee, Leo van der Goot, is benoemd tot di-

recteur televi-
sie van de
HMG. Hij was
dit al voor
RTL4. Hij krijgt
dus ook de
ve ran twoo r -
delijkheid over
Yorin en RTL5.
De program-
madirecteuren
voor RTL4
(Jaap Hofman)

en Yorin (Kees Gerritsen) blijven wel aan, maar
dienen verantwoordelijkheid af te leggen aan Van
der Goot.

DO 16 MEI: Volgens de OPTA moet de concur-
rentie tussen kabeltelevisieaanbieders groter
worden. De prijs van een maandelijkse aanslui-
ting op de kabeltelevisie moet voortaan bestaan
uit een vaste abonnementsprijs met daarbovenop
extra bedragen voor eventuele aparte diensten.
De OPTA verwacht een hogere abonnements-
prijs voor het huidige standaardpakket en een
lagere kanaalprijs voor programma en diensten-
aanbieders. De prijzen voor pluspakketten,
abonneetelevisie, telefonie, internet en dergelijke
worden naar verwachting lager. De kabelsector
verkeert in een impasse. De OPTA begrijpt dat ze
niet kan ingrijpen maar wil graag een bal voor
open doel trappen, waardoor de deelnemende
partijen tot scoren of dan wel nadenken worden
gezet.
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VR 17 MEI:
Veronica zet de
i n t e r n e t -
luisteraars op
verzoeken in te

dienen bij de kabelnetten het signaal van het
‘nieuwe station’ door te laten geven via de lokale
kabelnetten. Een woordvoerder van Essent stelt
dat de actie niets inhoudt daar er bijna geen ver-
zoeken tot doorgave zijn binnengekomen. Inmid-
dels heeft wel de algemene programmaraad van
het kabelnet in Amsterdam, toch de grootste en
belangrijkste van het land, een advies gegeven
over de nieuwkomer Veronica TV en het is een
negatief advies geworden, hetgeen het voor het
nieuwe station in de toekomst moeilijk zal maken
het grote geld van de adverteerders binnen te
halen.

VR 18 MEI: De KRO verandert de naam van het
dagelijkse radioprogramma KRO@yourservice om
associaties met de Lijst Pim Fortuyn (LPF) te voor-
komen. Het programma heet vanaf nu KRO’s Dolce
Vita.

VR 18 MEI: Inge Diepman zal, met ingang van het
nieuwe televisieseizoen, Sonja Barend gaan op-
volgen als presentator van het VARA televisie-
programma ‘B&W’. Zij zal de presentatie voor haar
rekening nemen op drie van de vijf uitzenddagen.
Op de twee andere dagen blijft de presentatie in
handen van Paul Witteman. Gisteravond was
Sonja Barend voor het laatst te zien in bovenge-
noemd programma. Wel zal ze andere program-
ma’s gaan presenteren voor de VARA.

ZA 18 MEI: De Ameri-
kaanse onderneming
Liberty Media is in onder-
handeling met de Franse
onderneming Telecom tot
eventuele overname van
het kabelbedrijf Casema.
Dit van oorsprong Neder-
landse bedrijf heeft 1,3 mil-
joen kabelabonnees en is
na het net van UPC in ons

land de grootste. Liberty Media is trouwens ook
eigenaar van UPC en wordt bij een eventuele
overname de absolute marktleider op kabelgebied
in Nederland.

WO 22 MEI: Algemeen hoofdredacteur Nico Haas-
broek van het NOS Journaal heeft met directe
ingang zijn functie neergelegd. Haasbroek (58)
kwam volgens de NOS tot dit besluit, omdat hij
een verschil van taakopvatting signaleerde bin-

nen de hoofdredactie. Er zijn Haasbroek vervan-
gende werkzaamheden aangeboden waarover
hij de komende week zal nadenken. Zo zou Haas-
broek een reizend correspondentschap en acti-
viteiten voor de European Broadcasting Union zijn
aangeboden. Haasbroek is sinds begin 1997
hoofdredacteur van het NOS Journaal. Voor die
tijd was hij onder meer hoofd informatieve pro-
gramma’s bij de VARA en hoofdredacteur bij Ra-
dio Rijnmond.

WO 22 MEI: De
k a a r t v e r k o o p
voor het evene-
ment Goud van
Oud Live is na 6
mei, de dag

waarop Pim Fortuyn is vermoord, dramatisch in-
gezakt. Tenminste dat wordt als reden aangege-
ven voor de uitstel van het evenement van 9 juni
naar 10 november. Dagelijks werden er honder-
den kaartjes volgens Michael Bakker de deur uit
maar na de moord op Pim kwam het aantal niet
meer over de 15 per dag uit. In november wordt
andermaal gedacht aan de locatie Brabanthallen.

DO 23 MEI: De AVRO zendt op 29 juni voor de
laatste keer het Radio 4-programma Caroline uit.
Het populair klassieke radioprogramma werd 21
jaar lang gepresenteerd door Caroline Kaart, die
uiteraard ook een enorme zangcarrière achter
de rug heeft. De AVRO stopt met Caroline omdat
de omroep de zendtijd nodig heeft voor een nieuw
programma. Kaart maakte het programma samen
met Joop Stokkermans, die haar begeleidde op de
piano. De van oorsprong Schotse, zingende
presentatrice werd aan het begin van de jaren
zestig landelijk bekend met het tv-programma ‘Een
liedje met Caroline’ (NCRV). Daarna schitterde ze
in enkele musicals, nam zij plaats in het panel van
het tv-programma ‘Zo vader zo zoon’ en presen-
teerde ze diverse muzikale tv-shows.

DO 23 MEI: Een tekort van zes ton euro is de
reden dat de directie van de regionale omroep
RTV Noord een vacaturestop heeft ingevoerd..
Het verlies is vooral veroorzaakt door de televisie-
poot van de regionale omroep. De afdeling radio
functioneert wel naar behoren en daar zal niet
ingesneden worden. Een uitbreiding van de af-
deling sport op de televisie is daarmee verleden
tijd en tevens is het programma ‘De week beke-
ken’ vroegtijdig van het scherm verdwenen. Er
worden geen mede-
werkers ontslagen,
maar nieuwe mensen
aannemen zal voorlopig
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niet plaatsvinden.

DO 23 MEI: Radio 538 is door het BNN media-
programma Storing uitgeroepen tot beste radio-

station van Nederland. Het ra-
dioprogramma heeft de afge-
lopen maanden de diverse
Nederlandse radiostations
doorgelicht en voorzien van

een rapport. Radio 538 kwam als beste uit de bus
met een 8,5 als rapportcijfer. In het juryrapport
werd Radio 538 getypeerd als een radiostation
dat het imago heeft van een winnaar. De jury
lichtte tijdens de uitzending tevens toe dat de
combinatie van een strak format en de diverse
personalities met ieder een eigen geluid ook één
van de redenen was om Radio 538 uit te roepen
als winnaar van de radiobokaal. In totaal zijn er
twintig radiostations doorgelicht door de makers
van Storing. De tweede plaats was voor de ge-
zamenlijke publieke regionale omroepen en de
derde plaats werd gedeeld door Sky Radio en
Kink FM.

MICHEL VAN HOOFF EN HANS KNOT

Heden en verleden

Toch een RSL deze zomer?
DO 2 MEI: Vanuit Leeds vernemen we dat in En-
geland toch hard gewerkt wordt aan de uitrus-
ting van een nieuwe boot die telkens voor andere
RLS uitzendingen op diverse locaties zal moeten
worden ingezet. Het is nog niet bekend wie er
achter zit, maar aangenomen wordt dat Ray
Anderson en zijn partners betrokken zijn. Het gaat
om de  MV Grampian Princess. Waar het wordt
uitgerust is niet bekend. Als eerste RSL, zo wordt
vermeld, zal er een Swinging Radio England Re-
vival worden georganiseerd. Ergens in de zo-
mer, datum van de start is nog niet bekend. Inmid-
dels werd wel bekend dat met ingang van ko-
mende zondag ieder weekend Tony Blackburn
zal zijn te horen op Classic Gold.

Clash
VR 2 MEI: Was mijn ver-
zameling met platen over
radio aan het bijwerken en
kwam het nummer ‘This is
Radio Clash’ van de for-
matie ‘The Clash’ voorbij.
Had het nummer via Martin

van der Ven gekregen maar nog nooit echt be-
luisterd. Men zingt diverse malen ‘This is Radio
Clash on Pirate Caroline’ en hoort dus thuis in de
discografielijst. Trouwens we ontvingen een aan-
tal studiotapes van het programma RNI Goes DX
van AJ Beirens uit 1973. Robin Banks had uitste-
kend productiewerk voor hem gedaan en zo ont-
stonden onder meer Kerstjingles van de volgende
artiesten in miniformat: ‘I’m dreaming of a White
Christmas’ door Darlene Love; ‘Merry Christmas’
door de Sinatra Family en ‘A happy X-Mas’ door
The Anita Kerr Singers.

Jan Jaap ter Laan
MA 13 MEI: Bij het afluisteren van een oud
programma van Radio Veronica, in presen-

tatie van Jan Jaap ter Laan uit 1966 kwam nog
een aantal nummers voor die zeker in de lijst moe-
ten. Er werd in het programma reclame gemaakt
voor de Muziek Express in een ulta lange spot
voor dit blad. Daarbij werd een aantal nummers
gebruikt, te weten: ‘Summer in the City’ van The
Lovin Spoonfull, ‘All or nothing’ van The Small
Faces, ‘Just like a woman’ van Bob Dylan en ten-
slotte ‘Sunshine Superman’ van Donovan. Het ging
om de oktober editie van het muziekblad.

Hannibal

(dank aan Martin van der Ven)

RNI Duitse service
En dan Hannibal, in 1970 ac-
tief bij RNI’s Duitse service. Hij
gebruikte enige weken op het
einde van zijn programma het
‘yeh yeh’ uit ‘She Loves you’
van The Beatles, nadat hij van
zijn luisteraars afscheid had
genomen. Een programma
van Radio Veronica voor de Welzijnszorg, uit
1964, kreeg ik recentelijk toegespeeld. Prachtig
programma met Tineke en Joost waarbij ze als
tune ‘Unsquare Dance’ van Dave Brubeck ge-
bruikten. Mocht je het nog niet hebben kijk even of
‘Take Five’ in je collectie zit, dan is er een grote
kans dat het nummer op de achterkant van deze
single op CBS staat.

Boot afgehuurd
WO 15 MEI: Een zeer rustige maand, de maand
mei. Maar dit ligt mede aan het gegeven dat de
samensteller van deze rubriek een beetje ‘knock
out’ is en bovendien redactie van ons blad ook de
afgelopen tijd wel wat anders aan de kop heeft
gehad dan herinneringen ophalen dan wel nieuw-
tjes verzamelen voor rubrieken als deze. Van-
daag wordt bekend dat het Veronicaschip, dat in

HEDEN  EN
VERLEDEN
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de haven van Antwerpen ligt, binnen-
kort wordt afgehuurd door Maeva.
Deze organisatie wil groots op de
Vlaamse kabel terugkeren en zal dit
gaan doen in samenwerking met Ra-
dio 192. Datum start is nog niet be-
kend. Ook waren er onderhandelin-
gen tussen Radio 192 en Ben Bode
(voormalige mede eigenaar van on-
der meer Radio Paradijs). Deze was
met het voorstel gekomen richting
Radio 192 het signaal van Radio 192
via de FM in groot Antwerpen te ver-
spreiden. Om onduidelijke redenen
heeft hij de laatste weken niets meer
gehoord van
het ploegje
achter Radio
192.

Zie daar
een snelle
reactie
Van de kant
van Radio
192 kregen
we in de

Elja van den Berg,
Tom Lowe, Tony
Allan en Dave
Foster inde
Maidstone Stu-
dio’s, 19-8-2001

 © Steve Szmidt

avond al een reactie van Michael Bakker, die als volgt luidt:
‘Wij willen juist wel communiceren met onze achterban. Maar
dan alleen als er ook echt iets te melden valt. Onze belang-
rijkste communicatie is via onze website. Ook zijn wij op de
hoogte dat er in en rond Antwerpen een FM frequentie be-
schikbaar zou zijn. Natuurlijk is dat leuk maar het moet na-
tuurlijk wel haalbaar zijn en daar zijn wij nu mee bezig om een
en ander nader te bekijken. Overigens hebben wij zelf van
de heer Bode nooit iets vernomen. Er zat altijd een schakel
tussen. Groet, Michael Bakker, Radio 192.’  Wat Bakker nu
wel vergeet te melden is dat er niet het komende maar daarop
volgende weekend inderdaad een feest is op de Norderney
dat in samenwerking tussen de MAEVA clan en Radio 192
wordt georganiseerd. De vraag is echter hoe de samenwer-
king plaats zal vinden en of Radio Maeva ooit de kabel weer
zal halen of dat het puur een internetstation zal blijven.

Theater van het Sentiment
Vanavond op Radio 2 in ‘Het Theater van het Sentiment’ bij
Stefan Stasse volop aandacht aan het rijke radioverleden.
Niet alleen vertelt hij hoe hij, samen met een vriend, altijd
pseudo-telefoontjes pleegde waarbij ze voordeden of ze
van een bepaald radioprogramma waren en dus de gebelde
mensen voor de gek hielden; ook verhaalde hij over de popu-
lariteit van het spelletje van Will Luikinga op Radio Veronica.
En als gast was daar Willem van Kooten, destijds zeer popu-
lair als deejay Joost den Draaijer, onzer aller ‘Godfather’.

Aftreden
We haalden hem net al even aan door zijn gastoptreden in
‘Het Theater van het Sentiment’. Willem van Kooten kwam
vandaag ook in het nieuws door het teleurstellende resultaat
van zijn politieke partij Leefbaar Nederland. Slechts twee
zetels haalde zijn clubje hetgeen reden is voor hem en zijn
partijleider Jan Nagel, terug te treden uit het landelijke poli-
tieke gebeuren. Opmerkelijk is dat dezelfde Jan Nagel in 1973
en 1974 verschillende zeezendermedewerkers probeerde
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over te halen lid te worden van Mercurius, een
onderbond van het FNV. Reden was toen dat
men gemakkelijker aan de bak zou komen binnen
de Hilversumse omroepen als de zeezenders ver-
leden tijd zouden zijn.

