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VOORWOORD
Beste lezers,
In deze iets dikkere Freewave dan normaal  weer
de nodige informatie voor de medialiefhebbers.
En die hebben sinds dit jaar meer tijd over. Hoe dit
komt? De wekelijkse gang naar de platenboer voor
het gedrukte exemplaar van de Top 40 kan ach-
terwege gelaten worden. Toch vreemd dat er
geen politieke partij op is ingesprongen, die de
kiezers plechtig beloofde om het Het Gedrukte
Exemplaar weer opnieuw in te voeren.
Natuurlijk weer de vertrouwde rubrieken in deze
Freewave.  Met daarnaast een verhaal van Rob
O. (Olthof) over o.a. Jerney Kaagman. Maar goed
dat zij zich in de jaren ‘80 met haar schaars ge-
klede foto’s in de Panorama niet hoefde te ver-
antwoorden voor een jury. Voorts flitsen we even
terug in de tijd en wel naar het jaar 1959 in de
‘muziek- en mediamemories’. Hans Knot schotelt
u een voorproefje van zijn vierde deel uit de Mi
Amigoreeks voor. En als uitsmijter een verhaal
over Rob O. -Out in dit geval- en de Beatles.

Weer veel leesplezier,
JAN

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



Radiodag 2003
MA 1 DEC: De laatste weken hebben we regel-
matig post, mail en telefoon gehad omtrent het
uitblijven van een datum voor de radiodag. Uiter-
aard hebben diegenen die hebben gereageerd
gelijk, want normaal maken we het in de maand
oktober al bekend. Ook dit jaar waren we dit van
plan maar het komen tot overeenkomst met de
verhuurders van de locatie ‘Koningszaal Artis’
gaf de nodige problemen. Een ieder weet dat de
horecaondernemingen in Nederland, na de invoe-
ring van de Euro, gigantisch in prijs omhoog zijn
gegaan maar meer dan 40% vonden we wat al te
gortig.

Niet in maart
Ook het gegeven dat alleen de eerste zaterdag in
maart maar open bleef als optie 2, omdat iemand
anders de 1e optie had en de rest van de zater-
dagen al bezet waren in Artis, liet een definitieve
keuze op zich wachten. Na veel heen en weer
gepraat te hebben, besloten we toch de Radio-
dag in de Koningszaal in Artis te houden; dit on-
danks de hogere prijzen. De reden hiervan is
veelzijdig. Ten eerste bestaat het Freewave Me-
dia Magazine in juli 2003 liefst 25 jaar; werd in
1978 in de maand oktober de Stichting Media Com-
municatie opgericht en is het in juli 25 jaar gele-
den dat voor het eerst mede door ons team de
radiodag in Nederland werd georganiseerd. Toen
was het nog in samenwerking met Music Radio
Promotions in Noordwijkerhout, waarbij voor het
eerst het Freewave Media Magazine uitkwam. Ja
U leest het, SMC en Freewave Media Magazine
een kwart eeuw oud.

Maar in oktober
We hebben gekozen voor een datum in het na-

jaar en wel op zaterdag 25 oktober aanstaande
in de Koningszaal aan de Plantage Middenweg
41-43 in Amsterdam. Entree is voor donateurs
van SMC 3 Euro terwijl niet donateurs 15 Euro
entree gaan betalen. Een donateurschap kost 7
Euro per jaar en daarvoor krijg je ondermeer een
speciaal fotonummer gratis toegestuurd, waarin
terug wordt geblikt op 25 jaar Radiodag.

In de mail ofwel per post in de brievenbus
SMC zal de vaste bekenden binnenkort hierover
per post informeren en krijg je binnen zes weken
geen bericht, mail dan of naar Hans Knot
(HKnot@home.nl) of Rob Olthof (smc@caiw.nl).
Wat gaan we doen op de radiodag? Terugblikken
en dus iedereen proberen uit te nodigen die er
ooit als gast is geweest plus een aantal speciale
gasten.

Niet eerder vertoond
Daarnaast willen we beelden brengen die niet
eerder op de radiodag werden vertoond. Vaak
hele korte items, die niet eerder werden vertoond
vanwege de korte lengte. We gaan ze allemaal
op een rijtje zetten en daarnaast de absolute top-
pers van de films die we de afgelopen 25 jaar
hebben gedraaid. Trouwens mocht je zelf iets
leuks hebben, waarvan je denkt het te willen to-
nen, meldt dit dan aan Hans Knot per e-mail dan
kunnen we bekijken of er een mogelijkheid is het
te tonen. Dus nog even heel lang geduld tot er
weer een Radiodag is: 25 oktober 2003.

MA 1 DEC: Heerlijk weer
eens een kort interview
te lezen met Harmen
Siezen, en wel bij de KRO
in de Studio gids. Met wat
Radio Veronica betreft de
reeds bekende opmerkin-
gen als ‘dat bijna niemand
meer weet dat hij daar
‘Ook Goeiemorgen’ pre-
senteerde. Daarop vol-
gend de vraag of hij zich er nu nog voor schaamt:
“Nou nee, ik schaam me er niet voor, het was een
goede tijd, maar heel anders. Ik was toen begin
twintig, dus wild.” Men vervolgde het artikel met:
‘Tussen piratendiskjockeys moest Siezen een
nieuwsdienst opzetten, zonder ANP nieuws-
bijdragen, want die weigerde medewerking. Daar
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was ineens het bericht van het afbranden van
een kippenfarm in Withuizen, door het ANP ver-
zonnen om te controleren of de piratenzender de
ANP berichten klakkeloos overnam. Siezen weet
het zich goed te herinneren: “Withuizen was een
plaats die helemaal niet bestond. Het ANP heeft
dat letterlijk op het net gezet. Het gevolg was dat
er in de Tweede Kamer vragen werden gesteld
over de betrouwbaarheid van het ANP, zij kregen
op hun donder, terwijl wij het bericht hadden ge-
pikt. Dat was wel grappig.”

Ferry in de middag
WO 4 DEC: Op Radio 192 is sinds afgelopen maan-
dag iedere werkdag Ferry Maat weer op de radio
te beluisteren. Hij heeft met ‘Maat in de Middag’
onderdak gevonden bij het mooiste gouwe ouwe
station van Nederland. RTL4 besteedt vandaag
aandacht aan zijn komst waarbij beelden van Maat
aan het werk en Ad Bouman die commentaar
geeft. Jammer dat op een belachelijke manier in
het programma Boulevard met de beluistering van
Radio 192 werd omgegaan door te stellen dat 0,0
luisteraars op het station afstemmen. Jammer ook
is het gegeven dat de grootste financier van Ra-
dio 192 zich recentelijk heeft teruggetrokken.

Richard Bismarck,

  © JvH

Nieuwe pre-
sentatoren
VR 6 DEC:
Vanuit het
hoofdkwartier
van Caroline
Nederland, in
Harlingen, ver-
nemen we dat
er een aantal
nieuwe pre-
sentatoren bij
komt. Komende
woensdag al
zal Colin
M u e s l i b a r
(Steve Satan)

te horen zijn terwijl ook Richard Bismarck, Simon
Clarke en Gary Lee te horen zijn. Daarnaast komt
nog een Amerikaanse presentator het team ver-
sterken onder de naam Boomer. Let wel, allemaal
vooraf opgenomen programma’s en hoofdzakelijk
voormalige presentatoren van de RSL-uitzendin-
gen van Radio Caroline op diverse locaties. En
bovenal bereikt ons het goede bericht dat Bob
LeRoi spoedig programma’s gaat maken voor de
kabelservice in Nederland.

Bijnamen
ZA 7 DEC:
Andermaal weer een aantal bijnamen die we
kregen toegestuurd en wel van Leen Vingerling:
Dick Verheul op Radio Monique heette, buiten de
uitzendingen om: Dick ‘de Likker’.  Kees Mulder
op Radio Delmare: Kees ‘Kaas’ Mulder. De
bevoorraders van de Ross Revenge, Danny en
Willy  heetten de ‘Neukemannetjes’. Bevoorrader
Leendert Vingerling ofwel eenmalig deejay bij
Radio Caroline,  heette de Boswachter ten tijde
van zijn tenderwerkzaamheden. Simon Barrett
op Radio Caroline: Wally. Andy Howard - zender-
technicus op de Ross Revenge - kreeg de bij-
naam Bilbo. Dan kregen van Martin van der Ven
nog een mooie door: Mark ‘The wild and wooly’
Wesley, bekend van RNI in 1970.

Gerard Smit in Stu-
dio 2 van de MEBO

II, 1974

Uit Suri-
name
Ook komt er
een reactie
a a n g a a n d e
bijnamen van
Gerard Smit,
v o o r m a l i g
nieuwslezer
en deejay aan

boord van de MEBO II: ‘Leuk om je maandelijks
schrijfsel te lezen. Vooral toen je het over bijna-
men had, moest ik terugdenken aan 1973. Toen
hadden we aan boord van de MEBO II  een soort
indianenclubje, althans wat bijnamen betreft. Als
hoofd nieuwsdienst was ik Gradus, het opper-
hoofd. Marc van Amstel was Marc het Hijgend
Hert, Dick de Graaf, Diedederik de Loper, en zo
waren er nog een paar namen die me niet meer
te binnen willen schieten.  Ach ja, de leeftijd, hè?
Maar het was een leuke act, waar ook de luiste-
raars aan meededen, door ons ook met die na-
men aan te schrijven.’

Foutje
Niet alleen nieuwe aanvullingen op de zee-

zender discografielijst maar ook de nodige kleine
foutjes. Zo ontdekten we deze week dat in de
lijst het nummer ‘Saporro’ onterecht aan het Or-
kest Werner Müller is toegewezen. Ik pakte de
plaat erbij en het moet ‘Max Greger’ zijn. Een
plaat uit 1972, die op Radio Atlantis werd ge-
bruikt bij de Vlaamse service voor de Atlantis
Top 40. Dan gebruikte Hans ten Hoge op RNI in
zijn zondagochtendprogramma het nummer ‘Dead
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End’ van Quincy Jones voor het oplezen van agendatips.
Dan ‘Classical Gas’ van Beggars Opera. We noemden al dat
Dave Owen het nummer gebruikte op Radio Atlantis. Voeg
daar aan toe dat ook Roger Kent op RNI in 1974 het nummer
als tune gebruikte.

MV Peace

Andermaal Don Stevens
Een lang antwoord kreeg ik op de vraag aan Don Stevens,
wat hij zoal na zijn tijd bij Radio Caroline en de Voice of Peace
heeft gedaan: ‘Na mijn tijd bij de Voice of Peace bleef ik vele
jaren in Israël hangen en hield me bezig met het ontwerpen
en openen van disco’s, waarbij die in het Sheraton Hotel in
1978 wel het mooiste was. Af en toe ging ik weer naar het
Vredesschip om Abe te helpen als hij weer eens een te kort
aan personeel had. Ook zorgde ik voor onderdak in mijn
appartement voor mensen die voor verlof aan wal gingen.
Dit deed ik tot in 1980.’

Naar Ierland
‘Vervolgens kwam ik in contact met een oude radiovriend,
Keith York, die me vroeg hem te assisteren bij het opzetten
en reorganiseren van radiostations in Cork, Ierland. South
Coast Radio was het meest krachtige station, maar slecht
als het ging om de programmering. Tezamen maakten we
een hit van het station. In 1984 werd ik partner van Keith
York in de nieuwe onderneming ‘Atlantic Sound Galway’ en
brachten dit station ook naar een hoge positie. In 1985 deden
we andermaal werk voor Abe Nathan en ook toen scoorde
de Voice of Peace opeens weer; dus eigenlijk waren Keith
en ik een klasse duo. Vervolgens hebben we Chris Cary
geholpen met zijn Radio Nova in Ierland, toen de NUJI in sta-
king was. De medewerkers van het station werkten gedu-
rende lange tijd wegens de staking niet en dus kon Cary ons
destijds goed gebruiken. Hij zal zondermeer zich herinneren
dat ik met mijn Renault Limo door de blokkade van de stakers
heenreed.

Tony Allan
Maar ik vertrok twee weken later al naar Galway om Keith te
helpen een nieuw station, dat in stereo ging uitzenden, al-

daar tot marktleider te maken. Mede
dankzij onze goede vriend uit Mi Amigo
dagen, Tony Allan, die onze nieuws-
service opzette en ook presenteerde,
werd het station een hit. In 1987 ver-
liet ik de radiowereld om me bezig te
houden als verkoper van Egyptische
kunsten. Na vele andere baantjes ben
ik nu een handelaar in alles. Wat je
ook noemt; ik kan het krijgen:
Egyptische kunst, films, oude jingles
op hoge kwaliteit, je noemt het maar
Hans en ik zorg er voor. Af en toe ben
ik nog te horen op de BBC Southern
Counties Radio en free lance ik zo nu
en dan binnen de radio industrie.’

Op zondagen
ZO 8 DEC: Iedere zondag is het mo-
gelijk te luisteren naar Gerard Smit. Hij
schrijft ons: ‘Heel simpel. het is elke
zondag van 22.30 uur (ongeveer,
want we zitten in Suriname) tot onge-
veer 23.30 uur. Dit uiteraard Neder-
landse tijd. Het is voor Suriname een
heel bijzonder programma en ik ben
er - een beetje tegen wil en dank -
razend populair mee geworden. Niet
alleen bij kinderen maar ook bij vol-
wassenen.  Het is te beluisteren via
internet: http://www.apintie.sr en ik
ben benieuwd naar je reactie.’

Studiogebouw Radio Apintie

Georgie Fame
Vandaag een prachtige cd-box ca-
deau gekregen met daarop liefst 66
nummers van Georgie Fame die nooit
eerder op CD verschenen. In de doos
ook een 44 pagina’s dik boekje, waarin
ondermeer Georgie zijn eigen verhaal
vertelt over zijn groep. In de periode
1963 tot 1967 stond hij onder con-
tract bij de manager Rick Gunnell. Tja
moeten we dan toch weer door een
mythe heen drukken en vaststellen dat
Ronan O’Rahilly ons altijd voor de gek
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gehouden heeft met de mededeling dat voor zijn
Georgie Fame, waarvan hij manager was, geen
radiostation was om zijn platen te draaien en der-
halve Radio Caroline in de ether werd gebracht?

Jim Reeves Show
MA 9 DEC: Een wekelijkse show rond deze veel
te vroeg overleden zanger was ondermeer te
beluisteren op Radio 390. De presentatie was in
handen van David Allan en hij begon zijn show
met de instrumentale versie van ‘I love you
because’, die volgens Jim Reeves-kenner bij uit-
stek, Bert Bossink, afkomstig is van The Living
Strings. En David Allen eindigde zijn show altijd
met het nummer ‘Until we meet again’ dat afkom-
stig is van de LP ‘God  be with you’. Trouwens nu
we het toch over Jim Reeves hebben, Caroline
North gebruikte in 1965 een tijdje voor het tijd-
signaal op het hele uur drie tonen van het num-
mer ‘How long has it been’ van dezelfde Jim
Reeves. Drie tonen afkomstig van een xylofoon.
Op Radio City werd ‘Yakety yak’ van Chet Atkins
door Alex Dee gebruikt als filler. Vooruit, nog één.
‘The night before’ in een onbekende uitvoering en
wel gebruikt op Radio City in de ‘Four by five
Show’.                                   (foto: archief Bert Bossink)

Ferry Eden
DO 12 DEC: Vandaag wordt bekend dat Ferry
Eden het team van de Flashback Show op Radio
192 gaat versterken en derhalve enkele malen
per week met dit programma is te beluisteren.
Eind jaren tachtig nam Ferry afscheid van het
radio maken om zich volledig op zijn werk binnen
het Openbaar Vervoer te storten. In oktober was

hij te gast op Radio 192 en hij kreeg toen zoveel
reacties dat het bloed weer op de juiste manier is
gaan kruipen. Welkom terug Ferry want we ge-
noten destijds al van je in de jaren zeventig op
Radio Mi Amigo.

