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Beste lezers,

Al weer het laatste nummer van 2002. Een jaar
waarin, voor mijn gevoel althans, opvallend veel
bekende radio- en tv-personen zijn heengegaan.
Naast de vaste rubrieken ditmaal een tweetal wat
grotere artikelen. Als eerste een verhaal over een
her-ontdekte zeezender, die al in 1924 haar uit-
zendingen de lucht in stuurde vanaf de MV Le-
viathan. Reden voor mij om het boek “Over pio-
niers, duimzuigers en mislukkelingen” van Hans
Knot nog eens ter hand te nemen om meer over
de beginjaren te lezen. En daar zag ik het weer
staan: de eerste zeezender  was al aktief in 1907.
Dus bijna  kunnen we een eeuw zeezenders
vieren. Nog niet het komende jaar, maar er zijn
wel andere jubilea: SMC en Freewave bestaan
beiden 25 jaar! U zult er ongetwijfeld nog meer
over horen.

Jan van Heeren

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



Perikelingen

DI 1 OKT: Na maan-
den van intensieve
voorbereidingen is
Atlantis FM van start
gegaan met uitzen-

dingen voor de Noordoostpolder en Urk. Men is
gevestigd in Emmeloord  en pretendeert commer-
cieel en regionaal te zijn. Men zendt 24 uur per
etmaal uit. Voorlopig voornamelijk non stop en in
de komende maanden volgt de uitbreiding met
gepresenteerde programma’s.

WO 2 OKT: Staatssecretaris Cees van Leeuwen
(Cultuur en Media) wil dat de programmagegevens
van de publieke omroepen snel beschikbaar ko-
men voor derden. En dit, volgens zijn zeggen,
tegen redelijke en niet discriminerende voorwaar-
den. Al jaren wordt er gesproken over een even-
tuele vrijgave maar tot nu toe wisten de omroepen
hun huisje te beschermen. Eén van de gebruikers
zal na invoering de HMG worden, die met een
eigen weekblad vol omroepgegevens wil komen.

DO 3 OKT: De gemeente Rotterdam en de regio-
nale omroep Rijnmond hebben de laatste onder-
handelingen afgerond over de voorgenomen ver-
huizing van de regionale omroep naar de
Schiecentrale in het Lloydkwartier. Het Lloyd-
kwartier is een brandpunt van moderne bedrijvig-
heid. Het aantrekken van ICT, film en audiovisuele
bedrijven staat voorop. Met deze verhuizing, die
feitelijk eind 2004 plaatsvindt, wordt dan ook een
spin-off verwacht voor de Film/AV en ICT-sector in
dit deel van Rotterdam. In het nieuwe pand van
Radio en TV Rijmond, ontworpen door de archi-
tect Robert Winkel, wordt bovendien ruimte gere-
serveerd voor de journalistieke opleidingen van ‘In
Holland’ en de Erasmus Universiteit.

ZO 6 OKT: In de avond komt Prins Claus te overlij-
den. Alle vanuit Nederland functionerende stations
schakelen over op een speciaal programma, uit-
gezonderd V8 en TMF. Deze laatste organisatie
moet zich echt kapot schamen vanwege hun ge-
drag. Het geschreeuw en de commercials gaan
door. Alleen de interactieve onzin, onder in beeld,
verdwijnt.

MA 7 OKT: Radio 2 heeft ‘De Week van de Jaren
70’ verplaatst naar de week van 21 tot en met 25
oktober. Aanvankelijk zou ‘De Week van de Jaren
70’ deze week plaats-
vinden, maar van-
wege het overlijden
van Prins Claus heeft

men besloten de themaweek uit te stellen. De
‘Amazing Meezing Party’ op vrijdag 11 oktober zal
daarentegen wel doorgaan, maar zal pas twee
weken later te beluisteren zijn op Radio 2.

DI 8 OKT: De directie van de Holland Media Groep
(RTL4, RTL5 en Yorin) wil volgend jaar alle afde-
lingen onder een dak brengen op het Media Park
in Hilversum. Op dit moment zitten de afdelingen
van de Holland Media Groep verspreid over acht
verschillende gebouwen op het Hilversumse in-
dustrieterrein Kerkelanden en in Amstelveen. Hoe-
wel de verhuizing nog niet helemaal zeker is - de
aandeelhouders en ondernemingsraad moeten het
plan nog goedkeuren - is de huur van de huidige
locatie in Hilversum alvast opgezegd. Vanaf vol-
gend jaar wil de HMG-directie beginnen met de
verhuizing naar de voormalige gebouwen van
EndeMol op het Media Park. Een jaar later moe-
ten alle afdelingen over zijn naar de nieuwe locatie.

WO 9 OKT: In een bodemprocedure heeft zange-
res Anneke Grönloh alsnog via haar advocaat Van
As een bedrag van 250.000 Euro geëist als ver-
goeding voor het gegeven dat Paul de Leeuw bij
herhaling in zijn programma een typetje heeft
neergezet gelijkend op de zangeres. Ze werd
daarin vergeleken met een drankorgel, een sloerie
en een vrouw verzot op seks. Volgens de advocaat
heeft Anneke sindsdien last van hevige huilbuien
en bovendien lijdt ze als gevolg aan straatvrees.

DO 10 OKT  De televisietoren in IJsselstein wordt
ook dit jaar niet verlicht als kerstboom. Nozema
ziet hier geen mogelijkheid toe wegens werkzaam-
heden aan de Gerbrandytoren. In het kader van
preventief onderhoud moeten onverwachts nog
voor het eind van dit jaar drie van de twaalf
tuidraden worden vervangen. Deze grote klus kan
niet tegelijkertijd
worden uitge-
voerd met het
plaatsen van de
k e r s t b o o m -
v e r l i c h t i n g
(waarmee vijf
mensen drie we-
ken bezig zou-
den zijn). Begin september was de financiering in
hoofdlijnen rond. Van de benodigde 70.000 euro
had de Stichting ca. 45.000 euro op de plank lig-
gen. Hiervan werd door de bevolking 10.000 euro
opgebracht, de rest kwam van de gemeente
IJsselstein, REMU en Nozema. Voor het nog ont-
brekende bedrag van 25.000 Euro is er uitzicht op
een garantstelling. De Stichting is van plan om dit
najaar het nog resterende bedrag bijeen te bren-
gen en hoopt stilletjes dat er alsnog een mogelijk-
heid komt tot verlichting van de toren.
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VR 11 OKT: De Consumentenbond heeft haar le-
den opgeroepen de betaling aan kabelbedrijven
te boycotten, bij wijze van actie tegen de verwachte
prijsverhoging van het kabelabonnement. Het
Satellietplatform vindt deze oproep eenzijdig,
aangezien de Consumentenbond hiermee volle-
dig voorbij gaat aan de mogelijkheid voor satelliet-
ontvangst te kiezen. Satellietontvangst heeft zich
over de afgelopen jaren ontwikkeld tot een aan-
trekkelijk alternatief voor de ontvangst van televi-
sie- en radiokanalen. Bovenstaand stelt het
‘Satellietplatform’ vandaag in een persbericht.

In totaal telt Nederland al bijna 500.000 huishou-
dens die televisie en radioprogramma’s direct via
de satelliet ontvangen en maandelijks komen daar
circa 10.000 huishoudens bij. Bijna 40 procent van
de nieuw schotelhuishoudens is afkomstig uit
bekabelde gebieden, een verdubbeling vergele-
ken bij afgelopen jaar. Kwaliteit, keuzevrijheid en
prijs blijken voor kabelabonnees de belangrijkste
redenen te zijn om voor satellietontvangst te kie-
zen. Want na een eenmalige investering van circa
450 Euro voor ontvangstapparatuur heeft de con-
sument gratis toegang tot meer dan 200 televisie
en radiokanalen, waaronder alle Nederlandse pu-
blieke en commerciële stations, in digitale
ontvangstkwaliteit vergelijkbaar met die van DVD.

VR 11 OKT: Het kabinet krijgt toch zijn zin in de
kwestie van de verdeling van de etherfrequenties
voor de commerciële radiostations. Die mogen
worden verdeeld via een vergelijkende toets. De
Rotterdamse bestuursrechter Simons herriep van-
ochtend zijn uitspraak dat de frequenties geveild
moeten worden. De rechter gaf het kabinet wel
opdracht de verdeling te bepalen voor 1 januari
’03 zodat de zenders op 1 juni 2003 hun nieuwe
plaats in de ether hebben.

VR 11 OKT: De fusie tussen RTV Noord Holland en
de Stadsomroep AT5 gaat waarschijnlijk niet door.
De financiële situatie is dermate slecht, dat men 6
miljoen gulden moet lenen, waarover een bedrag
van 1 miljoen moet worden gerekend als rente. De
bedrijfsplannen voor de fusie gaan ervan uit dat
het bouwen van twee aparte ‘omroepstraten’ in een
nieuw pand in het centrum van Amsterdam 4,5 tot
ruim 6 miljoen euro kost. De gescheiden facilitei-
ten zijn nodig om twee edities te kunnen uitzen-
den: één voor Amsterdam en één voor de regio.
Ook speelt, bij een definitieve beslissing, mee dat
de gemeente Amsterdam overweegt na 2005 de
jaarlijkse subsidie van bijna 4 miljoen Euro in te
trekken.

MA 14 OKT: Bij de NCRV zijn sinds afgelopen zo-
mer, volgens de manager van de afdeling Cultuur
en Godsdienst, honderden opzeggingen binnen
gekomen van lidmaatschap van leden. Rocek Lips

stelde verder dat de enorme terugloop in leden
vooral te danken is aan de uitzendingen van Paul
de Leeuw. Er gaan zelfs geruchten dat de terug-
loop in leden in de duizenden loopt.

DI 15 OKT: FunX wordt een jongerenstation dat in
een aantal grote steden zal worden opgestart en
dat een initiatief is van en voor de Antilliaanse,
Marokkaanse en Turkse jeugd. Natuurlijk mooi dat
men een licentie krijgt, maar onze eigen cultuur-
station Radio Nationaal krijgt niet zomaar een FM
frequentie. En dat steekt. We vragen ons af of ‘de
inwonende’ Nederlanders van buitenlandse af-
komst belangrijker zijn dan de Nederlanders. We
hebben altijd al ons de vraag gesteld of dit ook
zou gebeuren als wij bijvoorbeeld een Holland-
stalig station in Marokko zouden willen starten.
Voor 100% zeker weten van niet.

DO 17 OKT: De leiding van de KRO is van mening
dat de VRT aan plagiaat doet middels het
dupliceren van het programma ‘Villa Felderhof’.
De Vlaamse omroep zou dit doen onder de naam
‘Confidenties in Toscane’. De NCRV heeft eerder
gevraagd aan de VTM om het programma te stop-
pen. De Vlamingen beweren echter dat het niet
om plagiaat gaat. De weigering heeft tot gevolg
dat de NCRV gerechtelijke stappen voorbereidt.

Cover NCRV-gids,
april 2002

DO 17 OKT: ‘Her-
berg de Leeuw’ is
vanavond vrijwel
zeker voor het laatst
te zien. De NCRV
wil graag dat Paul
de Leeuw in plaats
van de nog ge-
plande drie afleve-
ringen van ‘Herberg
de Leeuw’ extra
uitzendingen van
‘Zo vader, Zo zoon’ gaat opnemen. De omroep is
daarover in gesprek met de cabaretier en zijn
productiemaatschappij.

VR 18 OKT: Publieke Omroep, voorheen genaamd
NOS Raad van Bestuur, heeft drie panden op het
Hilversumse Media Park aangekocht van facilitair
bedrijf NOB. Het gaat om het Filmcentrum, Video-
centrum en gebouw de ‘Peperbus’.  Hoeveel geld
met de koop is gemoeid, maken de betrokkenen
niet bekend. De verschillende afdelingen van Pu-
blieke Omroep en NOS RTV (Journaal, Studio
Sport en dergelijke) huizen nu nog in zes verschil-
lende locaties op het Media Park. In de komende
twee jaar voegt de leiding die samen in de aange-
kochte panden. Het NOB gaat de overige drie pan-
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den verhuren. De programma-afdelingen van NOS
RTV worden samengevoegd op een ‘sportvloer’ en
een ‘nieuwsvloer’. Die afdelingen worden geheel
gedigitaliseerd. De NOB-beheertaken (uitzend-
straat en de eindregie kamer) blijven gehuisvest in
het Videocentrum. Volgens Publieke Omroep leidt
de nieuwe opzet tot lagere exploitatiekosten voor
faciliteiten, montage, digitale technieken en tot
betere samenwerking van redacties en de integra-
tie van archieven en documentatie.

VR 18 OKT: De NCRV heeft aan Paul de Leeuw en
aan het personeel van zijn productie-maatschap-
pij laten weten geen heil meer te zien in verdere
samenwerking. Directe aanleiding is het kort ge-
ding dat De Leeuw aanspant tegen de NCRV, waar-
over de NCRV nagenoeg gelijktijdig met de media
op de hoogte is gesteld. De NCRV betreurt het dat
de samenwerking met De Leeuw niet is geslaagd.
De verwachtingen over deze samenwerking waren
bij aanvang, zowel bij de NCRV als bij Paul de
Leeuw, hooggespannen. Paul de Leeuw heeft 1,5
jaar geleden zelf aangegeven zich te herkennen
in de koers van de NCRV. Hij heeft de ambitie
uitgesproken bij de NCRV ‘Zo vader zo zoon’, in
een nieuwe opzet, als wel amusementsprogramma’s
te willen maken. In die aanvangsperiode zijn in-
tensieve gesprekken gevoerd tussen de NCRV en
Paul de Leeuw over de samenwerking. De NCRV
verwachtte met De Leeuw een spraakmakende pro-
grammamaker in huis te halen die relevant, scherp
en intelligent amusement kon maken en op deze
wijze maatschappelijke issues aan de kaak kon stel-
len. In het eerste seizoen is deze verwachting ook
uitgekomen.

VR 18 OKT:  Aldus een deel van de tekst van een
persbericht dat de omroep vandaag liet versprei-
den. Men ging verder met: ‘Dat Paul de Leeuw
zich voelt aangetast in goede naam en eer, door
het niet uitzenden van de laatste ‘Herberg’, is een
verschil van opvatting over de spelregels. Een pro-
ducent produceert in opdracht van, en een zend-
gemachtigde bepaalt of de inhoud voldoet en
geschikt is voor uitzending.’  De NCRV wil ten aan-
zien van de niet uitgezonden aflevering nogmaals
benadrukken dat deze weliswaar mooie momen-
ten kende, maar dat er, naar oordeel van de NCRV
op dat moment, onvoldoende aansluiting was met
stemming en gevoel rondom het overlijden van
Prins Claus. Als gevolg van het verbreken van de
samenwerking met Paul de Leeuw zal vanavond
door de NCRV geen uitzending van ‘Herberg De
Leeuw’ worden uitgezonden.

ZA 19 OKT: Begin 2003 zal er in de Randstad
gestart worden met digitale radio-uitzendingen.
Voor de zomer moet dan 40% van de Nederlan-
ders al digitale radio kunnen ontvangen. Neder-

land loopt met de invoering ver achter bij de rest
van Europa. Verleden jaar moest een test stoppen
bij gebrek aan overheidssteun. De demissionaire
regering heeft alsnog de publieke omroep een ver-
gunning gegeven. Om digitale radio te luisteren
moet je de beschikking hebben over een digitale
radio. Deze kunnen naast kwalitatief veel beter
geluid ook beeld en tekst ontvangen. Digitale ra-
dio’s hebben meestal dan ook een kleine inge-
bouwde monitor, aldus Jean Luc Bostyn.

ZA 19 OKT: Drie Nederlandse radioprogramma’s
zijn in Potsdam en Berlijn tijdens de Prix Europa
2002 onderscheiden met een prijs. In de drie cate-
gorieën voor radio sleepten Nederlandse kandida-
ten alle prijzen in de wacht. Het gaat om de pro-
gramma’s ‘De doofpot’ na de Herculesramp van de
VPRO, ‘Zeeland girl’ van de Humanistische Om-
roep en ‘Omma en Mamma’ van NPS Radio. Voor
de Prix Europa worden jaarlijks de beste radio- en
televisieprogramma’s en internetbijdrages geselec-
teerd uit alle landen van Europa. Programmama-
kers en omroepvertegenwoordigers kiezen daaruit
de winnaars. Dit jaar streden 615 producties uit 35
landen voor de prijzen.