Onderscheiding
VR 17 MEI: Vandaag wordt
ons bekend dat John Peel, die
we al sinds 1967 bewonde-
ren omtrent zijn uitgebreide
muziekkennis en het steeds
maar weer opnieuw introdu-
ceren van nieuwe muziek-

stromen binnen de Britse muziekindustrie, tijdens
de Sony Radio Awards Ceremony, zoals vorig
weekend gehouden, de Golden Award heeft ont-
vangen voor zijn uitgebreide bijdragen in de laat-
ste decennia binnen de Britse radiowereld.

Alen, Gill en Archer
ZA 18 MEI: Van te voren worden ze aangekon-
digd als of ze alle drie op Caroline zullen zijn te
beluisteren vandaag. Graham is op vakantie in
Engeland en tezamen met Tony Alen kwam hij op
het idee om een live programma te doen vanuit de
Carolinestudio in Maidstone. Een paar leuke uren
waren het gevolg. Het derde uur van Tony was
met Elja van den Berg als gast. Ze was eens
secretaresse bij Radio Caroline in de Van Hoogen-
dorpstraat en woont heden ten dage in Whitstable.
(zie foto op pagina 7) Maar Andy, waar was je nu of
hebben wij niet goed geluisterd?

Dank aan: Colin Wilkins, Martin van der
Ven, Rob Olthof

Samenstelling: HANS KNOT

Nieuws uit Engeland

Overeenkomst om uitspraak rechter te
voorkomen
De leiding van de BBC World Service is een over-
eenkomst aangegaan met haar medewerkster
Sharan Shandu. Reden was dat deze dame vond
dat ze maar niet hogerop kwam binnen de orga-
nisatie en ze de directie verdacht van ras en
seksediscriminatie. Na een aantal malen te heb-
ben gesolliciteerd naar een betere baan, met een
vaste en fulltime aanstelling, kwam ze er steeds
meer en meer achter dat haar aanwezigheid op
dat niveau niet gewenst was en dat er een dui-
delijke koloniale cultuur bestond. Hierbij hadden

niet alleen de blanke medewerkers het voor het
zeggen
m a a r
werden
er ook, vooral in de jaren negentig, beledigende
en discriminerende opmerkingen geplaatst gericht
op de niet blanke medewerkers binnen de World
Service. Deze laatste groep kreeg ook – vooral
als het op vrouwen aankwam – totaal geen kans
tot promotie. Derhalve heeft Sharan Shandu enige
tijd geleden een rechtszaak aangekondigd. Nog
voordat de rechter een datum heeft gesteld van
een zitting zijn beide partijen nu tot overeenstem-
ming gekomen. Sharan dient zich verder van uit-
latingen te onthouden en de World Service heeft
haar daarvoor in ruil 50.000 Pond betaald.

Unieke over-
eenkomst
Voor het eerst in
de geschiedenis
van de Britse ra-
dio is er tussen
een radiostation

en de Amerikaanse onderneming US WorldSpace
een overeenkomst getekend tot overname van
een gedeeltelijke programmering van één van de
formats van deze Amerikaanse digitale pro-
gramma leverancier. Het gaat om het R&B Format
Potion, dat van de satellietonderneming is en tus-
sen 7 uur in de avond en 7 uur in de ochtend via
de 1386 AM op laagvermogen wordt uitgezon-
den op de Campus van Reading. Het gaat hier
dan ook om een studentenradio, The Blast 1386.
Dit station is sinds mei in de ether en program-
meert gedurende de rest van het etmaal eigen
programma’s uitzendt, die qua muziek variëren
van hedendaagse muziek naar gouwe ouwe en
vele muzieksoorten herbergt. Uiteraard worden
er ook informatieve en educatieve programma’s
via Blast 1386 uitgezonden.

Compleet
Dat kan inderdaad worden gesteld van de plan-
nen van de BBC om al haar lokale stations binnen
een bepaalde periode te voorzien van de nieuwe
digitale technieken, waardoor de outfit van alle
radiostations diende te worden vervangen. Re-
centelijk werd als laatste lokale BBC radiostation
die van BBC Wiltshire Sound volgens de meest
complete digitale normen ingericht en was het
het 26ste lokale radiostation van de BBC, die dit
overkwam. Ondertussen maakte de BBC bekend
dat de ge-
middelde
leeftijd van

NIEUWS UIT
ENGELAND
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de apparatuur, die vervangen werd,
ligt op 17 jaar maar dat er ook stations
bij waren die bijna een kwart eeuw
met dezelfde apparatuur te hebben
uitgehouden.

BBC Thames
Valley FM
Dat was de
nieuwe naam in
1996 na het sa-
mengaan van

twee lokale BBC stations, te weten
BBC Radio Oxford en BBC Radio
Berkshire. De fusie heeft zes jaar lang
geduurd en de BBC heeft recentelijk
besloten dat beide stations weer on-
afhankelijk van elkaar zullen worden
gerund. Zo zal men tussen 7 uur in de
ochtend en 6 uur in de avond puur
eigen programma’s gaan uitzenden op
de weekdagen en zal er ook weer
meer eigen materiaal gedurende de
weekenden worden geprogram-
meerd. Ook heeft de BBC leiding een
financiële injectie gegeven om het een
en ander financieel op korte termijn
mogelijk te maken.

In de hoge cijfers
De sterkte in groei van het aantal luis-
teraars is zeer hoog te noemen, spe-
ciaal onder de jongere luisteraars. In
de meest recente luisteronderzoeken
haalt dit klassieke radiostation in Groot
Brittannië een bereik van 6,8 miljoen
luisteraars. In vergelijking met vorig
jaar is dit een toename van 783.000
kijkers. Volgens een woordvoerder
van het station is het voor de jonge-
ren vooral kalmerend naar het station
te luisteren als ze hun huiswerk ma-
ken. Het station werd tien jaar gele-
den opgericht en kan zondermeer het
meest populaire klassieke station ter
wereld worden genoemd.

Shit Music
Zeer recentelijk ging de populaire
deejay Zoe Ball weer eens aan het
werk en wel via het Londense radio-
station Xfm. In 1999 verliet ze BBC
Radio 1, alwaar ze een contract had
van 250.000 Pond per jaar. Reden van
het vertrek, zo maakte ze recentelijk
eindelijk bekend, was dat ze bij de BBC
het recht had één plaat per week naar

David “Kid” Jensen’s jonge jaren bij Radio Luxemburg                      © Jelle Boonstra

eigen keuze te mogen draaien, waarbij ze wel eerst volop
moest verdedigen waarom ze deze plaat wilde draaien. Voor
de rest was ze overgeleverd aan het draaien van boven
opgelegde shit muziek.

Terug op oude nest
David Jensen, die ooit zijn Europese loopbaan als Canadees
en teenager begon bij Radio Luxembourg, is terug op zijn
oude nest Capital Radio. De laatste vier jaar had Kid Jensen,
zoals zijn bijnaam is, gewerkt bij Heart FM in Londen. Hij is
door zijn voormalige werkgever terug gevraagd bij Capital
Gold Network te komen werken. Jensen is al bijna drie de-
cennia actief in Europa en werkte onder meer voor BBC
Radio 1. Bij Capital FM werkte hij tussen 1984 en 1998 waar
hij onder meer de Drive Time Show deed en ook verantwoor-
delijk was voor The Networked Chart Show, die landelijk
werd verspreid. Jensen werkt nu van maandag tot en met
donderdag tussen 11 uur in de avond en 2 uur in de nacht op
het Capital Gold Network. (Europese tijd).

HOWARD G ROSE

Nieuws de wereld rond

Tegenvallend
Een onderzoek gehouden in opdracht van de Europese Unie
heeft uitgewezen dat de inwoners van Europa gemiddeld
nog steeds verliefd zijn op hun televisietoestel en tevens het
goede boek vaak nog willen vasthouden. Daarentegen valt
het gebruik van de computer toch nog tegen terwijl er vol-
gens de onderzoekers gemiddeld weinig wordt gesurfd op
internet. Men heeft 16.000 mensen in 15 lidstaten van de
Europese Unie ondervraagd. Wel behoort Nederland tot de
Top 3 van internetgebruikers met 54% van de inwoners.
Zweden staat aan kop met 67% en Denemarken staat num-
mer 2 met 59%. In Griekenland en Portugal slaat het nieuwe

NIEUWS DE WERELD ROND
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medium niet zo aan want gemiddeld bezoekt
slechts 15% van de inwoners nu en dan het inter-
net. Bij 98% van de inwoners van de lidstaten
kan gesteld worden dat ze van tijd tot tijd naar de
buis kijkt en de radio is bij 60% van de inwoners
nog dagelijkse kost te noemen.

Nieuwe mogelijkheden
Na een periode van meer dan 10 jaren, zo meld-
den onze collega’s van het Radio Journal, zijn de
programma’s van de buitenlandse dienst van
Radio Oekraïne weer op een redelijke manier te
beluisteren. Sinds enkele maanden zendt dit sta-
tion namelijk niet alleen via haar gebruikelijke fre-
quenties uit maar ook via een livestream op inter-
net. Ga maar eens naar www.nrcu.oov.ua en
luister naar een variatie aan programma’s, die het
station brengt. Op de site kun je tevens via een
programmaschema ontdekken in welke talen en
op welke tijden men deze programma’s verzorgt.

Op voor licenties
In de loop van deze maand zal
een speciale commissie, aan-
gesteld door de Franse rege-
ring, bekend maken welke or-
ganisaties in aanmerking zul-
len komen voor het verkrijgen

van één of meer van de digitale televisielicenties
in het land. In ieder geval het NRJ, het grote keten
van radiostations, bekend gemaakt te hebben
geopteerd voor liefst twee van de licenties. Men
heeft allereerst een keuze gemaakt voor een
format genaamd ‘My NRJ’ waarbij men een
muziekkanaal wil richten op het kijkerspubliek tus-
sen 11 en 35 jaar. De tweede optie, die men nam,
is die onder de 50 jaar waarbij een algemeen
programmaconcept is gepland onder de noemer
‘NRJ TV’. Afwachten of dit machtige concern één
van de licenties daadwerkelijk in de wacht gaat
slepen.

In 2006
De Italiaanse regering heeft onlangs bekend ge-
maakt dat uiteindelijk op 31 december 2006 de
knoppen van alle analoge zenders moeten wor-
den omgeschakeld op ‘uit’ en er totaal omgescha-
keld moet zijn op digitale uitzendingen. Wel dient
de Italiaanse regering financieel bij te dragen bij
de financiering van de omschakeling in de miljoe-
nen huisgezinnen. Ook zal de Communicatie Raad
van Italië zich moeten beraden op een herverde-
ling van de frequenties binnen de vrije markt. Men
dient medio 2003 de regering hierover te advise-
ren.

JELLE KNOT

Surfpagina

Ook deze maand weer een aantal tips voor het
opvragen van pagina’s op Internet.  Maar zoals
gebruikelijk eerst ons eigen webadres:
www.mediacommunicatie.nl

Daarnaast heeft Hans Knot, tezamen met Ger
Tillekens, een eigen site, via de Universiteit Gro-
ningen, waarop diverse langere verhalen over
de geschiedenis van de popradio en de popmu-
ziek. Deze site heeft de mogelijkheid tot het be-
luisteren van fragmenten en het zien van vele
historische foto’s. Er wordt gestreefd maande-
lijks met een (aantal) nieuwe verhalen  te komen.
Bookmarken dus: www.soundscapes.info

De verschillende thema’s binnen het on line tijd-
schrift zijn ook zeer gemakkelijk te ontsluiten:
Alles over zeezenders:
offshore.soundscapes.info
Alles over landpiraten en kleinschalige radio:
micro.soundscapes.info
Alles over historische bijdragen radio en televisie:
history.soundscapes.info

Rob Olthof kun je E-mailen via: SMC@caiw.nl
Hans Knot kun je E-mailen via:
H.Knot@ppsw.rug.nl en/of HKnot@home.nl

De eerste site die we deze maand willen gaan
aanprijzen kan betekenen dat U meteen uren achter
de computer zit te surfen. Het is een verzamelsite
waarop je kunt doorklikken naar ontzettend veel
hitlijstarchieven, die via internet zijn te vinden.
Veel succes: http://www.lanet.lv/misc/charts/

Een aantal jaren geleden maakten we melding
van een Radio Mi Amigo op de Canarische eilan-
den. Men heeft de site opnieuw opgezet, er is
een webcam en men hoopt binnenkort enkele uren
per dag op internet radio te gaan verzorgen:
www.radio-miamigo.com

Een mooi overzicht in het kort over de zeezenders
in het verleden, wel met de nodige historische
foutjes, kan worden gevonden op:
www.schriel.nl

Wil je weten hoe een ‘radio kikker’ van Marc van
Amstel of andere radioblunders klinken?
Ga dan snel naar de volgende site:
http://www.audio.nob.nl/incoming/4linleu/
flater/index.html

MEER SURFTIPS OP BLZ.