Bijnamen
VR 13 DEC: Bij het afluisteren van oude tapes
kwamen we, in een programma van Radio City
zo maar weer twee bijnamen tegen, die we nog
niet eerder hadden gemeld. Paul Kramer gebruikte
‘Your deejay P.K.’, terwijl Alan Clark ‘the smooth
one loopie loo’ werd genoemd. Verder kan wor-
den genoemd Tom Lodge, die zichzelf bevlekte
middels de ‘Mr. Moonlight’ benoeming.

Aanvulling
ZO 15 DEC: Ook dit weekend weer besteed

aan het beluisteren van opnamen. De al decennia
lang bekende opener van het Britse televisiepro-
gramma ‘Coronation Street’ van het Sidney Torche
Orchestra werd duidelijk gebruikt als voorbeeld
voor de tune van Klaas Vaak op Veronica, waar-
bij de stoomfluit exact hetzelfde is als de intro
van ‘Scarlett O’Hara’ van Jet Harris en Tony
Meehan. Dan hoorde ik het nummer ‘Come and
join us’ van Bob Leaper and the Prophets voor
het eerst compleet. Wel voeg er maar aan toe dat
deze ook werd gebruikt voor het gesponsorde
programma van Radio Veronica, de Fant Brush
Out Hairspray’ show op de zondagochtend. The
Beatles met het nummer ‘All together now’ begint
met een optelsommetje ‘1,2,3,4 can I get a little
more’ Op Radio Caroline monteerden ze het intro
in 1979 het tot ‘319 I love you’.

Prachtige cd-box
Dan kwam ik een paar weken geleden terug

uit Engeland met onder meer een CD-box met 3
CD’s waarop niet alleen de eerste 4 LP’s van
Perrey en Kingsley en JJ Perrey alleen, maar ook
een aantal bonustracks. Wel bij de lange lijst, die
we al hadden van de gebruikte nummers van
beide heren, kan nog een aantal nummers wor-
den toegevoegd, die allen bij Radio Atlantis zijn
gebruikt voor jingles, fillers of tune. ‘Unidentified
Flying Object’, ‘Strangers in the night’ en ‘Third
Man Theme’ zijn nummers van beide heren. Van
JJ Perrey alleen trof ik nog de volgende nummers
aan: ‘Gypsy in Rio’,  ‘EVA’, ‘The elephant never
forgets’ en ‘Passport to the future’. Dan was het
Hans Hogendoorn die meldde dat ‘Wigwam’ van
Bob Dylan, van de lp ‘Selfportrait’ in 1970 werd
gebruikt voor een promo op RNI. In een recent
door Radio 192 uitgezonden ‘Help, er zit een oli-
fant in de tram’ vertelde Henk van Dorp dat men
‘White Suite Samba’ van Jack Parnell and his
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In 40 jaar tijd nauwelijks veranderd:
Tony Blackburn

© Classic Gold Digital

Rhytmn gebruikte als tune
voor het programma op
Radio Veronica.

Testuitzendingen
MA 16 DEC: Zowel via de
Eutelsat Hotbird als via
‘WRN for Hire3’ zijn vanaf
vandaag tot en met 1 januari
signalen te horen van Ra-
dio Caroline. Reden is niet
alleen een test uit te voe-
ren om te zien hoe een sig-
naal vanuit Maidstone over-
komt in Londen voor her-
uitzending via BSkyB. Ook
wil men zien welke moge-
lijkheden er zijn het signaal
via World Radio Network
door te stralen.

Liefst 38 jaar geleden
DI 17 DEC: Precies om ne-
gen minuten na negen in de
ochtend van de 17e decem-
ber 1964 kwam er een
einde aan de uitzendingen
vanaf het REM eiland. Op
dat moment was alleen het
toenmalige Radio Noordzee
in de ether. Rijkspolitie
kwam, in samenwerking
met de RCD, een einde ma-
ken aan de voor de Neder-
landse wet toen strafbare

Hans Knot overhandigt wijlen Joop
Landre een eerder schrijven over het

REM-eiland:  ‘Van REM naar TROS’
(1985) © Ton van Draanen

uitzendingen vanaf een zogenaamd kunstmatig platform voor de kust
van Noordwijk. Anneke Grönloh mocht toen ook al haar lied niet meer
uitzingen. Zeer kortstondig was het succes van RTV Noordzee ge-
weest, dit na een langdurige periode van voorbereidingen. Nooit is er in
een korte periode meer over een radio dan wel televisiestation gepubli-
ceerd dan over het REM eiland. Na de serie boeken over Radio Mi
Amigo, waarvan deel 4 volgend voorjaar en deel 5 in 2004 zal verschij-
nen, zal ik me storten op een uitvoerig dossier dat ik de afgelopen
decennia heb opgebouwd over het REM eiland.

Blackburn verhuist
DI 17 DEC: Vanaf maart is Tony Blackburn niet langer in dienst van
Capital Radio maar zal hij op de doordeweekse dagen te beluisteren
zijn via het Classic Gold Network. De laatste 15 jaar was Blackburn
presentator van diverse shows op Capital Radio, waaronder de
Breakfastshow. De laatste jaren presenteerde hij een weekend-
programma en vier avonden per week een show. Mede gelet op zijn
enorme populariteit in Engeland is Blackburn, die ooit zijn loopbaan bij
Radio Caroline in 1965 begon, door de Classic Gold Groep aangetrok-
ken om op prime time te gaan scoren.

Een Eurootje meer of minder maakt niet uit
WO 18 DEC: Leen Vingerling heeft op vroege leeftijd
veel geld gestoken in onder meer bootjes om de
schepen van Radio Delmare te bevoorraden. Ook
op allerlei andere manieren heeft hij geïnvesteerd
om vooral anderen het naar de zin te maken. Nooit
heeft hij er veel aan verdiend en deed het alleen
uit liefde voor de zeezenders. Nu, al meer dan 14
jaar nadat Leen zijn activiteiten als bevoorrader is
gestopt, kijkt hij naar diegene die wel rijk zijn ge-
worden en hun roots ergens binnen de zee-
zenders hebben liggen. Hij maakte een samenvat-
ting uit de Quote 500 van de rijkste mensen van
Nederland. Bij de selectie was zijn criterium: op-
genomen zijn medewerkers en betrokkenen die
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nodig waren voor de exploitatie van een zee-
zender. De notering en vermogen in euro volgens
Quote:

Te gast bij Martien op 192
ZO 22 DEC: Komt er een e-mail binnen van Radio
192 waarin wordt meegedeeld dat op zaterdag-
avond 18 januari 2003 zowel Dick Verheul als
Kees Borrel in het programma van Martien Engel
te gast zal om uiteraard terug in de tijd te gaan

met hun
herinnerin-
gen aan
Radio Mi
A m i g o .
Uitzending
als altijd
tussen 10
en 12 uur
in de
avond.

Dick Verheul (voorgrond) en Johan Visser

Gerard  van Dam
MA 23 DEC: Vanavond in Spoorloos (KRO) was
Gerard van Dam te gast.Twee jaar geleden over-
leed zijn moeder en bij het opruimen van haar
appartement vond hij een kistje met een brief.
Daaruit bleek dat hij wel eens een halfzus zou
kunnen hebben. Hij verzocht de redactie van
‘Spoorloos’ om haar op te sporen.En ze werd ook
gevonden. Zoals bekend was Gerard op allerlei
fronten binnen de zeezenderwereld actief. Zo
was hij bij Radio Noordzee enige tijd verantwoor-
delijk voor het halen en brengen van deejays van
Bussum naar Scheveningen en vice versa. Hij
haalde voor Ronan O’Rahilly de MV Mi Amigo in
1972 weer naar zee, was betrokken bij de terug-
keer van Radio Atlantis en maakte Radio Delmare
tot wat het werd, het radiostation dat zeer kort in
de ether was en diverse schepen hiervoor ge-
bruikte.

Raid nummer 2
DI 24 DEC: Komt het bericht binnen dat de politie
uit Israël het zendschip Eretz HaTzvi van Arutz 7
heeft overvallen. De raid begon om één uur in de
middag, en gedurende ruim een uur was het sta-
tion uit de lucht. Op de internetsite van het station
werd vrijwel direct bekend gemaakt dat slechts
Premier Ariel Sharon van the Likud partij toestem-
ming kan hebben gegeven voor de raid en dat
zeker de ministers Peres, Rabin en Barak niet
achter een dergelijke actie kunnen zitten. Een
kwartier na twee uur verliet de politie het schip,
waarna de uitzendingen weer werden opgestart.

Onduidelijkheid
WO 25 DEC: Werd door de leiding van het station
bekend gemaakt dat het voor hen nog steeds
onduidelijk was waarom de politie het schip had
betreden. Wel had men de kapitein van het schip
aangegeven de uitzendingen niet te herstarten
zolang de politie aan boord was. Men heeft een
aantal mensen ondervraagd, maar geen schade
aangebracht noch goederen meegenomen. Mi-
nister voor Communicatiezaken, Ruby Rivlin,
meldde inmiddels dat hij woedend is over het
moment van de raid en ook andere rechtse politici
hebben zich enorm afgezet tegen de raid op het
zendschip. Wel maakte één van hen bekend dat
de raid was uitgevoerd in opdracht van
Verkiezingscommissie, een regeringsorgaan dat
eerlijkheid tijdens de verkiezingsperiode dient na
te streven. Men zou het schip betreden hebben
om na te gaan of er aan propaganda werd ge-
daan, dan wel of er aan boord van het schip
onder meer sprake kon zijn van propagandistisch
materiaal.

Dreiging
DO 26 DEC: Justice Mishael Chesnin, de voorzit-
ter van de Verkiezingscommissie, maakte zelf
bekend dat hij een verzoek wil indienen om Arutz
Sheva een uitzendverbod te laten opleggen, tot
aan het einde van de verkiezingen op 28 januari

22-John de Mol jr. (Radio Noordzee) 640 miljoen.
27-Gebroeders Heerema (REM/Radio Monique)
500 miljoen.
88-Willem van Kooten (Radio Veronica, Radio
Noordzee en Radio Monique) 172 miljoen.
191-Rederij Van der Zwan (bevoorrading Radio
Delmare) 84 miljoen.
249-Ruud Hendriks (Radio Mi Amigo, Radio
Caroline) 68 miljoen.
348-Lex Harding (Radio Veronica) 50 miljoen.
366-Cor Vrolijk (bevoorrading, Radio Delmare) 48
miljoen.
426-Rob Out (Radio Veronica) 40 miljoen.
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2003. Dit om te voorkomen dat men propagandis-
tisch kan gaan uitzenden. Verdere dreigende
opmerkingen verschenen vervolgens in radiopro-
gramma’s en televisie-uitzendingen als wel in de
diverse kranten, maar Arutz Sheva bleef in de
ether.

Speciale show
DI 31 DEC: Via Danish Radio International van-
avond aandacht voor een speciaal programma
over de historie van Radio Luxembourg. Dit van-
wege het gegeven dat het al tien jaar geleden is
dat voor het laatst dit station te beluisteren was.
Niet alleen aandacht voor de muziek die Radio
Luxembourg groot maakte maar ook interviews
met voormalige medewerkers. Erg leuk was dat
men de keuze had laten vallen op twee voorma-
lige zeezendermedewerkers, te weten The
Emperor Rosko (Caroline) en Jessie Brandon (La-
ser 558). (zie foto)

Kerst en Nieuwjaarswensen
WO 1 JAN: Heel erg leuk om de enorme lading
Kerstpost van specifieke radiovrienden weer te
mogen ontvangen, met als alle eerste Chris Cortez
die in november ons al zijn wensen stuurde, ge-
volgd door The Emperor Rosko, Doris (Tony Allan).
Daarna enorm veel kaarten waarbij we echt niet
iedereen kunnen noemen maar een ieder bedankt
en hier een doorsnee van de mensen die kaar-
ten, dan wel wensen stuurden: Sagi Levek, Ingo
Paternoster, Robin Ross, Fred Bolland,  Elly van
Amstel, Stewart Ross, Paul de Haan en haantjes
(Ross niet vergeten), Leen Vingerling, Boude-
wijn Dom, Bob en Sandy LeRoi, Chris en
Stephanie Edwards (Offshore Echos),  Ruud
Doets, Hans Marijs, Herbert Visser, Gilbert

Jonckierre, Georges Cany, Andrew Emmerson,
Look Boden, Henk Bosmans, Gerard Doets,
Michael Klosinski, Jacob van Kokswijk (de oude
mederedacteur van Pirate Radio News in de ja-
ren zeventig), Dennis Mainz (Koning ofwel King)
Radio Caroline France, Henk de
Groot, Jane Newbould, Colin
Lamb, Larry Tremaine, Robert
van der Leur, Patrick Jacobs,
Rob Ronder, Willem Klomps,
Jean Luc Bostyn, Dave
Windsor, Bart Boons, Steve
and Irish Young, Tom de
Munck en familie. Alfred en
José (voorheen Free Radio
Magazine), Steven Pragnell, Tom Collins (England),
Rudi Koot, Henk Alferink, Brian Keith, Joyce en
Pat Collier, Peter Zwirs, Team Radio Mi Amigo,
Cran Canaria, Dick van Oirbeek, Bonnie Heller,
John de Blok, Raymond Urquahart (zeker al 30
jaar vergeet hij ons op Guernsey nooit!!), Juul
Geleick, Manfred Steinkraus, Koos Wijnants,
Shaun Brannan, Herman Content, Russell
Dodworth (Abe Nathan’s rechterhand in New
York), Ron C Jones uit Toronto. Theo, Helma en
Esmé stuurden een Ross Kerstkaart, Maya en
Henk Feenstra, Jean Luc en Suzie Bostyn
(RadioVisie), Pieter Damave (ex Radio Noordzee),
Peter van de RNI site, Wim van de Water, Mike
Guy, Chris Visser, Jan van Heeren, Ben Bode
(Radio Paradijs), Martyn Webster, Mark de Haan,
Marcel Zoete,  François Lhote, Fred Glissenaar,
Bert Bossink, Meindert Dikboom, Alex en Maria uit
België (Maria ééns de Mi Amigo fan nummer één),
Martin van Weerden, Ate en Betty Harstra, Wilfred
de Jong (Caroline roadshow), Karl en Sigi
Landmann, Peter van den Berg (Chairman Radio
London Foundation), Annemiek Deuling, Richard
Smits, Piet de Lang, Jean Pierre Berckmans,
Yvonne Judels, Adrian Webster, Theo van
Halsema, Mike Brand, Ada en Bart Serlier, Bert
Alting, Dave Burke, David Shearer, Jonathan
(Pirate Hall of Fame), Svenn Martinsen, Steve
Szmidt, Anke van der Mark, Look Boden, Cees
Eijgel, Ferry Eijgel, Robert Preedy, Dave Foster,
Peter Moore, Eduard van Loon Caroline Club Ne-
derland, ‘Vintage’ Graeme Stevens, Melvyn ‘RSL’
Brown, Tom en Tanja van Zevenhoven, Poul van
Onzen, P. Blom, Tim Chase, Josianne en René de
Bruin, Jos Leijgraaff, Hans Spijkerman, Rob Olthof,
Paul Rusling, Hil Favre, Lothar Flacke, Meindert
van der Meulen, Michel van Hooff, Karel Gerbers,
Rene Zweers, Bull Verweij, Roger Day,  Radio
Free Caroline Inc, Peter Moore, Peter Wollert, Peter
Ham, Dick Bakker, Barry Fros, Alex Berrevoets,
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Naud Nellissen, Colin Wilkins, Henk Kruize, Jan
Hendrik Kruidenier, Walter en Mirjam Zwart
(Simons), Werner Schneider, Pierre Claessens,
Leendert en Marjo Vingerling, Heleen Aalbrechtse,
Geoff Baldwin, Jan Willem Stokkers, Martin van
der Ven en Tom Mulder Radio 10.