Eun-mi Postma, schrijfster van Omma and Mamma     © Prix Europa

MA 21 OKT: De ondernemingsraad van Veronica
heeft geen vertrouwen meer in verenigings-
voorzitter Van der Meer de Walcheren. Men heeft
dit vandaag aan hem per brief duidelijk gemaakt.
Hij zou onder meer de herlancering van Veronica
als zijnde televisiestation verkeerd hebben aange-
pakt en zou vooral eigengereid bezig zijn geweest.
Vooral de enorm slechte kijkcijfers zijn de oorzaak
van de ontevredenheid binnen het bestuur. Van
der Meer de Walcheren was zelf niet bereikbaar
voor commentaar, maar dat zal spoedig komen.

WO 23 OKT: Marc Schreuder is per direct benoemd
tot adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws. De
40-jarige Schreuder  is sinds 1993 in dienst van
‘RTL Nieuws’. De eerste zeven jaar werkte hij als
verslaggever en sinds 2000 is hij actief als busi-
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ness manager. In die hoedanigheid was hij onder
meer verantwoordelijk voor het financiële reilen en
zeilen van ‘RTL Nieuws’. Marc Schreuder studeerde
tot en met 1984 aan de Academie voor Journalistiek
in Tilburg. Zijn journalistieke carrière begon hij als
redacteur van de actualiteitenrubriek ‘AVRO’s
Televizier’. Via Veronica Nieuwsradio kwam hij te-
recht bij AVRO’s Radiojournaal, in eerste instantie
als redacteur en later als sociaal-economisch ver-
slaggever. In 1987 keerde Schreuder terug naar
AVRO’s Televizier waar hij als reporter aan de slag
ging. Met de benoeming van Schreuder is de hoofd-
redactie van RTL Nieuws weer compleet. Naast
Schreuder maken hoofdredacteur Harm Taselaar en
adjunct-hoofdredacteur Hugo van de Parre deel uit
van de hoofdredactie

VR 25 OKT: De kijkers besloten weer gezamenlijk
welk programma dit jaar de AVRO’s Televizier Ring
zou krijgen uitgereikt. Vorig jaar dong het winnende
programma al mee, maar greep men naast de prij-
zen. Dit jaar was het raak voor  VARA’s ‘Kopspijkers’.
Tot beste mannelijke televisieman werd Carlo
Boszhard uitgekozen terwijl de zilveren ring voor de
beste televisievrouw is weggelegd voor Irene Moors.

WO 30 OKT: De
televisieproductie-
bedrijven René Stok-
vis en Ivo Niehe heb-
ben aangekondigd
te fuseren tot ‘Stok-
vis & Niehe’. Er zal
voor 150 mensen
werk zijn. EndeMol,
dat in beide bedrij-
ven aandelen heeft,
krijgt een meer-
derheidsaandeel in
de nieuwe onderne-
ming.

Rene Stokvis Producties,
Laren © JvH

DO 31 OKT: Vanaf morgen zal Radio Nationaal tijde-
lijk niet via de middengolf 1296 kHz zijn te ontvan-
gen. Deze beslissing is genomen om geld te bespa-
ren en op die manier het voortbestaan deels te kun-
nen waarborgen. Ook het besluit van de Tweede Ka-
mer, waarbij het demissionaire kabinet niet verder
mag gaan met de voorbereiding tot verdeling van de
FM frequenties van commerciële radiostations telt
hierbij uiteraard mee. Ondanks het gegeven dat Na-
tionaal de AM verlaat zal men nog in 85% van de
huishoudens via de kabel zijn te ontvangen. Volgens
eigenaar Ruud Hendriks drukken de huurkosten van
de zender in Engeland te zwaar op de begroting.

MICHEL VAN HOOFF EN HANS KNOT

Heden en verleden

We beginnen met een oudje
MA 30 SEPT: Het is dertig jaar geleden dat Ra-
dio Veronica van frequentie veranderde, ‘met
een zwaai naar de andere kant van de schaal’.
De 192 meter, die vanaf 1960 was gebruikt, kwam
derhalve vrij. Aan boord van de MEBO II zat
men die middag scherp om, zodra de zender
van Veronica uit de ether verdween, dezelfde
192 meter in gebruik te nemen voor test-
uitzendingen van RNI II. Een uitstekend pro-
gramma dat door Tony Allen werd gepresen-
teerd. Later die dag waren er shows van Arnold
Layne en Brian McKenzie.

Slepen
Snel hebben we er toen een tweede recorder
bijgesleept waardoor beide programma’s, die
van Veronica en RNI II, konden worden opgeno-
men. Ongelofelijk dat het al zo lang geleden is.
De volgende ochtend waren de testen nog even
terug waarna de 10 kW reservezender aan boord
van de MEBO II weer werd uitgezet. Toen pas
was heel in de verte hoorbaar dat ook Radio
Veronica nog een laagvermogen zender op de
frequentie had, waarbij een boodschap werd uit-
gezonden om in de toekomst naar Radio Veronica
op de 538 meter te gaan luisteren. Wel dient
nog even vermeld te worden dat de betreffende
reservezender van RNI eerder werd gebruikt op
Red Sands Fort voor de uitzendingen van Radio
390.

Herinnering van Hans Hogendoorn
Wat ik me ervan kan herinneren (ik zat aan boord)
was dat de druk vanuit Bussum op Zürich toch
wel erg groot werd om te stoppen met die spe-
ciale uitzending. Die 192-zender was dus niet
meer dan een Zwitserse grap, een soort zoete
wraak. Dat stond haaks op de broze betrekkingen
die tussen de Nederlandse bedrijven achter Ra-
dio Noordzee en Radio Veronica (en vooral tus-
sen deze twee en de overheid, denk ik) waren
gegroeid. Strengholt, eigenaar van Radio Noord-
zee, had geen enkel belang bij polarisatie.  Meis-
ter en Bollier mochten hun nozemstreken tussen
de geiten op een bergpas uithalen, maar niet in
de Nederlandse ether. Ze waren er om de zen-
der te onderhouden. Programma’s maken was
voorbehouden aan de mensen in Bussum.

Lunchtime show
DI 1 OKT: Vandaag werd bekend dat de Lunch-
time show op Classic Gold vanaf nu zal worden
gepresenteerd door Laura Pitson, die sinds fe-
bruari bij het station actief is. De uren tussen 12

HEDEN EN VERLEDEN
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en 3 uur
in de
m i d d a g
w e r d e n
v o o r -
heen ge-
p resen-
t e e r d
door vete-

raan deejay Paul Burnett, die
niet alleen actief was bij Radio
Luxembourg maar ook bij Ra-
dio 270 vanaf de Oceaan 7.
Voordat ze bij Classic Gold
werkte, was Laura (zie foto) werk-
zaam bij CMR.

Mooie opnamen
DI 1 OKT: Netwerk op Nederland
1 vandaag met een documen-
taire over het leven op Sealand.
Zoals al vaak door ons beschre-
ven is dit het project van de fa-
milie Bates, uiteraard met vele
mislukkingen. Prachtige oude
beelden kwamen voorbij, maar
ook vele nieuwe shots waarbij
het er toch wel mooi uitziet. Net-
jes opgeknapt is het aan boord
waarbij natuurlijk het van belang
is dat het internet ondernemen
doordraait. Men stelt zelfs dat
voor het eerst winst wordt ge-
maakt met het Sealand project.

Commissariaat
WO 2 OKT: Eindelijk even tijd
de berg met persberichten en
tijdschriften door te werken en
we treffen in het bulletin van het
Commissariaat voor de Media
twee opmerkelijke besluiten aan:
Look Boden heeft toestemming
gekregen een commercieel ra-
dioprogramma te verzorgen
onder de naam Radio 227, dat
hoofdzakelijk zal bestaan uit
easy listening muziek uit de ja-
ren vijftig tot en met negentig
van de vorige eeuw.

Stilgehouden
Wat in het bulletin ook staat te
lezen is dat de vergunning-
houder voor het mogen verzor-
gen van radioprogramma’s on-
der de naam Radio Caroline,
de Stichting Support Group
Netherlands, een tweede pro-

gramma mag uitzenden onder de naam Radio Seagull. Wat er ge-
draaid moet worden staat er echter niet bij. Sietse, breng ons even op
de hoogte  wat hier de bedoeling van is.

Toch weer een bijnaam
WO 2 OKT: Het bleek al lang in het geheugen van Jan van Heeren te
spoken. Er moest iemand geweest zijn die ‘the damned yank’ werd
genoemd, totdat dezer dagen opeens Blake Williams in gedachte
kwam. We hebben het even gecheckt bij Leendert Vingerling en die
kon wel herinneren dat hij aan boord zo genoemd werd maar niet dat
hij ‘on air’ zo werd aangeprezen. In ieder geval zit het in het geheu-
gen van Jan en dus voeren we hem op in de lijst van bijnamen.

Blake Wiliams, Marjo Marcus, Tom Anderson (1984) © Leendert Vingerling

Onverwachte terugkeer
WO 2 OKT: De man met misschien wel de mooiste stem uit de ge-
schiedenis van Radio Veronica is terug op de radio. Jarenlang heeft
hij zich in zijn huis verscholen voor iedereen en was ook nooit te
paaien om op een radiodag te verschijnen. De laatste jaren was hij,
na een lange periode van werkloosheid, weer aan het werk binnen de
IT wereld. Maar sinds vandaag ook weer terug op de radio en wel via
de nieuwsbulletins van Classic FM. We hebben het over Tom Droog
ofwel Tom Collins.

Tom Collins in de
Veronica-studio, 1970
© Paul de Haan

Een kwart eeuw
‘Pop of een en-
veloppe’
DO 3 OKT: Ten-
minste als je door-
telt en de ruimte
tussen het stop-
pen van het spel
op de TROS en
de herstart op Ra-
dio 10FM even
niet er aftrekt.
Toch is het dus
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weer een reden voor Tom Mulder om een feestje
te vieren en hij doet dit volop met de luisteraars in
de week vanaf 7 oktober tot en met 11 oktober. Met
25 kandidaten wordt die week het spelletje ge-
speeld.

Glossy omroepgidsen
VR 4 OKT: Vandaag toegekomen aan het door mij
zich gewaardeerde blad Aether, dat al jarenlang
door het NAA wordt uitgegeven en waarin de histo-
rie van de radio en televisie wordt belicht. In het
nummer van dit kwartaal onder meer aandacht
aan de verandering van de omroepbladen in de
afgelopen decennia. Tja, en dan doet het zeer
dat dit verhaal behoorlijk rommelig in elkaar zit.
Zonder verder in detail buiten het ‘zeezender-
wereldje’ te treden, even een aantal verwarde za-
ken.

Misbruik woord omroep
Zoals ik me in het verleden vaak heb druk gemaakt
over het gebruik van het woord ‘piraat’ vooral als
dit gaat om stations vanaf zee voordat de anti
zeezenderwet in september 1974 van kracht werd,
wordt ook het woord omroep misbruikt. “De TROS
is ontstaan uit een omroep vanaf het REM- ei-
land’.  Waarom niet ‘ontstaan uit een radio en
televisiestation, dat vanaf een kunstmatig eiland
actief was vanuit internationale wateren.’ Daaraan
toegevoegd staat er gemeld dat er met ‘geweld’
het eiland in beslag genomen werd. Ik kan me
alleen herinneren dat met ‘zachte hand en zonder
weerstand’ de apparatuur in beslag werd geno-
men dan wel verzegeld.

Van die kleine maar storende foutjes
Uiteraard wordt de enorme populariteit van het
Veronicablad niet omzeild. Maar ook daar ging
men in het artikel, van de hand van Klaas Koop-
man, weer in de fout door te melden dat Veronica
in 1976 een Omroepvereniging werd (VOO). Nee,
de vergunning was er al eerder gekomen en de
eerste uitzending op de radio voor Veronica viel
tegelijk met de officiële opening van Hilversum 4
in december 1975. De televisie-uitzendingen van
de VOO namen in 1976 een aanvang.

Ontkenning
Vandaag komt er een officiële reactie van de
Caroline organisatie waarin wordt gemeld dat men
niets te maken heeft met de kortegolfuitzendingen,
die de laatste week veelvuldig zijn te beluisteren
vanuit, naar wordt vermoed, Ierland. Men heeft
aan niemand opdracht gegeven de satelliet-
programma’s te relayeren. De uitzending via de
kortegolf loopt iedere keer een paar seconden ach-
ter het satellietsignaal.

En dan het kan niet missen
Zoals U weet heb ik een gigantisch groot ar-

chief, waarin natuurlijk ook de meest gekke kleine
bandjes zitten, die vaak niet zijn gearchiveerd.
Trok weer eens een doos open en daar kwamen
jingles uit van de internationale service van RNI in
1971 en 1972. Niet alleen de bekende maar ook
diegenen die bijna nooit werden gedraaid. Twee
zitten erbij voor promo’s van de Tony Allen show,
door Tony zelf ingezongen. Hij gebruikte daarvoor
‘Catweazle’ en het nummer ‘On the bussess’, bei-
den door het London Weekend TV Orchestra. Te-
vens was er een promo te horen voor de Arnold
Layne show op RNI, waarbij als achtergrond het
nummer ‘Living in the past’  van Jethro Tull werd
gebruikt.

Radio 227
MA 7 OKT: Radio 227 is de naam van een nieuwe
organisatie die van plan is het radiostation, dat
eens actief was vanaf de MV Laissez Faire in de
jaren zestig van de vorige eeuw, terug te brengen
in een nieuw jasje. De mensen achter de organisa-
tie, waaronder voormalig Radio 227 deejay Look
Boden, willen het station eerst via internet opstarten,
vervolgens op de kabel en uiteindelijk, als alles
lukt, via de ether. Men stelt in onderhandeling te
zijn met een paar organisaties tot verkrijging van
een etherfrequentie.

Andermaal herinneringen Hans Hogendoorn
Uiteraard is Hans Hogendoorn ook even gaan surfen
naar de site van Radio 227 en schrijft: ‘Nu ik al die
‘Double-Two-Seven’ jingles weer hoor (nu in on-
vervalste streamingkwaliteit) moet ik weer denken
aan die tijd dat de ‘Ugly Patricia’ tijdelijk in 1967
in de haven lag. Ze lagen met het schip in
Zaandam, meen ik, bij de Hembrug, was het niet?
Ik mocht daar met mijn jongste broertje een kijkje
aan boord nemen. Dave MacKaye leek de enige
opvarende te zijn. Hij vertelde in de studio’s dat
het station een andere naam zou krijgen - Radio
227. MacKaye was bezig het jinglepakket samen
te stellen. En inderdaad, er lag een band, en daar
klonken de bekende PAMS-jingles, met een stuk
aanloopband telkens wanneer “England” werd ge-
zongen. En de stem die bezig was het gapende
gat op te vullen: Dave MacKaye. Ik fietste niet echt
met een prettig gevoel naar huis.’

Andermaal in 1971
Iets dergelijks overkwam me een paar jaar later
aan boord van de MEBO II. Stevie Merike en Alan
West liepen de hele dag al op te scheppen over
die fantastische nieuwe jingleserie, waarmee ze
het station weleens zouden opstoten in de aan-
dacht van de luisteraars. Mooie muziek, nieuwe
teksten, de hele reut. Het werd later en later, en ik
werd steeds nieuwsgieriger waarmee ze dan wel
op de proppen zouden komen. Het bleek dezelfde
PAMS-Jetset te zijn, de WABC-versie. Een goeie
kopie, dat wel. Na een indrukwekkende productietijd,



Freewave 349 - 9

van een nacht en een halve dag, hoorden we de volgende
avond het resultaat. Stevie en Alan hadden geen zangstemmen.
In iedere jingle hielden ze een merkwaardige wedstrijd met
het beroemde PAMS-koor. Ik geloof niet dat ze veelvuldig zijn
gebruikt.’

Geruchten
WO 9 OKT: Van diverse kanten komen de berichten dat John de
Mol van plan is de radiowereld binnen te stappen middels het
overkopen van Radio Noordzee FM. Hijzelf weigert voorlopig
in te gaan op de geruchten. Mocht het waar zijn dan komt voor
de tweede keer in de geschiedenis een naam, beide keren
opgezet vanuit het Strengholt concern, onder leiding van een
De Mol. Zijn vader ging John de Mol jr. voor in 1971.