INTERNET SURFTIPS
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Kinderprogramma’s
Vaak, als er binnen een omroep weer eens
een jubileum wordt gevierd, worden de pro-
gramma’s voor de kinderen in de jaren zestig
beschouwd vanuit het oogpunt ‘televisie’. Im-
mers zaten de kinderen van verscheidene ge-
zinnen niet iedere woensdag en zaterdag-
middag in grote groepen op de grond van één
huiskamer? Televisie was nog lang niet voor

iedereen een bereikbaar doel. Vaak was het finan-
cieel gezien voor een gezin niet haalbaar een ‘kijk-
kast’ in huis te nemen. In andere gevallen was het
voor de ouders van bepaalde buurtkinderen uit re-
ligieus oogpunt niet geoorloofd een televisie aan te
schaffen. Bederf zou van slechte invloed kunnen
zijn op de ontwikkeling van hun kinderen, zo was
hun vanaf de kansel verteld. Maar ook de kinderen
van deze gezinnen keken deels mee. In ons huis-

PROGRAMMA’S GERICHT OP SPECIFIEKE DOELGROEPEN
Radio voor kinderen en de zieke medemens

Als we heden ten dage kijken naar het aanbod op de diverse televisiestations dan kan er gericht
worden gekeken naar diverse programma’s die, op de een of andere manier, door de diverse televisie-
stations worden bestempeld als programma’s voor een potentiële groep van kijkers. Vanaf september
zal bijvoorbeeld in de uren overdag via de programmering van Net5, dat onderdeel is van de Neder-
landse tak van het SBS-concern, geen signaal meer worden doorgegeven van KinderNet. De over-
eenkomst tussen beide ondernemingen is dan tot een einde gekomen en KinderNet zal op eigen voet
haar succes dienen voort te zetten. De leiding van Net5 heeft inmiddels aangegeven dat de openge-
vallen uren hoofdzakelijk gericht zullen worden op de huisvrouw. En daar komt dan meteen de vraag
op wie de programma-inhoud zal gaan bepalen. Immers, de laatste tien jaren is het veelvuldig duidelijk
geworden dat de programmering, gericht op deze doelgroep, vooral werd ingevuld in nauw overleg
met de financiers (lees de sponsoren) van de shows voor de huisvrouwen, waarbij de firma Unilever
met grote stappen voorop komt. Onderling vechten de televisiestations, en er komen er nog immer
nieuwe bij die allen een stukje van de grote kijkerstaart willen afsnoepen, om de gunst van de kijkers,
waarbij het lijkt dat er steeds minder goede programma’s worden gemaakt. Dit laatste kan natuurlijk
een gevolg zijn van een té veel aan televisiestations, waardoor er minder kijkers per station komen en
dus ook de diverse budgetten om laag dienen te gaan. Maar hoe anders was het tegen het einde van
de jaren vijftig en in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw. Nederland bezat slechts één
televisienet, simpel ingevuld door de toen actieve publieke omroepen. Zonder reclame, daar de
regering – ondanks diverse verhitte debatten in diverse regeer-
periodes, nooit overstag was gegaan voor de druk van de com-
mercie. En de commerciële televisie zou er niet eerder komen dan
in het eind van de jaren tachtig, terwijl deze vorm van radio
slechts tijdelijk vanaf zee mogelijk was – daar er geen wettelijke
mogelijkheden bestonden deze stations direct aan te pakken. De
publieke omroepen hadden dus een open rijk om met de budget-
ten, ter beschikking gesteld door de vele leden en de regering via
de kijk en luistergelden, gerichte programma’s te maken. Hans
Knot neemt U mee terug naar het einde van de jaren vijftig en het
begin van de jaren zestig van de vorige eeuw.

Ik was vaak gekluisterd aan de radio, waarbij in huize Knot de transistorradio pas in 1965 (Sharp,
blauw van kleur en verkregen via het verzamelen van actiebonnen op zeeppoeder – ja, andermaal de
grootondernemer Unilever) was verkregen. Luisteren was derhalve gelimiteerd aan een oude buizen-
radio en de kraakheldere ontvangst via de draadomroep. Hilversum 1 en 2 was het enige aanbod dat
de omroepen hadden, immers Hilversum 3 (de voorganger van het huidige 3FM) werd pas in 1965
geopend als onterechte tegenhanger van de eerder genoemde commerciële radiostations vanaf zee.
Ook toen waren er veel doelgroepen, waar tal van programma’s op los werden gelaten. Niet met het
doel zoveel mogelijk geld van de sponsoren te verwerven, maar om zo veel mogelijk luisteraars een
beetje geluk en pret in het leven te brengen. Twee van die doelgroepen waren ‘de zieke medemens’
en ‘de kleine kinderen’.
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gezin schoven de kinderen van de wederzijdse
buren op een bepaald moment rustig aan. Enkele
jaren zou dit duren, voordat één van de buren
overstag ging en een eigen toestel kocht. Gevolg
was wel dat ook de kinderen van hun geloofsge-
noten opeens niet meer een deel van onze kijkers-
groep waren. Maar het deerde mijzelf, achteraf
gezien, niet zo zeer. Radio was al jaren een be-
langrijker medium dan de televisie ooit zou wor-
den. Een persoonlijke keuze, dat wel. Op school
werd in groepen geluisterd naar de programma’s
van ‘De School Radio’, maar ook naar de ver-
schillende programma’s voor de kinderen. Ook in
de vrije tijd waren ze onderdeel van de luister-
cake, die door ons werd verorberd.

Kleutertje Luister
In die tijd waren er per week zeker tien verschil-
lende radioprogramma’s die voor het kleine grut
vertier brachten. Neem bijvoorbeeld de AVRO,
die in de veertiger jaren van de vorige eeuw een
goede programmamaker in huis haalde in de per-
soon van Herman Broekhuizen (foto). Hij werd al
ras benoemd tot hoofd van de afdeling Jeugd-
programma’s. In de ogen van het vergrijsde team
van dezelfde omroep kreeg hij, vanwege zijn func-
tie, al snel de bijnaam ‘Broekie’ toegevoegd. Als
men aan een hedendaagse vijftiger zou vragen

waarmee Her-
man Broek-
huizen vooral
bekend werd
zal bij velen
‘Kleutertje Luis-
ter’ in gedach-
ten naar boven
komen. Een
p r o g r a m m a
waarin ver-
haaltjes wer-
den verteld
maar bovenal je
de mogelijkheid
had om allerlei
nieuwe liedjes

te leren. Iedere keer was er in de studio weer
een groep kinderen aanwezig, die voor de vuist
weg mochten vertellen over hun belevenissen
en tevens een nieuw liedje mochten leren, waar-
bij de kinderen thuis of op de fröbelschool moch-
ten proberen mee te zingen. Wel moet vermeld
worden dat de groep kinderen, die aan het pro-
gramma meedeed, zo samengesteld was dat er
eigenlijk sprake kon zijn van een constante groep.
Ook kwam daarbij het gegeven dat de kinderen
voornamelijk uit ‘eigen gelederen’  werden gere-

kruteerd, dus afkomstig waren van medewer-
kers van de AVRO, dan wel van directe familiele-
den. Ooit stelde Broekhuizen in een interview dat
het programma één van de weinige was waarin
reclame werd gebracht, zonder dat de overheid
ingreep. Reden was dat de kleuters vlotweg bab-
belden en een schat aan, vaak ongevraagde, in-
formatie op de radio brachten. Merknamen, vooral
van auto’s, passeerden op die manier de revue in
een programma dat er ‘live’ uitging en derhalve
werd er technisch dan ook niet geknipt in ‘Kleu-
tertje Luister’. Doel van het programma was, vol-
gens de samensteller, een opvoedende inslag te
creëren en de kleintjes, indien ze voor de micro-
foon waren, zichzelf te laten zijn.

Lily Petersen
Het idee en het merendeel van de liedjes waren
dan wel afkomstig van de gedachten en de pen
van Herman Broekhuizen, die vele gouden for-
mules voor de AVRO in petto had, maar de pre-
sentatie van ‘Kleutertje Luister’ was voornamelijk
in de succesperiode in handen van Lily Petersen.
Luisterend naar de radio dacht je destijds dat het
ging om de vader en moeder van het programma,
waarbij dan Herman en Lily wel getrouwd moe-
ten zijn geweest, hetgeen natuurlijk in de ver-
beelding speelde maar onjuist bleek te zijn. Peter-
sen had naast haar werk bij de AVRO nog een
andere taak, die van directrice van een kleuter-
school in Amsterdam. Een duidelijke verklaring
waarom ze in het programma derhalve ook zo
relaxed met de kinderen kon omgaan. De pro-
gramma’s werden trouwens niet alleen vanuit de
studio uitgezonden, maar ook vanaf locatie, zo-
als we dit heden ten dage noemen. Eens in de
twee weken werd op de maandag het onderdeel
‘op reportage’ uitgezonden waarbij de kleuters,
die normaal in de studio bij de opname aanwezig
waren, de leefwereld in mochten om met grote
mensen bepaalde zaken te mogen beleven en
daarvan te berichten in ‘Kleutertje Luister’.

Radio Prentenboek
Het zou natuurlijk te ver gaan om alle kinder-
programma’s, die ik nog tot herinnering kan roe-
pen, op te sommen in dit verhaal. Een paar an-
dere voorbeelden. Want van huis uit streng Ka-
tholiek werden de kinderen Knot toch vooral ge-
stimuleerd te luisteren naar de programma’s van
de KRO, waarbij de vrouw in het huisgezin al
eens had opgetreden in ‘Moeders wil is wet’ en
thuis was gekomen met een nieuw damasten ta-
fellaken, inclusief servetten, en een elektrische
koffiemolen. Voor de kinderen zat er niets anders
op dan ook zeker te luisteren naar ‘Radio Prenten-
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boek’. Het was iedere zondagmiddag op de radio
waarbij men pretendeerde dat het een programma
voor jong en oud was en ooit in 1947 voor het
eerst werd uitgezonden en als programma-idee
was ingediend door Wim Quint. Eén van de hoofd-
bestanddelen was het wekelijkse minihoorspel,
waarbij ook vervolgafleveringen werden opge-
nomen om het één en ander spannend te houden
en de kinderen de daarop volgende zondag ook
weer te kunnen aantreffen bij de draadomroep
dan wel de buizenradio. Soms was er in zendtijd
overlap met de verslaggeving van een interland-
wedstrijd tussen de Nederlandse Leeuwen en
de Belgische Rode Duivels. Vaak raakte men dan
luisteraars kwijt, hetgeen de programmamakers
het verzoek aan de KRO leiding deed uitgaan ‘Het
Prentenboek’ in uitzendtijd te vervroegen, waar-
door het daarna altijd om 2 uur eindigde. Trou-
wens, in het programma werkte op een bepaald
moment ook Wim Meuldijk mee. We kennen hem
allemaal als schrijver van de jaren zestig televisie-
serie ‘Pipo de Clown’, maar zijn naam was ook
verbonden aan het KRO programma ‘Radio
Prentenboek’. Hij schreef vele van de hoorspe-
len, waaronder ‘De avonturen van Pim Kikstra’,
‘Zeven kinderen thuis’ en ‘Avonturen van Thore
IJsbeer’.

Wim Quint en
Rosemarie Lippes
Om even op Wim Quint
(foto) terug te komen, hij
begon zijn loopbaan in
1945 en werd in de late
jaren vijftig benoemd tot
hoofd jeugdprogramma’s
bij de afdelingen radio en
televisie. In het begin van
zijn loopbaan was hij in-
gedeeld bij ‘Het Radio-
ziekenbezoek’, een ander

vermaard KRO programma uit de hoogtijddagen
van de radio in Nederland. In 1947 stapte hij over
naar de jeugdafdeling radio omdat mevrouw
Rosemarie Lippes de laan werd uitgestuurd. De
KRO-leiding, waarin de katholieke geestelijken tot
aan de eind jaren zestig altijd veelvuldig waren
vertegenwoordigd, hadden namelijk een nieuwe
regel ingevoerd, waarbij het aan gehuwde vrou-
wen verboden was nog een werkverband met
de Katholieke Radio Omroep aan te gaan, immers
hun plaats was centraal te staan voor de verzor-
ging van het huisgezin. Jaren later zou Rosemarie,
na intrekking van de belachelijke regel, alsnog
weer in dienst treden bij de KRO. Toen ze een-
maal terug was trad ze binnen in het team dat,

andermaal ge-
leid door Wim
Quint, vele kin-
deren al jaren
blij maakte met
het pro-
gramma ‘De
Wigwam’. Het
had niet de
kleuter als
d o e l g r o e p
maar de
schoolkinde-
ren tot dertien
jaar. Niet alleen
werden er
door opper-
hoofd Wim
Quint (foto) aller-
lei spannende
verhalen ver-
teld, de kinde-
ren werden
ook geïntroduceerd in het leven van de werkende
mens. Daarvoor werden allerlei beroepen onder
aandacht van de kinderen gebracht middels de
verhalen van mensen in mooie en spannende be-
roepen. Die kinderen dienden later ook hun keuze
te maken en vooral een beroep te kiezen dat de
nodige financiën zouden opleveren.

Katholiek
Immers, het Katholieke Gezin had niet alleen als
taak zichzelf te voorzien in de huishouding, maar
tevens de Katholieke Kerk op allerlei manieren te
ondersteunen. Inderdaad was er thuis altijd wel
weer het verhaal dat de jaarlijkse plaatsen in de
kerk  moesten worden betaald. De discussie daar-
over ving je, zo besefte je pas jaren later, onge-
wild op. Maar vanuit de school kregen we  ook
offerblokken mee, waarbij de eventuele opbrengst
ten bate van de missionarissen in Afrika of an-
dere verre delen van de wereld was. Eens in de
zoveel tijd kwam dan ook een priester spannende
verhalen vertellen op school zodat de kindertjes
voor de toekomst eventueel ook voor dat werk
gered konden worden. Maar we moesten meer
dan alleen maar muntjes sparen. Verder onder
meer zilverpapier, doppen van de melkflessen (bij
ons werd gelukkig de melk in de pan uit-
geschonken door melkboer Beekhuis) maar ook
postzegels die gebruikt waren. Alles leverde de
kerk weer geld op, maar voor ons restte slechts
een aai over de bol van de onderwijzer dan wel
onderwijzeres, waarvan een deel ook weer af-
komstig was vanuit het klooster.
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Het kleuter-
klokje klin-
gelt
In de archieven
van de Neder-
lands Audio Vi-
sueel Archief is
andermaal niet
zoveel terug te
vinden, bij een
snelle zoek-
operatie, om-
trent andere
programma’s
voor kleuter en
kinderen. Wel
stuitte ik op een
t i j d s c h r i f t

‘Goede Ontvangst’ vanwaar uit ik nog enkele an-
dere korte herinneringen uit het begin van de ja-
ren zestig tot stand kon brengen. Inderdaad
hoorde ik, bij het lezen van de naam ‘Het Kleuter-
klokje klingelt’ weer enigszins de aankondiging
van het programma. Ook hier was bij de samen-
stelling en presentatie goed nagedacht. Bauk
Bergsma (foto), eindverantwoordelijke voor de
jeugdprogramma’s van de NCRV, die dit pro-
gramma heeft uitgezonden, was ooit hoofd van
een school. Om de twee maanden presenteerde
ze het, waarbij de andere periode Harriët
Ickelsheimer werd ingezet; eveneens afkomstig
uit het onderwijs. Aan de piano Arie Snoek, in de
studio een groot aantal kinderen en die mochten,
tezamen met de kinderen thuis, zingen en tevens
luisteren naar Oom Arnold (Hilkhuysen) die zijn
eigen strip vertelde: ‘Druppeltje’.