Overleden
WO 1 JAN: Enkele dagen voor de Kerst hadden
we nog e-mail contact met elkaar, vandaag ver-
neem ik dat Tom Collins, alias de Seapoodle, is
komen te overlijden. Tom werd geboren in
Cornwall om vervolgens een deel van zijn leven
in Reading door te brengen. Recentelijk verhuisde
hij met zijn vrouw Margot terug naar Cornwall. Hij
is mede bekend geworden in de zeezender-
wereld door zijn inzet voor de Big L RSL in 1997
en zijn betrokkenheid bij andere RSL’s. Zeer re-
centelijk had hij zijn uitgebreide site geheel
geupdate en liep met plannen rond om te gaan
voor een licentie voor het zijn zo geliefde Cornwall.
Helaas mag het niet meer zover komen. Tom over-
leed op Tweede Kerstdag als gevolg van een
hartaanval. Onze gedachten zijn bij Margot en de
familie.

Dank aan: Rob Olthof, Leen Vingerling,
Martin van der Ven, Gerard Smit, Jan van
Heeren en Bert Bossink.

Samenstelling: HANS KNOT

Isle of Man
Paul Rusling stuurde met grote vreugde in januari een
bericht waarin hij meedeelde dat het Hoge Gerechtshof
op het Eiland Man de rechtszaak aangespannen tegen
de plannen van Rusling en de zijnen een lange golf sta-
tion op het eiland te plaatsen, heeft afgerond. En wel
met succes voor de directie van het geplande station.
Dit betekent dat definitief het groene licht is gegeven
voor de bouw van het zendstation en de antennes. We
kunnen niet anders dan Paul van harte te feliciteren met
zijn prachtige overwinning in de al
jarenlang durende strijd. Volgens
Paul zal de bouw nu spoedig be-
ginnen en kan de opening van het
radiostation, waarvan de naam
spoedig bekend zal worden ge-
maakt, in de komende zomer gaan
plaatsvinden.                  HK

Computeranimatie toekomstig zendstation(met dank aan Paul Rusling)

ISLE OF MAN

Tom Collins                                © Peter Messingfeld
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perikelen

Bert van der Veer                                                                                    © JvH

DO 5 DEC: Er staan vanaf januari ongeveer 70 men-
sen op straat bij Veronica omdat alle programma’s
worden geschrapt. Bert van der Veer komt spoedig
met nieuwe programmaplannen. Beertje van Beers,
vol trots door de omroep binnengehaald als nieuw
talent, zit voorlopig betaald thuis, want zij heeft een
contract van 5 jaar. De drie programma’s, die tot nu
toe werden uitgezonden, werden gemaakt door
‘Veronica the Works’ en het verhaal gaat dat het niet
is zeker of dat bedrijf überhaupt nog programma’s
voor Veronica mag maken. Officieel luidt de bood-
schap: ‘Veronica gaat in fasen de programmering wij-
zigen. Vanaf maandag 16 december worden op werk-
dagen het muziekprogramma ‘Countdown: The Files’
en de Amerikaanse serie ‘Soul Food’ aan het avond-
schema toegevoegd. Daarmee stopt Veronica met het
carrousel model, waarbij alle programma’s meteen
werden herhaald. ‘KINK TV’, ‘Tease!’ en ‘Men’s Talk’
zullen nog tot januari worden uitgezonden. De kijk-
cijfers van deze drie programma’s voor specifieke
doelgroepen voldoen niet aan de ambitie van Veronica.’

VR 6 DEC: De TROS stopt 21 december met het pro-
gramma Keyl van Catherine Keyl. Het programma trekt
te weinig kijkers en is inhoudelijk niet wat de omroep
en de presentatrice willen. Het programma op zater-
dagavond stopt na 13 van de 26 geplande afleverin-
gen. Gemiddeld keken 400.000 tot 500.000 mensen
naar de talkshow terwijl de TROS op minstens één
miljoen mikte. Het is de bedoeling dat Catherine Keyl in
april met een nieuw programma terugkeert. Het stop-
pen met de show gebeurt in samenspraak met net-
manager Van Dijk van Nederland 1.

MA 9 DEC: Op 28 december, tussen 20.00 uur en

21.00 uur, brengt SBS 6 exclusief de Kerst-
aflevering van ‘Adam’s Family’. Vanaf
Valentijnsdag (14 februari) is het programma
wekelijks te zien zijn bij SBS 6. Na de veel-
besproken soap ‘The Osbournes’ en het wel
en wee rondom de Belgische oud-doelman
Jean-Marie Pfaff krijgt Nederland nu de kans
om mee te kijken en te genieten van het meest
beroemde glamourgezin dat Nederland rijk
is. Want hoe je het ook bekijkt het leven van
één van de weinige diva’s in Nederland, haar
succesvolle echtgenoot en hun puberende
meertalige dochter spreekt bij velen tot de
verbeelding. Voeg daaraan toe hun twee
honden, veertig eenden, zes geiten, twintig
kippen en twee paarden en het hele stel is
compleet. En men heeft meer geld binnen
gehaald dan bij BNN en/of RTL4.

MA 9 DEC:  De Wegener Entertainment Groep,
onderdeel van Wegener, heeft een belang
van 66,7% in Radio 10 BV verkocht aan Stich-
ting Beheer Radio 10. Dat heeft de uitgever
vandaag bekendgemaakt. Wegener was
voor de verkoop eigenaar van alle uitstaande
aandelen Radio 10 BV. Na de verkoop blijft
dan ook een belang over van 33,3% over.
Financiële details zijn niet bekendgemaakt.
Volgens Wegener is tot de verkoop overge-
gaan om te voorkomen dat zij in strijd zou
handelen met de Mediawet.

Studio Radio 10

DI 10 DEC: TV voor doven en gehoor-
gestoorden en ook voor allochtonen. De re-
gionale Rijnmond TV  mag vanaf volgend jaar
een proef gaan doen met ondertiteling van
zijn programma’s. Provinciale Staten van de

Provincie Zuid Holland heeft
op verzoek van het CDA
100.000 Euro voor het proef-
project beschikbaar gesteld.
Alleen al in de regio Rotterdam

PERIKELEN
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zijn er 15.000 gehoorgestoorden. Ook RTV West,
de andere re-
gionale omroep
in deze provin-
cie, zal aan de proef mee gaan werken en zal
dus ook haar programma’s deels gaan
ondertitelen.

DI 10 DEC:  Kabelbedrijf Casema wordt voor 700
miljoen euro overgenomen door de Amerikaanse
investeringsmaatschappijen Providence Equity
Partners en Carlyle Group. Dat heeft de Ameri-
kaanse zakenkrant The Wall Street Journal be-
kend gemaakt. Volgens ingewijden zijn exclusieve
onderhandelingen en zal de transactie nog deze
maand rond moeten zijn.  Casema staat al ge-
ruime tijd in de etalage. Het kabelbedrijf met 1,4
miljoen abonnees in Zuid-Holland, Utrecht en
West-Brabant, is een dochter van het noodlij-
dende France Telecom. Onlangs sprong de over-
name van Casema door Liberty Media, het Ameri-
kaanse moederbedrijf van UPC, nog af.

MA 16 DEC: Met belangstelling keek
ik vroeger naar Countdown op
Veronica. Het programma is van-
avond terug met niet in de hoofdrol
Adam Curry of Lex Harding, Simone
Walraven of Wessel van Diepen,
want zij allen zijn niet meer op de

televisie in deze hoedanigheid. Wel de oude op-
namen van de muziek uit die tijd. Met ingang van
vandaag weer te zien bij Veronica in presentatie
van Suzanne Klemann (zie foto), juist die van Lois
Lane.

VR 13 DEC: Had men het niet beter kunnen timen?
Vandaag precies op vrijdag de dertiende de 500ste

aflevering van ‘Man bijt hond’ bij de NCRV. Prach-
tig programma dat we zelf helaas te weinig zien
vanwege het voor ons slechte uitzendtijdstip. Ook
op de Vlaamse televisie is
dit programma op week-
dagen te zien waarin men
de actualiteit van alle dag
met een knipoog be-
schouwt. Sinds 1999 is het
op de Nederlandse televisie
te zien.

ZA 14 DEC: Op 1 januari 2003 opent de D&D
Groep een productiehuis in Nederland onder de
naam Dullaert & Dumas Film en TV producties.
D&D is de grootste televisieproducent van België
en toonaangevend op entertainment- en fictie-
gebied in Duitsland. In België en Duitsland produ-
ceert D&D entertainment- en dramaproducties

voor publieke als wel  de commerciële stations.
Naast de vestigingen in Brussel, Leuven, Berlijn,
Keulen en München wordt het Nederlandse huis
gevestigd in Hilversum. In Nederland zal Dullaert
& Dumas zich eveneens richten op entertainment-
en dramaproducties. Bij de Groep zijn circa 300
mensen werkzaam.

ZO 15 DEC: Vandaag
wordt de 70ste verjaar-
dag van de BBC World
Service gevierd met concerten in vijf steden te
weten: Londen, Dakar, Bombay, Kabul en Mexico
Stad.  Maar ook feest bij de redactie van NOVA
want vandaag wordt op locatie feest gevierd
vanwege het tienjarig bestaan van de rubriek,
dat een samenwerking is tussen de NOS en de
VARA.

DI 17 DEC: De gemiddelde kijktijd naar televisie-
programma’s is in Nederland in het jaar 2002 sterk
gestegen. In 1998 zaten we per persoon gemid-
deld 165 minuten per dag voor de televisie en in
2002 was dat met maar één minuut gestegen
naar 166 minuten. Dit jaar steeg de gemiddelde
kijktijd naar  liefst 177 minuten, hetgeen volgens
de KLO een record genoemd mag worden. Vooral
was de stijging te wijten aan de grote evenemen-
ten, die in 2002 plaats vonden, waarbij gedacht
moet worden aan het Koninklijk Huwelijk, De Olym-
pische Spelen en het WK Voetbal.

WO 18 DEC: Marga van Praag zal afscheid ne-
men als presentatrice bij het NOS Journaal en
zich specifiek, met de hulp van een speciaal team,
gaan richten op speciale onderwerpen. Deze zul-
len vooral in het Acht Uur Journaal worden ge-
bracht. Een woordvoerder van de NOS stelde:
‘Marga is nieuwsgierig, krijgt mensen aan het pra-
ten en heeft een opvallende kijk op de wereld.
Van die talenten willen we profiteren’. Marga
werd geboren op 14 september 1946. Na een
aantal jaren toneelschool in Amsterdam, maakte
ze in 1968 haar televisiedebuut bij de VARA. Ze
presenteerde onder meer het programma ‘De
jonge onderzoekers’ en werkte mee aan kunst-
uitzendingen. Van Praag deed de productie voor
de quiz ‘Twee voor Twaalf’ en maakte deel uit
van de redactie van het satirische programma
‘Hoe bestaat het’. Van 1981 tot 1994 was ze het
gezicht van het Jeugdjournaal. Daarna trad ze in
dienst van het NOS Journaal als presentatrice en
redactrice.

DO 19 DEC: Met ingang van het Nieuwe Jaar zal
Wessel van Diepen de nieuwe presentator wor-
den van de Top 40, nadat Erik de Zwart Radio
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538 heeft verlaten. Wessel, die al
vele jaren op de radio is te horen,
wordt na Joost den Draayer, Jan
van Veen, Lex Harding, Ferry Maat

en Erik de Zwart de zesde presentator van de wekelijkse
hitlijst. Erik presenteerde deze lijst trouwens het langst van
allen, namelijk sinds mei 1989.

DO 19 DEC: De Tweede Kamer stemt
in met de toekomst van de commer-
ciële radio, zoals het kabinet die
schetst. Staatssecretaris Van Leeu-
wen (Media) (foto) moest daarvoor wel
de toezegging doen dat hij nu snel
een commissie gaat benoemen, die
het ‘profiel’ van vijf stations gaat
inkleuren. Ook moet de Tweede Ka-
mer nog de kans krijgen zich hierover
uit te spreken. Per 1 juni is er ruimte
voor negen landelijke commerciële stations op de FM-band.
Ook de bestaande zeven stations moeten komen met een
bieding om een plaatsje op de FM-band te houden. Vijf van de
negen stations  moeten gaan voldoen aan een nog vast te
stellen profiel en vier zijn volledig vrij in wat voor program-
ma’s ze gaan uitzenden. Op de Soundscapes site kun je een
uitgebreid verhaal lezen van de pen van Walter Dubateu
onder de titel ‘Veilen was beter geweest’.

VR 20 DEC: We hoopten op een brillenwinkel maar het werd
een schildersbedrijf dat nationaal actief is. Maar ook de Martini
Plazza, het Geert Teiscentum uit Stadskanaal en Cultureel
Centrum de Molenberg in Delfzijl. De sponsors die het moge-
lijk maken dat na 1 januari Jacques d’Ancona alsnog door kan
gaan met zijn wekelijkse uitzending ‘Vader gaat op stap’ op
Radio Noord.

MA 23 DEC: De Stichting Nipkow komt het volgende jaar met
een nieuwe prijs. Het gaat om De Zilveren Prichetprijs. Deze
prijs zal in de toekomst jaarlijks worden toegekend aan de
beste multimediaprestatie die gerelateerd is aan het omroep-
gebeuren. Het was de Amerikaan Prichet die in 1951 als
eerste een interactieve televisieshow uitvond door op zijn
televisie een snor te tekenen op een gezicht dat werd ver-
toond.

DI 24 DEC: Het blijkt dat Fox Kids Europe
over de maanden juli 2001 tot en met
juni 2002 een nettoverlies heeft gele-
den van liefst 44 miljoen dollar. Dit staat
tegenover een gunstig saldo dat een
jaar eerder werd berekend. Toen stond
men nog op 16 miljoen jaarwinst. Het

grote verlies komt mede door de nieuwe Amerikaanse
boekhoudregels en een woordvoerder stelde dat als deze
regels niet werden meegeteld men toch nog op een verlies
van 29 miljoen dollar zou zijn gekomen.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

Nieuws uit Duitsland

Lekker op reis
Sinds begin dit jaar is er in Duitsland
24 uur per etmaal de kans je vakantie
te boeken en wel via Sonnenklar TV.
Dit station, dat via de digitale satelliet
haar programma’s uitzendt, was voor-
heen 2,5 uur per dag te zien via ‘Neun
Live’. Het kanaal is eigendom van
Euvia Media en men denkt het eerste
jaar via de verkoop een omzet te kun-
nen maken van rond de 180 miljoen
Euro. De financiering gebeurt via de
opbrengsten van de telefoonlijnen en
door de provisie die men ontvangt op
de verkoop van reizen.

Muppets krijgen Amerikaanse
ondersteuning
De Muppets komen weer gedeeltelijk
in Amerikaanse handen. Het Duitse
mediabedrijf EM.TV heeft besloten om
de Jim Henson Company, dat de rech-
ten op de populaire poppenserie en
andere kinderprogramma’s bezit, te
delen met de Disney-veteraan Dean
Valentine.  EM.TV verkocht recente-
lijk 49,9 procent van de Jim Henson
Company aan Valentine en zijn finan-
cier Europlay Capital Advisors. Een
overnamesom is niet bekendgemaakt.
Afgesproken is dat Jim Henson on-
der de dagelijkse leiding van Valentine
komt, terwijl EM.TV zal meedelen in
de financiële resultaten.

