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VOORWOORD
Beste lezers,

Onlangs kwam ik op internet de foto van Roy Masters
tegen. Nooit eerder had ik een portret van hem gezien en
het klopte totaal niet met het beeld dat ik al die jaren voor
ogen had gehad wanneer ik zijn stem op de radio hoorde.
Wanneer u dit bij uzelf nagaat, zult u ook wel voorbeelden
kunnen vinden van gevormde beelden die achteraf to-
taal niet bleken te kloppen met het ware uiterlijk van de
discjockeys.

Om de mensen achter de stemmen visueel te maken is
er ooit televisie uitgevonden. Maar veel ‘echte’ radio-
mensen voelen niets voor TV. Niet allen, want er zijn er
ook die wel degelijk hun plaats achter de microfoon heb-
ben ingeruild voor eentje voor het oog van de TV-ca-
mera. Hans Knot belicht in een li jvig artikel de
zeezenderjocks met TV-ervaring.

Verder aandacht voor Harry Harrison, een van de
Amerikaase topdeejays, die onlangs afscheid van zijn
luisteraars nam. En natuurlijk weer de vaste rubrieken.
Het nummer van deze Freewave deed mij even denken
aan Radio 355, dat t/m 6 augustus 1967 vanaf de Laissez
Faire heeft uitgezonden. Op naar Freewave 390 voor de
volgende nostalgische golflengte.

Veel leesplezier,
Jan van Heeren

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

Ugly
ZO 23 MAART: City Beat FM in Dublin zorgt met
bepaalde regelmaat, via haar presentator Kenny
Tosh, dat oud- dan wel ex-Caroline medewer-
kers voorbij komen om hun herinneringen in het
‘Caroline Revival Hour’ te doen. Vandaag was er
volop ruimte voor Ugly Ray Terret, de man die
eens voor Caroline North werkte en tevens een
zuster had (Janet) die trouwde aan boord van de
Fredericia en wel met Mick Luvzitt.

Even op de radio
DI 25 MAART: In het programma ‘Het Theater
voor het Sentiment’ was vanavond heel even Bob
Lens te horen. Hij werkte zeer kort aan boord
van Radio 227 als deejay. Dat was 1967 en in de
begin jaren zeventig kreeg Lens meer bekend-
heid vanwege het gegeven dat hij illustrator werd
van hoezen van pop elpees. Dat was dan ook de
reden dat hij even terug werd gehaald bij de KRO
op Radio 2. Internationaal is Lens in als illustrator
overbekend. Zoek maar eens op internet.

Geld geld
DI 25 MAART: Veel betere tij-
den voor de Britse versie van
Radio Caroline zitten er in het
verschiet. Calvary Chapel Ra-

dio, religieuze radio dus, zal binnenkort binnen de
programmering van het station te horen zijn. Vol-
gens de organisatie scheelt dit per jaar duizen-
den ponden. Disky heeft het station benaderd om
een derde cd box met Caroline hits uit te brengen.
Aangenomen mag worden dat het om een sa-
menstelling van de hits uit de jaren tachtig zal
gaan. Wel, Moore is bezig om de tekst voor de CD
doos te schrijven. Als hij nu ook maar een goede
foto levert, hetgeen met doos 2 helemaal fout
ging.

Toch nog een bijnaam en meer
DO 27 MAART: Eindelijk tijd om een beetje bij te
lezen en de enorme stapels tijdschriften die er
nog door moeten brengt me onder meer bij de
Franstalige editie van Offshore Echoes waarin
een soort van logboek van één van de voorma-
lige deejays van Laser Hot Hits is terug te vinden.
Het gaat daarbij om Kirk Clyaat. Hij werkte onder
de deejaynaam K C ‘in the morning’ op de
Communicator. Ja, nog één, want we hebben het
nog niet gehad over Rob Ronder ‘D’r op of eron-

der’. Hij werkte voor Radio Atlantis en Radio Mi
Amigo. Alfons Jagtman, zoals hij officieel heet,
heeft heden ten dage een eigen productiebedrijf.
Dan Freddie Bear, ook bekend als Ross Brown
van Caroline North. Hij had de bijnaam ‘Frantic’
Freddie.