Olleke Bolleke
Tenslotte wil ik nog een typisch VARA- programma
voor de jeugd aanhalen. Een spelletje in de jaren
vijftig en zestig, dat later weer werd doorgege-
ven aan de volgende generatie, was ‘Olleke
Bolleke (Knol)’. U weet wel, het spelletje van het
ene vuistje op het andere vuistje. Maar het was
ook de naam van een kleuterprogramma dat door
de VARA werd uitgezonden. Vanaf de begin ja-
ren vijftig tot ver in de jaren zestig van de vorige
eeuw werd het op de radio gebracht, eerst in
presentatie van Wanda Reumer en later in han-
den van Joop Söhne. Joop koos voor een kleine
groep kinderen, van maximaal zes, om zich heen
om op die manier een knusse manier van over-
brenging te kunnen waarborgen. Immers, bij een
hele schoolklas kwam er al snel een tweede klus
bij ‘van orde houden in de studio’. In een klein
kwartier, want langer duurden de kleuter-

programma’s gemiddeld niet, werd ook in dit pro-
gramma geprobeerd de kleuters enige kennis over
te brengen via verhaal en uiteraard het over-
brengen van kinderliedjes. Afsluitend, aangaande
de doelgroep kleuters, komen daarbij de diverse
namen van zanggroepen, die ten gehore wer-
den gebracht, naar
boven. Niet alleen op
de radio maar ook via
diverse grammo-
foonplaten zijn groe-
pen als ‘De Karekie-
ten’, ‘De Leidse Sleu-
teltjes’, ‘De Dam-
rakkertjes’ en ‘De
Schellebellen’ zeer
bekend geworden.

DE ZIEKE MEDEMENS: De Zonnebloem
Eén van de andere doelgroepen, die in de hoog-
tijdagen van de radio – de jaren vijftig en zestig –
volop aandacht kregen was ‘de zieke medemens’.
En andermaal vanuit mijn Katholieke achtergrond
komt dan ook meteen het programma ‘Zonnebloem’
tevoorschijn. Wekelijks kwam dit programma, dat
onder leiding van Alex van Wayenburg en Jo Elk-
houdt werd gebracht, iedere week diverse ma-
len voorbij. Al in 1965 kon de 3500ste uitzending
worden gevierd, hetgeen een lange successtory
kan worden genoemd voor een radioprogramma.
In een teruggevonden interview met Van
Wayenburg stelde hij eigenlijk voor de microfoon
nooit over ‘zieken’ te hebben gepraat: ‘Gebruik
dat woord niet. Ik praat nooit over zieken voor de
microfoon. Zeg liever: voor tijdelijk
uitgerangeerden. Het gaat er om de mensen uit
hun isolement te halen. Ze kunnen zich zo ver-
schrikkelijk eenzaam vinden en daarom spreek ik
ook nooit over ‘uitzendingen’ maar over ‘radio-
bijeenkomsten’.

Er wordt dan ook gesteld dat, sinds de start van
het programma in 1945, hij heeft gestreefd een
stuk moderne naastenliefde waar te maken. De
vroege start gebeurde bij Radio Herrijzend Ne-
derland, waarna het programma later, in 1946,
naar de KRO zou verhuizen. Het was niet alleen
het programma dat de luisteraarsbond, ook werd
de vereniging ‘De Zonnebloem’ opgericht, die de
luisteraars moesten binden. Lokale sub-
verenigingen moesten zorgen voor een stuk wel-
fare, waarbij zieken ‘massaal’ door leden van de
vereniging thuis en in ziekenhuizen door voor
hen vreemden werden bezocht en bezig gehou-
den.

Wayenburg zorgde er ook altijd voor dat er talent
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in zijn programma aanwezig was en het pro-
gramma, dat uiteraard ontzettend goed beluisterd
werd, kan worden gezien als een springplank
voor vele later grote artiesten. Zo kunnen bijvoor-
beeld Corrie Brokken en Jules de Corte, het Coctail
Trio, Tony Eyk (die met zijn zus optrad)  en ‘De
Boertjes van Buuten’, onder leiding van Kees
Schilperoort  genoemd worden als personen die
hun eerste stappen binnen de artiestenwereld
maakten in het programma ‘De Zonnebloem’. Het
programma had ook nooit te zware onderwer-
pen, want daar zaten de zieke medemensen niet
op te wachten. Het moest vooral ontspannend
overkomen en men moest er naar uitkijken de vol-
gende dag weer op af te kunnen stemmen. Antoon
Mertens was de persoon die lange tijd verant-
woordelijk was om een stukje actualiteit in het
programma te brengen. Immers ook de zieke me-
demens diende op de hoogte te worden gehou-
den van de nieuwe gebeurtenissen, om op die
manier te voorkomen dat ze in een al te groot
isolement zouden komen. Niet alleen vanuit de stu-
dio werden de programma’s gebracht maar ook
vanuit de ziekenhuizen en sanatoria.

Ze, de zieke medemensen, werden niet alleen
gefêteerd met een ruime schat aan leuke onder-
werpen in de zeer frequent terugkerende pro-
gramma’s. De medemens werd opgeroepen ruim-
schoots te dokken om de zieken iets extra’s te
kunnen brengen. Vele jaren lang werd in het na-
jaar de actie ‘Zon in de schoorsteen’ gehouden. U
begrijpt het al, voor Sinterklaas diende geld dan
wel goederen geschonken te worden om die vele
‘tijdelijk uitgerangeerden’ te voorzien van een leuk
pakket met goederen ter viering van Sinterklaas.
Wel werd de luisteraar gevraagd er een persoon-
lijk tintje aan toe te voegen door middel van een
opbeurende brief, die weer wat zonneschijn in
het leven van de betrokkene kon brengen.

De destijds opgerichte Stichting ‘De
Zonnebloem’ bestaat anno 2002 al
53 jaar en is nog steeds actief. Ver-
spreid over het land hebben ze rond
de 1500 afdelingen. In de meeste ste-

den en dorpen is de samenwerking tussen de
kerk en de Zonnebloem erg goed, bijvoorbeeld bij
de organisatie van ziekentriduüms (ziekendrie-
daagse). Tevens verzorgt De Zonnebloem dag-
tochten en feesten en heeft men een theater-
tournee. Men organiseert vakanties waarbij ver-
pleegkundige zorg wordt verleend. Maar vooral
is de Zonnebloem een vereniging waarbij vrijwil-
ligers zijn aangesloten die zieken bezoeken. Je
kunt er ook terecht voor scholing en begeleiding

van vrijwilligers die dat werk doen.

In Aether, het blad van het NAA over de historie
van de omroep in Nederland, verscheen dit jaar
een verhaal van Ynne Claassen, waarin ze
meldde dat in het Nationaal Audio Visueel Archief
liefst 722 uitzendingen beschreven zijn van het
programma ‘De Zonnebloem’ en wel uit de pe-
riode 1947 tot en met 1969. Uiteraard bij lange na
niet alle. De beschrijvingen waren mogelijk ge-
maakt middels een prachtige vondst op de zolder
van het oude KRO gebouw in 1998. Het materi-
aal, dat op plaat en band was vastgelegd, is in-
middels overgezet op DAT banden. Tot in de ja-
ren tachtig van de vorige eeuw gingen de uitzen-
dingen door en na 1968, toen Alex van Wayenburg
afscheid nam, kwam de presentatie in handen
van Wil van Neerven. Maar er waren ook inval-
presentatoren in de personen van onder meer
Fons Disch, Manus Willemse en Wim Quint. In-
middels heeft het NAA terecht een CD uitgebracht
met herinneringen aan de teruggevonden platen
en banden onder de titel ‘Houdt de zonzij’.

AV R O ' s
Palet met
T o s c a
Hoogduin,
C a r s
Toneman
en Jan

Koopman.

AVRO’s Palet
Bij de AVRO was er op dinsdagmorgen een pro-
gramma voor de zieken die eruit ging onder de
noemer ‘AVRO’s Palet’ dat onder leiding stond
van Joop Koopman. Ook daar het streven de zie-
ken uit hun isolement te halen middels ontspan-
ning en het brengen van actualiteiten en nieuws.
Maar dat moest wel gerelateerd zijn aan het ge-
geven dat dit de doelgroep, de zieken, moest
opmonteren. Voor dit deel van het programma
was in de jaren zestig Tosca Hoogduin (wat een
prachtige stem had deze vrouw) verantwoorde-
lijk. Maar ondanks dat de AVRO geen Christelijke
achtergrond had, bracht men ook een dominee in
het spel in de persoon van Zeemans dominee
Bodaan, ook wel de zingende dominee genoemd.
Hij was bekend om zijn pittige maar ook zilte toe-
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spraakjes. Maar er waren meer vaste gasten in
het programma om de zieke luisteraar op te fris-
sen dan wel kennis bij te brengen. Cécile
Dreesman was er bijvoorbeeld om de kunst van
het borduren, ook toch een ontspannende bezig-
heid, tot in de kleinste draadjes duidelijk te maken.
Muzikale onderdelen van AVRO’s ‘Palet’ werden
opgediend door Mary Micon, Chris van Hoorn en
Joop Stokkermans. Hierbij niet alleen aandacht voor
de Nederlandse muziek en cabaretscène, maar
ook van buitenlandse artiesten als Peter Nero en
de formatie Los Indios Tabajaros. Uit Nederland
trouwens artiesten die bekend en minder bekend
werden als Ilonka Biluska, The Sheperds. Louis
van Dijk en zeer regelmatig het Draaiorgel ‘De Ara-
bier’, dat van origine de Martinistad Groningen als
basis had, voordat eigenaar Perlée het orgel weer
terughaalde naar Amsterdam.

Onder de hoogtezon: Rien van der Schee, J. Oskamp en Boy Honing

Onder de hoogtezon
De redactie van het NCRV programma ‘Onder de
hoogtezon’ claimde in 1965 gemiddeld 200 brie-
ven per dag te ontvangen. De man achter het
programma was een, voor de begrippen van toen,
een vroeg verantwoordelijke. Rien van der Schee
was slechts dertig jaar en was in 1965 pas sinds
een jaar verantwoordelijk voor dit verzoekplaten-
programma voor de zieke medemens. Volgens
eigen woorden wilde hij er zoveel mogelijk een
magazineachtig programma van maken zonder al
te veel te preken, zoals destijds bij de NCRV toch
vaak voor kwam. Toch was er in het programma
wel een dominee, die voorbij kwam. Hij kreeg de
naam ‘Hoogtezon dominee’ mee en was ds.
Oskamp uit het mooie Baarn. Gelukkig had hij de
goede toon om luisteraars van diverse pluimage
regelmatig aan de radio te doen kluisteren. Een
ander vast item in ‘Onder de hoogtezon’ was de
rubriek ‘Rondvraag’, waarin men goederen kon
aanbieden en aanvragen. En een bekend nieuws-
lezer gedurende decennia, Donald de Marcas,
zong met bepaalde regelmaat volksliedjes in het
programma, terwijl er ook een puzzelrubriek met
Nol Gobbitz was. Het Nederlandse Rode Kruis

had ook een vaste plek, waarbij vooral het doel
was de luisteraars bezig te houden en niet te
veel te laten denken aan hun ziekte. Het pro-
gramma was wekelijks op de woensdag en vrij-
dag  te beluisteren.

Ziekenomroep
En ikzelf was dermate onder de indruk van de
kracht van dergelijke programma’s dat ik in 1969
besloot me aan te sluiten bij een ziekenomroep. U
raadt het al: de eerste stap werd gedaan binnen
de ziekenomroep die in de jaren vijftig was opge-
zet door de nonnen van het Rooms Katholieke
Ziekenhuis in Groningen. ‘Halte Lijn 4’ heette de
omroep en ik mocht eens per week een verzoek-
platenprogramma presenteren. In 1972 nam ik het
programmaleiderschap op mijn nek om met een
bijna compleet nieuw team in 1973 een volwaar-
dige omroep, onder de naam ‘Studio 73’, met een
nieuwe door ons zelf gebouwde studio te mogen
opstarten. Daarnaast heeft een deel van de groep
jarenlang de omroep gerund in het sanatorium
Beatrixoord in Haren onder de naam ‘West Point
BBMS’. Daar was de band met de luisteraar trou-
wens veel hechter te noemen, immers men ver-
bleef daar destijds voor zeer lange periodes. In
1978, nadat we een groot keten van samenwer-
king met andere omroepen hadden opgebouwd,
besloot ik de horizon verder te verbreden en sa-
men met een aantal voormalige medewerkers een
productiefirma op te zetten, Park Radio Producties,
met programma’s en programma-items, die kant
en klaar werden aangeleverd aan diverse om-
roepen; programma’s vooral met een informatief
karakter. Maar aan alles komt eens een einde.
Want zie zelf in, het nut van programma’s spe-
ciaal gericht op zieken, kreeg op een bepaald
moment een onnuttig doel. Steeds meer aanbod
aan radiostations, de televisie deed haar intrede
in de zieken-
huizen en er
werd steeds
minder ge-
luisterd naar
al die programma’s verzorgd door vrijwilligers.
Vele ziekenhuizen hebben nog steeds een interne
omroep en in Groningen is er bij de Martinomroep,
dat is ontstaan nadat het RKZ en dus ook ‘Studio
73’ van naam veranderde, een medewerker die
plichtsgetrouw iedere dinsdagavond nog zijn
verzoekplatenprogramma voor de zieke mede-
mens presenteert. Het is Hans Spijkerman, die
ook wel de bijnaam ‘Umberto Spicerero’ had, die
telkens weer de verzoeken van de luisteraars
met ‘grap en grol’ begeleidt. Alleen is het aantal
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Hans Knot, Studio 73 (1973)

verzoeken uiteraard drastisch teruggenomen in
aantal. De patiënt heeft veel meer mogelijkheden
gekregen tijdens het verblijf in de ziekenhuizen.
In het Academisch Ziekenhuis te Groningen is
zelfs sinds kort een internetcafé geopend waar-
bij de zieke medemens dezelfde mogelijkheden
hebben als u en ik thuis. De wereld is voor de
zieke medemens daarmee helemaal opengebro-
ken.