Financiële problemen
Jim Henson Company was sinds fe-
bruari 2000 eigendom van EM.TV. De
Duitsers betaalden destijds 680 mil-
joen dollar. Het bleek echter geen ge-
lukkige overname, zeker niet toen
EM.TV zich verslikte in de aankoop
van de rechten op de Formule 1. Fi-
nanciële problemen stapelden zich

NIEUWS UIT
DUITSLAND



14 - Freewave 351

op, waarna de zoektocht naar een partner voor
Jim Henson Company noodzaak was. Valentine

was bij Walt Disney onder
meer verantwoordelijk voor
de televisieprogrammering.
Een van de grootste succes-

sen onder zijn leiding was de serie Home
Improvement. Walt Disney bood ook op de
Muppets. Het amusementsconcern eiste echter
volledige zeggenschap. In 1990 mislukte al een
overnamepoging door het plotselinge overlijden
van de geestelijke vader van de serie, Jim Henson.

Nieuwe naam
De onderneming Kirch Sport AG heeft een naams-
verandering ondergaan en wordt nu gerund on-
der de naam ‘Infront Sports und Media’. Dit maakte
men onlangs tijdens een persconferentie in Zürich
bekend. Robert Louis Dreyfus is de nieuwe mede-
financier van de onderneming en hij is ondermeer
bekend als de voormalige president van de Franse
voetbalvereniging Olympique Marseille. Eind ok-
tober heeft Infront alle televisierechten van het
noodlijdende Kirch Media al overgenomen.

Meer dan verdubbeling’
Zowel de Deutschland Funk als Deutschland Ra-
dio Berlin hebben hun aantal luisteraars in de af-
gelopen drie jaren meer dan verdubbeld. Voor de
Deutschland Funk, met als hoofdstandplaats Keu-
len, betekent dit dat men meer dan 6,25 miljoen
regelmatige luisteraars heeft. Deutschland Radio
zit op 2,25 miljoen.  Als het gaat om de dagelijkse
luistercijfers dan kan gesteld worden dat men
tezamen gemiddeld 1,4 miljoen luisteraars heeft.
Als het gaat om de landelijke getallen dan kan
worden gesteld dat de betreffende publieke om-
roepen een marktaandeel van 2,2% hebben.

In voordeel van Berlijn
De beslissing is gevallen. Het hoofdkantoor en de
studio’s van MTV Duitsland gaan verhuizen van
München naar Berlijn. En die beslissing is be-
paald niet goed gevallen in het zo medialievend
Beieren. Destijds werd het station, mede middels
de inzet van de toenmalige minister voor media-
zaken Huber, van Hamburg naar München ge-
haald en nu dient men in Beieren toe te zien hoe in
2004 MTV verkast naar het rood getinte Berlijn.
Ook alle andere activiteiten van MTV Deutschland
zullen gecentraliseerd worden.

Gevecht voetbalrechten beslecht
De Duitse voetbalbond DPF heeft een gezamen-
lijk contract getekend met de publieke omroepen
ARD en ZDF, dat zal gaan lopen vanaf de start

van het seizoen 2004/2005 en zal doorlopen tot
en met de zomer van 2009. In het verdrag zijn de
uitzendrechten vastgelegd. Dit betekent dat in ie-
der geval de thuiswedstrijden van het Duitse elf-
tal weer terug zijn bij de publieke omroep. Ook
worden  wedstrijden omtrent de nationale beker
weer uitgezonden als wel wedstrijden uit de Ober
en Regionale Liga’s. In totaal is er voor 390 mil-
joen Euro over de tafel gegaan.

Twee vrouwen
De Duitse mediaprijs over het jaar 2002 is voor
het eerst in de geschiedenis toegewezen aan
t w e e
v r o u -
wen. De
prijs, die
wordt uitgereikt door de onderneming Media
Central, is naar de koningin van Zweden (Sylvia)
en die van Jordanïe (Noor) gegaan. Het in Baden
Baden gevestigd onderzoeksinstituut heeft niet
bekend gemaakt waarom beiden de prijs kregen
toegewezen. Dit zal medio deze maand gebeu-
ren, als de prijzen worden overhandigd.

Andere naamgeving
en sound
Sinds half december is
RTL Radio niet langer
meer ‘Der Oldiesender’.
Natuurlijk worden er via

het station nog wel volop gouwe ouwe gedraaid,
vanaf het begin der jaren zestig, maar is er nu
ook ruimte voor hedendaagse hits. Op 1 januari
1996 startte men onder de noemer ‘Oldiesender’
maar gaat men nu weer verder onder de naam
‘RTL Radio’.

INGO PATERNOSTER

Nieuws uit Engeland

Op koers
Het lijkt erop dat de prognose van de leiding van
BSkyB om tegen het einde van 2003 liefst 7 mil-
joen abonnees te hebben op haar diensten, zal
uitkomen. Ook steeds meer organisaties staan in
de rij om hun signalen via het platform te laten
uitzenden. Men verwacht dat er dit jaar zeker
100 nieuwe aanbieders bijkomen. Dit is trouwens
totaal geen probleem gezien het steeds toene-
mende aantal transponders dat voor de organi-
satie beschikbaar komt.

NIEUWS UIT
ENGELAND
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Een voorbeeld
Zo is er bijvoorbeeld eind november via het plat-
form een televisiestation bijgekomen dat zich puur
richt op de Aziatische inwoners van Engeland.
Men brengt een mix aan programma’s op het ge-
bied van de amusement, waarbij in de diverse
dialecten, die in India gebruikelijk zijn, wordt uitge-
zonden. Daarnaast programmeert men ook reli-
gieuze items, muziek en drama. Ook zullen er mi-
nimaal twee films uit India per etmaal worden ge-
programmeerd.

Plannen RTE
De Ierse staatsomroep heeft bekend gemaakt dat
spoedig de lange golf frequentie 252 kHz, voor-
heen in gebruik door onder meer Atlantic 252, weer
in gebruik zal worden genomen. Er zal geen nieuw
station worden opgezet maar men zal de zendtijd
gaan gebruiken  voor het heruitzenden van aller-
lei programma’s van de verschillende nationale
publieke stations, zoals Radio 1, 2FM, Radio na
Gaeltachta en Lyric FM.

REDACTIE RADIOMAGAZINE

Nieuws uit Amerika

Tot aan zijn dood
actief
In december is Bob
Steele op de leeftijd
van 91 jaar overleden
in Hartford, Southern
New England. Hij
was een echte man
van ‘personality ra-
dio’.  Meerdere gene-
raties heeft hij onder-
houden en had tot en
met 1991 een dage-
lijks radioprogramma op WTIC AM. Hij overleed in
zijn slaap. Nog maandelijks was hij echter te ho-
ren op het station, zonder dat hij – zoals andere
collega’s – gebruik moest maken van smerige op-
merkingen en vulgaire grappen. Jarenlang had hij
het meest beluisterde programma in de regio met
telkens meer dan een half miljoen luisteraars op
de vroege zaterdagochtend.

Scott Shannon
Van Filip Bombarne kregen we het volgende be-
richt binnen: The National Association of
Broadcasters (NAB) uit Amerika heeft te kennen
gegeven dat de populaire DJ Scott Shannon bij de

N A B
Broadcasting
Hall of
Fame zal
w o r d e n
t o e g e -
voegd. Dit
zal gebeu-
ren op 8
april, tij-
dens de
NAB 2003
in Las
V e g a s .
Scott (zie

foto) is niet
a l l e e n
programma-

leider en deejay voor het New Yorkse radiosta-
tion WPLJ-FM.  Scott  Shannon’s invloed op de
Amerikaanse radio scène kan gehoord worden
op vele radiostations door geheel  Amerika. Zijn
impact op de radio scène gaat zo ver, dat hij ook
wel de ‘meest invloedgevende programma-
directeur van de laatste 20 jaar’ wordt genoemd.

Veel verhuisd
Als zoon van een soldaat in het Amerikaanse
leger, verhuisde Shannon van de ene stad naar
de andere. Zijn radio debuut maakte hij op 17-
jarige leeftijd in Mobile, AL. Daarna was het de
beurt aan Memphis, Nashville, Atlanta, Washing-
ton DC en Tampa. In Tampa bedacht hij het suc-
cesvolle programma ‘Morning Zoo’, een dagelijks
vier uur durend feestje op de radio. Vanuit Tampa
maakte Scott Shannon de overstap naar WHTZ,
beter bekend als Z100, in New York, KQLZ 100.3
‘Pirate Radio’ in Los Angeles en in 1991 weer
terug naar New York, waar hij bij WPLJ ging wer-
ken. Vandaag de dag is WPLJ één van de beste
radiostations in New York City en Shannon’s
ochtendshow ‘Scott & Todd in the Morning’ één
van de beste ochtendprogramma’s in Amerika.

Onderscheidingen
Scott Shannon heeft in zijn loopbaan al vele
awards gekregen, inclusief de Billboards ‘Air
Personality of the Year’ in 1988, 1993, 1994 en
1995. Ook werd zijn carrière en muzikale invloed
bevestigd door de ‘Rock and Roll Hall of Fame’ in
1995, waar hij was verkozen tot één van de
beste radio deejays in Amerika. En wat was hij
goed bij ‘Rocking America Top 30 Countdown’!
(uitgezonden gedurende enkele maanden in de
nacht van zondag op maandag bij de TROS bij
‘Nachtwacht’).

NIEUWS UIT AMERIKA
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Benoeming
Infinity heeft Kevin Weatherly
benoemd tot Senior Vice Pre-
sident Programming en Eric
Logan als Vice President
Programming. Logan was tot
nu toe actief bij WSUN als
operation manager.
Weatherly zal naast zijn
nieuwe taak ook VP of
Programming blijven voor
KROQ in Los Angeles, onder-
deel van Infinity.

Enorme verliezen
Het gaat niet goed met het
prestigieuze project van Si-
rius om satellietradio overal
ontvangbaar te maken. Door
de tegenvallende aanloop in
abonnees lopen de verliezen
steeds hoger op. De verlies-
kosten over het derde kwar-
taal van 2002 waren liefst 60
miljoen dollar, dit was 28 mil-
joen meer dan in het vergelij-
kende kwartaal in 2001.

Syndicator
Het gaat dus duidelijk niet
goed binnen de Amerikaanse
radio-industrie. Sinds 1 ja-
nuari is door Premiere Radio
Networks een grote serie
syndicate programma’s stil-
gezet. Hieronder vallen bij-
voorbeeld  ‘The Rhytmn Top
30 Countdown’, ‘The
American Top 40 Flashback
Show’  en ‘The Eigthies’. Ook
heeft men haar activiteiten op
het gebied van
productiemuziek drastisch in-
gekort en heeft men meer dan
100 mensen aan de kant ge-
zet.

RENÉ BURCKSEN EN
JAN HENDRIK KRUIDENIER

NIEUWS DE WERELD ROND

Eerst even een plug
Vlak voor de Kerstdagen kwam al weer
de 36ste editie van de nieuwsbrief van
de FRS uit. Niet alleen nieuwtjes over
de zeezenderwereld maar vooral ook
veel nieuws over de illegale activiteiten
die er gelukkig nog volop zijn voor de
korte golf hobbyisten onder ons. Meer

info kun je vragen via frs.holland@hccnet.nl of door een briefje te
sturen aan Postbus 2702, 6049 ZG Herten in Nederland.

Berlusconi
Een tijdje geleden al weer dat de naam van deze be-
roemde, dan wel beruchte, Italiaan in deze rubriek
voorkwam. Hij heeft het meerderheidsaandeel verwor-
ven in de Spaanse Telecinco. Hij bezit nu 52% van de
aandelen van dit televisiestation. Met een bedrag van liefst 276 mil-
joen Euro kocht hij 12% aandelen over van de Spaanse onderneming
Gruppo Correo.

Gedeeltelijke vrijheid
De regering van Iran heeft plannen het verbod op het mogen gebrui-
ken van satellietschotels te gaan opheffen. Mocht het ten uitvoer
worden gebracht betekent dit nog niet dat er vrijheid in de ether zal
zijn. De regering zal namelijk gaan bepalen welke stations er in de
toekomst wel en niet mogen worden bekeken en dus blijven de heer-
sers heersen.

Meer FM
Er waren eens tijden dat het voormalige grondgebied van de Sovjet
Unie werd gezien als het best bekabelde stuk wereld. Overal lagen
de kabels om alle inwoners ‘optimaal’ te berichten. Tenminste voor
die tijden. Alles is achteruit gegaan in het land, zo ook de kabelradio.
Immers, wat moet men nog met slechts drie stations, terwijl er veel
meer aanbod zou kunnen zijn. De modernisering van de kabelnetten
zou een oplossing zijn maar is veel te duur. De Russische autoriteiten
hebben besloten het probleem op te lossen door lokaal gericht een
netwerk van geautomatiseerde FM zenders op te zetten. Deze zen-
ders met een vermogen van 10 tot 30 Watt zenden uit tussen de 66
en 74 MHz. Men heeft voor de ontvangst hele kleine, goedkope,
transistors op de markt gebracht om de stations door zo veel mogelijk
inwoners te kunnen laten beluisteren. De signalen worden via de
satelliet aangeleverd voor de heruitzendingen in duizenden plaat-
sen.

Aan de slag op Jamaica
VT Merlin Communications is bezig geweest  een uitgebreid FM-
netwerk te installeren op Jamaica, waardoor het hele eiland voor-
zien kon worden van een signaal dat 24 uur per etmaal te beluisteren
moet zijn. Merlin bouwde dit net-
werk, dat recentelijk officieel
in gebruik werd genomen, in
opdracht van de BBC World

NIEUWS DE WERELD ROND
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Service. Men zal onder meer gebruik maken van
bestaande zenderparken van Radio Jamaica Ltd.

Japan nog lang analoog
De regering in Japan heeft besloten dat er nog
lang geen eind zal komen aan het analoge tijdperk
in het land. Niet alleen de technische ombouw
maar ook het kostenaspect speelt daarbij een be-
langrijke rol. Men denkt dat de totale omzetting
van analoog naar digitaal zeker niet voor 2011 zal
zijn gerealiseerd. In eerste instantie had men ge-
steld dat het per 1 januari 2007 allemaal geregeld
zou zijn.

JELLE KNOT

JERNEY, MAG IK OP SCHOOT?

De televisie wordt tamelijk stiefmoederlijk behan-
deld in het Freewave Media Magazine. Dat komt
omdat de meeste lezers (terecht) meer geïnte-
resseerd zijn in het medium radio en bovendien is
de televisie, volgens mij, vaak zeer saai. We heb-
ben zo’n 12 televisiestations in Nederland om 16
miljoen mensen te bedienen en u begrijpt het al:
het kan niet elke dag haute cuisine zijn. Platte
televisieseries (vooral Amerikaanse)
vullen dagelijks het beeld. Gelukkig
zijn er nog Britse series op het
scherm zoals Allo Allo (die heb ik nu
al zo’n 10 keer gezien en toch blijf ik
het leuk vinden) en Schone Schijn,
om maar een paar te noemen. De rest
is dood en verderf en de politiek vraagt zich af
hoe het toch komt dat de jeugd steeds geweldda-
diger wordt.  Soms, heel soms, ga je recht over-
eind op het puntje van je stoel zitten: Velen van
ons hadden dat met Big Brother, ik heb dat met
het programma Idols.  Het programma waarin de
professionele jury de zangkwaliteiten van de Ne-
derlanders beoordeelt. Althans, de masochisten
die zo nodig moeten in het programma. Een vader
die zijn totaal van enig zangtalent gespeende zoon
meent te moeten pushen: ‘Je kan het jongen” en-
zovoorts.