Zin in een Big Mac?
DO 10 OKT: Hans Hogendoorn laat weer een van zijn herinne-
ringen aan ons door en komt met de openbaring dat in AH
Flitsen, het toenmalige maandelijkse personeelsblad van Albert
Heijn, een verhaal verscheen over Radio Noordzee en dat in
1973 in een oplage van 20.000 exemplaren. Met steun van
Albert Heijn was MacDonald’s Nederland binnengehaald. Zou
de consument dat, op dat moment, wel willen, zoiets typisch
Amerikaans? Ren Groot, destijds de verantwoordelijke man
voor het verkopen van reclamezendtijd voor Radio Noordzee,
kende de Big Mac uit zijn Canadese tijd en legde de contacten
tussen de Amerikaanse onderneming en Radio Noordzee. Een
prachtige vorm van promotie voor de nieuwe keten via de
radio was zijn idee. De Amerikaanse  jingle “You deserve a
break today’ kreeg geen Nederlandse vertaling, maar de radio-

reclame en de Prijsbewust-sponsoring
deden hun werk. En destijds mochten
we proeven, de deejays en technici van
Radio Noordzee, hetgeen weer werd
uitgelicht in het blad van Albert Heijn.

Ontevredenheid
VR 11 OKT: Een aantal van de voor-
malige vrijwilligers, die voor Radio
Caroline programma’s maakten en
vooral ontevreden zijn over de manier
waarmee de huidige licentie van Ra-
dio Caroline door Peter Moore wordt
gerund, hebben een eigen organisa-
tie opgezet. Ze stellen dat in de hoog-
tijdagen van Radio Caroline het sta-
tion ‘vrijheid’ pretendeerde. Alles wat
er heden ten dage wordt gepretendeerd
heeft niets meer met ‘vrijheid te ma-
ken’. Alle presentatoren hebben immers
te horen gekregen te doen wat ze wordt
verteld en hun mond te houden of an-
ders op te rotten.

Free
Radio Free Caroline is derhalve opge-
richt door een groepje van de perso-
nen die het niet langer met Moore
eens zijn. Hoe ze eventueel Free Ra-
dio Caroline in de ether willen bren-
gen wil men nog niet zeggen maar het
zal gebeuren en dit zeker zonder de
controle en restricties die nu worden
opgelegd door Peter Moore en zijn
heersers aan de Archway Road. Wel,
informatie over het internetadres vind
je op de surfpagina.

Drie in één
VR 11 OKT: Al zappend over de
televisiekanalen in de late avond vie-
len we ook midden in ‘RTL 4 Boule-
vard’ waar op dat moment een item
bezig was over ontbijttelevisie. Wel
drie voormalige zeezender medewer-
kers in één keer zagen we: Leo van der
Goot, Jan de Hoop (Frank van der Mast)
en Rob van Dam (Marc Jacobs). Ach
en dan besef je nogmaals dat het voor
velen een goede kweekvijver is geweest
op die o zo grote Noordzee.

Even weer wat titels
ZA 12 OKT: Zeer slecht was de

kwaliteit van een opname die ik recen-
telijk terugvond maar wel uniek, Pete
Bowman op Radio 270. Dus beluisterde
ik het vandaag compleet en kwam er
achter dat hij het nummer ‘Take the A
Train’ gebruikte als tune, echter in een
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voor mij onbekende uitvoering. Op Radio Dolfijn kwam bij promo’s en
de irritante prijsvragen telkens een zelfde deun als achtergrond. Een
nummer dat Anna heet en origineel is gezongen door Silvana Mangano
in 1953. We weten echter niet welk orkest deze door Dolfijn gebruikte
versie heeft ingespeeld.

Nog twee
En dan was er nog één van de tunes die Tommy Vance gebruikte

op Radio Caroline, die tot nu toe nog niet was ontrafeld. Het gaat om
het nummer ‘Naked city’. Helaas weten we nog geen uitvoerenden,
hoewel Keefers denkt aan ‘The Tony Hatch Orchestra’. Bij het afluiste-
ren van een Rock and Roll programma van Brian McKenzie ontdekte
Martin van der Ven dat Duanne Eddy werd gebruikt als tune en wel met
het uit 1959 stammende ‘Peter Gunn’, een nummer dat al in de lijst
voorkomt.

Na de Raid: uitladen maar... (in Scheveningen)   © Leendert Vingerling

Welles of nietes
ZA 12 OKT: Soms blijft het lachen in dit wereldje. Uit betrouwbare bron
vernamen we dat Marten Roumen, destijds verantwoordelijke man en
volgens eigen woorden ‘initiatiefnemer’ van de Raid op de Ross
Revenge, zo zijn eigen mening heeft over de oorsprong en toedracht
van de raid. Vorige maand meldden we namelijk dat Harry Meijer
stelde dat de raid is gedaan om een collega, die op pensioen ging, als
het ware een afscheidscadeau te geven in de vorm van de entering.
Volgens een betrouwbare bron stelt Raumen dat tal van mensen ge-
ruchten hebben verspreid over de toedracht en oorsprong van de actie
tegen de stations, destijds actief vanaf de MV Ross Revenge.

Meer op komst
Puur omdat er volop berichten binnenkwamen dat soortgelijke projec-
ten op komst waren schijnt er volgens Roumen gehandeld te zijn en
bovendien waren er tal van internationale klachten over storingen. Dit
laatste hebben we altijd gehoord sinds Radio Veronica in 1960 begon
met haar uitzendingen en vreemd genoeg zijn er bij de stations zelf
bijna nooit dergelijke klachten binnen gekomen. Bovendien was vol-
gens Raumen de actie niet geïnitieerd om tot entering over te gaan
maar puur om de stations droog te leggen. Grote vraag is derhalve
waarom Raumen dan met zijn personeel aan boord is gegaan en zijn
vingers niet af heeft gehouden van de apparatuur en tot in beslag-
name overging. 17 maanden later moest hij alles teruggeven. Om
toch misselijk van te worden, mede gezien het gegeven dat hij toen al

pronkend rondliep in een hem
geschonken Caroline t-shirt. En
het schijnt hem niet te deren
wat een ander over de Raid
vertelde, immers nooit zal de
waarheid helemaal worden ge-
geven, zelfs niet door deze
Raumen.

Afgewezen
ZA 12 OKT: Chris Carey heeft
bekend gemaakt de de RTE,
de Ierse staatsomroep, zijn
plannen heeft afgewezen om
via de 252kHz, die in het bezit
is van de Ierse staatsomroep,
Radio Nova een nieuw leven
in te blazen. Hij meldde dat
er uiteindelijk antwoord is ge-
komen en dat dit helaas ‘nee’
is geworden. Als reden gaf hij
op dat 20 jaar geleden hij al
eens de Ierse staatsomroep
aftroefde met het enorme suc-
ces van het toenmalige Radio
Nova en dat men bij de RTE
niet graag ziet dat andermaal
de luisteraars verdwijnen ten
voordele van Radio Nova.
Chris, die we kennen uit het
verleden als Spangles
Muldoon van Radio Caroline
en RNI, was van plan 5 mil-
joen Pond in het project te ste-
ken.

Anushka
ZO 13 OKT: Prachtig, iedere
week weer die oude Veronica
programma’s op Radio 192 en
het mooie monteerwerk van
Juul. Ik vraag me echter af
waarom de reclame van bij-
voorbeeld ‘Nur Die’ verknipt
wordt, terwijl de nylons al lang
niet meer leverbaar zijn. Van-
daag hoorden we naast Eddie
Becker andermaal een oud
programma van Anushka. Wat
een pet presentatie en een
met zichzelf ingenomen
presentatrice. Ik heb haar een
aantal malen mogen ontmoe-
ten waarbij ze als best aardig
overkwam maar presenteren
‘hó maar’. En in dit pro-
gramma draaide ze zelfs haar
eigen song. Trouwens erg leuk
om Kees Manders (wie kent
hem nog van de vermeende
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kaping van de MEBO II in september 1970)
terug te horen via een lied van zijn hand, ‘Er
is maar één Amsterdam’, gezongen door zijn
vrouw Rika Jansen.

Ferry Eden
ZA 19 OKT: Op Radio 192 is tussen 22 en
24.00 uur in het programma ‘Club Mi Amigo’
als speciale gast Ferry Eden.  Met  hem werd
terug gekeken op Radio Mi  Amigo en dan
speciaal de laatste periode oktober 1978 en
de overgang naar Radio Mi Amigo 272, dat
kort vanaf de mv Magdalena voor de Belgische
kust haar programma’s verzorgde. De presen-
tatie was in handen van Martien Engel. Zeer
opmerkelijk dat Ferry Eden als gast was daar
hij nog geen 1,5 jaar geleden verklaarde nooit
meer iets met het radiokliekje van Mi Amigo
te maken willen hebben, laat staan van plan
was ooit nog herinneringen op te halen. Aan
de andere kant ook goed dat hij een keer aan
het woord kwam, mede gezien het gegeven
dat er vaak zo negatief door zijn collega’s over
hem is gesproken.

Goede kleur
DI 15 OKT: Zeer opvallend was het dat Radio
2, op de dag van de bijzetting van Prins Claus,
een zeer goede klank en kleur had waarvoor
ode aan het productieteam. Het op tegen het
hele uur terugkomen van ‘Singalong junk’ van
Paul McCartney was er één uit duizenden.
Prachtig en in gedachten kwam niet alleen
die hele prachtige LP van Paul voorbij maar
zeker ook weer Arend Langenberg, die dit
nummer met zijn collega’s nieuwslezers tij-
den lang gebruikte op het einde van de dage-
lijkse nieuwsuitzendingen op Radio Veronica.
Inderdaad om goed koud van te worden.

Meer muziek
Nu we het toch over muziek hebben, la-

ten we even verder gaan met Los Indios
Tabajaros en ‘Maria Elena’. Bij het afluisteren
van oude tapes bleek dat het nummer op Ra-
dio Dolfijn is gebruikt ter ondersteuning van
een eigen stations promo ‘Radio Dolfijn laat
die fijn zijn’. Robb Eden maakte, tijdens zijn
periode op RNI, een mooie rondloper van het
nummer ‘Baba O’Riley’  van The Who en ge-
bruikte het ten bate van het ‘In concert’ pro-
gramma.

85 Jaar
En gisteravond was het Harm Koenders die
zich, per e-mail, bij mij vroeg of het echt waar
was dat de geruchten als zou Ray Connif zijn
heengegaan juist zijn. Afgelopen vrijdag is
hij op 85-jarige leeftijd overleden. Connif
heeft ons via de zeezenders een paar hits ge-

bracht, waaronder het prachtige ‘Harmony’. Maar ver-
der zijn daar natuurlijk onder meer de tunes van Michelle
op Radio Mi Amigo en van Frans Nienhuis zijn ‘Men
vraagt en wij draaien’ van de pen van Connif. En dan
klinkt het nummer ‘For all we know, we may never meet
again’ waarop ik 1967 al verliefd werd toen het intens
op Radio 355 werd gedraaid, wel heel erg rauw.

Een korte herinnering
DI 15 OKT: De laatste tijd stuurt Leen Vingerling regel-
matig korte herinneringen op over zijn tijd bij de zee-
zenders. Het merendeel onder jullie is bekend dat hij,
samen met zijn vrouw Marjo, de bevoorrading van de
zendschepen in de jaren tachtig van de vorige eeuw
voor zijn rekening nam. Vooral in samenwerking met
SMC, die dan tientallen aanhangers meenam, werden
deze tochten vaak in het weekend ondernomen. Maar
dat Leen ook bij Radio Delmare actief was, is voor
slechts een klein aantal mensen bekende informatie.

Bij het einde beginnen
Zo nu en dan zullen we wat van de herinneringen, die
ik  met Leen uitwissel, in het blad opnemen. Iedereen
weet zich te herinneren dat Johan Rood (ook vaak als
Johan Roth geschreven en niet te verwarren met de
OCD man met dezelfde naam)  Radio Delmare onder
alle omstandigheden wilde voort zetten. Na de test en
dx-uitzendingen, die hij verzorgde, liep uiteindelijk zijn
Radio Delmare voorlopig ‘vast’.  Een vriend van hem,
ene Eddie, had een circus en het idee was dit circus
goed op te knappen en te gaan rondreizen onder de
naam ‘Delmare circus’. Het geld dat dit toernee zou
opleveren, zou gestoken worden in een nieuwe schuit.
Zo ver is het nooit gekomen en toen vervolgens de MV
Morgenster als nieuwe boot voor Delmare in beeld kwam
was Johan Rood al niet meer betrokken.

Op de ene foto
zie je Marjo bij
het Circus ter-
wijl de andere
één van de reis-
wagens toont.
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Chiel op de zondagochtend
WO 16 OKT: Met ingang van zondag zal op Radio
192 tussen 11 en 12 uur Chiel Montagne weer te
beluisteren zijn. Uiteraard kan hij weer zijn gang
gaan omdat zijn voormalige werkgever Radio Na-
tionaal al weer geruime tijd geleden op non stop
is gegaan. Hij komt op één van de uren van de
Flashbackshow, waarin wekelijks de oude program-
ma’s van Radio Veronica worden gedraaid. Te-
leurstelling bij een groot aantal fans van dit pro-
gramma. Michael Bakker stelt echter dat op deze
manier er elders in het weekend misschien de mo-
gelijkheid komt om nog een uurtje ‘Flashback’ te
brengen.

Bob en Brenda
DO 17 OKT: Val er meestal midden in, en dan doel
ik op het programma op Radio 2, ‘Het Theater van
het sentiment’. Zo ook vandaag rond een uur op
10 in de avond. Bleek dat ze op zoek waren naar
een presentatiekoppel uit 1962, want dat was het
jaar van de dag. Het ging om Bob en Brenda, dus
destijds meneer en mevrouw Torringa. Dankzij Wim
van de Water werden we vorig jaar al verrast met
een pracht verhaal van Brenda over haar verleden
en heden. Uiteindelijk werden beide Bob’s en
Brenda gevonden. Beide Bob’s? Jazeker, toen
Torringa halverwege de jaren zestig naar de AVRO
ging, besloot de programmaleiding van Radio
Veronica het duo in stand te houden middels het
toevoegen van nieuwe Bob aan Brenda. En die
nieuwe Bob had al een tijdje bij Radio Noordzee,
vanaf het REM eiland gewerkt. Het ging hier om
Rob Out.

Even bijwerken
VR 18 OKT: Vandaag veel beluisterd aan oude

opnamen en ook LP’s. De laatste categorie in het
kader van het overlijden, eerder deze week, van
Ray Connif. Ik ontdekte dat we twee nummers niet
hadden opgenomen in de Discografie lijst. ‘South
of the border’ werd gebruikt voor het gelijknamige
programma op Radio 390. Dan ’s Wonderful, van
de allereerste LP die hij ooit opnam in de vijftiger
jaren, werd gebruikt voor promotiespots op Radio
355. Verder hoorde ik andermaal een Steven Ladd
programma. Al eerder eindigde hij met hetzelfde
nummer en aan te nemen valt dat hij in 1970 op
RNI ‘What now my love’ van Herb Alpert and his
Tijuana Brass als eindtune gebruikte.

Nog twee titels
Maar ik maakte eerder deze week ook een aan-

tekening bij het beluisteren van het laatste pro-
gramma, in 1966, van Graham Webb op Caroline
North. Hij verhaalde over het gegeven dat zijn
tune het niet meer deed in de cartridge en voegde
er aan toe dat het speciaal voor hem in 1957 was
opgenomen en dat het Spyders theme heette.
Helaas vertelde hij niet wie het opnam. Tenslotte

hoorde ik nog een promo in dit programma voor de
Mike Luvzitt show op Caroline North. Ter onder-
steuning werd Martha Reeves and the Vendellas
gebruikt met het nummer ‘Heathwave’. Trouwens
ik luisterde deze week ook naar een oud programma
van Jan van Veen op Radio Veronica in oktober
1969. En dan deed het me wel heel zeer om een
echt ‘verkrachte’ jingle terug te horen. Het betrof
de prachtige Radio City Tower of Power jingle
waarbij de naam ‘City’ gewoon was vervangen door
die van ‘Veronica’.

Danny drie jaar de bak in
VR 18 OKT: De rechter in Brugge heeft Danny
Vuylsteke vandaag veroordeeld tot liefst drie jaar
gevangenisstraf wegens oplichting, misbruik van
vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk en uitgifte van
ongedekte cheques. Opvallend was dat de 47- ja-
rige Danny niet kwam opdagen op de zitting en de
rechter onmiddellijke arrestatie beval. Het is niet
duidelijk waar Vuylsteke zich bevindt. In ieder ge-
val niet op een zendschip op de Noordzee. Hij was
onder meer betrokken bij Radio Mi Amigo achter
de schermen en de terugkeer van Radio Caroline
in 1979. Vaak gaan de verhalen weer over de borrel-
tafel hoe Vuylsteke destijds zijn zaakjes regelde.
Zo kwam hij, met deejays die hij van boord liet
halen en brengen, vaak in een kippenrestaurant in
België. Hij at zich dan geheel vol om vervolgens
weer een weekje gratis reclame te geven aan de
eigenaar. Ook reed hij in dure auto’s rond, die op
een dergelijke manier werden verkregen.