HANS KNOT

Gebruikte literatuur: Goede Ontvangst,  jaargangen 1964 en 1965; Aether
jaargang 2002; AVRO 75 jaar uitzendkracht door Hillen, Jan Daan en
Arens, Juun, Hilversum 1998; Zestig Jaar KRO Radio; uit de geschie-
denis van een omroep, door Manning, AF. Baarn, Ambo 1985; Archief
Freewave Media Magazine, Groningen.
Foto’s en illustraties: NAA, Bert Bossink en Archief Hans Knot, Jelle
Boonstra en Jan van Heeren.

SMC OVERDENKING

Jaren geleden, om precies te zijn in het jaar 1968,
besloot ene Sammie Italiaander, directeur van het
mediabureau Egmond, destijds gevestigd aan de
Amsterdamse Oude Zijds Achterburgwal, om aan
de oproep van de Vredesactivist Abie Nathan
gehoor te geven en een landelijke collecte te star-
ten voor een op te richten vredesstation The Voice
of Peace. Dit station zou later vanaf een schip,
de MV Cito, voor de kust bij Israël komen te liggen
om vredesboodschappen uit te zenden gelar-
deerd met pop muziek. Sammie Italiaander kende
ik, want het bureau Egmond was een onderdeel
van de Uitgeverij Diligentia, waar ik zelf op dat
moment werkte. Zo stond ik ergens in 1969 te
collecteren op de Dam te Amsterdam.

Zoals bekend kwam dat Vredesstation er snel,
dat wil zeggen de boot werd aangeschaft van
de ontvangen gelden en verdween richting Zuid

Frankrijk, naar de havenplaats Marseille, waar
eerst nog wat dames van lichte zeden overuren
moesten maken om olie en voedsel te kunnen
verschaffen voor de oversteek naar Amerika,
alwaar de zenders en verdere apparatuur beno-
digd voor het runnen van een radiostation vanaf
een schip, ingebouwd moesten worden.

Uiteindelijk is het vredesschip, zoals u allen weet,
er in 1973 voor de kust van Israël gekomen.  Di-
verse deejays van onder meer Radio Caroline
hebben daar gewerkt en hadden er de tijd van
hun leven en bovendien was het station ook een
prachtige leerschool. Ongetwijfeld heeft de komst
van de Voice of Peace in Israël heilzaam gewerkt,
al zou je dat thans niet meer zeggen als je de
narigheid in krant leest en op de televisie beziet.

Die narigheid heeft zich thans ook uitgebreid naar
Nederland en (dat moeten we niet vergeten) naar
de ons omringende landen. Botsende culturen en
botsende godsdiensten. Na de 11e september
2001 escaleerde het helemaal. Moslims worden
met de nodige wantrouwen bekeken en bij warme
dagen horen tegenwoordig rellende moslim-
jongeren.  De overheid weet dit al jaren dat een
ander kan escaleren, maar in onze cultuur is het
horen, zien en zwijgen. Vooral zwijgen, als je
hardop zegt wat je denkt, dan negeer je de Ne-
derlandse cultuur.  Zoals u allen bekend is, werd
er begin 2002 een nieuwe partij opgericht, waar-
bij de partijmensen hardop ging zeggen wat ve-
len dachten. Ongehoord in de Nederlandse poli-
tiek. Dit hardop zeggen, wat men tot dusverre
uitsluitend dacht, werkte polariserend. Een
extremist uit de uiterst linkse hoek heeft kans ge-
zien om ongehinderd het mediapark binnen te ko-
men waar Pim Fortuyn net te gast was geweest
bij het 3 FM programma van Ruud de Wild.

Wat deze 56 pistoolschoten teweeg heeft ge-
bracht moge bekend zijn. Het ‘paars’ was in een
klap failliet. Keihard kwamen de problemen op
maatschappelijk gebied op straat te liggen.  Eén
van die problemen: de controverse tussen de
Moslims en het Christendom, waarvan we eind
2001 gedacht hadden dat de gemoederen be-

MV Peace in New York 1972                                             © Hans Knot

SMC
OVERDENKING
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HET VOORMALIGE VERONICASCHIP DE
NORDERNEY

Schip bleef op zee
Toen het zendschip van Radio Veronica, de
Norderney, dat in november 1964 in gebruik werd
genomen, na de closedown van het station als
gevolg van de invoering van de anti zeezender
wet (31.8.1974) toch op zee bleef liggen, gonsde
het van geruchten. Zo stond in oktober 1974 in
diverse kranten te lezen dat het station vanaf het
zendschip zou terugkeren. Toenmalig mede-
directeur Bull (Hendrik) Verwey reageerde des-
tijds: ‘Ik pieker er niet over vanaf zee terug te
keren. Ze sturen de hele vloot op ons af als we
dat zouden doen.’ Wel werd het schip goed on-
derhouden door hetzelfde boordteam, dat voor-
heen tijdens de uitzendperiode van Radio Veronica
als zeezender bijna tien jaar lang het onderhoud
had gepleegd. Namen als Arie van der Zwan,
José van Groningen, Arie de Ruiter, Ko van Iep-
eren, Jaap Borst, Maarten Reus en anderen mo-
gen dan ook zeker worden genoemd. In decem-
ber 1974 verklaarde Verwey aan het Algemeen
Dagblad dat het niet al te lang meer zou duren
alvorens het schip naar binnen zou worden ge-
haald. Reden was dat het schip niet altijd doel-
loos er kon blijven liggen en wachten op een ko-

daard waren, blijkt allesbehalve waar te zijn. De
Verenigde Staten verwachten opnieuw aansla-
gen en dat zal betekenen dat ook in Nederland
bevolkingsgroepen tegenover elkaar zullen ko-
men te staan. Dag in dag uit berichten de Neder-
landse media over dit soort problematiek, echter
het zal een goede zaak zijn dat niet alleen in Israël
maar ook in Nederland een soort vredesstation
gaat komen, waarin tussen de muziek door zo-
wel Christenen, Joden als Moslims hun zegje kun-
nen doen, zodat er tussen de bevolkingsgroepen
wat meer begrip voor elkaar komt. Harry de Win-
ter zag enige maanden geleden af van een
nieuwe Voice of Peace voor de Israëlische kust.
Ik denk dat hij het nu wat dichter bij huis mag
zoeken. Oké, er zijn gelukkig nog geen sluipschut-
ters in de Nederlandse straten, echter wie had
verwacht dat er politieke aanslagen worden ge-
pleegd in ons rustige Nederlandje? Bij ons ge-
beurt toch alles 50 jaar later? Niet dus, 39 jaar na
de moord op Kennedy gebeurt hetzelfde bij ons.
Het wordt dus tijd voor de Voice of Peace.

ROB OLTHOF

Nieuws uit Amerika

Clinton wil talkshow en veel geld
Eén van de ambities die de voormalige Ameri-
kaanse president Clinton nog heeft is een con-
tract te krijgen voor de presentatie van een eigen
talkshow. Maar daar moet dan wel wat tegen-
over staan,want graag wil hij net zo rijk worden
als Oprah Winfrey. Hij lijkt in onderhandeling met
NBC te zijn maar voor een bedrag onder de 50
miljoen dollar wenst hij de presentatie niet te doen.
Dan hebben we het wel over een jaarlijks inko-
men. In een andere krant meldt Clinton dat het één
en ander wel aardig is maar hij denkt dat het niet
te realiseren is vanwege zijn verleden. Niet dui-
delijk is of hij zijn presidentieel of één van zijn
andere ‘verledens’ bedoelde.

Toch weer vooruitgang geboekt
Na een miserabele periode binnen de Amerikaanse
radio-industrie begint de horizon weer enigszins
te gloren. Zo werd recentelijk bekend dat de winst
voor Clear Channel Communications in het eerste
kwartaal van het huidige boekjaar uitliep op 90
miljoen dollar. In het daaraan voorafgaande jaar
werd er door dezelfde onderneming een totaal
verlies geleden van 309 miljoen dollar.

RENE BURCKSEN EN JAN HENDRIK KRUIDENIER

NIEUWS UIT AMERIKA

HET VOORMALIGE VERONICASCHIP

“DE NORDERNEY”
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We gaan terug naar augustus 1974. De
laatste dag van die maand namen zowel Radio
Veronica, Radio Noordzee als Radio Atlantis af-
scheid van hun luisteraars. De uitzendingen van
deze commerciële stations vanaf schepen voor
de Nederlandse kust werden onmogelijk gemaakt
door de invoering van een wet, waarbij het per 1
september van dat jaar strafbaar werd mee te
werken aan een dergelijk station, de schepen te
bevoorraden dan wel te adverteren op een zee-
zender. Het schip van Radio Noordzee, de MEBO
II, werd de haven van Slikkerveer ingevaren. Die
van Radio Atlantis, de MV Jeanine, kreeg een
voorlopige rustplaats in de haven van Vlissingen
en werd later gesloopt. Maar de Norderney, het
zendschip van Radio Veronica, bleef voor de kust
in internationale wateren verankerd. Hans Knot
kijkt in grote lijnen terug op wat er in realiteit de
afgelopen 25 jaar met het voormalige zendschip
is gebeurd. Maar er zijn ook andere mensen, die
liever andere doelen voor het voormalige
Veronicaschip voor ogen hadden. Eén van hen is
Martien van Pinxteren, die zijn liefde voor het schip

op zijn eigen manier vervolgens beschrijft.
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per zou alleen al 30.000 gulden per maand kos-
ten; let wel voor die tijd een enorm hoog bedrag.

Testtoon
Begin maart 1975 waren er andermaal berichten
te lezen in de kranten als zou er weer een station
terugkeren vanaf het zendschip, dat voor de kust
van Scheveningen in internationale wateren lag
verankerd. Reden was dat enkele radiofanaten
een regelmatig terugkerende testtoon hadden
gehoord op de 557 kHz, de oude frequentie van
Radio Veronica. Verwey: ‘Er wordt wel vaker
getest door amateurs op onze oude frequentie
en men gaat zelfs zo ver door te zeggen dat men
naar Radio Veronica luistert. De kristallen van de
zenders, aan boord van de Norderney, zijn er
destijds door José van Groningen uitgehaald en
liggen veilig bij mij thuis op zolder.’ In augustus
1975 werd besloten de Norderney naar binnen
te laten slepen, daar zich geen echt geïnteres-
seerde kopers voor het zendschip dan wel de
zendinstallatie hadden aangemeld. Op 10 augus-
tus werd, onder leiding van kapitein Arie de Rui-
ter, de 400 meter lange ankerketting binnenge-
haald en een dag later begon de sleep van de MV
Norderney. Het schip werd door de sleepboot
Piranha II van rederij Elswijk BV in noordweste-
lijke richting naar land gebracht.

De ‘triomf’ van Neuteboom
Maar al voordat de kust werd bereikt kwam in
nationale wateren een aantal agenten van de
Rijkspolitie ter Water aan boord en bij aankomst in
de haven van IJmuiden werd men opgewacht
door een kleine schare van Veronicafans. De
tocht ging via het Noordzeekanaal richting Am-
sterdam. Ver voordat het voormalige zendschip
van Radio Veronica in de haven werd afgemeerd
kwam dhr. Neuteboom van de toenmalige Radio
Controledienst, vergezeld van collega Eijer aan
boord om beslag te leggen op de zendapparatuur.
Verwey hierover: ‘Het was eindelijk zijn grote dag
want hij mocht aan boord van het zendschip om
handelend te kunnen optreden. Ze waren totaal
verbaasd hoe het één en ander technisch was
aangebracht. Hij vertelde me trouwens dat er echt
nooit meldingen waren binnengekomen dat we
storingen hadden veroorzaakt op andere fre-
quenties. En dan te bedenken dat hij er bijna 11
jaar op had gewacht het schip te mogen betre-
den.’ Eerst kreeg het schip een plek in het IJ om
de volgende dag naar de Douanehaven te wor-
den gesleept. Daar werden de zenders uitge-
bouwd, verzegeld en opgeslagen op de boerde-
rij van Verwey in Breukeleveen. Tegelijkertijd dient
vermeld te worden dat Neuteboom daar zeer re-

gelmatig kwam kijken of alles nog intact was en
om een flinke neut met Verwey te drinken.

TV-decorstuk
Rob Out, destijds de woordvoerder van de
Veronica Omroep Organisatie (VOO), stelde dat
men plannen had het schip, met haar rijke ge-
schiedenis, een plek te geven in een haven aan
het IJsselmeer, waarbij er een optie was voor
Volendam dan wel Lelystad. Doel was het inrich-
ten van een zeezendermuseum. Maar in het voor-
jaar van 1976 lag het schip al in een andere ha-
ven, die van Zaandam. Daar werden op 14 april
enkele opnamen gemaakt voor de eerste televi-
sie-uitzending van de VOO, die op 21 april  1976
werd uitgezonden. Onder meer waren Earth and
Fire en de George Baker Selection te zien met
een optreden vanaf het voormalige zendschip.
Op 8 augustus 1977 lag het zendschip trouwens
weer voor de Nederlandse kust ter hoogte van
het strand van Scheveningen. Het diende als de-
cor voor de marathonuitzendingen op radio en
televisie onder de noemer ‘The Day the music
died’. Hierin veel aandacht aan de historie van de
radio vanaf zee in de periode 1958 tot en met
1977. Immers waren op dat moment nog stations
als Radio Mi Amigo, Radio Caroline en The Voice
of Peace vanaf internationale wateren actief.
Duizenden waren aanwezig op het strand, niet
alleen voor de vele internationale en nationale
artiesten, die er optraden, maar ook om nog een
keer het zendschip voor de kust te kunnen aan-
schouwen. Na de uitzendingen ging het schip
terug naar de haven van Zaandam.