Artis
Het programma Idols stoelt een beetje op het al-
oude concept van ‘apies’ kijken, zoals dat in vroe-
ger jaren gebeurde. Je zag in de eerste uitgezon-
den afleveringen hoe een paar duizend jongeren
meenden een liedje uit de strot te moeten persen
met in het achterhoofd een carrière a la Elvis

Presley. Het gezegde zegt het al: Velen voelen
zich geroepen, weinigen zijn het. In dit programma
kwam een meisje voor met een heel goede stem,
maar volgens de jury geen  popzangeres, met
andere woorden of niet jong genoeg, te weinig
uitstraling of niet mooi genoeg. “Je carrière moet
je zoeken in een ander genre vond de jury.  Het
jonge wicht, geheel ontdaan door deze uitspraak

rende naar Jerney Kaagman toe en
ging op schoot zitten uithuilen. Is dit
ingestudeerd dacht ik nog, maar nee,
het was helemaal echt.  Prachtig.
Toch is het bovenstaande stuitend
voor de pop business. De Rolling
Stones zijn toch ook niet door platen-

maatschappij. Decca gecontracteerd vanwege
hun mooie uiterlijk denk ik zo. Als je zaterdag op
de poppagina van De Telegraaf kijkt, dan lees je
over artiesten die net gescheiden zijn, of ‘het doen’
met die of die, maar zelden over nieuwe cd’s die
ze gemaakt hebben. Alles ligt tegenwoordig in de
sector ‘glamour’.

Radio Noordzee
Diezelfde Jerney Kaagman was al in dienst van
Radio Noordzee, minder succesvol dan als zan-
geres van Earth and Fire. Radio Noordzee moet
nu uit het slop gehaald worden door Erik de Zwart
en John de Mol  en met ondermeer Robert Jensen
en Jan van Zanten als grappenmakers  gaat dat
wel lukken. De winnaars van Idols kunnen daar
dus hun plaatje geplugd krijgen, mogen we ho-
pen. Hebt u overigens weleens op de site van
Yorin gekeken? Je vindt daar MP3 filetjes met grap-
pen en grollen van die twee. Heel leuk, ik hoop

JERNEY, MAG IK OP SCHOOT?
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Nigel Harris                                                                                                        © JvH

Again Nigel
Nu maar hopen dat de uitgezonden programma’s van Ra-
dio Caroline Nederland ook via de satelliet te beluisteren
zijn en dat Nigel Harris serieus zijn werk gaat doen, dan
genieten alle fans van Radio Caroline. Ik neem aan dat ik
niet uitsluitend voor mijzelf spreek als ik zeg dat er eindelijk
weer eens iets positiefs over Radio Caroline gezegd kan
worden. We blijven dus maar hopen op een intensieve
samenwerking tussen Radio Caroline Nederland en Radio
Caroline Engeland. Bovenal is het een goede zaak dat de
smeekbede van Hans Knot, dat er maar één persoon is die
zeker op Radio Caroline thuishoort er spoedig komt. Bob
LeRoi. Van Harte een goed 2003!!

ROB OLTHOF

dat beide heren op Radio Noordzee hun
programma kunnen voortzetten.

World Radio Network
Bij ons bezoek aan dit unieke radiosta-
tion (Hans zal daar in Freewave bin-
nenkort meer over vertellen) liet men ons
in de technische ruimte ook zien hoe de
signalen van de diverse satellieten bij
hun binnenkomen, onder meer via Astra
en WorldSpace. Bij de rondleiding merkte
ik op dat via lichtjes in de controleruimte
Astra kennelijk goed werd ontvangen
doch dat WorldSpace geen reactie gaf.
De technicus die ons rondleidde werd
bleek om de neus en die zagen wij de
resterende tijd niet meer terug.

Radio Caroline
Via WRN in London wordt ook het sig-
naal van Radio Caroline ge-uplinkt naar
de Eurostar satelliet op 28,5 graden
oost. Radio Caroline komt dus niet terug
op de Astra, maar op een satelliet welke
heel dicht in de buurt zit van de Astra en
met een Astra schotel te ontvangen is.
U moet als volgt instellen: 11662 Hori-
zontaal, 27500 Fec 2/3
Inmiddels heb ik dat ook gedaan en
wacht nu ( 29-12-02) op de eerste sig-
nalen. Volgens Sietse Brouwer kan het
wel eens iets langer duren dan de 1e

januari 2003, maar dat zal wel een fi-
nanciële kwestie zijn. Laten we voor
Radio Caroline en haar luisteraars ho-
pen dat deze frequentie definitief wordt.
In ieder geval heeft Malcolm met deze
oplossing een heel verstandige zet ge-
daan, want in Engeland kan men nu heel
gemakkelijk zijn uitzendingen volgen.
Ook voor Nederlandse en Belgische
schotelbezitters is er geen vuiltje aan
de lucht, voor zo’n 100 euro heb je er
een schoteltje bij of je maakt je be-
staande schotel draaibaar. Op 28 gra-
den oost is heel veel moois te horen:
bijvoorbeeld. Capital Gold (Hans en ik
hebben in Londen genoten van de uit-
zendingen) Classic Gold, Prime time Ra-
dio, Virgin Radio, Jazz FM en ga zo maar
door. Niet te vergeten de BBC zenders:
radio1,2,3,4, BBC Scotland, Wales, Ul-
ster etc. Op Capital Gold en Classic Gold
is Tony Blackburn heel vaak te horen en
Johnny Walker is te beluisteren via Ra-
dio 2 van de BBC.

- a d v e r t e n t i e -

Nu verkrijgbaar: 2-CD

*Wolfman
Jack bij AFN*

Gedurende zijn gehele loop-
baan heeft Wolfman Jack
slechts een keer een live-
optreden gedaan in Duitsland
en wel op 19 augustus 1975
bij AFN in Frankfurt. Meer dan
een kwart eeuw later zijn

deze opnamen alsnog vrij gekomen en dit twee uur du-
rende programma is nu leverbaar op CD en kost 20 EURO
inclusief verpakking en verzendkosten.

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

onder vermelding van: “Wolfman Jack 1975”
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MUZIEK EN MEDIA MEMORIES DEEL 2

In de eerste aflevering van deze nieuwe
serie  gingen twee kenners van de mu-
ziek- en mediageschiedenis een verbin-
tenis aan om gezamenlijk te duiken in
hun respectievelijke archief en daarbij ver-
halen naar voren te halen uit specifieke
jaren. Zo namen Bert Bossink en Hans
Knot u in de vorige aflevering mee naar
het jaar 1959. Bert haalde onder meer
even aan dat, wanneer hij iets zou schrij-
ven over bijvoorbeeld ‘Cliff Richard’ in 1959,
dit alleen zou mogen over datgene er in
het betreffende jaar of de periode daar-
voor met deze artiest zou zijn gebeurd
en beslist niet daarna (bijvoorbeeld in
1963). Om even op Cliff en The Shadows
door te gaan, lopen we eerst met Bert
Bossink door zijn Cliff Richard archief:

Cliff Richard, Norrie Paramor en Ian Samwell in de Abbey Road studio

Cliff Richard en The Drifters
De begeleidingsgroep van Cliff Richard was in
1959 nog een andere naam toebedeeld: ‘The
Drifters’. 1959 is voor de Britse popmuziek een
belangrijk jaar geweest omdat ze in Groot-
Brittannië eindelijk hun eigen Rock & Roll Cultuur
kregen. Dit kwam mede omdat er in het land  men-
sen waren zoals Ian Samwell, de toenmalige
ritmegitarist van Cliff Richard, die eigen nummers
schreef. Tot het jaar 1958  kan in het algemeen

gesteld worden dat het merendeel van de Britse
artiesten niet veel anders deed dan Amerikaanse
artiesten coveren. Denk daarbij maar aan men-
sen als Tommy Steele, Jim Dale en Don Lang. In
de maand september 1958 verscheen de aller-
eerste Britse rock and roll single, getiteld ‘Move
it’, dat werd gemaakt door Cliff Richard en The
Drifters. Het nummer bracht het tot nummer 2 in
de Britse hitlijsten en werd geschreven door de
eerder genoemde Ian Samwell. Na in 1958 nog
hits gescoord te hebben met het nummer ‘High
Class Baby’ (nummer 7 als hoogste notering),
gevolgd in januari 1959 met het nummer  ‘Livin’
lovin’ doll’,  dat het slechts tot nummer 20 bracht
in de Britse top 30,
vonden op 9 en 10 fe-
bruari 1959 de opna-
men plaats van de al-
lereerste LP van Cliff
Richard and The
Drifters, ‘Cliff’. De op-
name vond plaats  in
de St.John’s Studio’s te
London en de LP
werd uitgebracht op Columbia 33 SX 1147. Deze
LP zou in april 1959 in de platenwinkels te koop
zijn en het blijft voor mij nog steeds de allerbeste
Britse Rock and Roll LP, die ooit gemaakt is.

Deze LP werd opgenomen met een paar honderd
gillende en krijsende fans en de sfeer spat uit de
groeven als je de live versies hoort van ‘Ready
Teddy’ (al eerder genoemd in het Radio Luxem-
burg verhaal als tune van het programma ‘Tiener
Topper Tijd ’ van Guus Janssen jr.). Hoewel er op
deze LP ook nog flink gecoverd werd door de
groep bracht  Cliff toch zeer goede versies van
Elvis Presley -nummers zoals ‘Baby I don’t care’,’
Too much’ en verder songs van Buddy Holly:
‘That’ll be the day’ en Jerry Lee Lewis ‘Whole
lotta shaking going on’.  Verder op de LP nog het
mooie ‘Donna’ geschreven door de op 3 februari
1959 tezamen met Buddy Holly overleden Ritchie
Valens.

Maar wel het meest interessante van deze LP is
dat er ook drie opnamen op staan van zijn
begeleidingsgroep de Drifters te weten: ‘Jet Black.’
(geschreven door de Drifters- bassist Jet Harris),
‘Driftin” (geschreven door sologitarist Hank B
Marvin) en ‘Be bop a lula’,  gezongen door The
Drifters. Het waren de eerste producten van de
groep die eind 1959 omgedoopt zouden worden
in The Shadows. De reden was dat er in Amerika
al een groep met de naam ‘The Drifters’ bestond.
Ook deze groep zou rond die tijd internationaal

MUZIEK- EN MEDIAMEMORIES
(deel 2)

“1959-1960”
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gaan doorbreken. De naam van de Shadows werd
bedacht door hun bassist Jet Harris, die ook de
leider van de band was. Rond die tijd was Ian
Samwell al vertrokken om liedjesschrijver te wor-
den en zich later als musicalschrijver te bekwa-
men.

Met de bezetting vanaf 5 oktober 1958 had men,
volgens mij,  de ijzersterkste bezetting van The
Drifters. Hank Marvin: sologitaar, Bruce Welch:
ritmegitaar, Ian Samwell op de basgitaar (speelde
eerst ook ritmegitaar) en  Terry Smart op de drums.
In november 1958 waren dus Ian Samwell  en
Terry Smart vervangen door Jet Harris  en Bruce
Welch en in december 1958 kwam ook nog Tony
Meehan de groep versterken. Op die eerste live
LP vonden we ook het nummer ‘Apron Strings’,
dat als achterkant van ‘Living Doll’ verscheen,
echter zonder de gillende meiden en jongens.
Deze single was in 1959 een hit en om precies te
zijn kwam het op 31 juli 1959 op nummer 1, om het
daar zes weken vol te  houden. In totaal stond
het nummer liefst 21 weken in de Britse hitparade.
Het bleek tevens de doorbraak voor Cliff Richard
& The Shadows te zijn in Europa en  ook in Ne-
derland.

Hank Marvin, Bruce Welch, Jet Harris en Tony Meehan

Zelfs in Amerika kwam ‘Living Doll’  op de Billboard
Hot 100 terecht, echter wel op nummer 99.  Maar
als Britse artiest stond Cliff Richard dus wel al
vijf jaar voor The Beatles  op de Amerikaanse
hitlijst. Het nummer ‘Living Doll’ kwam tevens voor
in de eerste film van Cliff Richard, ‘Serious charge’,
waarin Cliff als een zeer ruige nozem een kleine
rol had maar er wel drie nummers in zong, onder
meer was hij er met  ’Living doll’, die hij daar in een
vluggere versie zong. Maar de langzame slow-

rocker kwam uiteindelijk op de hitparade terecht.
Cliff haatte dit nummer tot en met het moment dat
hij zijn eerste gouden plaat ervoor kreeg. Hij zingt
het 43 jaar later nog steeds tijdens live optre-
dens! De Britse Drifters speelden ook een
instrumentaal nummer in de film ‘Chincilla’. De film-
muziek van ‘Serious Charge’ is te vinden op het
gelijknamige EP’tje (Columbia SEG  7895). Ik dien
nog wel te vermelden dat het een bijzondere ver-
velende toestand was in 1959 en 1960 voor zijn
fans dat de film in de bioscopen draaide onder
het motto: ‘De toegang is alleen voor personen
boven de 18 jaar’.

In 1960 maakte ik pas kennis met Cliff Richard en
zijn begeleidingsgroep, toen in de recreatieruimte
van de kostschool, waar ik op zat, er een pick-up
stond en daar, in die ruimte, zat toen iemand het
nummer ‘Apron Strings’ te draaien en ik was met-
een helemaal ondersteboven van die pittige rocker,
een nummer dat ook bijvoorbeeld door Johnny
Halliday in het Frans is opgenomen. Groot was
mijn verbazing toen ik ontdekte dat het de achter-
kant van het nummer ‘Living Doll’ was.

In februari  1959, om nog even
naar dat jaar terug te gaan,
brachten The Drifters hun eer-
ste vocale single uit: ‘Feelin’ fine
/ ‘Don’t be a fool with love’ (Co-
lumbia DB 4263). En de tweede
single was een instrumentaal gebeuren. Die sin-
gle verscheen in de maand  juni 1959: ‘Driftin”/
‘Jet Black’. Beide singles werden niet in Neder-
land uitgebracht maar wel in de jaren zestig op
een Frans EP’tje, toen de begeleidingsgroep van
Cliff Richard als the Shadows bekend werden!
Maar daarvoor komen we eigenlijk weer in 1960
terecht, hetgeen niet de bedoeling is.

Media anno 1959
Wat betreft de mediaherinneringen uit 1959 kun-
nen we allereerst terug gaan naar ‘het spreken
en praten op de radio’. Heden ten dage maakt
men zich niet meer druk over de manier waarop
men via de radio zijn of haar boodschap brengt.
Praten met een accent? Geen probleem. Beledi-
gende opmerkingen plaatsen? Kan allemaal. Geen
gebruikmaken van ademhalingstechnieken om op
die manier de stembeheersing beter te krijgen?
Wat maakt het allemaal uit. Dit rijtje opmerkingen
kan uiteraard naar wens door Uzelf nog veel uit-
gebreider worden gemaakt. Dan was het in 1959
wel heel anders. Gedegen werd er geluisterd
naar ‘een stem’ alvorens deze uiteindelijk toestem-
ming zou krijgen de kunsten via de radio te mogen
vertonen. Maar toch was er altijd ontevreden



Reclamefoto voor een van de eerste Philips portable radio’s (1959)

heid terug te vinden. Zo kwamen we in ‘Goede
ontvangst’, een blad geheel gesponsord door
Philips in dat jaar een verhaal tegen van Jan
Goderie die bijna totaal ontevreden was: ‘Onze
goede sprekers niet te na gesproken, het ge-
sproken woord is niet de meest glorieuze afde-
ling van het vaderlandse radiobedrijf. Ik zou niet
graag de luisteraars de kost geven die steevast
iedere spreker, die wordt aangekondigd, weg-
draaien. Zij handelen zonder aanziens des
persoons en zonder oordeel des onderscheids.
Zij doen verkeerd. Het schort hen aan belang-
stelling van zaken, waarvan zij vaak veel zouden
kunnen leren en zij geven de radiosprekers niet
de geringste kans de ontbrekende interesse op
te wekken. Toch gaat het niet aan deze groep
van luisteraars meteen uit te schakelen, laat staan
haar zonder meer te veroordelen. Als er meer
goede radiosprekers waren, sprekers die hun
toehoorders werkelijk weten te boeien, dan zou-
den die mensen niet zo gauw en niet zo gemak-
kelijk de knop omdraaien. Of de luisteraar al of
niet geboeid wordt is niet altijd afhankelijk van het
onderwerp. Voor de radio is het dikwijls veel be-
langrijker hoe iemand iets zegt dan wel wat er
gezegd wordt. Hoe komt het toch dat er zo wei-
nig radiosprekers zijn, naar wie iedereen, ook al
interesseert hij zich niet in het bijzondere mate
voor het behandelde onderwerp, met plezier luis-
tert?’