Gratis ontspanning
Het is nooit duidelijk geworden of een
ontspanningsboerderij, die ook adverteerde op
Radio Caroline, regelmatig bezoek kreeg van
Vuylsteke. Wel was hij altijd rijp om de telefoon
snel te grijpen als hij zich bedreigd voelde. Ge-
volg was vaak dat hij probeerde de betrokkenen te
intimideren. Toen Caroline deejays in 1979 hun
geld niet kregen besloot men de wagen van
Vuylsteke te kapen en de inhoud of te verkopen
dan wel het te gebruiken als onderpand. De in-
houd betrof een grote lading t-shirts.De rechter in
Brugge heeft niet alleen de gevangenisstraf opge-
legd maar ook een boete van bijna 5000 Euro en
tevens een beroepsverbod van liefst 10 jaar. Hij
stond terecht om drie zaken die speelden. Eén
ervan was een dossier over het niet aangeven van
een faillissement en het voeren van een gebrek-
kige boekhouding bij de uitbating van een dan-
cing. In twee andere werd hij beticht van diverse
betalingen met ongedekte cheques en misbruik
van vertrouwen en het verduisteren van goederen
en documenten.

Tony Blackburn
DI 22 OKT: We hebben het al eerder gehad

over de hond, die door de tune van Tony Blackburn
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al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw mee-
blaft. Arnold is de naam en de tune heet
‘Beefearters’, gespeeld door het orkest van Johnny
Dankworth. Altijd zijn we ervan uitgegaan dat de
geluiden van Arnold destijds werden ingemixed
vanaf een lp vol geluidseffecten of afkomstig was
uit het mysterieuze jinglepakket van PAMS uit
Dallas onder het nummer K9. Het is recentelijk
duidelijk geworden dat de bron in Australië dient
te worden gezocht. Het heet ‘Ringo’s Dog’, en wordt
gespeeld door Jack Dorsey’s Big Band. Hij blaft
ook mee op het nummer ‘Who’s that doggie in the
Window’ op de LP Tiny Tots.

Terug naar de roots
WO 23 OKT: John de Mol van EndeMol, ook wel
bekend als John de Mol junior, is terug bij de roots.
Ooit begon hij in 1971 aan de Frans Halslaan in
Hilversum de gebruikte platen voor Van Veen en
Den Draayer weer op te bergen in de discotheek
en deed allerlei klusjes. Zie het als een soort van
vakantiewerk. Twee jaar later was Johnny er defini-
tief aan het werk, hoewel op de nieuwe locatie van
Radio Noordzee in Naarden. Men was toen geves-
tigd in de Oude Hofstede, dat eigendom was van
de uitgeverij Strengholt. Deze onderneming had
destijds ook de eigendomsrechten van de Neder-
landse service van RNI, onder de naam Radio
Noordzee.

Andermaal
Het huidige Radio Noordzee FM was tot aan van-
daag ook eigendom van de Strengholt BV, dit te-
zamen met SBS Radio BV. Daar is vandaag veran-
dering in gekomen middels de totale overdracht
van het aandelenpakket aan Talpa Management
BV, één van de private ondernemingen van John
de Mol jr. Dus van loopjongen tot directeur eige-
naar en dat na 31 jaar. De Mol zegt zeer verheugd
te zijn met zijn aankoop van Noordzee FM. ‘Ik ben
zeer blij met Noordzee FM. Het is een station met
heel veel potentie. Ik kijk met veel plezier uit naar
de volgende fase van Noordzee FM.’

Invalbeurten
DO 24 OKT: Vandaag vernemen we dat ex Radio
London deejay Dave Cash – eens de partner van
Kenny Everett op het station en later op Capital
Radio in London, de laatste tijd met een bepaalde
regelmaat weer te beluisteren is als invaller op de
BBC. Dit gebeurt vooral via BBC Radio Kent en
BBC Radio Essex.

Tom Mulder
DO 24 OKT: Vandaag wordt in het kort in de Ontbijt-
show bij de VARA op Radio 2 teruggekeken op de
populariteit van Klaas Vaak (Tom Mulder) in de
jaren zeventig van de vorige eeuw. Dit alles in het
kader van ‘De week van de jaren zeventig’. Het
interview werd gedaan door Jurgen van den Berg

Tom Mulder,
Hilversum III, 1974

en de nadruk
lag vooral op
de tijd van
Hilversum 3 en
b i jvoorbee ld
‘ d e
H a v e r m o u t -
show’.  En
beste Tom (hij
leest overal
mee), we zul-
len het deze
keer niet heb-
ben over je be-
faamde, be-
ruchte en veel
b e s p r o k e n
‘one - l i ne rs ’ .

Wel heel toevallig is dat op het Britse Channel
Four terug gekeken werd op de loopbaan van Tony
Blackburn, in een een uur durende documentaire.
Zowel Blackburn als Klaas Vaak, ofwel Tom Mul-
der, hadden en hebben iets speciaals met one-
liners.

Stormtape
ZA 26 OKT: Een voorzichtig gevoel moet het ge-
weest zijn van de zijde van Juul Geleick dat hij
een vervangend programma van ‘Help er zit een
olifant in de tram’ van Henk van Dorp program-
meerde op Radio 192. De ergste storm sinds 12
jaar denderde vandaag en ook morgen over Ne-
derland. Onze gedachten stonden stil bij de vele
stormen op zee. En op een meteosite stond van-
daag een foto van de Ross Revenge op zee in
zware storm te bewonderen. Als de dag van toen,
zullen we maar zeggen.

Lange aanvulling
ZA 26 OKT: Hier een aardige aanvulling voor

de discografielijst: Allereerst een nummer van
Manfred Mann met ‘I got you babe’  hetgeen door
Pete Drummond op Radio London werd gebruikt
in 1967. Dan naar Radio Caroline in 1973. Mike
Hagler gebruikte als tune ‘Ain’t nobodies business’
van Taj Mahal. Op Radio Caroline South hadden
we onder meer Gary Kemp en hij ging voor een
nummer van Ray Charles met ‘Let’s go’. Herb Alpert
is al veelvuldig genoemd in de lijst van tunes en
hier is er nog één: ‘The Swinger from Seville’ werd
gebruikt door John Kerr op Radio Scotland.

Terug naar Radio London
Dan was er Lorne King op Radio London, die

veelvuldig ‘Train to nowhere’ van The Champs ge-
bruikte. De formatie T-Bones met het nummer ‘Sip-
pin and chippin’ werd ingezet door Tim Yale, op
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Radio Caroline. Zoals bekend niet al te lang op de
radio geweest. Wie er wel veelvuldig was te beluis-
teren op Radio Caroline South was Steve Young
en hij gebruikte geruime tijd het hele mooie ‘Music
to watch girls by’ van The Bob Crewe Generation.

Cash Casino
Een programma dat op Radio Caroline in de

jaren zestig zowel als begintune en eindtune een
nummer had van Woody Herman. Ingezet werd
met ‘Hallelujah Time’, terwijl werd afgesloten met
‘The strut’. Wie herinnert zich nog de waarzegster
op Radio 355 ‘The Marie Simone Hour’? Ze ge-
bruikte als tune ‘Ballet Gizelle’, waarbij we kunnen
zeggen dat de uitvoerenden onbekend zijn. We
meldden al de Franstalige versie van Danyle
Gerard waarin Caroline werd bezongen. Er is ook
een Engelstalige versie, zo bleek recentelijk: ‘Times
are changing’. Tenslotte maakte Benny Hill ooit
een plaatje met de titel ‘What a world’ waarin on-
der meer de oom voorbij komt, die een radiosta-
tion runt.

Radio London
Martin ontdekte een prachtig lied over Radio

London, drie jaar geleden opgenomen in
Vancouver door de Canadese formatie Wycham
Porteous. Verder gebruikte Ted Bouwens gedu-
rende de laatste periode op RNI het nummer
‘Mame’ van Ray Connif Singers als tune voor het
zondagochtendprogramma (hoewel voor de meeste
luisteraars het dan nog nacht was). En dan Albert
Josef Beirens, de man van het RNI goes DX pro-
gramma. Tevens de man die de meeste jingles
voor zichzelf insprak. Soms erg leuk, soms tot het
egostrelende af. Twee nummers kwamen bij het
luisteren vandaag voorbij, die we niet eerder heb-
ben gemeld in relatie tot A. J. Beirens: ‘Joy’ van
Appollo 100 en ‘The Story of the Mentosaurus’ van
Dick Hyman werden beide gebruikt voor het maken
van jingles voor en door hem.

Meer op zondag
ZO 27 OKT: We vonden eerder deze week

tweede hands een LP van Herb Alpert and his
Tijuana Brass. Daarop onder meer het nummer
Acapulco 1922. Bij het beluisteren was meteen
weer een vraag opgelost. Het werd als filler ge-
bruikt op Radio London door Pete Drummond. Op
de CD van The Bonzo Dog Doodah Band vonden
we het nummer ‘Busted’.  Heel opmerkelijk was dat
in dit nummer de wolven voorbij kwamen die huil-
den in de jingles van Jason Wolfe op RNI in 1973
en 1974.

En ook op maandag
MA 28 OKT: Ook vandaag nog een kleine aan-

vulling. ‘Swinging Safari’  gespeeld door het orkest
van Bert Kaempfert werd ook geruime tijd gebruikt
op Radio Veronica door Joost den Draayer en

Tineke voor het programma ‘Uit de koers’. Dan Curtis
Mayfield. Het begin van het nummer ‘Freddie’s
dad’ werd door Will Luikinga gebruikt voor een
jingle ten bate van Dennis King (Radio Caroline).
Tenslotte draaiden we de soundtrack van de film
‘Superfly’. De muziek werd in 1971 gecomponeerd
door dezelfde Curtis Mayfield. Leuk om decennia
na het zien van de film de soundtrack nog eens
terug te horen. En we vonden er ook nog iets op
dat werd gebruikt als ‘filler’ door Ferry Maat op
Radio Noordzee, namelijk het instrumentale ‘Jun-
kie chase’.

Tijdens de lunchpauze
DI 29 OKT: Andre van Raay meldt ons dat hij

vandaag tijdens de lunchpauze voor het eerst zal
te bladeren in de site Soundscapes en ons meteen
een oplossing kon geven voor de uitvoerende on-
bekend in de discografielijst betreffende het num-
mer ‘I’ll see you in my dreams’, dat werd gebruikt
op Radio Veronica voor het programma ‘Help er zit
een olifant in de tram’.  De oplossing werd door
Henk van Dorp afgelopen zaterdag op Radio 192
zelf gegeven. Het antwoord luidt: Victor Sylvester
Orchestra. Alleen dan wordt het een probleem de
juiste versie te vinden, want het orkest heeft het
veelvuldig opgenomen.

Andermaal Radio 270 film
DI 29 OKT: Een aantal jaren geleden hadden we
het voor het eerst over de plannen tot het maken
van een film over het leven aan boord van een
zeezender in de jaren zestig van de vorige eeuw,
waarbij het regionaal gerichte Radio 270 als voor-
beeld zou gelden. ‘Making Waves’ is de titel van
de bioscoopfilm die volgend jaar in roulatie dient
te gaan. Het wordt voor een bedrag van rond de 20
miljoen gulden voornamelijk vanuit België gefi-
nancierd. Men zal de komende maanden begin-
nen met de opnamen, die geschoten worden in
Scarborough en op zee.

Voor het eerst op tv
WO 30 OKT: Komende zondag zal via het pro-
gramma ‘Simply Shopping live’ een nieuwe cd
worden gelanceerd met de titel  ‘OhTony Blackburn’.
Het is het thema van zijn programma op Simply
Shopping TV dat wordt gespeeld door Flint’s Minx.
Het is gecomponeerd door Oswin Falquero en
Debbie Flint en werd drie jaar geleden al opgeno-
men. In een remix versie, waarbij junglegeluiden
zijn toegevoegd, komt de single nu opnieuw uit.

Loving Awareness
DO 31 OKT: Op deze laatste dag van de maand

kwam Martin van der Ven met een aantal titels van
songs die door Tony Allan en Mike Hagler zijn
gebruikt op Radio Caroline ten bate van diverse
LA Spots. Hier komt een aantal titels met uitvoeren-
den, met daarbij de belofte dat er spoedig nog
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meer zullen volgen: War – ‘The World Is A Ghetto’, Pink
Floyd -  ‘Money’, Roxy Music – ‘Love is the drug’, ‘Culture
Club – ‘It’s A Miracle’,  Lionel Ritchie – ‘Love Will Find A
Way’ en Third World – ‘Once There’s Love’.

© Jelle Boonstra

Lang geleden
DO 31 OKT: Maar er is meer om even bij stil te staan.
Vandaag 23 jaar geleden trok Johan Roth (Rood) aan boord
van Radio Delmare de stekker eruit. Hij wilde met alle
geweld doorgaan maar op een bepaald moment zag hij
ook in dat er geen toekomst meer was op dat moment. Het
anker werd gelicht en hij vertrok met het schip naar de
haven van Stellendam. Weg Radio Delmare, weg Johan
Rood, weg een droom.

Even  stilstaan bij televisiejaren
DO 31 OKT: Afsluitend voor deze maand even stilstaan bij
een flits in het programma ‘De televisiejaren’. Het ging
vanavond op de NCRV via Nederland 1 onder meer over
‘Kom uit de bedstee mijn liefste’ van Egbert Douwe, alias
Rob Out. Dit via een fragment uit het programma ‘Moef Ga
Ga’, waarin Joost den Draayer de presentatie deed. Het
heet officieel ‘Come to my bedside darling’ van Eric
Anderson als componist/tekstschrijver. De bekendste En-

gelstalige uitvoering is van Brothers Four.
Ooit kreeg Rob Out een gouden plaat uit
handen van Jan Theys. (zie foto)

Dank aan: Martin van der Ven, Eric
Wiltshire, Hans Hogendoorn, Leendert
Vingerling, Jan van Heeren, Rob Olthof,
Tom de Munck, Jean Luc Bostyn en Chris
Edwards

Samenstelling: HANS KNOT

Nieuws uit Belgie

Verlenging tot september
Wat er al een tijdje zat aan te komen, is
officieel bevestigd. De vergunningen voor
de lokale omroepen in  Vlaanderen zijn
met onmiddellijke ingang verlengd, tot
september 2003. Het Vlaams Parlement
heeft immers het voorstel van decreet op
de lokale radio’s goedgekeurd. Daarin staat
onder meer de oprichting van vijf provin-
ciale (regionale) stations en 200 tot 250
stads- en lokale stations. Alleen kan het
nog een tijdje duren voor het decreet en
alle uitvoeringsbesluiten klaar zijn, en dus
moest zo’n verlenging er komen.

Q-Music
Bij het landelijke commerciële
station Q-Music is op 7 oktober
de nieuwe programmering ge-
start.  De indeling van het
programmarooster werd grondig veran-
derd.  Eén van de belangrijkste wijzigin-
gen is wel het muziekblok tussen 9 en 10
uur ‘s morgens.  In radioland is 9 uur ‘s
ochtends een zeer strategisch moment.
Om de Q-luisteraars niet alleen in de auto
maar ook op het werk de FM-knop om te
laten draaien, naar een van de meer dan
dertig FM-frequenties, mogen de werkne-
mers van twee bedrijven een uur lang
‘foute’ muziek kiezen. Net als Radio Don-
na’s tegenhanger tussen 9 en 10 uur ‘Klant
is Koning’, wordt dit programma non-stop
uitgezonden en wordt enkel in het mid-
den onderbroken voor een foute quiz tus-
sen de twee bedrijven, waarbij een ‘Q-
koffiekoek’ gewonnen kan worden.  De Q-
Music leuze ‘niets dn goede muziek’ mag
op dat ogenblik vervangen worden door
‘niets dan foute muziek’.  Het is de bedoe-
ling dat de werknemers louter ‘foute’ lied-
jes kiezen: de liedjes  goed vinden mag,

NIEUWS
UIT BELGIË
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maar hoeft niet, maar het zijn nummers die ie-
dereen heimelijk meezingt.