Dordrecht
Op 10 juli 1978 werd
het schip andermaal
versleept en wel rich-
ting de Kalkhaven in
Dordrecht (foto). Eige-
naar van de Kalk-
haven BV was de
heer I. van Mooren,
die de Norderney er
heen liet slepen als
nieuwe eigenaar van
het schip, onder de
noemer ‘De Stichting
Veronica Schip’. In de

haven wilde hij het nodige onderhoud laten ple-
gen om later een officiële ligplaats te verkrijgen.
Hij had echter geen rekening gehouden met de
gemeente, want maanden later kreeg hij het defi-
nitieve ‘nee’ als antwoord op zijn aanvraag. Er
zou geen ruimte zijn volgens de gemeente. De
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kranten gaven als reden aan dat men niet zat te
wachten op een grote aanloop van jongeren die
het schip wensten te bezoeken, het zou alleen
maar voor ‘oploopjes en relletjes’ kunnen zorgen.
Ook zouden de verbouwingskosten, geschat een
750.000 gulden, veel te hoog zijn en de donateurs,
die door de Stichting waren geworven, konden
dit bedrag bij lange na niet opbrengen. Een droom
van Van Mooren werd geen werkelijkheid. Het
schip zou er toch jaren blijven liggen, hoewel op
drie verschillende plekken in de omgeving van
Dordrecht.

Ontsnapt aan de sloop
Pas in 1981 kwam er weer nieuws naar buiten
toen Jan Parent me meldde dat het voormalige
zendschip waarschijnlijk een definitieve laatste
plek had gekregen op de werf van de firma van
Marel bij Ouwerkerk in Zeeland. Bij deze werf
was in het verleden al een einde gemaakt, via
sloop, aan het bestaan van de MV Fredericia van
Radio Caroline en Parent ging er, net als vele an-
deren, van uit dat de Norderney zou worden ge-
sloopt. Ik ben toen, samen met vriend Paul Jan de
Haan,  een kijkje gaan nemen en het bleek dat er
binnen in het schip het nodige sloopwerk al was
verricht en dat er eigenlijk kon worden gesteld
dat er een grote ruimte was gecreëerd middels
het deels slopen van studio’s, technische ruim-
ten en verblijven van de bemanning. Maar Van
Marel, die ons zeer gastvrij ontving, liet ons niet
alleen vol trots de bel van de MV Fredericia zien
maar vertelde ook dat er plannen waren om het
schip als restaurant te gaan inrichten. Er was
door een aantal mensen belangstelling getoond
en spoedig zou er volgens hem een beslissing
worden genomen. Niet veel later hoorde ik het

goede bericht dat de
Norderney was ver-
kocht aan de
restaurantexploitant
en scheeps-
restaurateur Jan
Groeneweg, die het
wilde verbouwen op
één van zijn werven.
Hij koos voor zijn
werf in het Groninger
haventje Zoutkamp
(foto), alwaar het in de
december 1981 aan-
kwam.

Drijvende discotheek
In januari 1982 bracht ik er, samen met Marcel
Poelman, een bezoek. Jan vertelde dat hij het schip

voor niet al te veel geld had gekocht maar wel
voldoende aan Van Mooren had gegeven zodat
hij zijn financiële verplichtingen aan de haven-
autoriteiten van Dordrecht kon voldoen om op die
manier een faillissement te voorkomen, hetgeen
later alsnog zou worden doorgezet. In de haven
van Zoutkamp werd vervolgens langdurig en kei-
hard gewerkt. De ballast werd uit het schip ge-
haald (zie foto van grindbak)

en daarna zou de ver-
bouwing tot discotheek
worden aangevangen.
Jan Groeneweg stelde
dat hij een optie had om
het schip in de haven
van Terschelling af te meren, maar dat de beno-
digde vergunningen er nog niet waren. Als alter-
natief was er volgens hem de mogelijkheid het
schip een plek te geven in de haven van Zout-
kamp. En dat werd het uiteindelijk ook. De offi-
ciële opening van de Veronica Discotheek vond
op woensdag 26 mei 1983 plaats door burge-
meester Van der Vliet van de gemeente Ulrum,
waar Zoutkamp een onderdeel van was.

Verhuurd
Tijdelijk was de aanwezigheid van de Norderney
een attractie maar alras bleek dat de exploitatie
geen succes werd en Groeneweg besloot huur-
ders voor de discotheek te zoeken. Allereerst
ging de Norderney voor enkele maanden naar
het Gelderse Doesburg maar in het voorjaar van
1984 bleek dat ook daar niet het succes te ver-
wachten was. Op Koninginnedag van dat jaar
was het de oud Vlissinger Rob Koster, die het
schip van Groeneweg had gehuurd, die het an-
dermaal liet openen en wel in de haven van
Middelburg. De daarop volgende periode  was
het schip een redelijk goed bezochte plek, waar-
bij het vooral in de zomermaanden een extra at-
tractie was voor de in Zeeland vertoevende bad-
gasten dan wel vakantiegangers.

Sail ‘85
In de zomer van 1985 vond eigenaar Groeneweg
het tijd het schip weer voor een ander doel in te
zetten en wel voor de grote manifestatie ‘Sail 85’.
Hij dacht er veel geld te kunnen maken; duizen-
den mensen die het schip zouden kunnen bezoe-
ken. Hij huurde een organisatie in, die niet alleen
via folders mensen moest trekken naar de
Norderney, maar ook voor de inrichting van een
tentoonstelling moest zorgdragen. Daarnaast
moest het laatste uur van Radio Veronica in grote
oplage aan de man worden gebracht, evenals
posters van het schip. Op de een of andere ma-
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nier klikte het niet tussen Groene-
weg en de ingehuurde persoon
en totaal onverwacht stond op
een maandagmiddag, rond de klok
van half vijf wijst mijn dagboek
aan, Jan Groeneweg bij mij voor
de deur. Gekleed in een blauwe
overall, klompen aan, maar wel
gewapend met de eerste mobiele
telefoon die ik ooit in mijn leven
zag, riep hij mijn hulp in om nog
enigszins het een en ander te red-
den. Het was ‘erg kort dag’ maar
we waren toch nog in staat een
redelijke tentoonstelling in te rich-
ten op het schip. De Norderney
lag echter niet op een gunstige
plek afgemeerd, waardoor het
aantal bezoekers aan het schip
toch tegenviel.

Omzwervingen
Na ‘Sail 85’ lag het voormalige
zendschip nog tot in het voorjaar
van 1986 afgemeerd in de haven
van Amsterdam. En dan 28 au-
gustus 1986. Aanwezig vele
mensen waaronder zangeres
Vannessa, die burgermeester
Hans Gruijter een kanonschot
zagen lossen ter opening van Dis-
cotheek Veronica aan de Ooster-
vaarderkade in Lelystad. Het zou
er een ‘definitieve’ ligplaats krij-
gen. Hoewel definitief. Men kreeg
een tijdelijke vergunning en al
spoedig bleek de jeugd voor veel
overlast te zorgen hetgeen, na
rellen op 15 maart 1987, resul-
teerde in de intrekking van de be-
nodigde vergunningen en ander-
maal was een droom ten einde.
Op 25 april 1987 bleek de
Norderney andermaal een
nieuwe ligplaats te hebben gekre-
gen. Dit maal in het zuiden van
het land en wel aan de
Hasseltkade in Maastricht. Een
hernieuwde poging de exploitatie
van de discotheek een nieuw le-
ven in te blazen. Het schip, zo
meldde de krant uit Limburg, was
eigendom van ‘Holiday Ships’ uit
Groningen en zou op 30 april haar
zoveelste officiële opening bele-
ven. Drie jaar lang was het schip

vervolgens, uitgezonderd een paar maanden in het Belgische
Luik, een attractie voor de gezellige Limburgers en hun vakantie-
gangers.

Maastricht                                                                                                         © Mark de Haan

Weg uit Maastricht
In januari 1991 besloot het gemeentebestuur van Maastricht dat
de Norderney ruimte moest maken voor de MV Nautica, een
verkoopschip. Desondanks werd de vergunning na overleg met
Groeneweg alsnog verlengd tot en met december 1991. Ook
daarna bleef het schip in Maastricht en in december 1992 ver-
schenen er in het dagblad ‘De Limburger’ berichten dat de ge-
meente plannen had het schip een andere ligplaats te geven aan
de Griend, hetgeen weer stuitte op de nodige tegenstand van de
bewoners in de omgeving van de toekomstige ligplaats. Stil werd
het lange tijd, totdat op 8 november 1993 Evert Stolman me meldde
dat er een einde zou komen aan de lange periode in Maastricht.
Er zou een concept contract zijn getekend met een aantal inwo-
ners van Leeuwarden om daar het schip in te gaan zetten als
partyschip. Op 11 november werd het schip versleept naar de
haven van Urk, waar de nodige werkzaamheden werden ver-
richt. Immers een schip dient ook eens voor onderhoud op het
droge te komen.

Naar Groningen
Het schip ging echter niet direct naar Leeuwarden want in ja-
nuari 1994 lag het afgemeerd aan de Oosterhamrikkade in Gro-
ningen. Groot onderhoud werd er vervolgens gepleegd in de
binnenzijde van het schip. De verbouwing was noodzakelijk om
te kunnen voldoen aan de nieuwe standaard van veiligheids-
eisen binnen de horeca in ons land. Andermaal werd het stil
totdat ik vernam dat eigenaar Groeneweg een
haalbaarheidsonderzoek had laten plegen tot exploitatie van het
schip op Aruba. Het bleek al snel dat een eventuele overtocht
naar de West veel te veel geld zou kosten. Maar het bleek alleen
maar een dekmantel om plannen tot exploitatie in Leeuwarden
niet te veel in de publiciteit te brengen. Immers, het gemeentebe-
stuur van Leeuwarden zag niet te veel in de plannen daar men bij
de collega’s in Maastricht informatie had ingewonnen en niets
zag in het verlenen van een vergunning aan de toekomstige
exploitant Piet Kabel.

Toch een vergunning
Het kwam op 16 februari zelfs tot een rechtszaak, waarin de
toekomstige exploitant een ligplaats opeiste. Men kreeg geen
gelijk maar legde een nieuw plan voor. Op 11 april 1994 werd dit
ook afgewezen vanwege het feit dat bij de eventuele ligplaats,
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vlak bij de toenmalige Frieslandhallen, niet genoeg
parkeerplaatsen voorhanden zouden zijn. De toe-
komst van het voormalige zendschip zou in april
toch een andere wending nemen, toen bleek dat
Groeneweg in onderhandeling was geweest met
Peter Sälzer uit Emden. Hij wilde het schip inzet-
ten tijdens de zogenaamde ‘Matjesweek’ in de
haven van zijn woonplaats. Als het succes zou
hebben zou het schip gedurende lange tijd aldaar
verblijven. Maar op 16 mei werd al bekend dat het
contract was opgezegd. Wel zou het schip nog
geruime tijd in Emden verblijven (foto). Pas op 30

juni werd, via Delfzijl, de terugweg naar Gronin-
gen begonnen. Het lag andermaal op dezelfde
plek in Groningen te wachten op exploitant num-
mer zoveel. Op 13 oktober 1994 dan plotseling
het bericht in de Leeuwarder Courant dat het
gemeentebestuur toch wel oren had om een ver-
gunning te verlenen, hoewel een tijdelijke. Het
schip kreeg een plek en wel aan de
Harlingertrekweg in de Friese hoofdstad. Op 21
oktober arriveerde de Norderney, getrokken door
twee sleepboten (de Gruno II en Gruno III) om half
zes in de middag bij haar nieuwe ligplaats.

Naam ‘Veronica’ blijft
Prachtig mooi werd was het op de 3e november
1994 toen oud Veronicadirecteur Bull Verwey di-
verse pogingen deed een fles champagne tegen
de scheepswand kapot te gooien ter viering van
het gegeven dat de officiële opening van het
Partyschip Grand Café Veronica een feit was.
Maar niet iedereen was blij. Een juridisch advi-
seur van de VOO besloot een kort geding in 1995
aan te spannen waarbij onder meer werd geëist
dat de naam ‘Veronica’ van het schip diende te
verdwijnen  als wel alle uitingen in de vorm van
stickers, videobeelden en audio-geluiden die be-
trekking hadden op Veronica. Een belachelijke
rechtszaak waarbij uiteindelijk ikzelf heb kunnen
duidelijk maken dat het aanwezig zijn van de naam
op de zijkant van het schip een historische uiting
was, die al werd aangebracht in november 1964

op zee, een periode dat er nog 9 jaar lang geen
sprake zou zijn van de naam ‘Veronica Omroep
Organisatie’.

Grolsch
In 1997 zouden de exploitanten van het Grand
Café failliet worden verklaard en nam Jan Groene-
weg de grote stap in zee te gaan met bierbrou-
werij Grolsch. Een tienjarig contract tot exploita-
tie werd getekend en het Veronicaschip werd
Partyschip waarop vooral bedrijfsfeesten wer-
den gehouden. Uit het gehele land kwamen grote
groepen mensen naar het schip om te feesten,
totdat medio 2001 het schip een nieuwe bestem-
ming kreeg en wel in de haven van Antwerpen in
het Kempse Dok, alwaar het andermaal als
uitgaanscentrum wordt geëxploiteerd. Maar er
waren vele andere die ook wel plannen hadden
maar ze nooit hebben kunnen realiseren. Eén van
hen is Martien van Pinxteren die hierna graag zijn
verhaal kwijt wil inzake zijn streven de Norderney
in bezit te krijgen voor een totaal ander doel als
waarvoor het heden ten dage in Antwerpen wordt
ingezet.

Martien van Pinksteren vertelt
‘Tijdens de stranding van het Veronicaschip de
Norderney, op 2 april 1973, bezocht ik, in de da-
gen daarna, voor de eerste keer het schip en ik
mocht ook even aan boord van het schip komen.
Uniek was het om als zeventienjarige fan van
Veronica dit mee te mogen maken. Jaren later, in
1981, las ik in het Veronicablad, dat de Norderney
zou worden gesloopt. Vervolgens  heb ik de re-
dactie van het blad gebeld en zij hebben met toen
een telefoonnummer doorgegeven van de Firma
van de Marel. Het zou inderdaad worden ge-
sloopt als er niet snel een koper gevonden zou
worden. Ik vroeg naar de prijs van het schip en
hij zei me dat de sloopprijs 75.000 gulden moest
zijn. Ik zei daarop dat ik meteen naar de bank ging
om geld te regelen. Helaas hadden we net een
huis gekocht en dus kon de bank op dat moment
niets voor me doen. Toen ik drie dagen later te-
rugbelde, was het schip verkocht, vermoedelijk
aan Jan Groeneweg .