Vervolgens ging Jan Goderie in op een tweetal
van een complex aan oorzaken die duidelijk in het
oog sprongen. Ten eerste was hij van mening dat
de welsprekendheid in het algemeen in Neder-
land in die tijd niet bijster groot was. Dit had niet
als reden dat onze taal, in vergelijking met bij-
voorbeeld het Frans, het Italiaans of het Engels,
er zich minder voor zou lenen, maar het lag vol-
gens hem meer aan het gegeven dat in ons land
in het onderwijs te weinig aandacht werd ge-
schonken aan het beoefenen van de redekunst.
Slechts op de seminaria zou veel aandacht wor-
den besteed terwijl op normale scholen het veelal
bleef bij het uit het hoofd leren van een vertelsel
of versje. Het gevolg was, volgens Goderie, dat
personen die voor hun werk vaak spreekbeurten
moesten doen, op die manier een soort van ‘trai-
ning’ in welsprekendheid  kregen, uiteraard die-
gene die het van nature over de gave beschikte
niet te na gesproken. Maar hij vond ook dat er nog
iets anders bij kwam en wel dat velen die via de
radio de luisteraar mochten toespreken gewoon
niet door hadden wat de eigenlijke bijzondere ei-
genschappen van het medium radio waren.

Jan Goderie vervolgde met: ‘De radio is een mid-
del om – ongevraagd – bij de mensen binnen te
stappen. Welnu, als dat zo is, dan moet de radio-
spreker ook praten alsof hij bij ons in de huiska-
mer zit en niet een toon aanslaan alsof hij voor
een zaal staat met duizend mensen of les staat te
geven aan een groep cursisten. Hij praat wel
tegen honderdduizenden mensen tegelijk, maar
in feite toch ook tegen elk van hen afzonderlijk.
Eigenlijk – maar dat is iets te ver gezocht – is de
aanspreektitel luisteraars al fout. Hij zou luiste-
raar moeten zeggen. Hoe het ook zij, we hebben
het altijd over een radiopraatje, maar er wordt
bijna nooit gepraat in onze radio. Er wordt name

Reclamefoto een van de eerste Philips plano stereo radio’s (1959)
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lijk altijd gesproken, er zijn maar wei-
nig momenten dat je kunt spreken
van ‘praatjes’. Redevoeringen, le-
zingen of verhandelingen zou je het
kunnen noemen. Stel toch voor dat
U een dergelijke persoon daadwer-
kelijk in uw huiskamer op bezoek
krijgt. Tien tegen één dat U hem zo
snel mogelijk buiten de deur zet.’

Zijn verhaal eindigde Goderie, na
nog veel meer woorden aan dit on-
derwerp te hebben geschreven,
met het uitspreken van de hoop dat
de radiospreker meer waardering
van de luisteraars zou kunnen krij-
gen wanneer ze hun spreektrant
zouden wijzigen. Meer zouden
gaan praten dan spreken en dus
meer normale, gemoedelijke en als
het mogelijk was gezellige conver-
satietoon moeten gebruiken. Pas
dan zou er volgens hem meer naar
de sprekers geluisterd worden.
Ach, waar maakte hij zich trou-
wens nog druk om. Nederland zat
nog massaal aan de radio gekluis-
terd en er waren nog vele andere
programma’s dan waarin alleen
maar ‘sprekers’ voorkwamen en de
televisie had qua kijkdichtheid nog
niets in te brengen naast het mooie
medium radio.

Je had programma’s waarin, via
prachtige klankbeelden, je een voor-
stelling werd gegeven van iets dat

elders op de wereld gebeurde. Radiomakers waren dan we-
ken onderweg om een verhaal te krijgen, die later met hulp van
tekstschrijvers, compleet werd gemaakt. Eén van die klank-
beeldmensen was wel de latere televisieman Gabri de Wagt.
Hij reisde bijvoorbeeld twee weken lang naar het Suezkanaal
gebied, gewapend met draagbare recorder en microfoon om
zoveel mogelijk geluiden en commentaren op te nemen over
alle werkzaamheden die toen plaats vonden bij het Suezkanaal.
In samenwerking met zijn radiopartner, Bob Uschi, werd uitein-
delijk het eindproduct gesneden en was een radioklankbeeld
gereed voor uitzending. In die tijd was er ook een jaarlijks
festival waarbij het aan iedere omroep geoorloofd was om een
klankbeeld in te zenden. Hetgeen dan ook geschiedde met bo-
vengenoemd werk van Bob Uschi en Gabri de Wagt. En zo
was het verhaal over Suez, via Hilversum, ook te beluisteren
op het festival op Sicilië.

Maar de lezers van ‘Goede Ontvangst’ brachten met regelmaat
ook hun stem uit op de voor hun interessante programma’s op
de Nederlandse televisie. Niet dat er een groot aanbod was,
maar en was duidelijk onderscheid in de manier van presenta-
tie. Een jury legde alle opmerkingen bij elkaar en kwam met een
doorsnee uitslag. En over de maand augustus, een periode dat
het de ‘zomerprogrammering’ betrof en veel gebruik werd ge-
maakt van het zogenaamde ‘ingeblikte’ werk, werden de vol-
gende programma’s geprezen. In de categorie A (de beste
persoonlijke prestatie in een televisiespel) werd Wim van den
Heuvel aangewezen voor zijn bijzonder goede en geestige
spel in het televisietoneelstuk ‘Ladies en Gentlemen’. De cate-
gorie B was voorbestemd voor de beste persoonlijke prestatie
in een amusementsuitzending. Men wees Jelle de Vries aan al
beste uitschieter en wel ‘voor zijn uitnemende prestatie als
samensteller van en conferencier van het televisiecabaretje
‘Artisjok’.  Maar er was ook een categorie voor een ‘groeps-
prestatie in een amusementsprogramma’s’, vallend onder de
noemer ‘Categorie C’. En dan ging het om het zaterdagavond
programma ‘Zeven liedjes op zaterdagavond’. Een programma
waarin zeven liedjes werden voorgesteld op een vrolijke wijze,
waarbij zo weinig mogelijk aan decor en attributen werd inge-
zet onder leiding van regisseur Gijs Stappershoef, die op zijn
beurt de onderscheiding in ‘Categorie D’ kreeg toegewezen als
zijnde de beste regieprestatie. Stappershoef maakte gebruik
van een aantal voor die tijd bekende artiesten zoals: Jaap
Dubbelboer, Sonja
Oosterman, Frits
Smienk, Jetty Pearl
en Thom Kelling.

BERT BOSSINK
EN
HANS KNOT

Eerste Philps stereo

platenspeler (1959)



Freewave 351 - 23

HERINNERINGEN AAN RADIO MI AMIGO DEEL 4

Vorige maand lieten we U al een kijkje
nemen in de schrijfkamer van Huize Knot,
waar al sinds 1969 dagelijks wordt ge-
schreven over het onderwerp radio. De
ene keer 10 minuten, de andere keer mi-
nimaal drie uur. Mede gezien U lid bent
van het dit jaar 25 jaar bestaande
Freewave Media Magazine, krijgt U al een
voorproefje, gelijk aan vorige maand, van
een deel van de inhoud van het vierde deel
van de Herinneringen aan Radio Mi Amigo.
Neem een kop koffie, een goed glas wijn
of een Suzie Wafel en geniet mee.

Sylvain Tack in Spanje

ER MEE STOPPEN
Op de laatste dag van de maand juli 1978 werd in
diverse kranten gepubliceerd dat er een einde
zou komen aan de uitzendingen van Radio
Caroline en Radio Mi Amigo. Het Algemeen Dag-
blad meldde onder meer: ‘Het besluit is gevallen
op een bijeenkomst van belanghebbenden in Pa-
rijs, waarbij de Britse piratenfanaat Ronan
O’Rahilly en de uit het Spaanse Playa de Aro ope-
rerende Belg Sylvain Tack, die beiden de voor-
naamste aandeelhouders van het zendschip zijn,
de knoop doorhakten. Men stopt vooral omdat het
zendschip in een slechte conditie verkeert en men

niet meer kan instaan voor de veiligheid van het
personeel in de stormachtige wintermaanden.’
Enkele dagen daarvoor had in de Vlaamse pers
al een dergelijk bericht gecirculeerd. Verder werd
vermeld dat, gezien de anti-zeezenderwet van
augustus 1974 elke vorm van medewerking van
de kant van de adverteerders onmogelijk was
gemaakt, de grote adverteerders duidelijk waren
weggebleven en daardoor een belangrijke bron
van inkomsten voor het station was weggeval-
len en de geldbron eigenlijk was uitgedroogd. De
reclame die nog wel op het station werd gedraaid
was voornamelijk afkomstig van de kleinere ad-
verteerders en werd, volgens de dagbladpers,
voornamelijk betaald via zwart geld-circuits. En
Tack gooide er zelf nog een schepje bovenop
door te melden dat hij commercieel legaal zou
gaan in Spanje: ‘Kijk, dat heb ik nu altijd gewild.
Dat is dan officiële en legale radio. Van Mi Amigo
lig ik niet meer wakker. Wij hebben nog gepro-
beerd het schip te verkopen, maar er zijn weinig
mensen voor dit avontuur te vinden en wie wel
wil heeft niet het grote geld. Ons enige probleem
is nu het schip weg te krijgen. Het kan niet naar
Engeland en Nederland, want dan zijn we alles
kwijt. Wel kunnen we zo naar Bilbao varen, maar
het is de vraag of het zendschip dit heelhuids
maakt. Het moet dan wel door de golf van Biskaje
heenkomen.’

TOTAAL MET DE BERICHTGEVING ONEENS
Maar de vraag hoe de jongens aan boord in het
middagprogramma al op de hoogte waren van de
publicatie in de Nederlandse kranten zal altijd een
raadsel blijven. In ieder geval was het Marc
Jacobs die in aflevering 515 van het programma
‘Baken 16’ al inging op de geruchten als zouden
zowel Radio Mi Amigo als haar zusterstation Ra-
dio Caroline uit de ether gaan verdwijnen: ‘We
zijn een tijdje uit de ether geweest om het nodige
onderhoud te plegen. We hebben net een
‘scheepslading’ aan nieuwe onderdelen gekre-
gen die een hele boel geld heeft gekost. U denkt
toch niet dat we dit geld allemaal voor niets heb-
ben uitgegeven om
spoedig voorgoed uit
de ether te verdwij-
nen?  De 50 kW zen-
der aan boord van
ons schip staat sinds
vandaag gekoppeld
aan één van de twee
reserve 10 kW zen-
ders, waardoor we
nu een uitgaand ver-
mogen hebben van

NOGMAALS HERINNERINGEN
AAN RADIO MI AMIGO deel 4
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60 kW.’ Inderdaad was het signaal van Radio Mi
Amigo sterker dan in de daaraan voorafgaande
weken, maar zeker bij lange na niet het door
Jacobs genoemde vermogen van 60 kW. De laat-
ste dag van de maand juli 1978 eindigde het pro-
gramma van Radio Mi Amigo trouwens om zeven
uur in de avond, waardoor Radio Caroline een
half uur eerder kon beginnen. De Flashback Show
was daarmee komen te vervallen. Maar Peter
maakte gebruik van al de beschikbare tijd om ver-
anderingen in de zenders te verrichten. Marc
Jacobs hierover: “Peter Chicago had de ‘dagen
van zijn staking’ gebruikt om de 50 kW zender
een grondige beurt te geven. Hij heeft drie dagen
en nachten zonder slaap en weinig eten aan die
zender zitten sleutelen. Van een koppeling van
de éne zender naar de andere zender is mij ech-
ter niets bekend. We hoorden later, van mensen
aan de wal, dat ons signaal bijna op FM kwaliteit
binnenkwam, zo spatzuiver kwam het binnen. Dit
heeft echter niet al te lang geduurd want met
name bij de vele hoge tonen begon de zender te
‘klippen’. Hij viel dan even weg, zeg maar. Chicago
heeft na enkele weken de zaak opnieuw aange-
past, waardoor het geluid wel iets minder van
kwaliteit was maar de uitval voorbij was.

Laten we een stapje nemen naar 15 augustus,
toen er trouwens wel al weer het nodige ge-
beurd was aan boord van het zendschip. Om
half acht kwam er een tender langszij voor be-
voorrading. Deze stond onder leiding van kapitein
Germain Ackx. Na overlading van goederen en
water vertrok de tender rond kwart over elf. Niet
veel later bleek de bemanning van de tender niet
alleen het stuurwiel maar ook de kompas van de
brug van de MV Mi Amigo te hebben meegeno-
men. De bemanning van het zendschip probeerde
via een korte golf verbinding de organisatie aan
land op de hoogte te stellen van de diefstal maar
het kwam helaas niet tot een verbinding. Marc
Jacobs over de diefstal: “Wij werden op dat mo-
ment door Germain en zijn zoon aan de praat
gehouden in onze messroom. Ondertussen haal-
den zijn medevissers het stuurwiel weg, evenals
het kompas. Zelden zijn we zó aangeslagen ge-
weest. Chicago heeft nog met me in de uitzen-
ding erover gehad dat het ontbreken van het stuur-
wiel tot grote problemen kon leiden omdat het schip
vanaf dat moment niet zeewaardig was. We heb-
ben er dus wel melding van gemaakt in Baken 16
dat we bestolen waren van enkele belangrijke
zaken en dat we het betreffende schip, waarvan
de bemanning ons had bestolen, bij de autoritei-
ten bekend zouden maken, indien ze niet onmid-
dellijk onze spullen zouden terugbrengen. Het
stuurwiel was immers van levensbelang voor ons.
Maar helaas, Germain Akxc trok zich er niets van
aan. In het programma hebben we trouwens ge-
meld dat we bezig waren een noodvoorziening
te treffen en een tijdelijk stuurwiel te installeren,
om op die manier problemen met de autoriteiten te
voorkomen.”