Topradio wordt JIMfm
Op zijn vroegst op 1 januari en op zijn laatst
eind mei 2003 krijgt het dertigtal vrije radio’s
van de Topradio keten een nieuwe roepnaam:
JIMfm.  Deze verandering moet een duidelijke
breuk betekenen met het dance verleden van
Topradio.  Jongerentelevisiestation JIMtv krijgt
meteen een radioverlenging met de bedoeling
de interactiviteit van dit multimediaplatform te
verhogen. JIMfm wil een concurrent worden voor
Studio Brussel. Marketing, promotie en program-
mering zullen voor JIMtv en JIMfm gezamenlijk
gebeuren.

Studio Brussel gaat studentencafé openen
Als de luisteraars niet naar Studio Brussel ko-
men, trekt het jongerenstation voortaan maar
zelf naar zijn doelgroep. Zo wil StuBru komend
voorjaar in Gent een studentencafé openen. De
slechte luistercijfers en het dalende marktaan-
deel deden het rebelse Studio Brussel imago
geen goed. Mark Coenen, de nieuwe StuBru
baas, pakt uit met een nieuw logo en een frisse
vormgeving in het voorjaar van 2003. Maar het
staat honderd procent vast dat Studio Brussel
zijn naam en identiteit behoudt. Wel gaat het
openbare jongerenstation midden in de Gentse
studentenbuurt een café ombouwen tot een Stu-
dio Brussel café. Bedoeling is dat zowel de sfeer
als de positionering perfect in de leefwereld van
de ‘Studio Brussel luisteraar’ passen.  Een naam
voor het café is er nog niet, het wordt zeker niet
‘Studio Brusselcafé’ omdat men ook wil dat de
luisteraars van andere radiostations langskomen.
Dus zeker niet de ganse dag Studio Brussel uit
de boxen. Dergelijke locatie biedt het voordeel
voor rechtstreekse  uitzendingen en afterparty’s.

Luisteronderzoek april - juni 2002
De Belgische commerciële en openbare radio-
stations hebben voor de allereerste keer een ge-
meenschappelijk luisteronderzoek laten uitvoe-
ren. Vooral Radio 1 en 2 komen versterkt uit de
CIM resultaten. De VRT radiodominantie met
84 procent van de Vlaamse luisteraars, blijft over-
eind. Omdat het om het allereerste gemeen-
schappelijk onderzoek gaat, kunnen deze resul-
taten niet worden vergeleken met cijfers die vroe-
ger op een andere manier berekend werden.
Het gaat dus louter om een rangschikking.  Ra-
dio 2 bereikt dagelijks 1,5 miljoen Vlamingen
en bezet daardoor de eerste plaats met 34,8
procent van de radiomarkt. Radio Donna volgt
op de tweede plaats, met bijna 30 procent markt-
aandeel en dagelijks gemiddeld 1,3 miljoen
luisteraars. Radio 1 staat met bijna 800.000 luis-

teraars - 11,3 procent marktaandeel - verrassend sterk
op de derde plaats. Studio Brussel haalt met 324.500
- 5,9 procent marktaandeel - nog de vierde plaats op
de hielen gezeten door Q-Music 220.000 luisteraars
en 3,5 procent marktaandeel en dit na amper 6 maan-
den in de lucht.

Strik invullen
Opmerkelijk: ketenradio Mango bereikt met een ge-
middelde van 66.700 dagelijks, net iets meer luiste-
raars dan het tweede landelijke commerciële station
4FM (66.500 luisteraars). Klara staat met 172.500
klassieke fans iets steviger in de schoenen, terwijl
Radio Contact met 120.900 luisteraars de sterkste
Vlaamse ketenradio is.  Het tweede Radio Contact-
net bengelt helemaal achteraan met een dag-
gemiddelde van 23.800. Topradio is het op één na
best beluisterde Vlaamse radionetwerk met 75.600
luisteraars.

Q-Music niet vanop zee maar vanuit de lucht??
Q-Music kondigde op 9 oktober aan dat het zijn acti-
viteiten uitbreidt naar de luchtvaartsector. De nieuwe
luchtvaartmaatschappij Q-Music Airlines zou een reeks
verbindingen naar Zuid Europese bestemmingen ver-
zorgen.  Het persagentschap Belga nam het bericht
met het nodige wenkbrauwgefrons over en terecht,
zo blijkt. De luchtvaartmaatschappij van Q-Music blijkt
immers een mediastunt te zijn geweest. Het radiosta-
tion ging naar aanleiding van zijn eerste verjaardag
enkele vluchten organiseren met Virgin toestellen.
Q-Music kreeg de toestellen ter beschikking in ruil
voor gratis reclamespotjes voor Virgin . Q-Music was
alleszins in de wolken met de reacties na de
bekendmaking van de stunt.

VTM wil cultuur
VTM schijnt te werken aan de oprichting van een
cultuurnet, dat eventueel zal worden gerund volgens
voorbeeld van Arte, het Frans-Duitse station. Voorlo-
pige werknaam heeft men al onder ‘ Ka3’. Het station
zal zich voornamelijk op de Vlaamse markt gaan
richten en het ligt in de bedoeling dat men in de
loop van 2003 van start zal gaan.

ETIENNE KERREMANS
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Nieuws uit Duitsland

Oude naam gaat verdwijnen
Decennia lang het hoofdkwartier van AFN in Duits-
land, dan hebben we het over AFN Frankfurt. Maar
er is een nieuwe naam gekomen voor het station.
Men heeft nu AFN Hessen en zal in de lente van
2004 gaan verhuizen naar Wiesbaden. Er is een
bedrag van bijna 900.000 dollar uitgetrokken voor
de renovatie van gebouw 1217 op de militaire
basis aldaar. Op 4 juli
2004 zal de officiële ope-
ning plaats vinden.

Nieuwe frequenties
Liefst negen frequenties in even zo vele grote ste-
den is de toewijzing door de Duitse overheid aan
Sky Radio. Met deze nieuwe frequenties kan men
ruim 4 miljoen luisteraars binden. De nieuwe li-
centies hebben een duur van tien jaar en bereikt
men per licentie een gunstig luisteraandeel en
heeft men de organisatie ook goed op poten, dan
worden deze frequenties automatisch verlengd.
Men had tot nu toe 3 frequenties en maakte ge-
bruik van de kabel. Sky Radio heeft een luister-
dichtheid in Duitsland van 11% en men heeft 35
personen in dienst, een aantal dat uiteraard uitge-
breid zal worden.

INGO PATERNOSTER

 Nieuws uit Amerika

Digitalisering
In Amerika is een wetsvoorstel ingediend die het
mogelijk moet maken alle organisaties die radio-
dan wel televisieprogramma’s uitzenden te ver-
plichten over te schakelen op het digitale systeem.
Men wil de wetswijziging spoedig van kracht laten
worden. Onder meer is er in opgenomen dat alle
stations de wijzigingen voor 31 december 2006
hebben doorgevoerd. Ergens tussen 2006 en 2010
zullen alle analoge zenders worden uitgeschakeld.

Tegenvallende resultaten
In Amerika zijn de resultaten inzake het aantal
abonnementen die luisteraars hebben genomen
op het pakket van de digitale aanbieder XM
Satellite teleurstellend. Begin oktober stond het
aantal op 201.500. De onderneming heeft con-
tracten met een aantal autoleveranciers waarbij
standaard de ontvangers worden ingebouwd in de
nieuwe auto’s. Ook heeft men recentelijk een
nieuwe kleine ontvanger op de markt gebracht, de
Delphi X SkyFi, voor een bedrag van $199. Hugh

Panero, president van XM Satellite Radio denkt
nog dit jaar de 300.000ste abonnee te kunnen
boeken. De verwachting is dat in 2003 tussen de
350.000 en 400.000 nieuwe abonnees kunnen
worden geboekt.

Scoren
In Amerika moet ook op allerlei manieren alles
onderzocht worden. De slimme jongens van de
Onderzoeksbureau’s weten telkens weer met nieuwe
plannen te komen, waardoor veel geld verdiend
kan worden. Zo kwam men recentelijk met het idee
eens te bekijken hoe per station per week het aan-
tal lag van nieuw gedraaide platen. Met andere
woorden wenste men te weten hoeveel nieuwe
nummers in de daaraan voorafgaande week wa-
ren opgenomen in de play list van de diverse sta-
tions.

Magertjes
In het grote Amerika blijk je echter, als nieuw ta-
lent, weinig tot geen kans te hebben daar er ge-
middeld per station met een top 40 formaat er
slechts 3,66 songs toegevoegd worden. Natuurlijk
zijn er stations die uitschieten naar boven, zoals
WCIL Carbondale die er 6,67 songs verwisselde in
de play list. Maar ook naar beneden zijn er tal van
voorbeelden van stations die niet meer dan 2,5
song per week vervangen. Al met al is het dus
slecht gesteld met de muziekwereld in de VS hoe-
wel het onderzoeksbureau weer aanzienlijk geld
heeft verdiend aan het rapport, dat werd opge-
maakt in opdracht van Billboard.

Seks in de kathedraal
Recentelijk noemden we al de plannen van

een duo radiomakers om de sex te bedrijven in de
St. Patricks Kathedraal in New York. Wel Opie and
Anthony, shock jocks op WNEW werden geschorst
door hun directieleden nadat ze inderdaad live
vanuit de kathedraal een uitzending van hijgende
geliefden lieten meedraaien in het programma.
Ook bij het station WJFK in Washington, waar het
programma wordt overgenomen, zijn de twee ui-
teraard ook niet te beluisteren.
Verder is de General Manager
Ken Stevens en de
programmaleider van WNEW,
Jeremy Coleman geschorst. De
FCC stelt een verder onderzoek in, dit op verzoek
van een aantal Katholieke groeperingen. Het is
niet echt duidelijk of het paar Brian Florence en
Lynn Harper echt seks hadden of voordeden alsof
men seks bedreef.

Aankoop
MTV Networks heeft College Television Networks
aangekocht voor een bedrag van 15 miljoen dol-
lar. De uit New York afkomstige onderneming die
zich bezig houdt met het verzorgen van kabeltele-

NIEUWS UIT DUITSLAND

NIEUWS UIT AMERIKA
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Coca Cola afgehaakt als sponsor. Rond deze tijd
zal de naam van de nieuwe financier bekend wor-
den gemaakt. Wel zal na 15 jaar de lijst enigszins
anders worden samengesteld. Hoe, dat zal de luis-
teraar begin januari duidelijk worden. Wel wenste
men bekend te maken dat de luisteraar vanaf het
nieuwe jaar interactief betrokken zal worden bij
het programma.

Opnieuw licentie
De Radio Authority heeft de ILR licentie voor
Tunbridge Wells/ Sevenoaks andermaal vergeven
aan KMFM, voorheen bekend als Mercury. Er was
naast deze organisatie ook een bod gedaan door
Absolute Radio UK, maar deze bleek niet op te
kunnen tegen de huidige licentiehouder, die dus
nog eens acht jaar zonder problemen verder kan
gaan met uitzendingen.

Herlancering in januari
Eens het eerste ILR station
in 1973 en komende maand
andermaal in een nieuw
jasje. We hebben het over LBC dat nu eigendom
is van Chrysalis Radio Group. Het nieuwe station
zal een all news and talk station worden dat haar
studio’s gevestigd heeft in de wijk Shepperd’s Bush.
Men heeft verschillende aankopen gedaan bin-
nen de Britse radio industrie om absoluut te kun-
nen scoren.

Domme dief
In Ierland is een
dief veroor-
deeld tot 6 maanden gevangenisstraf door het bij
herhaling stelen van onderdelen en complete
zenduitrustingen in het graafschap Wicklow. De
man liep op een wel heel eenvoudige manier te-
gen de lamp. Hij steelde de zender van het
community station Near FM en herplaatste het bij
zijn eigen studio, vier mijlen verderop. De man
wist niet dat op de RDS display nog immer Near
FM stond vermeld, terwijl hij onder zijn eigen
stationsnaam programma’s verzorgde. En dan is
een dief heel snel gepakt. Hij bekende tevens een
aantal andere inbraken bij stations in de omge-
ving.

REDACTIE RADIOMAGAZINE

visie en satelliettelevisie, heeft 8,2 miljoen kijkers
op zo’n 750 verschillende campussen in de VS.

Zo’n 65 bussen werden beplakt
met  de mededeling dat

Greaseman was teruggekeerd

Greaseman terug in
Washington
Enkele maanden geleden
meldden we uitgebreid over
de enorme val die The
Greaseman de laatste jaren
heeft gemaakt door zijn beledigende manier van
presenteren. Hierbij verdwenen niet alleen mil-
joenen luisteraars van het eens zo populaire pro-
gramma, dat over grote delen van de VS per
syndicator werd verspreid, maar kostte uiteindelijk
The Greaseman zijn zeer goed betaalde baan. Hij
begon aan tal van omzwervingen en geen enkel
station wilde hem nog in dienst nemen. Greaseman
besloot de andere weg te kiezen en zendtijd te
huren, waarna hij zelf weer reclamezendtijd ver-
kocht om de kosten van de aankoop van zendtijd
te financieren. Al weer gruime tijd is hij echter
terug in Washington en wel op WGOP, een nieuw
station dat met 25 kW uitzendt op de 700 kHz en
waarbij de shock jock weer op een normale manier
betaald wordt.

RENE BURCKSEN EN JAN HENDRIK KRUIDENIER

Nieuws uit Engeland

Neem nog een biertje
Een deejay van KISS FM in Lon-
den is recentelijk geschorst na-
dat hij de late avond show op
het station over had genomen.

Deejay Robin Banks (niet te verwarren met Robino
Banco op RNI) sloop de studio binnen aan Oxford
Cricus in Londen en wel om half drie in de nacht.
Hij stopte een vooraf opgenomen programma en
begon zelf een live uitzending, hetgeen resulteerde
in een uur vol met vloeken en tieren. Hij was dan
ook totaal dronken. Het programma werd stop ge-
zet nadat luisteraars begonnen te bellen met het
station en bewakers Banks konden afvoeren. Zijn
Drive Time show werd de daarop volgende tijd
overgenomen door een reserve presentator. Banks
is redelijk populair in Londen en pakt met zijn
uitzendingen gemiddeld 1,5 miljoen luisteraars.
(met dank aan Tom Blomberg)

Hitlijst gaat door
De wekelijkse hitlijst, die via het ILR wordt ver-
spreid, zal na 1 januari normaal blijven bestaan in
presentatie van Neil Fox. Zoals eerder gemeld heeft

NIEUWS UIT ENGELAND
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ANDERMAAL NIEUWE OMR0EPPLANNEN

MAX is de naam van een organisatie die opteert
voor de licentie voor een nieuwe omroep-
vereniging. Men wil zo spoedig mogelijk functio-
neren binnen het publieke bestel. Het doel van de
organisatie is zich vooral te richten op mensen van
omstreeks 50 jaar en ouder. Men heeft voor deze
doelgroep onder meer gekozen omdat de betrok-
ken leeftijdgenoten gemiddeld al wat meer van de
wereld en het leven weten en dus een voorsprong
hebben op de jongere generatie.

Dit wil echter niet zeg-
gen dat de doelgroep
door MAX tot de oude-
ren wordt gerekend
want men stelt in het
persbericht: “Maar van

deze doelgroep zijn verreweg de meeste mensen
bepaald niet ‘oud’ en al helemaal niet inactief en
uitgeleerd.” De voornaamste beweegreden voor de
oprichting van MAX is het gegeven dat de be-
staande publieke omroepen zich, zelfs in hun pro-
gramma’s over of voor ‘ouderen’, nog steeds base-
ren op de achterhaalde waarneming dat mensen
van boven de 50 jaar grens minder actief en min-
der productief zijn.

De mensen achter de plannen van MAX bestrijden
bovenstaand: het aantal in leeftijd oudere men-
sen neemt krachtig toe, mede als gevolg van ver-
anderde leef- en eetgewoonten. Verder zijn de
voortreffelijke medische technieken en doeltreffen-
der geneesmiddelen van invloed op het toene-
mende aantal ouderen.  Hierdoor worden de oudere
steeds bepalender in de samenleving, te meer
doordat ze er bewust voor kiezen om, veel meer
dan vroeger, actief te blijven, in het economisch
leven of daarbuiten.

MAX neemt voor zijn programmering de Neder-
landse werkelijkheid van vandaag als uitgangspunt
en niet het achterhaalde beeld van inactieve en
onproductieve vijftigplussers. Tevens heeft men als
standpunt dat in onze samenleving een mix van
leeftijden in bijna alle situaties tot het beste resul-
taat leidt, waarbij de kennis, de levenservaring, de
ambitie, de effectiviteit, het temperament, de lef,
het raffinement, het enthousiasme en de creativi-
teit van elke levensfase bij elkaar worden opge-
teld.