Weerzien
Het was in augustus 1997, tijdens mijn vakantie
in Friesland, dat ik weer een keer de Norderney
zag liggen. Via een kennis van mij wist ik dat hij in
Friesland moest liggen, want hij was ook tijdens
een vakantie in het schip geweest. Ik zei toen
tegen mijn vrouw, wat we tijdens de vakantie
doen maakt mij niet uit, als ik het Veronicaschip
maar kan zien. Dus het werd ondermeer de Friese
hoofdstad aandoen. Toen we op maandagmiddag
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in Leeuwarden aankwamen reden we na de af-
slag richting VVV en puur toevallig kwamen we
uit bij het schip. Het lag aan de kade van de
Harlingertrekweg en je kon via een loopbrug op
het schip komen. Het was roestig en het originele
dek was verhoogd. Verder lag het vol troep, zelfs
op het dak van de hut lag een hoop rotzooi. Ook
de kade voor het schip was begroeid met onkruid
en ook daar lag een hoop rommel. Ik zei tegen mijn
vrouw dat het met dit schip volgens mij niets meer
werd gedaan, en dat het misschien wel te koop
zou zijn.

Hartstikke gek
Haar reactie was direct: ‘Wat moet jij nou met dit
schip?’ Ik zei: ‘In Oirschot aan de haven leggen
en er woningen van maken.’ Nog directer was de
daarop volgende reactie: ‘Je bent hartstikke gek’,
maar de gedachte liet me niet meer los. Toen we
terug van vakantie waren, belde ik de maandag
daarop meteen de VVV van Leeuwarden of ze
daar misschien wisten wie de eigenaar van de
Norderney was. Ze gaven me het telefoonnum-
mer van Piet Kabel en ik heb het nummer meteen
gedraaid, Piet vertelde me dat hij niets meer met
het schip te maken had en dat ik Wout van de
Meer maar moest bellen en hij voegde eraan toe
dat hij er in de toekomst ook absoluut niets meer
mee te maken wilde hebben.

Telefoontjes
Wout van de Meer, voormalig Caroline-deejay
Peter de Vries, vertelde mij dat de eigenaar van
de Norderney  ‘Entertainment Internationaal BV’
uit Groningen was, en dat de heer Jan Groene-
weg daar de directeur van was. Dus naar Enter-
tainment BV gebeld en daar kreeg ik een mede-
werker, de heer Klaas Enter aan de telefoon. Jan
Groeneweg was op dat moment niet aanwezig,
en of de Norderney te koop was, kon Klaas Enter
me niet vertellen.Wel wist hij te vertellen, dat Brou-
werij Grolsch het schip voor een langere periode
huurde. Het contract liep volgens hem  vanaf 1994
met een duur van ene periode van tien jaar. Dus
de volgende actie was de meest logische. Ik tele-
foneerde met de firma Grolsch.
Van het kastje...
Via de telefoniste kreeg ik te horen dat de heer
Han Berendschot er alles over kon vertellen en ik
zou worden doorverbonden. Han Berendschot
vertelde mij dat het schip al enige tijd niet in ge-
bruik was, en dat de Grolsch een nieuwe huur-
der zocht. ‘Wil jij hem huren?’, vroeg hij me en ik
antwoordde:  ‘Nee, ik wil hem kopen’. Helaas kreeg
ik daarop een niet direct bevredigend antwoord:
‘Dan moet je niet bij ons zijn, maar bij Jan Groene-

weg van Entertainment BV zijn’.

Burgemeester
De dag erna, op dinsdagmiddag, ben ik naar de
bank geweest, met een paar foto’s van de
Norderney en ze de nodige vragen gesteld, waar-
onder: ‘Hoeveel geld kan ik van jullie lenen als ik
hier vijf vakantiewoningen in maak?’ Uitgaande
van de huurprijs kon er een miljoen gulden ge-
leend worden, terug te betalen over een periode
van vijfentwintig jaar. Later op die middag, kwam
ik de burgermeester en de verantwoordelijke wet-
houder van Oirschot tegen op een receptie. Ik
liep naar ze toe, en liet ze een foto zien van het
schip en vertelde ze over mijn plannen met het
voormalige zendschip van Radio Veronica:  ‘Ik wil
dit schip in de haven van Oirschot aanleggen,
kan dit?’ Het antwoord was: ‘Misschien wel, wat
wil je er mee doen? We hebben een discotheek in
het dorp, meer willen we er niet bij’. De burger-
meester vond het een leuk idee, maar de wet-
houder vond dat ik toch contact moest opnemen
met de ambtenaar van ruimtelijke ordening van-
wege het  bestemmingsplan.

Even slikken
Ook was het verstandig, zo vertelde hij me,  om
contact op te nemen met Rijkswaterstaat. Op de
woensdagmorgen heb ik naar Rijkswaterstaat in
Tilburg gebeld. Ik had van tevoren al de bruggen
van de A 58 opgemeten. (De rijksweg van Tilburg
naar Eindhoven) en de ophaalbruggen die over
het Wilhelminakanaal liggen. De Norderney kon er
net onder en tussen door, maar de mensen van
de Rijkswaterstaat vertelden mij dat de diepgang
van het kanaal twee meter was en de schepen

mochten niet breder zij dan zeven meter en twin-
tig centimeter.  Ook bij de gemeente Oirschot ver-
telde men dat het bestemmingsplan gewijzigd
moest worden en dat dit wel eens lang kon du-
ren. Op diezelfde woensdag kwam er een tele-
foontje van Jan Groeneweg:  ‘Wil jij het Veronica
schip kopen?’ Ik stelde dat dit aan de prijs zou
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liggen en of ik hem in de buurt van Oirschot er-
gens kon aanleggen. Het schip moest op dat mo-
ment 1,2 miljoen gulden kosten. En dat bedrag
was wel even slikken.

Op zoek naar een haven
Jan Groeneweg vertelde erbij, dat de huurder
(Grolsch) dan van het schip afging, en ik dus
naar de huur kon ik fluiten. Ik vertelde hem dat ik
er andere plannen mee had, maar dat dit toch te
duur was. Later heb ik hem op de Norderney
gesproken, maar van kopen was toen geen
sprake meer. Via het stratenboek van mijn broer
heb ik alle plaatsen langs de Maas opgezocht, die
mogelijk een haven hadden waar de Norderney
kon liggen.  Na gebeld te hebben met de gemeen-
ten Cuyck, Ravenstein, Megen, Heusden,
Nijmegen, Zevenbergen, Drimmelen, Bergen op
Zoom, Breda, Arcen, Venlo, en ‘s Hertogenbosch,
was er eindelijk goed bericht van de gemeente
Bergen. Aan het Leukemeer aan de Maas was
een nieuwe haven gebouwd voor recreatie en
aan het einde van die haven kon een schip van
grote omvang liggen. Via de ambtenaar grond-
zaken dhr. Cornelissen kwam ik in contact met de
wethouder dhr F. van der Maat (een gemakkelijk
te onthouden naam), die tegen me zei dat ik de
eigenaar van de haven ‘Het Leuke’ moest bellen.
Hij wilde het schip weer van mij huren als het
verbouwd was tot vakantiewoningen.

Bull Verweij bij de Norderney in Groningen 1994     © Jelle Boonstra

Rotzooi
Daarna heb ik Han Berendschot gebeld van de
Brouwerij Grolsch, maar die vertelde dat hij al-
leen maar een nieuwe huurder zocht.  Ik zei te-
gen hem dat lukt daar zo nooit, je moet eerst het
schip opknappen en de rotzooi opruimen. Ik
maakte een afspraak om te komen kijken. Op 23
september gingen Ben (kameraad van mij), en ik
kijken naar het schip. We mochten nu ook in het
schip. Ook de eigenaar Jan Groeneweg was

aanwezig in een blauwe overall vol smeer. Hij
had de generator aangezet, zodat er stroom aan
boord was. Op het dek tegen de bezemkast
brandde een klein tl-lampje, dat nogal wat geluid
produceerde.  Ik zei voor de grap tegen Jan dat
dit geen reclame was. “Geen probleem,” zei hij,
hij pakte een schroevendraaier, schroefde het
kapje eraf, pakte een hamer, sloeg het lampje ka-
pot, en schroefde het kapje er weer op. “Opge-
lost,” zei hij en liep naar binnen. Tegen mij heeft hij
niet meer gesproken. Ook wij gingen in het schip.
Het was binnen een grote rotzooi, vuilniszakken
vol rotzooi, die open waren en de troep lag over
de grond. Ook op het voorste gedeelte van het
schip, wat nog origineel is,  (bij de generator-
ruimte) was het een grote bende.

Meer gegadigden
Er bleken op dat moment nog twee gegadigden
voor het schip aanwezig, de ene kwam uit Rot-
terdam die zei, dat hij kwam voor Radio Noordzee
Nationaal, de anderen waren mensen van Turkse
afkomst (vader en zoon). De zoon voerde het
woord en wilde het schip naar Turkije verslepen
om daar een disco in te beginnen. We kregen
uitleg van de heer Berendschot over het schip
(de diepgang, de lengte, de oppervlakte, de
hoogte, en andere informatie) en er mocht gefo-
tografeerd  worden. We hebben toen nog een
video van het schip van onder tot boven en van
links tot rechts gemaakt. Het was een hele hap-
pening voor mij en ondanks de rotzooi vond ik
het prachtig.

Zwerver
Jan Groeneweg bleek geen prater want de ge-
sprekken liet hij over aan  Han Berendschot van
de brouwerij Grolsch. Achteraf logisch want die
zocht een huurder, het liefst in Leeuwarden.
Over het eventueel kopen van het schip was
beslist geen sprake; ook  Jan Groeneweg ont-
liep ons toen wij over het kopen van het schip
spraken. Regelmatig had ik vervolgens nog tele-
fonisch contact met de heren Han Berendschot
van de Grolsch en Klaas Enter, medewerker van

Entertainment BV. Dit gebeurde gemiddeld een keer
per maand, puur om op de hoogte te blijven. Een
kennis van mij, die regelmatig naar de FEC (het
beursgebouw in Leeuwarden) ging, hield me ook
op de hoogte. Hij vertelde mij onder meer dat er
een zwerver op het schip zat, in de tent voor de
hut. Toen ik later daar over sprak met Han Berend-
schot zei hij dat hij zo het schip een beetje in de
gaten kon houden.

Nogmaals naar de Norderneij
In april 1998 ging een partycentrum dicht in
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weer naar huis.

Verhuurd
Toen ik een maand later naar Grolsch belde zei
de heer Han Berendschot dat het schip was ver-
huurd aan het organisatieburo Carel Nout. Con-
tactpersoon bij Carel Nout BV was de heer
Waterlander. Na ontzettend veel moeite gedaan
te hebben om de Norderney te kopen voor een,
naar mijn idee, redelijke prijs om het naar Brabant
of Limburg of ergens aan de Maas te verslepen
om er ook nog maar iets mee te doen, ging de lol
toch wel over. Het was te duur voor 450 ton oud
ijzer en een brok nostalgie.

Veronica 1224
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan,
zeker toen ik hoorde dat in augustus 1999 plan-
nen waren om het oude Veronica terug in de
lucht te halen. Ik heb in juni 1999 naar Ad Bouman
gebeld. Hij bevestigde de plannen om een elf-
daagse comeback te verzorgen met oude
Veronica-programma’s via een zogenaamde
evenementenlicentie. Er mocht publiek aanwezig
zijn in Hotel Lapershoek, het voormalig  Veronica
studiogebouw. Ik zei nog tegen  hem waarom niet
via het schip kon worden uitgezonden maar, nee,
dat kostte teveel geld, want de eigenaar van het
schip deed het niet voor niets. Op de tweede dag
van de uitzendingen via de 1224 kHz. belde ik
naar Carel Nout BV en kreeg  dhr. Waterlander
aan de telefoon. Ik vroeg hem of wij nog een
keertje naar de Norderney mochten komen kijken.
Dat was prima en op 25 augustus kwamen mijn
broer Gerard en een kennis rond de middag bij de
Norderney aan. We werden vriendelijk ontvan-
gen en hebben het schip helemaal mogen bekij-
ken, de biertanks van Oranjeboom waren eruit
gesloopt; er werd via biervaatjes bier getapt en
niet meer via de tanks.

Vriendendienst
Ongeveer twee-  tot driemaal per maand was er
een themafeest (piratenfeest) op het schip. Bij
de generatorruimte was het nog een grote troep,
de dieseltank zat half vol. Er was hier en daar
geschilderd op het schip, de hut en de achterste
mast waren opnieuw wit geschilderd, naar mijn
gevoel té wit in plaats van gebroken wit. De voor-
ste mast was nog flink roestig. Op de vraag
waarom de Veronica-uitzendingen niet vanaf het
schip plaatsvonden, zei de heer Waterlander dat
het zo goed als rond was, maar op het allerlaat-
ste moment de organisatie (Gooiland Producties)
25.000 gulden vroeg, omdat het een goede re-
clame voor de eigenaren van het schip zou zijn.
Wij hadden er andere verhalen over gehoord,

Oirschot; de eigenaar had een huurcontract van
tien jaar en die was voorbij. Het hele personeel
kwam op straat te staan, ook de bedrijfsleider
Edwin Paridaans zat  daardoor zonder werk. Ik
kwam hem op straat in het dorp tegen en we
raakten aan de praat. Hij vertelde zijn verhaal en
ik zei voor de grap: “In Leeuwarden ligt nog een
schip, misschien is dat iets voor jou.” Hij wilde
best naar Leeuwarden verhuizen. Later liet ik hem
de video en de foto’s zien en het bleek duidelijk
dat hij wel zin in een avontuur in de Friese hoofd-
stad had. Later is er andermaal een afspraak
gemaakt met Han Berendschot van Grolsch, en
zijn we, samen met mijn vader, nogmaals naar de
Norderney geweest. Er was op die zwerver na
niets veranderd. Troosteloos lag het schip erbij.
We hebben gepraat over de huurprijs, twaalf-
duizend gulden per maand, en over een even-
tuele aanpassing van dit bedrag  viel niet te pra-
ten. Ik heb nog voorgesteld om de Grolsch Brou-
werij het schip te laten kopen en het vervolgens
weer aan ons te verkopen en het daarna weer
terug te verhuren aan de Grolsch Brouwerij  voor
een lagere prijs, want dat was voor hen ook een
stuk goedkoper.