RECHTSZAAK TE BRUGGE
Zomaar weer een sprong naar medio september:
op 11 september 1978 begon in Brugge een pro-
ces tegen 14 personen, die vervolgd werden
wegens bevoorrading van de MV Mi Amigo die,
volgens de Belgische tucht- en strafwetboek van
de koopvaardij, illegaal bleef uitzenden. De
Vlaamse media doken erop: ‘De illegaliteit berust
op het feit dat Sylvain Tack officieel nog steeds
geen toestemming heeft gekregen om muziek en
publiciteit door de ether te sturen. In verband hier-
mee staan ook twee handelaars uit Brugge en
een uit Oostende op het bankje omdat ze langs
deze illegale weg publiciteit voor hun zaak had-
den gemaakt. Hoofdverdachten waren evenwel
de Zeebrugse reder Germain Ackx die samen met
zijn bemanning vervolgd wordt omdat zij met de
visserssloep ‘Vita Nova’ in totaal drie
bevoorradingsreizen hebben ondernomen naar
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wel negentig personen zonder problemen naar
Spanje afgereisd. Onder de in beslag genomen
tickets was ook die van Willy Sommers, de
Vlaamse zanger die de topattractie zou worden
tijdens de door Radio Mi Amigo en de Mi Amigo
Fanclub georganiseerde happening. Een woord-
voerder van de B.O.B. verklaarde dat de
inbeslagname had te maken met de verhoogde
actie van hun zijde tegen de illegale activiteiten
van Radio Mi Amigo. Men wenste onder meer te
onderzoeken welke van de tickets niet door de
reizigers zelf maar door het station waren be-
taald. Pas toen men kon aantonen dat de reis
persoonlijk was betaald kreeg men de ticket te-
rug van de opsporingsambtenaren. Van de veer-
tig personen, die zouden vertrekken, gingen 39
inderdaad naar Spanje. Zanger Willy Sommers
bleef echter in België achter. Ook werden, al eer-
der, op 12 september, een groot aantal panden in
België doorzocht, dat eigendom was van som-
mige adverteerders op het station. Daarnaast
werd ook het kantoor van de Mi Amigo Fanclub
bezocht en werden alle meer dan 5000 adres-
sen van de club in beslag genomen. Er werd
zelfs overwogen om regelmatige spots op Radio
Mi Amigo te draaien om de leden op te roepen hun
adres nogmaals aan de club te sturen. Bij een
enkele keer het omroepen van de boodschap bleef
het. Sylvain Tack reageerde furieus en stelde dat
de burgemeester van Playa de Aro een officieel
protest zou doen uitgaan naar de Belgische re-
gering, waarbij tevens een claim tot compensatie
zou worden ingediend wegens het verlies aan
toeristeninkomsten van de betrokken personen.

RADIOVISIE
Maar de autoriteiten hadden nog enkele andere
pogingen tot intimidatie. Zo werd een optreden
van de Mi Amigo drive in show in Vlaanderen
bezocht en werd de apparatuur voor onderzoek
in beslag genomen. Niet veel later werd alles te-
ruggegeven. Ook de burelen van RadioVisie in
België werden doorzocht, maar ook daar kon geen
direct bewijs worden gevonden als zouden er
door de redactie van het blad directe activiteiten
voor het radiostation worden verricht. De
berichtgeving inzake deze actie was niet alleen
in Nederland en België te lezen. Ook in de Duitse
media werd er over geschreven, waarbij ook aan-
vullende – voor ons niet bekende – informatie
werd gebracht. Zo schreef men onder meer dat
Tack dezelfde maand nog alle technici en andere
personeel van boord zou laten evacueren en het
schip daarna spoedig in de golven zou verdwij-
nen daar doorgaan met het dag en nacht ‘leeg-
pompen’ niet mogelijk zou zijn. Twee andere op-

de Mi Amigo. Tevens stond de Oostendse reder
André van Lul, reder en eigenaar van de
‘Hossanah’, terecht,die volgens de beschuldiging-
akte acht van dergelijke reizen had ondernomen
tussen augustus 1976 en februari 1977.’ Maar
lang niet alle beklaagden waren op de rechtszit-
ting aanwezig. Slechts zeven personen kwamen
er opdagen. Afwezige was onder meer de eer-
der gememoreerde André van Lul die, samen met
een groot aantal collega’s, nieuwe visgronden
had ontdekt voor de kust van het Afrikaanse Se-
negal. Ook Tack, die tevens werd gedaagd, was
niet aanwezig. Twee van de handelaren beweer-
den voor de rechtbank dat er ooit wel een
ontwerpcontract was geweest tot het maken van
reclame via de zenders van Tack maar dat het
daadwerkelijk ondertekenen van een dergelijk
contract nooit was gebeurd. Maar tot een uit-
spraak kwam het niet, mede daar de advocaat
van de afwezige Van Lul niet tot pleiten kon ko-
men. Op 10 oktober van dat jaar zou de Brugse
rechter een vervolgzitting houden.

De (gestrande) tender MV Hosannah

B.O.B. EN VLIEGTICKETS
Het Vlaamse dagblad ‘Het Laatste Nieuws’ be-
richtte in haar editie van woensdag 13 septem-
ber dat de Belgische Opsporings Brigade op 13
september liefst 40 tickets in beslag had geno-
men van reizigers, die van plan waren op weg te
gaan naar Playa de Aro om aldaar de ‘week van
de liefde’ mee te maken. De reis werd door Radio
Mi Amigo georganiseerd in samenwerking met de
reisorganisatie ‘Reiscenter’ uit St. Pieters-Leeuw.
Een dag voor vertrek werd een inval gedaan in
het pand van het reisbureau, terwijl de eigenaar,
de heer Gasett,  al in Spanje aan de Costa Brava
verbleef. Ook werd er in zijn huis een inval ge-
pleegd, waarbij de hele boel overhoop werd ge-
haald. Er werd onder meer een promotiefilmpje
over de Costa Brava door de B.O.B. ambtenaren
in beslag genomen. Een week eerder waren er
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tend Kliek’, dat er van maandag tot en met vrijdag

was in de presentatie van Ferry Eden.

HOEZO JOOST MET EEN NIEUW RADIOSTA-
TION?
De naam Bert Voorthuijsen betekende voor de
lezers van de Telegraaf hetzelfde als de naam
van Henk Langerak van het Algemeen Dagblad.
Op 18 september 1978 was hij al gekomen met
het bericht over de plannen van het nieuwe sta-
tion van Willem van Kooten, waarbij hij stelde dat
Radio Hollandia dé grote concurrent zou moeten
worden van het toenmalige vaderlandse pop-
station Hilversum 3. Volgens de berichtgeving
waren naast Van Kooten, die onder zijn eigen
deejaynaam zou gaan werken, verder Jan van
Veen, Will Luikinga en Tony Berk onderdeel van
het presentatieteam. Bert suggereerde al dat de
lieden alleen muziekbandjes zouden gaan maken,
waarbij het best mogelijk zou kunnen zijn dat ze
op een bepaald moment ook op het zendschip de
MV Mi Amigo terecht zouden kunnen komen. Voor
de activiteiten zouden de heren gebruik gaan
maken van een BV, genaamd de Hoge Noot. Op
de muziekbanden zouden ook de reclamespots
komen die het geheel zouden gaan financieren.
Doel van de bandjes was het verkopen van de
programma´s aan horecabedrijven in binnen- en
buitenland en aan bejaardentehuizen, zieken-
omroepen, supermarkten en radiostations. Men
stelde zelfs al enkele stations op de Nederlandse
Antillen te hebben geïnteresseerd. Ook stelde Bert
in de Telegraaf dat Berk en Van Veen al een ont-
moeting hadden gehad met Tack. Later zou blij-
ken dat Radio Hollandia er nooit is gekomen en
dat Radio Monique, in het midden van de jaren
tachtig, eigenlijk het vervolg op het Radio Hollandia
project was. Maar toch even een stukje geschie-
denis terughalen. Willem van Kooten had een firma
opgericht, ‘De Hoge Noot’, met als doel radiopro-
gramma’s te gaan en laten opnemen en deze aan
te bieden aan winkels, restaurants en andere
bedrijven. De programma’s zouden door een team
van programmamakers in horizontale volgorde
worden gebracht, waarop het draaien van de
cassettes binnen die bedrijven zou lijken of er
was afgestemd op een radiostation. De winst uit
de onderneming zou moeten komen uit de ver-
kochte reclamezendtijd.

OPHOUDEN
Ik vroeg destijds Tony Berk om commentaar in-
zake geruchten in de diverse dagbladen als zou-
den de cassettebanden ook, via Spaanse omwe-
gen, aan boord van de MV Mi Amigo komen om
daar onder de noemer Radio Holland te worden

merkelijke zaken in de Duitse pers tot slot. Het in
zeer grote oplage verschijnende ‘Hör Zu’ bracht
in één van haar wekelijkse publicaties het ver-
haal dat het zendschip al zinkende was terwijl in
andere kranten veelvuldig werd meegedeeld dat
Tack in het geheim een nieuwe studio aan het
inrichten was en zeker zijn plannen zou doorzet-
ten om op het zendschip een commercieel
televisiestation op te starten.

Kees Borrell, Sjaak Vinkx en Ferry Eden (1978)

Er zouden nog meer rechtszaken plaats vinden,
maar meer daarover in het boek. Wel werd er zo
het nodige gespeculeerd over de toekomst van
het station:  In het Veronicablad van 26 septem-
ber 1978 besteedde Robert Briel aandacht aan
het al dan niet doorgaan van Radio Mi Amigo. Op
de conventie Zeezenders 20 in Noordwijkerhout
had hij geconcludeerd dat er een spoedig einde
zou komen aan de uitzendingen van Radio Mi
Amigo, simpelweg omdat het geld op zou zijn en
het zendschip in een zeer slechte staat ver-
keerde. Vervolgens memoreerde Briel dat er zo-
veel luisteraars richting Tack hadden gereageerd.
Dit naar aanleiding van de diverse berichten in de
Nederlandse media inzake de eventuele overname
door ene Ton Rabeljee (Telegraaf) en uitzendin-
gen van de religieuze organisatie The Plain Truth
(Algemeen Dagblad).  Hierop zou de man in Spanje
toch maar hebben besloten voorlopig door te gaan
met de uitzendingen. Hij memoreerde tevens aan
berichtgeving in diverse Vlaamse media, waarin
werd gemeld dat het Spaanse Bureau voor Toe-
risme het station verder financieel zou bijsprin-
gen. Briel had nog even gebeld met Tack: “Als je
ziet hoeveel mensen begaan zijn met het station,
krijg je weer een kick, ga je er met hernieuwde
moed tegenaan’. Gedurende de maand septem-
ber begonnen de programma’s van Radio Mi Amigo
plotseling pas om half 7 in de ochtend met de
uitzending van Johan Maasbach en kwam er dus
een half uur vooraf te vervallen. Daarna kreeg
‘Ook Goeiemorgen’ een subnaam mee, ‘De Och-
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gedraaid. Hij reageerde met: “Het moet maar eens
afgelopen zijn met al dat geroddel en die onzin-
nige verhalen. We maken gewoon een alternatief
Hilversum 3 programma voor winkelcentra en
bedrijven, via een horizontale programmering. Er
bestaat gelukkig belangstelling voor, ook van de
zijde van de adverteerders. De programma’s zul-
len worden gemaakt in de voormalige studio’s van
Radio Veronica aan de Zeedijk. De programme-
ring zal er als volgt gaan uitzien: 9-10 uur non
stop, 10-12 uur Jan van Veen, 12-14 uur Tony
Berk, 14-16 uur Will Luikinga en 16-18 uur Joost
den Draaier. De uren beginnen altijd met ‘de hoog-
ste noot’, een soort van Alarmschijf van ‘het sta-
tion’. Als een bedrijf beslist ons product en dus de
programma’s af te nemen, dan hoeft men niets te
betalen. Slechts het naar ons terugsturen van de
gedraaide cassettebanden komt voor rekening
van het betreffende bedrijf.” Berk wist ook al te
vertellen wie de adverteerders zouden zijn: ‘We
hebben al contracten afgesloten met Muziek
Express, K-Tell, Camel en Samson Shag. Verder
is er belangstelling getoond van de kant van Audio
Sonic en Goudhaantje. Voor de zaterdagen heb-
ben we een aangepaste programmering, waarbij
we om 10 uur in de ochtend zullen beginnen met
Marc van Amstel, waarna tussen 12 en 15 uur de
Radio Hollandia Top 50 zal worden gepresenteerd
door afwisselend Will Luikinga of Joost den
Draaier. De drie platen die de betreffende week
op nummer 1 t/m 3 staan zullen telkens terug ko-
men in de programma’s als het ‘Super Trio’. De
zaterdagen lopen programmatisch door tot 5 uur
in de middag en op de zondagen wordt er vier uur
aan cassette-
programma’s
aangeleverd in
p r e s e n t a t i e
van Jan van
Veen en Tony
Berk.”

VOORGOED
VERLEDEN
TIJD
Maar een vol-
gende zondag
zou er voor
Radio Mi Amigo
niet meer ko-
men. Want ie-
dere luisteraar,

Laatste team van
Radio Mi Amigo

© Theo Dencker

die op 16 oktober was afgestemd op het station,
hoorde in het programma Baken 16 eerst Marc
Jacobs ingaan op geruchten als zou het station
uit de ether verdwijnen en plaats maken voor de
programmering van Radio Hollandia. Mede namens
de directie in Spanje ontkende Marc de geruch-
ten. Dezelfde week was Haike De Bois plotseling
te horen als presentatrice van de ‘Jukebox’, waar-
bij zij de presentatie had overgenomen van Ton
Schipper. Deze had besloten terug te keren naar
België gezien zijn dienstplicht voor het Belgische
leger hem riep. Wel werden nog zijn ochtend-
programma’s uitgezonden, daar hij daarvan een
grote hoeveelheid voor een drietal weken had
opgenomen. Tijdens zijn programma ‘Keukenpret’
op vrijdagmorgen 20 oktober werd deze show
abrupt onderbroken om 6 minuten voor 12 uur.
Het was Marc Jacobs die aankondigde dat Radio
Mi Amigo direct uit de ether diende te verdwijnen
wegens grote problemen met de generator. Later
werd de zender nogmaals kort aangezet om co-
des door te geven. Om acht uur in de avond was
Radio Caroline voor kort in de ether om haar luis-
teraars te kunnen vertellen dat men noodgedwon-
gen uit de ether diende te verdwijnen en werden
er andermaal codes uitgezonden. Na een periode
van vier jaar en bijna 10 maanden was er een
einde gekomen aan de uitzendingen van Radio Mi
Amigo vanaf de MV Mi Amigo.

VOORSPELLING NIET JUIST
Het uit de lucht gaan van Radio Mi Amigo in okto-
ber 1978 werd door Rob Hudson in Freewave
als volgt verklaard: ‘Het uit de lucht zijn van een



commercieel radiostation is natuurlijk een
onverkwikkelijke zaak. Als luisteraar zult U ech-
ter moeten beseffen dat diverse onderdelen voor
zenders, generatoren etc. erg moeilijk te krijgen
zijn. De laatste weken vormden de generatoren
het grootste probleem. Eigenlijk speelt het al maan-
den. Aan boord van de MV Mi Amigo staan name-
lijk vier generatoren. De eerste is een zeer kleine
noodgenerator die net kan voorzien in de verlich-
ting van onze messroom en onze navigatie-
verlichting. Dan is er een Henschell generator,
die al geruime tijd niet meer gebruikt wordt. Te-
vens staan er twee enorm grote generatoren van
het fabrikaat ‘Man’. En daar zit nu het probleem.
Enige maanden geleden begaf één van deze ge-
neratoren het en omdat zo’n apparaat elk etmaal
moet worden schoongemaakt en we er nog maar
één over hadden, waren we genoodzaakt ’s
nachts uit de lucht te gaan. Dit niet alleen voor het
schoonmaken maar ook om het de kans te geven
wat bij te komen van een hele dag draaien. De 50
kW zender kan ook alleen maar op die grote ge-
nerator. Op de vrijdag dat Radio Mi Amigo uit de
ether verdween waren er duidelijke rookwolken
bij de laatste nog werkende generator en diende
het station uit de ether te verdwijnen. Onderde-
len voor deze generator zijn dus erg moeilijk te
verkrijgen. Aan boord wordt nu geprobeerd eerst
de Henschell weer aan de praat te krijgen om
daarna  te proberen op laag vermogen in de ether
terug te keren. Inmiddels heb je de resultaten van
de reparatie aan de kleine en grote generator al
misschien op je portable gehoord.’ Wel terug in
de ether was het station zeker nog niet ten tijde
van de publicatie van Rob Hudson zijn pennen-
vrucht.