Kapitaal
VR 28 MAART: Liefst 39 jaar geleden begonnen
de uitzendingen van Radio Caroline, na een paar
dagen van testuitzendingen, op de 199 meter
vanaf de MV Fredericia. ‘s Werelds beroemdste
station en tevens het meest onregelmatige in de
ether, was daarmee geboren. Enkele jaren gele-
den overleed de vader van Ronan O’Rahilly. In
zijn haven in Greenore werd het zendschip uit-
gericht. Vandaag werd me bekend dat de ver-
koop van de haven recentelijk liefst 34 miljoen
Pond heeft opgeleverd. Tijd voor een nieuw zend-
schip? Leuk trouwens dat op Radio 10 FM Dave
Donkervoort nog even meldde dat het station
Caroline 39 jaar geleden voor het eerst officieel
haar programma’s begon.

Gerard Smit
VR 28 MAART: Mail vanuit Suriname waarbij
Gerard Smit ons het volgende meldt: ‘We zijn in-
middels verhuisd, voor de vijfde keer in de vijf
jaar dat we nu in Suriname wonen! Maar nu heb-
ben we een huis gekocht, dus voorlopig is Gerard
niet meer terug in Nederland. Ik had van de week
een heel merkwaardige ervaring hier. Een dame
van een jaar of 40, waar ik voor een van mijn
klussen telefonisch contact mee had, herkende
de stem van Oom Gerard en heeft sinds de start
van het programma ‘Gerard Smit in de bocht’, op
Radio Apintie, samen met haar twee kinderen
geen aflevering gemist. Maar nog grappiger was
dat ze  - heel aarzelend - vroeg of ik dezelfde
G e r a r d
Smit was
als die in-
dertijd bij
RNI.  En
natuurlijk
was ze
r a z e n d
e n t h o u -
siast toen
ze een bevestiging kreeg. In haar tienerjaren was
RNI voor haar en haar vriendinnen het symbool
van de jeugdige rebellie. En vooral het programma
‘Buitengaats’, dat ik het laatste half jaar samen
met Erik Post live vanaf de MEBO 2 verzorgde,
was heel populair bij de jonge meiden. Volgens
haar had het een stempel op haar leven gedrukt
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en is er veel vrijer door geworden in de omgang met ande-
ren, iets wat Surinaamse meiden niet zo snel mogen zijn.
Voor mij was dit onthullend. Nooit bij stilgestaan wat voor een
effect onze rebelse (want dat was Buitengaats beslist wel)
flauwekul op jonge mensen hun leven heeft kunnen hebben.
Uiteraard zullen we elkaar binnenkort ontmoeten. Ze kent mij
al van teevee optredens die ik af en toe heb. De kans is
trouwens groot dat ik binnenkort een vast eigen teevee-
programma mag maken, maar daarover later meer’.

Pretentie
ZA 29 MAART: Radio 192 claimt dan wel op haar site dat
men voor meer dan 90% van Nederland bedekking heeft via
de kabelnetten maar toch is in de Martinistad Groningen en
grote omgeving nog geen signaal te beluisteren. Dit betekent
dat het voor me onmogelijk is vandaag te luisteren naar die
mooie oude lijst van precies dertig jaar geleden. Juist een
oude Top 50 van Radio Noordzee in presentatie van Hans
Hogendoorn.