Wederom teleurgesteld
Maar de onderneming Grolsch deed absoluut niet
in onroerend goed. ‘Hopen dat het schip maar
zinkt’, zei Han Berendschot, ‘dan komen wij er
goedkoop vanaf’. Ze zaten dus goed met het con-
tract in hun maag.  Ik zei toen tegen hem: ‘Dan
haal ik hem boven water, als ik hem dan mag
hebben’. Niets was bij hem bespreekbaar, onmo-
gelijk allemaal.  Later in augustus kreeg ik via een
reclamefolder, die naar ons gestuurd werd, con-
tact met de heer Nico Coster van het makelaar-
kantoor Horeca Vastgoed  BV. Ik vroeg hem of hij
wilde bemiddelen tussen de eigenaar en mij, om
alsnog het schip te kunnen kopen. Er werd een
afspraak gemaakt op 7 oktober 1998 met een
medewerker van Entertainment BV (wij dachten
aan Jan Groeneweg), in het AC restaurant tus-
sen Utrecht en Zwolle. Toen wij daar aankwa-
men stond de heer Wout van der Meer ons op te
wachten. Hij liet ons veel fotomateriaal zien van
de Norderney in Leeuwarden in goede tijden. Na
een uur gepraat te hebben vroegen wij naar de
prijs. Die was ineens 2,6 miljoen gulden, met de
huurder (Grolsch) erbij tot en met 2004. Wout van
der Meer suggereerde dat als je er een exploitant
op kon krijgen plus de huur van Grolsch het een
koopje was. Zowel makelaar Nico Coster als ik
antwoordden hem dat je niets op het schip kon
doen, zolang er een huurder op zat en zijn sug-
gestie dus niet opging. Teleurgesteld gingen we
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ken, maar zij vond het maar niets en dat ik zoiets
wilde kopen, kon zij niet begrijpen. Toen wij onge-
veer een uur op het schip waren, zijn we in
Leeuwarden ergens gaan eten en om drie uur
kwamen we andermaal bij de Norderney.  Op de
parkeerplaats bleek iemand een miniatuur van de
Norderney bij zich te hebben. Het bleek Paul
Ciesielsksi, een jongen uit Frankrijk te zijn, die alle
schepen van de zeezenders in miniatuur had
nagebouwd. Een complete fotoalbum liet hij aan
ons zien. Prachtig was dat.

Paul Ciesielski  toont fotoalbum en scheepsmodel  op autodak     © JvH

Naar Antwerpen?
Later, toen we op het schip waren, raakten we
aan de praat met de barkeeper, die vertelde mij
dat over een paar maanden de huur voorbij was.
Wat er daarna ging gebeuren wist hij niet. Na wat
foto’s gemaakt te hebben, ik was een stuk in de
mast geklommen, gingen we na een mooie dag
weer naar huis. Toen ik later toch weer naar
Grolsch belde met de vraag wat er met de
Norderney ging gebeuren, werden mijn vragen
niet beantwoord. In het Freewave Media Maga-
zine van maart 2001 las ik dat de Norderney ver-
sleept zou worden naar Antwerpen. Ik belde weer
naar de heer Han Berendschot  van Grolsch, die
aan mij vertelde dat het schip inderdaad naar
Antwerpen ging. Hij zei ook dat een andere me-
dewerker van Grolsch dit had voorbereid, zijn
naam wilde hij niet noemen. ‘Want’, zo zei hij, ík
heb er zoveel mee meegemaakt, dat ik een col-
lega het niet wil aandoen het nog allemaal een
keer over te doen’. Toen ik later nog naar Enter-
tainment BV belde, vertelde me Klaas Enter, me-
dewerker van de firma, dat het schip inderdaad
wegging uit Leeuwarden. Meer wilde ook hij er
niet over kwijt, hij had liever dat ik hem niet meer
over het schip belde.

Kempisch Dok
Via het Freewave Media Magazine hield ik me op

maar goed.  Ik zei later: ‘Hoe kunnen jullie dit zo
rendabel maken met die hoge huur van 12.000
gulden per maand?’ De heer Waterlander zei ons
dat zij geen huur aan Grolsch hoefden te betalen.
Het was een soort vriendendienst. Grolsch kon
later het schip beter verhuren als er  activiteiten
op het schip plaatsvonden.

Communicator
Vanuit Leeuwarden gingen we naar Enkhuizen
om de Communicator te bekijken (schip van La-
ser 558, Holland FM en Q-Radio). Toen we in
Enkhuizen aankwamen bleek het schip te zijn
verhuisd naar Almere. Stom toevallig zag ik daar
een hoge mast boven de bomen uitkomen. Wij
erop af en via een klein weggetje kwamen we bij
de Communicator aan. Er was niets op het schip
te doen, er stonden deuren open en het zag er
verlaten uit. Bij de mast zag het er verzorgd uit,
de rest was onverzorgd en roestig. Dat hier een
paar jaar eerder nog een paar miljoen gulden aan
gesleuteld  en geschilderd werd, was niet te zien.
Voor mijn gevoel was het een brok oud ijzer. Er
stond aan de kant van de weg een container vol
rotzooi, we hebben daar nog een poster uitge-
haald en een paar oude cassettebandjes.

Hotel Lapershoek
Na het bekijken van de Communicator zijn we
naar Hilversum gegaan, naar Hotel Lapershoek.
We troffen onder in een  zaal oude medewerkers
aan van Veronica, Tineke, Lex Harding , Ad
Bouman, Juul Geleick, Sietse Gardeniers, en de
vele fans. Het was een grote gezellige boel, veel
fans hadden foto’s van vroeger bij zich. Ook ik
had foto’s van de Norderney, gemaakt in
Leeuwarden, die ik aan iedere Veronicafan liet
zien. Met Michael Bakker van Gooiland Producties
heb ik wel een half uur gepraat over de
Norderney. De bedoeling was om het schip te
verplaatsen richting Hilversum, maar dit kon niet
omdat het schip later niet terug mocht naar
Leeuwarden. De gemeente wilde het schip niet
meer terug hebben. Het was een mooie dag voor
ons. Ik ben later, gedurende de 11 dagen durende
uitzending, nog drie keer terug geweest naar
Hilversum.

Radio Caroline
Na september 1999 heb ik geen contact met
Grolsch of met Entertainment BV gehad, maar in
augustus 2000 was er de Carolinedag op de
Norderney. Het bloed kriebelde weer en deze keer
ging mijn vrouw Elly mee naar Leeuwarden. Om
twaalf uur kwamen we bij de Norderney aan, het
was de eerste keer dat mijn vrouw het schip ook
van binnen zag. We hadden er veel over gespro-
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de hoogte en in augustus 2001 zijn we op doortocht in
Antwerpen even naar het schip wezen kijken. Ik hoop
vaker naar de Norderney te kunnen. Vanuit Oirschot,
onze woonplaats, zijn we in een uur in Antwerpen. Dat
is toch anders dan twee en een half uur richting
Leeuwarden. In Antwerpen,  richting centrum, kwa-
men de masten boven de weg uit. Na het volgen van
een paar bordjes met ‘Veronica’ erop, kwamen we aan
het Kempisch Dok alwaar het schip ligt. Er was weer
aan het schip geschilderd en dit was zo op het eerste
gezicht slecht gebeurd. Het is opgeknapt, er was een
nieuwe loopbrug. De kade is daar hoger dan in
Leeuwarden, zodat het schip lager langs de kade ligt.
Er lagen binnenvaartschepen langs en achter het schip,
de parkeerplaatsen stonden vol vrachtwagens. In
Leeuwarden lag de Norderney er mooier bij.

Radio Magdalena
Via MediaPages.nl op internet zag ik dat Radio
Magdalena, iedere eerste zondag van de maand, ra-
dio-opnamen maakte op de Norderney. Op 3 februari
2002 kwam op het schip Danny Davis and the Boys,
een groep die covers zingt en speelt van Cliff Richard
and the Shadows. Wij er naar toe, het klonk mooi, maar
het was er niet druk, ongeveer 150 mensen. Het voor-
ste gedeelte, zowel boven als onder, was met gordij-
nen afgezet, zodat je niet bij de generator kon komen.
Er werd Grolsch bier getapt, maar er waren mensen
die hun eigen koffie met broodjes bij zich hadden. Het
schip was van binnen geschilderd in houtkleur rood en
de wanden in zilver/roest kleur ijzer. Het was er hart-
stikke gezellig. Op het dek was het een rotzooi. Lege
kratten met lege flessen, zelfs de kerstbomen zonder
naalden lagen nog op het dek. Het schip was van bui-
ten wat lichter geschilderd, zo slordig dat langs het
woord ‘Veronica’  er nog oude verf doorheen kwam.
Ook langs het woord ‘Norderney’ was er zomaar wat
langs geschilderd. Rond half zeven in de avond zijn we
weer naar huis gegaan, en ik ga zeker menig keer
terug naar het schip.

Hoop blijft
Ik hoop ooit dat het toch
nog mogelijk wordt om
voor een redelijke prijs de
Norderney te  kopen, om
er iets moois van te ma-
ken, appartementen,
vakantiehuisjes, of mis-
schien wel een radio stu-
dio? ‘Joost mag het we-
ten’.

 MARTIEN VAN PINK-
STEREN EN HANS KNOT

Hans Knot praat in 1974 over zijn favoriete onderwerp    © Peter Messingfeld
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VERVOLG VAN BLZ. 10

Een erg leuke site gaat over de stations die
onder meer vanuit Italië jarenlang program-
ma’s hebben verzorgd richting Duitsland en
Oostenrijk:
www.christianberger.de/

Wie kent hem nog van Radio Caroline in de
jaren tachtig en ook van de Voice of Peace:
Coconut? Hij heeft zijn site bijgewerkt en
heeft een nieuw internetadres:
www.kersklake.plus.com

Dan een Duitse site omtrent diverse re-
clame-spot- en jingleproducties:
w w w . m e d i e n i n d e x . d e /
InfoNews_Jingles_und_Airchecks.htm

Je kunt je qua naam natuurlijk van alles aan-
meten. Er is in Duitsland een onderneming
die het perfecte radioformat bij elk station,
gekleurd met jingles en andere versierse-
len kan leveren:
www.perfect-radio.com

Dan even een ver uitstapje naar de staat
Bahrein, van alwaar men nu ook uitzendin-
gen verzorgt via het internet:
www.moi.gov.bh

Zondermeer een topper is de site die we
vonden over Radio Normandy:
www.offshoreechos.com/radionor-
mandie/RadioNormandy01.htm

We vonden nog een interessante site waar
boeken te bestellen zijn die echt over de
oude radio gaan:
www.radiobookshop.de

Nu we toch even in Duitsland zijn is het
misschien ook wel even aangenaam te
surfen naar de site van Radio Rockland dat
vanuit Saksen uitzendingen verzorgt:
www.orckland-digital.de

De volgende site geeft heel veel info rond
de FM radio in Europa en wordt zeer regel-
matig bijgwerkt:
http://home.wtal.de/kraemer/fm.html

Van origine begon het voor NRJ in Frank-
rijk. Via België en Duitsland verspreidde
deze organisatie zich met tal van stations
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 over Europa. Kijk eens naar de Duitse versie van
de site:
www.energyonline.de

Dan nog een site waar regionaal door de BBC
wordt gewerkt en wel vanuit het mooie Schot-
land: www.bbc.co.uk/radioscotland

Tenslotte een site in België van een lokale radio
organisatie, die niets te maken heeft met de voor-

malige zeezender met dezelfde naam:
www.radioatlantis.be

Denk je ook een interessante site te hebben ge-
vonden, die we niet eerder in onze rubriek ver-
meldden of een site die opgefrist is; meldt dit dan
aan Hans Knot via zijn email adres:
Hknot@home.nl

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

Men vraagt en wij schilderen...

Eeuwenlang was het bezit van een mooi schilderij alleen wegge-
legd voor de welgestelden onder ons. Zo’n schilderij ligt dan in de
prijsklasse tussen de Euro 500,— en Euro 1000,— en als de
kunstenaar naam heeft opgebouwd vaak nog het dubbele of meer.
Hele generaties kunnen en konden zich zo’n “piece of art”dus niet
veroorloven.

Tot nu… Wij hebben een aantal kunstenaars uit het voormalige
Oostblok, waar de levensstandaard aanzienlijk lager ligt dan bij
ons, bereid gevonden om op afroep schilderijen te maken en op te
sturen. Kunt u het zich voorstellen? Ongeveer 4  weken na uw
betaling ontvangt u een stuk canvas met bijv een portret van uw
dierbaren of misschien van uw huisdier of uw favoriete artiest of
een dierbaar stuk landschap of vakantieherinnering. Uiteraard
wordt het schilderij aangetekend verstuurd!

Dit alles komt nu binnen bereik van velen. Wat moet u doen? U
stuurt ons een foto (uiteraard een kleurenfoto!!!) van het onder-
werp wat op het schilderij moet komen te staan. Deze foto wordt
door ons opgestuurd naar de desbetreffende artiest en binnen 4
weken ontvangt u uw schilderij thuis. Per aangetekende post,
zodat er niets kan wegraken. Heeft u nog vragen? Schroom niet
en bel op na 18.00 uur ’s avonds.
De prijs van een schilderij? Deze bedraagt Euro 149,— per schil-
derij  welke van een foto gemaakt wordt bij een afmeting van 50x
70 cm. De prijs is incl. verzendkosten en verpakking!

NB: Wilt u een zeer gedetailleerd schilderij welke aan specifieke eisen
moet voldoen, dan krijgt u van ons een prijs op aanvraag!
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