Maurice Bokkebroek (1978)                                         © Theo Dencker

HET EINDE
Ook Otto heeft de laatste periode meegemaakt
dat Radio Mi Amigo vanaf de MV Mi Amigo actief
was: “Ik had al aan Marc Jacobs gezegd dat het
snel gebeurd zou zijn en ik zeker niet terug zou

keren. Er werd steeds minder bevoorraad en alle
reserveonderdelen waren al opgebruikt. Als je
iets nieuws wilde kon je het gewoon vergeten.
De organisatie deed  er niets meer aan. Van de
generatoren die we aan boord hadden, was

De MV Magdalena, voor enkele maanden thuisbasis van Radio Mi

Amigo in 1979  © Theo Dencker

slechts nog één intact en die had ook af en toe
zijn problemen. Op een bepaald moment brandde
daar opeens de olie in en zette de machinekamer
vol rook. Dat betekende meteen het einde van die
periode. De organisatie bleek al lang met iets an-
ders bezig te zijn. Een nieuw zendschip werd
uitgerust in Griekenland, waarbij Germain mij ook
vroeg mee te doen. Gezien ik net getrouwd was,
paste ik daarvoor. Men had dan wel een nieuw
zendschip, dat tevens op eigen krachten kon va-
ren, maar het heeft slechts zeer kort op zee als
zendschip mogen functioneren. Maar wat wil je
dan ook anders wanneer een technicus als Otto
niet aan boord zit?” Op 26 oktober verscheen in
De Haagsche Courant een artikel waarin werd
gemeld dat het uit de ether zijn van Radio Mi Amigo
slechts een tijdelijke afwezigheid zou zijn. Sylvain
Tack werd aan het woord gelaten en zei: ‘We
zijn onze schuit op orde aan het maken. Er dient
veel werk te worden verricht want op 1 januari
1979 vieren we ons vijfjarig bestaan.

VERBOD SPAANSE REGERING
We nemen weer een sprong naar 5 december
1978. Als een slecht voorbeeld van een Sinter-
klaas cadeautje viel op deze dag een brief van
Sylvain Tack bij mij op de mat, vergezeld van een
document van de Spaanse overheid. Het betrof

de brief met de eerdere dreiging van de Spaanse
autoriteiten een einde te maken aan de activitei-
ten vanuit Spanje. Tack verklaarde in de brief dat
het voor ééns en áltijd gebeurd was met de acti-
viteiten van Radio Mi Amigo, als het ging om het
opnemen van programma’s vanuit Playa de Aro.
Hierdoor was er, volgens hem, geen toekomst
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Media en muziekherinneringen deel 3

Diegenen die 29 februari 1972, de dag dat het
een schrikkeldag was en de deejays van Ra-
dio Veronica wereldnieuws maakten middels
het non stop ‘Beatles draaien’ op de 192 me-
ter, nog bewust herinneren, weten dat Rob
Out een Beatlefan is. Vooral hij bracht vol en-

thousiasme de hits en LP-tracks, afgewisseld
met interviews en herinneringen. Rob Out was
in die tijd al programmaleider bij Radio Veronica,
de zeezender voor de Nederlandse kust en
mede dankzij de inzet van hem werd de
Veronica Omroep Organisatie later de groot-
ste omroep van Nederland. Eén herinnering
vertelde hij, zo ver ik me herinner, niet tijdens
de bewuste marathonuitzending in 1972. Tij-
dens de opnamen van een deel van de film
‘Help’ van The Beatles in Oostenrijk, maakte hij
een aantal dagen de Beatles van dichtbij mee.
In mijn archief heb ik, mede dankzij Bert
Bossink, een groot aantal knipsels die betrek-
king hebben op het leven van The Fab Four, en

Paul McCartney en Rob Out

meer voor de uitzendingen die zo geliefd waren
door vele miljoenen luisteraars in Vlaanderen en
Holland. Het bijgevoegd document betrof een brief
van de Spaanse minister voor Cultuur waaruit bleek
dat er een einde kwam aan de activiteiten vanwege
een verbod, dat door de Spaanse regering was
opgelegd. Het verbod hield in principe in dat men het
Verdrag van Straatsburg, dat in 1965 al door een
aantal landen was bekrachtigd, door de Spaanse
regering werd overgenomen. Hierdoor werd het in
Spanje voor de organisatie achter Radio Mi Amigo
en dus ook Radio Caroline onmogelijk nog langer
activiteiten te verrichten op Spaans grondgebied.
Niet alleen het opnemen van programma’s werd door
de wetswijziging onmogelijk maar ook het vanuit
Spanje ronselen van adverteerders.

HET VOLK
De Vlaamse krant ‘Het Volk’ had echter al drie da-
gen eerder gepubliceerd inzake het besluit van de
Spaanse regering de directeur van Radio Mi Amigo
te manen te stoppen met eventuele illegale activitei-
ten: ‘Amateurs van Radio Mi Amigo zullen het in de
toekomst zonder hun omroepstation moeten doen,
want de piraat verdwijnt definitief. De uitzendingen
van de laatste zeezenderpiraat zijn al sinds 20 ok-
tober door technische moeilijkheden gestaakt. Daar
komt nu nog bij dat de Spaanse autoriteiten Sylvain
Tack, eigenaar van Radio Mi Amigo, aangeraden
hebben met alle radioactiviteiten op te houden om-
dat ook Spanje binnenkort het Verdrag van Straats-
burg tegen piratenzenders zal ondertekenen. Tack
ziet de toekomst niet zo rooskleurig in. Om te begin-
nen was zijn schip een tijd geleden al getroffen
door een aantal technische defecten, maar toch
hoopte Tack een nieuwe piraat te beginnen.’ Er werd
gesuggereerd dat Tack dus de plannen, een geheel
nieuw zendschip te gaan inrichten, zou laten vallen
en zich puur zou gaan richten op legale activiteiten,
zoals de opname van programma’s die onder de
noemer ‘de glimlach van Mi Amigo’ via een aantal
Spaanse stations. Maar Radio Mi Amigo zou ook in
1979 weer actief zijn vanaf zee en zou nadrukkelijk
op een negatieve wijze in de publiciteit zijn, maar
dat leest U in het vijfde deel dat in 2004 (dat duurt
nog even) uitkomen.

HANS KNOT
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MUZIEK- EN MEDIAMEMORIES

(deel 3)

“De band tussen
The Beatles en Rob Out”

Deel 4 van HERINNERINGEN AAN
RADIO MI AMIGO komt uit in april en is

nu reeds te bestellen middels overmaking
van 15 Euro op gironummer 2929268 ten
name van J. A. Knot te Groningen, onder

vermelding van: “Deel 4 MA”.



Lennon die tijdens het eerste bezoek van
Rob Out na het optreden naar hem toe
ging en in gesprek raakte. Daar gaf Lennon
grof toe dat hij het enorm leuk vond ook
iemand van een andere nationaliteit tegen
te komen dan alleen maar dié Duitsers.
Eén van de opmerkingen die Lennon aan
Out plaatste, wist hij achteraf goed te her-
inneren. Hij zei: ‘Robert, geld om je iets
aan te bieden heb ik niet, want we wer-
ken hier bijna voor niets. Maar als ik ooit
nog eens beroemd wordt, dan klop je maar
bij ons aan!’ Wel beide heren zijn stinkend
rijk geworden, waarbij Lennon ons vroeg-
tijdig verliet. Out sloot zich af van de bui-
tenwereld zoals Dagobert Duck het in de
stripverhalen deed.

Nog twee jaren
De eerste contacten met ‘The Beatles’
waren dus in het prille begin van de jaren
zestig en het zou vervolgens nog twee
jaar duren alvorens de wereld werd wak-
ker geschud door het geluid uit Liverpool.
Jankende, hysterische meiden. Ouders
die verboden dat je net zo gekapt ging als
de vier die alle kranten veroverden en niet
weg waren te slaan uit de hitlijsten. Ieder-
een had het over John, Paul, George en
Ringo en de Britse zeezenders hielpen
daar driftig aan mee door hun platen veel-

recentelijk ont-
dekte ik een
stukje in de ru-
briek ‘Alleen voor
Tieners’ van de
pen van Skip
Voogd, waarin hij

de connectie tussen John, Paul, George en Ringo aan
de ene kant en Rob Out aan de andere kant blootlegde.

Terug
Skip Voogd sprak met Robert Out een week nadat hij
terugkwam van zijn verblijf in Oostenrijk, waar hij vijf
dagen doorbracht met the Beatles. Op dat moment wa-
ren de vier uit Liverpool druk bezig met de opnamen van
de film ‘Help!’, die in augustus 1965 in de bioscopen zou
komen. Robert Out, zoals Voogd hem bleef noemen,
was één van de weinigen, die achter de schermen mocht
mee gluren. Voogd vroeg dan ook hoe Robert in contact
was gekomen met The Beatles: “Ik weet het echt niet.
Wel ben ik altijd een enorme Beatlefan geweest en mijn
vriendschap met John Lennon dateert uit de tijd  waarin
The Beatles nog volledig onbekend waren en speelden
in ‘The Star Club’ in Hamburg. Ik was daar met vakantie
en mijn vriendinnetje vertelde me dat er Engelse jongens
waren, die zo enorm goed speelden en zongen.’

Andere naam
Het was de tijd dat The Beatles nog optraden onder de
naam ‘The Beat Brothers’ en nog vergezeld werden
door Tony Sheridan. Onterecht
zijn heden ten dage CD’s en LP’s
op de markt met materiaal uit die
tijd, dat verkocht wordt onder
de naam ‘The Beatles featuring
Tony Sheridan’. Dit
 terwijl er onder de naam ‘The
Beat Brothers’ destijds werd
opgetreden.  Het was John
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vuldig te draaien. En toen ze eenmaal niet meer van de
radio waren weg te slaan had Rob Out inmiddels Radio
Noordzee (REM eiland) verwisseld voor een plaats ach-
ter de microfoon van Radio Veronica, alwaar hij onder
meer onder de naam ´Bob´ het programma ´Muziek
Express´ presenteerde en dus ook The Beatles voorbij
liet komen.

Kom naar Liverpool
Mede door het succes van The Beatles kwamen de
herinneringen bij Rob Out weer op en hij besloot (wie
weet op briefpapier van Radio Veronica)  een brief te
schrijven naar The Beatles. Dit met de gedachte waar-
schijnlijk nooit meer antwoord te krijgen. Maar het viel
anders uit. Spoedig had hij een brief van John Lennon
terug waarin deze Rob Out uitnodigde naar Liverpool te
komen. Vrij snel constateerde Rob dat de vier doodge-
wone jongens waren gebleven, waarbij hun over-
bekendheid op dat moment niet over hun hoofd was
gestegen. Out over de periode na die ontmoeting in
Liverpool: ‘Ik ben ze na die ontmoeting in Engeland blij-
ven schrijven en de antwoorden bleven komen, hoewel
het soms wel heel lang duurde voordat er een brief
terugkwam. ‘

Niet alleen Lennon
Maar niet alleen John Lennon bleef contact houden met
Rob Out maar ook Paul McCartney wist hem te vinden.
Het eerder gememoreerde bezoek aan Oostenrijk dankte
Rob Out via een uitnodiging van Paul. Andermaal Rob:
“Hij haalde me van het station en loodste me door de
enorme haag van schreeuwende teenagers en Paul
vertelde me ook dat hij me niet was vergeten van de
ontmoetingen in Hamburg en Liverpool. Over de film ver-
telde Paul me ook dat in het begin van de opnamen ze
niet wisten waar ze aan toe waren. Ze wisten niets
van skiën maar moesten het van de regisseur leren om
de film zo écht mogelijk te laten overkomen. Inmiddels

Rob Out en Ad Bouman tijdens “B-day” in 1972
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skiën ze alsof ze het hun hele leven niet
anders hebben gedaan.’

Niets vertellen
Rob Out, die na zijn bezoek aan Oostenrijk
weer rustig aan de slag ging als parttime
presentator bij Radio Veronica en tevens
zijn platenproductiemaatschappij ‘Stibbe-
Basart’ runde in Amsterdam, vertelde in
het interview met Skip Voogd, dat hij aan
John Lennon had beloofd aan niemand iets
te vertellen over de inhoud van de film,
waarvan hij een gedeelte van de opna-
men van zo dichtbij meemaakte. Wel had
Lennon hem verteld dat de titelsong van
de film nog pakkender zou zijn dan ‘Ticket
to ride’ die ten tijde van de opnamen we-
reldwijd overal hoog in de hitlijsten stond
genoteerd. Ook had John Lennon, als ca-
deau voor de geheimhouding, aan Rob Out
beloofd een proefpersing van ‘Help!’ naar
Hilversum te sturen, zodat alleen hij hem
als een wereldprimeur zou kunnen draaien
op Radio Veronica. Met hoeveel deejays
John Lennon dezelfde afspraak heeft ge-
maakt is nooit duidelijk geworden.

HANS KNOT

Surf

Belangrijkste adressen:
www.mediacommunicatie.nl

www.soundscapes.info
www.offshore-radio.de

Een Duitse landpiraat stelt dat men in de
zomer van 1992 vanaf een boot in inter-
nationale wateren heeft uitgezonden.
Waarschijnlijk alleen voor de mensen aan
boord want niemand hoorde er eerder van:
www.northlight-radio.tk

(foto’s op volgende pagina)

Maar we blijven meteen maar in Duitsland
om te kijken naar een soldatenstation, en
dan hebben we het niet over BFBS of AFN
maar Andernach. Men zet zich ondermeer
in voor de soldaten in Kosovo en Afgha-
nistan: www.radio-andernach.de

Kleine blik op Joego Slavië en zie daar een
station dat we ook via internet kunnen
bekijken: www.radioyu.org

INTERNET
SURFTIPS



logical table. The heydays of watery
wireless (1951 to 2003) - A
chronological table:
www.offshore-radio.de

Maar ook leuk is de site met daarop
veel geschiedenis:
www.radiointel.com/

En erg goed deed het ons de vol-
gende site met herinneringen te vin-
den:
www.radiogeronimo.co.uk

Heb je ook een leuke site (gevonden)
meldt het ons: HKnot@home.nl

MARTIN VAN DER VEN
EN HANS KNOT

Mira media is de nieuwe naam voor de omroep voor allocht-
onen en zij presenteren zich via de volgende site:
www.mira-media.nl

Er is een groot aantal voormalige
landpiraten te zien op internet, waar-
van Radio Octaaf er één is. Lieden
als Edo Peters, Elly van Amstel en
Ary Swets hebben hun roots er lig-
gen: www.geocities.com/radiooctaaf2002/

Gratis luisteren via een andere provider kun je naar twee
Vlaamse stations:
http://breedband.telenet.be/muziek/radio/donna/
http://breedband.telenet.be/muziek/radio/stubru/

Dan een aantal sites die horen bij het verleden van de zee-
zenders dan er wel zijdelings betrekking op hebben. Bekijk
ze maar eens:
www.noordeschans.nl/Foto-3/foto3.htm
http://jovd_hvb.com/kabinet-Marijnen.htm
www.jandehont.nl/jdhzzbio.htm
www.titanicpublishing.com/literatuurnaief/jury.html
www.dxcl.com/dxn/9905/syd.html
http://koti.mbnet.fi/~tapanih/rwr/tvpirate.htm
http://members.lycos.nl/framenso/dezeweek.htm
www.journalism.fcj.hvu.nl/Massacommunicatie/

keuzevakken/comm.gesch/proeftoest.html
www.ub.rug.nl/eldoc/dnpp/pp/cda/199805/005.pdf
www.nrc.nl/W2/Nieuws/1997/03/25/MED/02.html
www.pannekoekproductions.nl/cv.html

En dan even
aandacht voor
de mooie
update van
Martin op zijn
site:en zoek
naar: The first
r a d i o
b r o a d c a s t s
from ships
(1898 to 1950)
- A chrono-
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links: de zender
gebruikt voor de

buitengaatse
uitzending van

Northlight-
Radio Interna-
tional in 1992

rechts: het schip
dat hierbij werd

gebruikt
(zie pag. 31)