Daarbij passen dus ook programmamakers uit elke
leeftijdsgroep. De werkelijkheid van vandaag is het
uitgangspunt. Een andere belangrijke doelstelling

van MAX is om mensen van vijftig jaar  en ouder
de kansen en mogelijkheden voor te houden voor
een actief en productief leven tot op hoge leeftijd.
De leden van de eventueel nieuwe omroep krij-
gen inspraak in de keuze van programma’s.

MAX neemt de positie van één doelgroep als uit-
gangspunt, met een programmering van kwalita-
tief hoogwaardige programma’s, waarbij respect,
integriteit en transparantie hoog in het vaandel
staan. De manier van programma’s maken zal daar-
bij eveneens een grote rol spelen: onthaasting,
respectvol taalgebruik, rustige beelden en minder
penetrante muziek zijn kernwoorden. Initiatiefne-
mer is Jan Slagter (48). Sinds 1993 is hij directeur
van SWGN, een stichting die zich voornamelijk
bezighoudt met projecten die het geestelijk en
maatschappelijk welzijn bevorderen voor mensen
met een verstandelijke handicap. Zijn maatschap-
pelijke betrokkenheid, die tevens blijkt uit zijn hui-
dige werkzaamheden, heeft hem doen besluiten
Omroepvereniging MAX op te richten. Spoedig
hoopt MAX verder naar buiten te treden.

HANS KNOT

MV LEVIATHAN

In het kader van de historie van de radio, duiken
we heel ver terug in de tijd en wel naar het ge-
denkwaardige jaar 1924, toen het Amerikaanse
Radio News berichtte over wat men zelf om-
schreef als Amerika’s eerste drijvende radiosta-
tion. Let wel 78 jaar geleden. Martin van der Ven
leidde Hans Knot op weg tot het schrijven van
het volgende verhaal.

Radio News berichtte dat het in Amerika geregis-
treerde schip, de MV Leviathan, het eerste drij-
vende radiostation van het land was. Men was niet
officieel geregistreerd als zijnde licentiehouder
voor het mogen verzorgen van radioprogramma’s
en het verspreiden van deze via een zender. In
plaats van die officiële licentie, die in die dagen
ook noodzakelijk was, werd er gebruik gemaakt van
een licentie op experimentele basis onder de call
letters WSN. Vanuit de US Shipping Board was er
destijds al wel een verzoek uitgestuurd naar het
Ministerie voor Handel waarin werd gevraagd om
toestemming om vanaf zee uitzendingen te mo-
gen verzorgen.

Tijdens een toen recente trip naar Europa waren
er vanaf het schip tijdens de reis diverse concer-
ten, verzorgd door de in Amerika overbekende Big
Band van de Leviathan en de uitgenodigde arties-
ten. Deze concerten werden ontvangen door ver-

ANDERMAAL NIEUWE
OMROEPPLANNEN

MV LEVIATHAN
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schillende andere schepen die op zee wa-
ren, waarbij men berichten van ontvangst
en dank verstuurd werden naar de kapitein
van de Leviathan. Een station van de BBC
in Engeland ontving ook de signalen van
het concert vanaf het schip en de leiding
van dit station besloot tot heruitzending via
een netwerk van BBC zenders in Engeland.
Tientallen brieven van de luisteraars in
Engeland werden dientengevolge ontvan-
gen aan boord van het schip.

De SS “Vaterland” in de Kuhwärder Hafen van Hamburg

Om even in de geschiedenis van het schip
te duiken komen we tot het volgende: in
1871 werd, door samenvoeging van de di-
verse staten, het grote Duitse Rijk gefor-
meerd, waarbij de Pruisische koning de eer-
ste Keizer werd onder de naam Wilhelm I.
Samen met zijn kanselier Von Bismarck
streefde hij er naar Duitsland tot een groot-
macht te maken inzake de scheepvaart. Na
de dood van de keizer, in 1888, werd  hij
opgevolgd door zijn kleinzoon, die regeerde
onder de naam Wilhelm II. Zijn grootmoe-
der, koningin Victoria van Engeland, was
bijna aan het einde van haar regeerperiode
en hij had groot ontzag voor haar en het
Verenigd Koninkrijk. Toch wilde hij deze
supermacht bestrijden door zelf een grote
vloot uit te laten rusten.

Hij was vooral onder de indruk gekomen
van het Britse schip Titanic waarbij hij stelde
zo snel mogelijk ook een schip van derge-
lijke grootte tot de Duitse vloot te willen
toevoegen. Het eerste schip in Duitsland ter
water gelaten als overtreffende trap van de
Britse vloot was gebouwd door
Norddeutscher Lloyd en kreeg de naam
Kaiser Wilhelm der Grosse mee. In 1897
begon dit schip haar loopbaan en ging de
geschiedenis in als de grootste, maar ook
als de meest luxe en snelste ter wereld. En-
geland was niet langer de bekendste natie
op scheepvaartgebied en vele mooie en

grote Duitse schepen zouden volgen. Vanaf 1901 was er
zelfs sprake van een totale dominantie van Duitsland.

Eén van de ondernemingen was de Hamburg-Amerika
Line met kantoor te Hamburg, de HAPAG. Dit bedrijf liet
mooie schepen bouwen voor het transport van personen
op lange afstand en de directeur van HAPAG, Albert
Ballin, was van mening dat er schepen boven de 50.000
ton dienden te worden gebouwd. De eerste werd ge-
bouwd op de Bremer-Vulkan werf in Hamburg en kwam in
mei 1912 in de vaart. Dit was precies een maand nadat
de Titanic was vergaan. Ondertussen was de kiel al ge-
legd voor een tweede grote boot en wel op de werf van
Blohm und Voss in Hamburg.

Op 3 april 1913 werd dit schip ten doop gehouden. Van
origine zou het de naam ‘Europa’ gaan dragen. Niet veel
later werd gekozen voor ‘SS Imperator’. Maar toen de
Prins van Beieren, Rupert, het schip eenmaal doopte,
heette het opeens SS Vaterland. Volgens de overleve-
ring waren er liefst meer dan veertigduizend mensen
getuige van de ter water lating. Op dat moment was er
sprake van het grootste schip ter wereld. Maar de voltooi-
ing van het schip zou nog tijden duren want motoren,
schoorstenen en het interieur waren nog niet aanwezig.
Ondertussen was de stemming tussen de regeringen in
Engeland en Duitsland tot een dieptepunt gezakt.

Op 29 april 1914 was de SS Vaterland uiteindelijk ge-
schikt om aan de internationale vaart te beginnen en
werd het schip overgedragen aan de eigenaren van de
Hamburg – Amerika Line. Vol met glamour boekten de
rijksten uit het Duitse Rijk voor een overtocht naar Ame-
rika. Een grill room, een theater ruimte, een concertzaal,
een zwembad, een ‘social hall’, aan alles was gedacht
op het meest luxueuze schip van dat moment. Het snoepje
op het schip was de eetzaal 1e Klas. De SS Vaterland had
ruimte voor 752 passagiers, die allemaal 1e klas werden
ondergebracht. Iedere vertrek was verdeeld in drie delen:
één slaapkamer, één zitkamer en een marmeren bad.
Het schip had de beschikking over een telegraafsysteem
dat 24 uur per etmaal was bemand.

En dan is het zo mooi om niet alleen Hamburg (Galaxy)
maar ook Cuxhavn (Jeanine – Radio Atlantis) te kunnen
noemen in dit verhaal want vanuit deze haven vertrok de

SS Vater-
land op
14 mei
1914 voor
haar eer-
ste over-
tocht naar
Amerika.

SS ‘Vater-
land’ aan
de “Neue
Liebe” in
Cuxhaven
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Bij aankomst in Hoboken, bij New York, gebeurde
er nog bijna een ongeluk met het schip doordat
het de pier leek te vermorzelen. Gelukkig ging het
net goed. De reden was dat, bijna onbegrijpelijk,
dit grote schip geen begeleiding kreeg van één of
meerdere sleepboten. Maar dit incident was klein
vergeleken met wat er op 28 juni 1914 gebeurde,
want toen waren twee schoten in Serajevo vol-
doende om de Hongaars-Oostenrijkse prins Franz
Ferdinand te vermoorden, hetgeen tot gevolg had
dat de Eerste Wereldoorlog een aanvang nam.

De Leviathan verlaat New York

Nadat Duitsland aan een aantal landen de oorlog
had verklaard duurde het niet lang alvorens Enge-
land de oorlog aan Duitsland verklaarde en wer-
den er veel schepen ten bate van de oorlog op-
geëist. De SS Vaterland was op dat moment in
Hoboken op haar vierde Atlantische trip, toen de
oorlog uitbrak. Op 31 juli ontving men instructies
niet uit New York te vertrekken. Vervolgens lag het
schip er drie jaar lang stil in de haven. De beman-
ning was teruggeroepen naar Duitsland maar meer
dan de helft besloot op de SS Vaterland te blijven.
Wel werden er in de drie eerder gememoreerde
Oorlogsjaren regelmatig feesten en banketten ge-
houden, georganiseerd door de Duits-Amerikaanse
gemeenschap. De gelden, die overbleven, wer-
den ter beschikking gesteld van de Duitse
vluchtelingenorganisatie.

Op een bepaald moment ontstond een echte anti-
Duitse houding in de VS en de SS Vaterland werd
dan ook als verboden gebied door de autoriteiten
beschouwd. Zelfs pogingen van de eigenaar Ballin
om het schip onder de neutrale vlag van België te
laten varen, mislukten en dus lag het schip waar
het was en hadden alleen de Amerikaanse autori-
teiten te beslissen wat er met de SS Vaterland in
Hoboken, New York zou gaan gebeuren.

Op 6 april 1917 werd door het Congres de zoge-
naamde Oorlogsresolutie aangenomen, waardoor
Amerika ook bij de Oorlog werd betrokken. Vele
schepen, waaronder de SS Vaterland, werden ver-
volgens door de Amerikaanse autoriteiten opgeëist.
De nog aanwezige bemanning werd naar Ellis

Island gebracht alwaar ze het Amerikaanse
staatsburgerschap kregen aangeboden. Vervolgens
werd het schip gebruikt als troepentransportschip
waarbij de naam ISS Leviathan als officiële regis-
tratie werd ingevoerd. Tijdens haar 19 reizen van
en naar Europa vervoerde men liefst meer dan
100.000 personen van en  naar de slagvelden.
Tijdens één van deze reizen werden er 14.416
personen vervoerd. Op dat moment een record in
de scheepvaartwereld. Eigenaar Albert Ballin was
zeer teleurgesteld in de beslissing van de Amerika-
nen en werd depressief en nam op 9 november
1918 een overdosis aan slaappillen, hetgeen hem
de volgende dag het leven kostte.

Haar naam, de MV Leviathan, had zondermeer
betrekking op haar grootte. Op dat moment had
het schip een tonnage van 54.282 ton en kon een
topsnelheid maken van 23,5 knopen. Het had een
lengte van 289.6 meter en was 30.6 meter op zijn
breedst. Na tien keer gevaren te hebben naar Eu-
ropa om troepen te vervoeren en vervolgens ne-
gen keer terug te zijn gegaan met troepen richting
Amerika, had het schip haar plicht gedaan ten
opzichte van de Amerikaanse regering. Vervolgens
werd de MV Leviathan weer ter beschikking ge-
steld aan de Raad voor de Scheepvaart.  Maar het
schip bleef desondanks een paar jaar aan de kade
in Hoboken liggen. In 1921 werd het vervolgens
naar Newark News gevaren.

Het grote schip werd in de periode 1922-1923 al-
daar totaal gemoderniseerd. Onder meer werd het
schip omgebouwd zodat het in plaats van op kolen
op olie gestookt kon worden. De totale bedrading
op het schip werd vervangen; immers op zee dient
dit veel vaker te gebeuren dan in een huis. Alle
hutten werden voorzien van een compleet nieuw
interieur. De hele ombouw nam veel meer tijd in
dan gepland. De reden hiervan was dat de rederij
in  Duitsland, waar het schip in 1913 was gebouwd,
weigerde de bouwtekeningen ter beschikking te
stellen en dus alles opnieuw diende te worden
berekend en getekend, alvorens men tot uitvoe-
ring kon overgaan. Na de her ingebruikname werd
het schip gerund onder de vlag van de United
States Lines en wel op de Trans Atlantische route.
Dit werd tot 1934 gedaan. Daarna werd het schip
als oneconomisch beschouwd en werd het opge-
legd. In 1938 werd de MV Leviathan gesloopt en
kwam er een einde aan van wat Radio News in
1924 omschreef als het allereerste Amerikaanse
radiostation dat vanaf een schip actief was.

Terugkomend op de experimentele status van de
uitzendingen kan worden gemeld dat in 1924 een
ambtenaar van de Raad voor de Scheepvaart
stelde dat, ondanks dat men niet een officiële sta-
tus had, men er toch in geslaagd was aan te tonen
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dat uitzending van concerten vanaf een
schip mogelijk was. Ook gaf hij aan dat
de uitzendingen door duizenden per-
sonen was ontvangen en tevens als
zeer gewaardeerd was bestempeld.

Ook stelde men in het artikel in Radio
News in 1924 dat er praktisch geen
sprake was geweest van interferentie-
problemen als gevolg van de uitzen-
dingen vanaf de MV Leviathan. Op dat
moment was al een aantal radiosta-
tions in New York actief. Verder was er
veel communicatie in de scheepvaart-
band, terwijl er aan land ook al sprake
was van communicatieverkeer via de
ether. Al deze ‘stations’ hadden gedu-
rende de periode, dat de zender vanaf
de MV Leviathan in de ether was, ef-
fectief en naar tevredenheid kunnen
functioneren.

Voor de autoriteiten was het succes re-
den aan te nemen dat eventuele uit-
zendingen, die op een bruikbare fre-
quentie zouden worden verzorgd, in  de
toekomst voor een dergelijk station
zondermeer een definitieve frequen-
tie zou kunnen opleveren. Wel diende
er vooraf internationaal overleg te ko-
men om in de toenmalige toekomst on-
nodige interferentie te veroorzaken op
frequenties, die door andere landen in
gebruik zouden kunnen zijn. Pas als
dat rond was zou men een definitieve
licentie kunnen vergeven aan de MV
Leviathan of een ander radiostation
vanaf een passagiersschip. Het is niet
duidelijk geworden of men ooit een of-
ficiële licentie heeft gekregen.

Tenslotte dient gemeld te worden dat
de radioprogramma’s werden verzorgd
onder de call-letters WSBN en werden
ontvangen op de 35.5 en de 65.1 me-
ter. Gegevens omtrent de ontvangst wa-
ren terug te vinden in de februari-edi-
tie van het toenmalige maandblad
‘What’s on Air’ waarin de zeldzame ra-
dio-ontvangst van die dagen nauwkeu-
rig werden bijgehouden.Uit de loggings
kan worden opgemaakt dat ontvangst
op onregelmatige tijden plaats vond
in de 65.1 meter en de uitzendingen
in de 35.5 meter werden ontvangen in
de Amerikaanse avonduren.

HANS KNOT

KEITH HAMPSHIRE

Keith anno 2002    © Martin van der Ven

Komend jaar is het een kwart eeuw
geleden dat Rob Olthof en ik samen
begonnen met het organiseren van
de radiodag. Het eerste jaar, 1978,
met de grote conventie ‘Zeezenders
20’, die destijds in samenwerking met
Music Radio Promotions in het Van
der Leeuw Congrescentrum in Noord-
wijkerhout werd georganiseerd en
daarna op tal van locaties. Zo heb-
ben we verschillende plaatsen aan-

gedaan, waaronder Scheveningen, Amsterdam, Haarlem en
Utrecht. Een kwart eeuw waarin we niet alleen enorm veel
aanhangers van de radioscène hebben mogen vermaken, maar
waarin ikzelf zo’n 350 persoonlijkheden uit de Britse en Neder-
landse radiowereld heb mogen interviewen. Het heeft me dan
ook ontzettend goed gedaan dat Mary en Chris Payne me
uitnodigden om samen met Rob Olthof en Martin van der Ven
aanwezig te zijn op de ‘35th Year after Reunion’ in het eerste
weekend van augustus jongstleden. Een openbaring was die
dag. Immers, op de jaarlijkse radiodagen zie ik honderden
mensen die ik allen op de één of andere manier ter woord
moet staan. Met liefde overigens, maar toch was die bijeen-
komst op 10 augustus een heerlijke dag, gezien ikzelf niet
behoefde te amuseren maar geamuseerd werd.