Keith Skues presenteert een
modeshow , ca. 1971

Barabara
ZA 29 MAART:  Mo-
menteel wordt er
hard gewerkt aan de
biografie van Keith
Skues. Zoals bekend
heeft Keith zijn lange
loopbaan binnen de
radio-industrie deels
doorlopen binnen de
zeezenderwereld en
wel op Radio London
en Radio Caroline. Het
is Barbara Apos-
tolides die de biogra-
fie schrijft en via deze
weg vraagt ze lezers
en luisteraars herin-
neringen in te sturen
die voor het boek ge-
bruikt kunnen wor-
den. Dus heb je een

herinnering, en dat geldt natuurlijk ook voor de collega’s van
Keith in Nederland, meldt het via e-mail: mrs.lady@talk21.com

Uit de mast gevallen
ZA 29 MAART; Frank van der Mast ofwel Jan de Hoop te
gast bij ‘Kopspijkers’ bij de VARA op de televisie. Jan kennen
we van Radio Mi Amigo en de AVRO, RTL4 en natuurlijk van
Radio Rijnmond, waar verder ook Erik Post, ex-radio Noord-
zee onder meer actief is.

Titels
ZO 30 MAART: Weer een drietal titels die we tegen

kwamen en deels wel en deels niet werden genoemd in de

discografielijst. Klaas Vaak maakte
een mooie promo voor het nog uit te
komen Veronicablad in augustus
1971. Daarbij werd zowel Led Zepplin
meT ‘Whole lotta love’ (de
instrumentale brug) als ‘Bluesette’
van Toets Thielemans gebruikt. ‘Ter
land, ter zee, constant in de lucht en
nu ook in zwart wit.’ Uit dezelfde
maand een programma ‘Klanken van
vroeger’ op Radio Veronica met Hans
Mondt. Hij gebruikte ‘Because they’re
young’ van Duanne Eddy als tune.

Nog meer
MA 31 MAART: Er waren en

echter nog een paar die gisteravond
voorbij kwamen bij het beluisteren van
een prachtige oude tape uit 1970. Een
testuitzending van zes uur lang, af-
wisselend gepresenteerd door Horst
Reiner en Roger Day. Roger gebruikte
voor hem een afwijkende tune door
die dag ‘ Soul Coaching’ van het or-
kest van Raymond Lévefre te draaien.

Muziekpakket
MA 31 MAART: Nigel Harris stuurt
een mail rond waarin hij uiteenzet dat
de afgelopen periode er nogal eens
uitval was van de computer dan wel
andere problemen de reden waren
dat Radio Caroline deels niet ontvang-
baar was. Ook meldt hij dat de HotBird
uitzendingen met ingang van van-
daag zijn stopgezet. Het wel meest
grote probleem is het gegeven dat
men contractueel 24 uur per etmaal
moet uitzenden en dit tot de aanschaf
van een computerlibrary heeft geleid.
Er kunnen in de nachtelijke uren na-
melijk geen mensen aanwezig zijn.
Wel stelt Stuart tegelijk dat men veel
excuses aanbiedt aan de soms rare
platen die worden gedraaid. Men moet
de komende tijd tientallen uren vullen
om de computer bij te gaan werken.
Van de 12.000 songs, die men nu be-
schikbaar heeft, zijn er misschien
1500 in het echte Caroline format
inpasbaar

Nog meer gebruikte num-
mers

DI 1 APRIL: Komt Martin van der Ven
met nog een aantal aanvullingen op
de zeezenderdiscografie: Tony Allan
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produceerde op RNI een promo voor
Brian McKenzie en gebruikte een  on-
bekende versie van ‘Rudolph The Red-
Nosed Reindeer’. Tevens was in de al-
lereerste testuitzending van Swinging
Radio England op 3 mei 1966 na de
testtoon inderdaad ‘A Yellow Rose of
Texas’ van Mitch Miller and his Gang te
beluisteren. Dit was gevraagd door
een aantal van de financiers. Pas na
drie platen was het Ron O’Quinn die de
eerste aankondiging deed. Tenslotte
meldt Martin dat in de song ‘What a
world’ van Benny Hill een zin voorkomt
over ‘her daddy owns a pirate radio
ship’.

Directeur bij de VARA
WO 2 APRIL: Indien het bericht giste-
ren was geplaatst dan had iedereen
gedacht dat het ging om een 1 April
grap. Edoch vandaag wordt bekend dat
de 47-jarige Jeroen Soer, ooit begon-
nen op de radio als Jeroen Woelwater
op Radio Caroline, benoemd is tot één
van de directeuren bij de VARA. Hij
werkt nu bij RTV West, waar net giste-
ren de nieuwe programmering van
kracht is geworden: overdag nieuws
en informatie zonder één spatje mu-
ziek. Soer was al bij de VARA actief
tussen 1980 en 1986 als radio-
presentator. Verder was hij mede-op-
richter van de Radio 10 Group en was
hij sinds 2001 in dienst van RTV West.

Dertig jaar geleden
WO 2 APRIL: Het was rond een uur of
half 10 dat ik tijdens mijn uitzending van
de ziekenomroep in het Katholieke Zie-
kenhuis (Radio Clothilde) werd gebeld
vanuit Leiden door Jacob van Koks-
wijk, die mij en de luisteraars verslag
deed van datgene hij hoorde op de ra-
dio. Zowel Veronica als RNI waren in
moeilijkheden. Beide schepen waren
in een zware storm van het anker ge-
slagen. Dertig jaar geleden! De
Norderney van Radio Veronica lag ver-
volgens 16 dagen op het strand om op
de dag van de grootste demonstratie
ooit, weer vlot te worden getrokken.
En het mag nogmaals gezegd worden;
dankzij het snel handelen van Dennis
King was het voor Radio Veronica mo-
gelijk snel weer in de ether te komen

via de zender van Radio Caroline op de MV Mi Amigo. In zijn
programma op Radio 192 draaide Ad Bouman vandaag veel
‘winderige’ muziek.

Maar hoe zat het met anderen?
Nadat ik bovenstaand berichtje had geschreven meende ik
ook eens de directe reactie van zomaar een aantal lezers
van de discussiegroep zeezenders op internet hun herin-
nering te moeten opvragen. En reacties kwamen er, waar-
onder die van Leen Vingerling: ‘Ik lag in bad met de  Grundig
transistorradio aan en had voor de zekerheid de tape-
recorder op de buizenradio aangesloten. Het waaide erg
hard. Ook in Naaldwijk dat op 4 kilometer van de kust ligt en
15 kilometer van de zendschepen. Toen Ruud Doets zijn
dramatische woorden sprak via Veronica ging er een golf
van adrenaline door me heen. Het warme badwater had me
suf gemaakt, maar ineens was ik weer klaarwakker. Ik ben
direct het bad uitgestapt en televisie gaan kijken. De vol-
gende dag op de Yamaha –brommer naar het strand van
Kijkduin, want daar lag ‘mijn’  Veronica. Naast de moord op
J.F. Kennedy of Pim Fortuyn, de Twintowers, weer een
moment dat onbewust in je geheugen zit en er nooit meer
uitgaat. Deskundigen beweren dat als je echt dood gaat al
deze fragmenten nog een keer voorbijkomen.’

Nog maar 13 was Rick van Dijk
‘Het zijn inderdaad de feiten van de laatste 50 jaar! Let op
JFK komt weer in de belangstelling. Maar even terug naar
die dag. Ik was te jong om naar Scheveningen te togen. In
mijn eentje. Ik kwam niet verder dan Rotterdam op 13-jarige
leeftijd, en dat was al heel wat! Wel heb ik van een tante een
foto van het gestrande schip gekregen. Die heb ik nog steeds
ingelijst in de woonkamer hangen!! En die woorden van
Ruud Doets in het televisieverslag: “Bedankt voor de gezel-
lige avond!”, zal ik nooit vergeten. En welk een toestand er
ontstond om de hearing op de 18e april te begeleiden. Lang
leve Caroline.’