Het amusement werd namelijk verzorgd door tal van deejays
en technici van de zeezenders uit de jaren zestig. Een groot
deel had ik al voor mijn microfoon gehad in de afgelopen 33
jaar dat ik over het medium radio schrijf. Slechts een paar
personen had ik nooit eerder ontmoet. Maar die dag kwam
daar verandering in. Een zeer gemoedelijke dag, waarbij geen
opdringerige fans aanwezig waren en iedereen zonder rem-
mingen vertelde over zijn of haar ervaringen. Erg leuk was dat
sommigen als het ware ‘leegliepen’ over hun tijd op de zend-
schepen. Diegene die mij het meeste aantrok was wel één van
mijn favoriete deejays uit de jaren zestig op Radio Caroline
South, een station dat zeer veelvuldig op de radio in huize
Knot stond afgestemd.

Alsof we elkaar al jaren kenden stonden we tijden met elkaar
te praten. Keefers ofwel voluit Keith Laurance Hampshire werd
geboren op 23 november 1945 in het Engelse Lewisham en
had al vroeg zijn eerste artiestenervaring. Op vierjarige leef-
tijd trad hij al op in een dansshow in Londen. Twee jaar later
was het voor de familie Hampshire (vader, moeder en zus) een
kwestie van vertrekken uit Engeland. Eerst ging de familie
naar New York. De ouders van Keith waren beide actief binnen
de artiestenwereld en zochten hun geluk op het toneel van de
grote theaters in de miljoenenstad. Maar na enkele maanden
vertrokken ze naar Canada. De nieuwe woonplaats werd
Calgary in de staat Alberta. En ook daar bleek Keith gevoelens
te hebben om een deel van zijn leven als artiest door te

In gesprek met KEITH HAMPSHIRE
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brengen. Liefst 15 jaar achtereen maakte hij een
zangcarrière waarvan de eerste jaren in een
jongerenkoor van de Anglicaanse kerk. Op zijn 17e

trad hij op in het Depression Coffee House, waar
ook al Will Millar (Irish Rovers) en Joni Mitchell
hun vuurdoop hadden beleefd. Daarna ging hij bij
een aantal popgroepen zingen met de bedoeling
wat extra zakgeld te kunnen maken en er dient aan
toegevoegd te worden dat Keith er zelf voor zorgde
dat de groepen werden samengesteld. Namen als
‘The Intruders’, ‘Keith and the Bristols’ en ‘Keith
and the Variations’ werden door Keefers bedacht.
Met deze laatst genoemde groep kreeg hij zelfs
een driejarig contract waarbij ze in diverse clubs in
Canada optraden..

De echte doorbraak kwam er toen hij mocht optre-
den in het voorprogramma van de Roy Orbison
Show en op een bepaald moment trad Keith ook
op in een televisieshow, die tweewekelijks in ge-
heel Canada was te ontvangen. Maar de vraag is
natuurlijk hoe hij de radio- en televisiewereld is
binnengekomen. Keith: “Door mijn ‘verleden’ bin-
nen de amusementswereld waren er natuurlijk wel
wat contacten opgebouwd en was het niet zo’n
probleem om als cameraman aan de slag te gaan
bij een lokaal station, CFCN. Vrij snel daarna werd
ik al gevraagd om een jinglepakket voor de radio-
poot van de organisatie mee in te zingen. Hierop
volgde weer de vraag of ik de presentatie van de
nachtprogramma’s in de weekenden wilde doen
en daar zat ik op de deejaystoel. Ik speelde voor-
namelijk Britse popmuziek”

Begin mei 1966 vertrok
Keefers uit Canada om zijn
geluk in zijn geboorteland
te gaan beproeven. Van-
waar die oversteek naar Eu-
ropa? Keefers: “Eigenlijk zat
het me allemaal tegen. Al-
lereerst had ik al vijf zware
bekeuringen achter de boeg
wegens te snel rijden en zat
de politie achter me aan. In

Canada was de wetgeving zo dat, wanneer je drie
bekeuringen had gehad wegens te snel rijden, je
licentie werd ingenomen. Dan was er die popgroep
waar ik eigenlijk zat van was, maar zij ook van mij.
Tenslotte zat mijn toenmalige vriendin me behoor-
lijk op de nek. Ik ging twee jaar met haar om en
omdat ze met me wilde trouwen zag ik het niet
meer zitten en een huwelijk was eigenlijk het laat-
ste waar ik op dat moment zin in had en alles met
elkaar deed me beslissen de oversteek te maken.
Vergeet niet dat ik nog maar 21 jaar was.”

Keefers durfde deze stap wel aan, ondanks zijn,
voor die tijd, nog jonge leeftijd: “Ik kwam een oude
vriend van me, Lawrie, tegen, die bij me op school

had gezeten. Hij vertelde me dat hij naar Enge-
land ging en vroeg me of ik mee wilde. Ik heb daar
mee ingestemd. Niet veel later bestelde ik mijn
vliegticket en probeerde weer contact met hem op
te nemen. Het bleek dat hij al vertrokken was en
dus ben ik maar alleen gegaan. Maar met de ge-
dachte van eerdere genoemde drie redenen kun
je rustig stellen dat ik op de vlucht ging. Uiteraard
zijn Lawrie en ik elkaar weer tegengekomen in
Engeland en hebben in een Morris Minor Enge-
land, Schotland en Wales doorkruist. De auto vond
ik in de schuur van mijn opa in Taunton in het
Graafschap Sussex. En over mijn opa gesproken:
de beste man stond niet achter het idee van de
zeezenders maar probeerde tevens geen enkel
programma van me over te slaan.”

Maar het was natuurlijk niet alleen een kwestie
van rondreizen voor de beide heren want er moest
ook geld worden verdiend. Keefers: “ We hebben
op een bepaald moment een nieuw domicilie
gezocht, hetgeen we vonden bij mijn oom en tante
in Epsom Downs in Surrey, van waaruit we op zoek
gingen naar werk. Lawrie kreeg via contacten werk
in een wijnkelder bij het Skyline Hotel op Heathrow.

Wist Keefers eigenlijk wel dat er in Europa in de
meeste landen geen officiële commerciële radio
was en dat het derhalve deels vanaf zendschepen
werd uitgezonden? Keefers: “Nee, ik wist er echt
helemaal niets van. Toen ik hier kwam en contact
zocht met mijn tante in Engeland, vertelde ze me
onder meer dat ze naar de zeezenders luisterde
en ze liet me de belangrijkste stations horen. Ik
wist meteen dat die enerverende manier van radio
maken de juiste was en ik besloot dat ik zeker be-
trokken wilde zijn. Het was niet alleen de muziek
die me trok maar ook de presentatiestijl en het
plezier die uit de radio straalde.”

Hoe kwam Keith Hampshire vervolgens in contact
met de stations? “Ik hoorde dat alle belangrijke
stations in dezelfde wijk May Fair in Londen zaten,
en dat in een straal van een paar honderd meter. Ik
ging er dus heen, belde gewoon aan en stelde me
voor en vertelde ook dat ik uit Canada kwam en
twee jaar lang ervaring had binnen een radio en
televisieorganisatie. Tezamen met Ed Stewart,
Mike Lennox en Duncan Johnson ging ik de pub
in, maar ik kreeg al snel door dat Radio London op
dat moment niet op zoek was naar nieuw perso-
neel. Ditzelfde was het geval bij Swinging Radio
England. Het was Tom Lodge, die ik in het ge-
bouw van Radio Caroline ontmoette en vertelde
over mijn twee jaar durende ervaring op radio-
gebied in Canada. Tom had zelf ook de nodige
jaren in Canada doorgebracht en kende het sta-
tion waar ik had gewerkt. Hij stelde me voor aan
Dick Morecraft en Freddy Ryder in de studio van
Radio Caroline aan 6 Chesterfield Gardens en vroeg
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me een auditietape op te nemen, waarna ik werd
aangenomen.”

Nadat de auditietape was opgenomen, ging Keith
al snel aan boord van het schip: “De volgende
maandag ging ik al naar zee zonder te weten wat
ik nu precies moest verwachten. Tom ging mee en
leidde me rond. Ik moet zeggen dat iedereen erg
vriendelijk was en dat viel me 100% mee. Ik voelde
me er dan ook meteen thuis. Wel moet ik zeggen
dat bij het binnentreden van de studio mijn en-
thousiasme meteen weer afnam. Ik was nogal ver-
wend geweest te werken met moderne apparatuur
in Canada en ik had derhalve ook niet gerekend
op bijvoorbeeld een antiek mengpaneel. Er viel in
ieder geval veel te leren in te weinig tijd. Terwijl ik
die dag in de studio meekeek hoe de apparatuur
werkte vertelden de andere deejays al over de
komst. Zo van ‘Hé er is een nieuwe knaap aan
boord die vanaf morgenmiddag drie uur zijn ei-
gen programma gaat presenteren, de Keith
Hampshire Show. En dat wordt een heel leuk pro-
gramma.” Wel ik hoef er natuurlijk niet aan toe te
voegen dat ik behoorlijk zenuwachtig was.”

Was het werkelijk zo erg om die eerste show te
presenteren? “Wel de kerels wisten me te intimide-
ren. Allerlei opmerkingen werden er geplaatst va-
riërend van ‘pak hem’, ‘breek zijn been’, ‘eens zal
je groot worden’ en ‘sla hem dood’. En ik maar
denken dat ik tegen 8000 luisteraars praatte met
een trillende stem. Tommy Vance bleek achteraf
het positiefst te zijn: “Er zijn wel 8 miljoen luiste-
raars die op dat tijdstip op Radio Caroline afstem-
men en ik weet zeker dat ze van je zullen gaan
genieten.” Wel, achteraf realiseerde ik dat ik ont-
zettend snel aan het presenteren was omdat ik al
weer de volgende stap wilde doen, namelijk alles
klaar zetten voor de volgende aankondiging en
nadenken wat ik dan weer zou gaan zeggen. Man,
wat zat er een snelheid in die radio. “

Maar je mag aannemen dat Keith na een paar
dagen zich rustiger voelde: “Toen eenmaal de
eerste dagen voorbij waren voelde ik me een stuk
meer op mijn gemak en het leven op zee was nog
niet zo slecht. Met zeeziekte viel ook wel te leven
aangezien we op een rustig stuk lagen met in de
omgeving een zandplaat en de golven werden
echt niet altijd té heftig. Ik kan me wel herinneren
dat we een paar keer muntstukken op de armen
van de draaitafels moesten leggen ter verzwaring,
daar anders de naald zou overspringen als gevolg
van de storm en als het helemaal uit de hand liep
dan was er nog een voorraad banden achter de
hand waarop van te voren opgenomen muziek
stond, die we konden gebruiken in plaats van gram-
mofoonplaten.´

Was Keefers niet verbaasd over het enorm grote

gebouw waarin de Caroline-organisatie was ge-
huisvest, terwijl het radio maken vanaf zee ge-
beurde? Keefers:”Op de één of andere manier was
ik zeker geïntimideerd, maar datzelfde gebeurde
ook met de mooie kantoren van Radio London en
die van Swinging Radio England en Britain Radio
aan de Curzon Street. Maar je raakte er snel aan
gewend. Als je aan land was tijdens je verlofperiode
hing je vaak ook rond in het Caroline House en
hield je verder je bezig met het versieren van leuke
meisjes.”

In de tweede helft van de jaren zeventig en de
jaren tachtig was het voor de deejays van bepaalde
stations, waaronder Radio Caroline, een kwestie
van afzien. Vaak werd er slecht bevoorraad maar
ook bleef betaling regelmatig achterwege. Hoe was
dit in de jaren zestig? Keefers: “De betaling was
zondermeer goed te noemen. We kregen 25 Pond
per week, hetgeen voor die tijd veel was, temeer
omdat – tot mijn grote verbazing – we ook werden
betaald voor de week dat we voor verlof aan land
waren. Bovendien kwam er nog bij dat je tijdens je
periode op het zendschip geen geld kon uitgeven
en dus had je minimaal twee week lang geen uit-
gaven. Je kreeg immers aan boord, zij het
gelimiteerd, genoeg te drinken en te roken.”

Maar zelfs in de week aan land was het moeilijk
om geld uit te kunnen geven: “In de week aan land
gingen we vaak naar dezelfde nachtclubs toe en al
snel werden we bekend en dan werden we ont-
haald, zo van ‘Hé Keefers van Radio Caroline, te
gek dat je er ook bent. Vanavond mag je op mijn
kosten doorbrengen in onze club’ Natuurlijk zat er
wel iets achter omdat dezelfde eigenaar eigenlijk
van ons verwachtte dat we de naam van zijn nacht-
club noemden tijdens de uitzendingen. Uiteraard
waren we daar ook weer niet te beroerd voor. Maar
terugkomend op het geld was het dus zeer moeilijk
om het uit te geven.”

Vaak wordt er gesproken over de harde manier van
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of andere manier lukte het me niet ze duidelijk te
maken dat datgene ze verwacht hadden niet was
gebeurd.”

Een aantal van de Caroline deejays in de jaren
zestig heeft op zowel de MV Mi Amigo (Radio
Caroline South) als de MV Fredericia (Radio
Caroline North) gewerkt. Was dit ook met Keefers
het geval? “Nee, ik heb de Fredericia nooit gezien
en alleen maar op de Mi Amigo gewerkt en heb
daar iets meer dan een jaar, uiteraard met de no-
dige weken verlof, vertoefd. Ik ben er in juli 1966
begonnen en werkte er tot en met half augustus
1967. Eerst was ik invaldeejay voor diverse colle-
ga’s en spoedig daarna vertrok The Emperor Rosko
en kreeg ik zijn uren, waardoor ik ‘Keefers
Commotions’ in de middag presenteerde. Na weer
een aantal maanden verliet Tom Lodge het sta-
tion en kreeg ik de meer prettige ochtenduren te
presenteren, die er uit gingen onder de noemer
‘Keefers Uprising’. Tommy Vance was inmiddels
ook bij ons komen werken en hij nam middaguren
over.”

Tijdens zijn periode bij Radio Caroline had Keith
Hampshire in 1967 zo zijn mening over de even-
tuele toekomst van de radio: “Zoals uit bepaald
gedrag van de hedendaagse jeugd kan worden
opgemaakt is dit land (Engeland) duidelijk op weg
de staande tradities te doorbreken. Het lijkt of men
enorm op weg is naar meer vrijheden maar toch
bedriegt de schijn. Immers, de Britse regering pro-
beert op allerlei manieren de eventuele vrijheden
te ondermijnen en de situatie van de radio aan
land is daar één van de voorbeelden van. Men wil
alles tegenhouden. Regionale radio zou op een
heel mooie manier snel opgezet kunnen worden,
waarbij er desondanks nog controle vanuit de re-
gering kan worden gehandhaafd. Volgens mij kan
de situatie per regio als volgt ingekleurd worden:
Allereerst een BBC station, daarnaast een station
dat alleen maar Top 40 werk draait en dus op de
jeugd is gericht en via de middengolf gaat uitzen-
den. Daarnaast een derde station dat easy listening
gaat draaien en zich dus richt op de oudere luiste-
raar. Tenslotte valt er te denken om in elke regio
een soort van FM-station op te zetten. Deze vorm
van indeling zou niemand schaden. De BBC zal er
meer competitie door krijgen. Bovendien kan het
vermogen van de zenders gelimiteerd worden zo-
dat men ook niet belemmerend ten opzichte van
de andere stations kan zijn. Deze manier is de
enige oprechte manier die de Britse luisteraars
voorstaan als het gaat om eerlijke commerciële
radio.”

Hoe liepen de contacten met de deejays van de
andere stations, die door Wijsmuller werden be-
voorraad? Keith: “Op de tender richting de zend-

omgaan en het cynische gedrag van de
bemanningsleden van de zendschepen in de ja-
ren zestig. Zowel voor de Caroline-organisatie als
die van Radio London en Swinging Radio Eng-
land/ Britain Radio werden ze voornamelijk inge-
huurd bij de firma Wijsmuller uit Baarn. Hoe on-
derging Keefers de contacten met de Hollanders?
“Ik heb erg goed met ze kunnen opschieten. Er
waren natuurlijk wel eens incidenten. Zo was er de
vreemde verhouding van verlofregelingen. Als
deejays en technici zaten we gemiddeld twee we-
ken in die tijd aan boord van het zendschip, terwijl
die bemanningsleden er liefst zes weken achter-
een dienden te blijven. Dan kwamen wij, na een
week verlof, weer terug op de MV Mi Amigo en
kwamen we met onze verhalen: ‘Eergisteren ben ik
naar die nachtclub geweest en ontmoette die
enorm lekkere meid en ik ben de hele nacht met
haar tekeer gegaan’. Je kunt begrijpen dat dit soms
tot verwarring en ergernis kon leiden.”

Maar waren er
dan helemaal
nooit vrouwen
aan boord?
Keefers: ‘Oh ja-
wel, ik herinner
me dat op een
keer één van de
secretaresses van
het Caroline
House met de
tender mee aan
boord kwam. Ze
had van die

enorme koplampen en toen de tender een tijdje
even verder dan het zendschip verankerd lag, werd
het weer slechter en slechter. Uiteindelijk werd be-
sloten dat er geen personen meer van het zend-
schip zouden overstappen omdat het te veel risico
met zich mee zou brengen. Als gevolg van die
beslissing diende ze dus de nacht op het zend-
schip door te brengen. Dat werd dan meteen de
allereerste keer dat een vrouw de nacht had door-
gebracht op het schip tijdens de periode dat het
als zendschip voor Radio Caroline functioneerde.
Wel, we maakten er een feestje van en om de een
of andere reden bleek dat ze wel op mij viel en dus
wilde ze eigenlijk wel de nacht met me doorbren-
gen. Maar hoe verder de avond vorderde, des te
meer voelde ik me behoorlijk schuldig dat ze mij
bleek te verkiezen. En dat die arme Hollandse be-
manning weer op een droogje zat en dacht dat ik
haar onder hun neus zou willen nemen. Uiteinde-
lijk heb ik het dan ook niet met haar gedaan. Ik heb
haar in mijn cabine toegedekt, goede nacht ge-
wenst en ben elders op het schip gaan slapen. De
volgende morgen vroegen de bemanningsleden
me meteen hoe de nacht was geweest. Op de één
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interessant. Ronan had een nieuwe zakelijke part-
ner binnen gebracht in de persoon van een Ierse
directeur van een platenmaatschappij, Philip
Solomon. Dit betekende dat in ruil voor veel geld
er veel nieuwe muziek diende te worden gedraaid.
Wel, het overgrote deel was rotzooi dat zeker niet
op Radio Caroline thuishoorde. Ik denk dat, ook als
er geen MOA van kracht was geworden, ik het niet
lang meer bij het station zou hebben volgehou-
den.”

Hij koos dus voor een ander vervolg op zijn loop-
baan binnen de amusementsindustrie.  Voordat
hij dat deed ging hij eerst een maand vakantie
houden op het eiland Mallorca om vervolgens te-
rug te gaan naar Engeland. In 1967 stond hij al
eerder in de platenstudio om onder producer Mike
Berry, die in de periode 1964-1965, achter de scher-
men ook bij Radio Caroline betrokken was, een
plaat op te nemen. ‘Millions of Hearts’ bleek de
titel van de single op het  label King Records. De
plaat werd al uitgebracht voor de MOB van kracht
werd.

Toen Keefers terug kwam in Engeland had  de
BBC inmiddels Radio One gestart, dat een vervan-
ger voor de verdwenen zeezenders diende te zijn.
Het beviel Keith niet wat hij hoorde: “Nee, ik was
teleur gesteld en besloot naar Canada te gaan
waar ik de lokale radio in Montreal enige tijd be-
luisterde. Ook daar viel me het tegen. Een vlieg-
ticket naar Toronto was vervolgens snel gekocht en
ik vond datgene wat ik zocht, namelijk enerverende
radio. Zowel bij één van de grotere (CHUM) als
één van de kleinere stations kon ik werk krijgen en
door een oude bekende liet ik me adviseren vooral
voor het kleinere station te kiezen en van daaruit
te proberen mijn loopbaan een vervolg te geven
in Canada. CKFH werd derhalve het station na
Radio Caroline en ik zou er liefst drie jaar lang met
veel plezier blijven werken. Na de jaren bij CKFH
veranderde het een en ander bij het station. Bill
Drake, die al voor veel innovatie binnen de radio-
wereld had gezorgd, was met een nieuw format in
Amerika gekomen, dat niet veel later ook in Ca-
nada werd geïntroduceerd. Als gevolg van de in-
voering van het format was er zeker ook sprake van
een verval in persoonlijkheden binnen de radio-
industrie. Het werd allemaal afstandelijker ten op-
zichte van de luisteraar. Dat was dan ook weer
duidelijk van invloed op de presentator. Ook bij
mij. Na een periode van zes maanden werken on-
der het nieuwe format werd ik dan ook aan de kant
gezet en was het de allerlaatste keer dat ik betaald
binnen de radiowereld actief was.”

Wel dient gemeld te worden dat Keith tijdens zijn
periode in Toronto toch nog contacten had met
Engeland. Hij kreeg van zijn oom en tante bericht

schepen was je meer verdeeld in groepjes en per
station. De trip naar de schepen duurde ruim een
uur en je praatte toch niet al te veel met elkaar.
Wel herinner ik me dat Tony Blackburn, als hij op
de tender aanwezig was, vaak het middelpunt van
de spotternij was daar hij zich altijd zorgen maakte
om zijn luistercijfers. Met de Amerikanen van
Swinging Radio England en Britain Radio had-
den we nauwelijks contact. Jammer, de Britten wa-
ren niet klaar voor de snelle manier van radio

m a k e n
die men
bij SRE
b r a c h t .
D e
dee jays
van Ra-
d i o
L o n d o n
en Radio
Caroline
praatten

ook meer tegen de luisteraars dan die van SRE,
hetgeen een groot voordeel was.”

Maar er deden toch vele nationaliteiten aan de
zeezenders mee? Keith: “En dat was nu het meest
unieke aan de manier van radio brengen in die
tijd. Er was zo ontzettend veel inbreng van allerlei
mensen uit diverse windstreken, dat je op die ma-
nier een prachtige formule kreeg die nergens op
de wereld bestond. Uit Engeland, Australië, Nieuw
Zeeland, Canada, Amerika, overal kwamen ze van-
daan. Als luisteraar wist je, uitgezonderd bij een
paar deejays, nooit wat er zou volgen. Er waren in
die dagen niet echte regels die waren voorgeschre-
ven en het leidde tot de mooiste vorm van radio
die ik ooit heb meegemaakt.”

Keefers was één van de vele deejays die Radio
Caroline South verliet omdat de Britse regering
had besloten dat The Marine Offences Bill op 15
augustus 1967 omgezet zou worden in een offi-
ciële wet. Goed gezien had Keith Hampshire na
die bewuste datum nog rustig programma’s kun-
nen blijven maken, maar hij had dan geen moge-
lijkheden meer om Engeland aan te doen, zonder
de kans te lopen te worden opgepakt door de poli-
tie wegens overtreding van The Marine Offences
Act. In het Canadees paspoort stond slechts één
zin die voldoende was om ook de Canadezen te
vervolgen: “A Canadian Citizen is a British sub-
ject.’ Wel heeft Ronan O’Rahilly nog overwogen
een aantal mensen te laten nationaliseren in Ier-
land, maar dat is alleen bij een idee gebleven.

Maar ook als de wet er niet was gekomen had
Keith Hampshire wel besloten rond die tijd bij Ra-
dio Caroline te vertrekken: “Het werd wat minder
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dat de BBC een brief had gestuurd waarin hij op
auditie werd gevraagd, gezien ze hem graag wil-
den toevoegen aan het presentatieteam van het
toenmalige Radio 1. Keefers was echter al zo goed
ingeburgerd in de Canadese radio, dat hij maar
niet meer ‘op gesprek’ is gegaan in Londen.

Hoe keek men in Canada op tegen iemand die in
Europa miljoenen luisteraars had via de uitzen-
dingen vanaf een schip? Keefers: ‘De mensen bin-
nen de radio-industrie wisten wel van het bestaan
van de zendschepen in Europa af, maar niet de
normale luisteraar. Dus dat deed ze niets. De men-
sen bij CKFH, die me inhuurden in oktober 1967,
waren wel erg opgewonden over het gegeven dat
ze een deejay in dienst namen die furore had ge-
maakt in Europa.”

We hebben in de jaren zestig tientallen persbe-
richten gezien vanuit zowel de Radio Caroline- als
Radio London organisatie waarin telkens weer ge-
wag werd gemaakt van de enorm hoge luistercijfers
waarbij niet op een miljoen meer of minder werd
gekeken. Nadat ik zo vele jaren de geschiedenis
van de radio heb bestudeerd en beschreven, heb
ik de indruk dat al deze cijfers alleen maar voor de
publiciteit zijn neergezet en dus als leugen kun-
nen worden beschouwd. Hoe denkt Keefers hier
anno 2002 over? Waren het allemaal leugens? “Ik
denk,Hans, dat je helemaal gelijk hebt. Dat het
allemaal bij elkaar gefantaseerd werd. Maar hoe
moesten ze zich anders verkopen? Er waren hele-
maal geen officiële luisteronderzoeken in die da-
gen. En dat was het voordeel van het toenmalige
systeem. Je kon je eigen luistercijfers bekend ma-
ken en ze uiteraard op allerlei manieren in je ei-
gen voordeel draaien, waardoor je weer op een
gemakkelijke manier zendtijd kon verkopen.”

Binnen die drie jaar bouwde
hij ook de nodige contacten
op met de platenindustrie in
zijn land, hetgeen resulteerde
in een platencontract voor het
mogen opnemen van een paar
singles en een LP in 1971 en
1972. Allereerst nam hij via
producer Bill Misener op RCA
het nummer ‘I wish I could wish
away’ op, dat later een nieuwe
titel kreeg onder ‘Ebenezer’.

De tweede single in zijn tweede vaderland,
‘Daytime Nighttime’ werd een top tien hit in Ca-
nada en haalde ook de Amerikaanse top 100. Van
origine was het een nummer gezongen door
Manfred Mann. Zoals zo vaak in die tijd in Ca-
nada, bestond een deel van de hitlijst uit covers
van buiten ‘s lands grenzen, gezongen door arties-
ten werkzaam en woonachtig in Canada. In Enge-

land deed het nummer echter helemaal niets. De
tweede en derde single, respectievelijk ‘The first
cut is the deepest’ en ‘The big time operator’ be-
haalden beiden de eerste plaats in de Canadese
hitlijst terwijl de laatste titel ook de eerste plaats
behaalde in de Zuid Afrikaanse hitlijst. Het prach-

tige ‘Hallelujah Freedom’ van
Junior Campbell werd door hem
ook gecoverd en tot een
hitnotering gezongen. En het
succes als zanger leverde niet
alleen meer platen op maar ook
een eigen televisieshow.

Keith: “In de periode 1974 – 1975 had ik mijn
eigen televisieshow, die via het netwerk van sta-
tions van The Canadian Broadcast Corporation van
kust tot kust werd uitgezonden. Het betrof ‘Keith
Hampshire’s Music Machine’. De show was eerder
in de jaren vijftig en zestig een enorm succes in
presentatie van persoonlijkheden als Gay Claitman,
Garry Ferrier en Aubrey Tadman. In de shows werd
hij bijgestaan door ‘music director’ Doug Riley, die
zijn eigen item iedere show voorbij liet komen
onder de noemer ‘Dr. Music’.

De show werd live opgenomen voor een publiek in
studio 7 van de CBC in Toronto, waarbij vele
Canadese groepen en artiesten optraden en daar-
onder grote namen als Klaatu, Lighthouse maar
ook Copper Panny, Hampshire en Riley. Het fami-
lieleven was inmiddels ook aangebroken voor
Keith: “Ondertussen was ik al sinds 1971 met Cathy
getrouwd en wilde ik vader worden. We kregen een
dochter (Laura) en een zoon (Christian). Uiteraard
bleef het geld wel binnenkomen vanuit de platen-
verkoop en verder ging ik werken als ‘voice over’
om promotie en reclamespots in te spreken voor
radio - en televisiestations. Daarnaast was er veel
jinglewerk en trad ik in diverse tekenfilms met mijn
stem op. Ik doe dat nog steeds, hoewel bij lange
na niet meer zoveel als vroeger.”

In 1983 kreeg hij een gouden
plaat uitgereikt, en zeker niet
zijn eerste, voor het nummer
‘Okay Blue Jays’, een nummer
dat hij samen met het natio-
nale basketbal team van Ca-
nada had opgenomen. Naast
het opnemen van liedjes en optredens in het land
ging zijn liefde steeds meer uit naar één van zijn
hobby’s: paarden. Dit resulteerde uiteindelijk er in
dat Keefers nog meer bekendheid kreeg in zijn
land namelijk als één van de bekendste paarden-
fokkers van Canada.

Hoe was het op deze 10e augustus na al die jaren
weer mensen terug te zien waarmee je in de jaren
zestig intensief hebt samengewerkt? Keefers: “Een



enorm prachtige ervaring. Ik
wenste dat ik ze allemaal terug
zou kunnen zien. Ook erg leuk dat
Ronan is gekomen. Mary Payne
vroeg me te bemiddelen, dus ik
heb Johnny Walker gevraagd,
daar hij wel contacten heeft met
Ronan O’Rahilly, hem te vragen
mee te komen naar deze bijeen-
komst. Och, en zo zijn er hier en

daar de nodige contacten de afgelopen maanden
gelegd, hetgeen resulteerde in deze heerlijke bij-
eenkomst. Ik zal je nog vertellen dat ik eerder deze
middag met Dave Lee Travis een weddenschap
heb afgesloten of Ronan al dan niet zou komen
opdraven. DLT was er heilig van overtuigd dat hij
niet zou komen en is dus ook nog eens 10 Pond
armer geworden. Ik ben eerder, in 1992, ook al
terug geweest in Engeland en een deel van de
mensen, die hier vandaag aanwezig zijn, was toen
bijeen in een pub in de directe omgeving van May
Fair en ik kan je garanderen dat er toen ook heel
wat herinneringen met elkaar zijn uitgewisseld.”

Met dank aan Gerhard Fiolka voor het opnemen van het interview.
Fotomateriaal: archief Keith Hampshire

HANS KNOT

Surf

BELANGRIJKE ADRESSEN
www.mediacommunicatie.nl
www.soundscapes.info
www.offshore-radio.de

Even weer een achterstand inhalen, wat betreft
sites, die we al een tijdje geleden hebben gezien
maar waarvoor nog geen tijd was om ze aan te
halen. Allereerst die van het DX Archive:
http://193.63.162.100/0ffshore.htm

Ook eens even een kijkje nemen op de site van
Johan Gieske, die alle top 100 Allertijden, ooit
door Veronica of de VOO uitgezonden, heeft op-
genomen op zijn site: www.top100-allertijden.nl

Veel respect voor Tony Allan die, ondanks zijn zware
ziekte, een eigen site opzette of liet maken:
www.tonyallan.org

Dan ontdekten we een site waarop iemand ander-
maal poogt een mediaplatform op te richten:
http://sling.to/mediaforum/

Foto’s van zendschepen zijn er genoeg, maar pro-
beer eens met unieke dingen te komen. Helaas
lukt het op de volgende site ook weer niet. Zelfs
niet om aan gedegen verwijzing te doen:

www.radiopagina.tk

En waar zijn ondermeer vele stemmen in te hu-
ren? Juist bij Ziaja en Dorst: www.ziaja -dorst.nl

Een toch wel leuke site voor de liefhebbers van
onze goede oude kortegolf is: www.kortegolf.info

Dan een kort stapje in Vlaams radioland naar de
vernieuwde site van Top Radio:
www.Topradiowaasland.com

Heel scherp is de vondst van Meindert Dikboom
inzake een message board over radiostations in
New York:
http://musicradio.computer.net/wwwboard/

Elders hebben we gemeld over Radio Free
Caroline, dat recentelijk werd opgericht:
http://radiofreecaroline.150m.com

Maar er is ook een site in Amerika, waar we niet
van weten wie erachter zit, waarop de naam
Caroline voorkomt: htttp:radiocaroline.us/

En pak ook de volgende site even mee, want ook
daar zijn leuke dingen te vinden:
www.transdiffusion.org.

Denk je ook een interessante site te hebben ge-
vonden, meldt dit dan via
HKnot@home.nl

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

-advertentie-

Nu verkrijgbaar:
2-CD Wolfman Jack bij AFN

Gedurende zijn
gehele loopbaan
heeft Wolfman
Jack slechts een
keer een live-
optreden gedaan
in Duitsland en
wel op 19 augus-
tus 1975 bij AFN
in Frankfurt. Meer
dan een kwart
eeuw later zijn
deze opnamen
alsnog vrij geko-

men en dit twee uur durende programma is nu
leverbaar op CD en kost 20 EURO inclusief ver-
pakking en verzendkosten.

Stuur 20 Euro naar:
Ingo Paternoster, Kapellenstrasse 13,
86441 Zusmarshausen,  Deutschland

onder vermelding van: “Wolfman Jack 1975”
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