Negen jaar
‘In 1973 was ik slechts 9 jaar oud maar ik kan het me nog
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goed herinneren. Wij woonden toen in een nieuw-
bouwwijk in Spijkenisse en overal vlogen de dak-
pannen van de daken. Van mijn ouders mocht ik
niet naar buiten. Als fervent luisteraar van Radio
Veronica hoorde ik de volgende dag pas dat het
zendschip de Norderney van zijn ankers was
geslagen en ik kan me herinneren dat iemand mij
vertelde dat het Veronica geluid op dat moment
ook via Hilversum werd doorgegeven. Het zullen
wel nieuwsflitsen zijn geweest. De dag erna was
de ravage compleet, bij het buurthuis in de buurt
was het dak eraf gerukt. Ik kan me niet herinne-
ren dat ik ooit zoiets beangstigends heb meege-
maakt. Mijn buurmeisje ging naar het
Veronicaschip, ik mocht niet mee omdat ik te jong
was. Haar foto’s mocht ik wel zien’, aldus Peter
de Wit.

Poeze uit
Doetinchem
‘Ik heb de oproe-
pen van Ruud
Doets gehoord,
volgens mij heeft
hij meerdere keren
iets gezegd, ook
voordat ze de
lucht uitgingen. Ik
dacht tijdens een
bandwissel. Ont-
vangst was goed
in Doetinchem. La-
ter in de avond
viel bij ons de
stroom gedurende
een half uur uit. De
tenten van een campingwinkel waren in een
naastgelegen hoogspanningsmast gewaaid. Op
de televisie werd in het (late) NOS journaal ge-
meld dat het schip gestrand was. En dat was
nog spannend, want was het op een strek-
dammetje gelopen dan was het stoffer en blik
werk geweest. Wat me niet bijstaat of RNI in de
lucht was, ik dacht het niet. Ik heb onlangs nog
het verhaal van Ad Roland gehoord over de Paul
Meyer show vanaf de patatkraam op het strand,
Ad was producer van dat legendarische pro-
gramma. De (korte) uitzending kwam vanuit een
reportagewagen van de NOS. Daarvoor was 150
meter PTT kabel over het strand uitgerold.  De
uitgang van de boordstudio stond op een ingang
van de techniektafel in de NOS wagen. De uit-
zending werd door de NOS bazen verboden, het-
geen resulteerde in een vloekende Henk Terlingen.
Ik dacht dat het meteen de laatste PM show was’,
aldus het verhaal van Ruud Poeze.

Voor de buis
Rob Olthof zat op de bewuste 2e April aan de
Willemsparkweg in Amsterdam voor de buis: ‘Die
avond was AVRO’s Televizier in de lucht en daar
maakte men al melding van het van de anker slaan
van Veronica. RNI was die middag al uit de lucht
gegaan en wonder boven wonder bleef de MV
Mi Amigo ook nog drijven. Je had verwacht dat ze
meteen op het strand zouden varen.’

Ron van der Tuijn:
‘Leuke herinneringen allemaal! Ik zal die dag ook
niet gauw vergeten. Al was het alleen maar van-
wege het feit dat ik zelf bijna in het water terecht
kwam. Op die bewuste 2e april 1973 reed ik op
mijn fietsje van Leiden naar Stompwijk (bij
Leidschendam) na mijn werk zo rond een uur of
kwart over zes. Deze weg was dwars door het

open land en aan
de rechterzijde
van het fietspad
was een sloot die
hevig kolkte, de
spetters vlogen
om je oren! Nor-
maal deed ik over
dit stukje een
kleine 20 minuten,
toen was fietsen
geheel onmogelijk
en heb ik, zo goed
en kwaad als het
ging, rechtop te-
gen de wind dat
stuk gelopen. Mijn
karretje vloog zo-

wat alle kanten op! Ik liep, en rechts van mij, half
in de lucht, moest ik mijn fiets in bedwang zien te
houden. Deed ik maar anderhalf uur over! Ik heb
gigantisch moeten vechten tegen de wind om niet
in die bewuste sloot te belanden, haha. Wat wil je
ook met zo’n windkracht. Het waait een beetje,
hadden collega’s nog tegen me gezegd. Ik moest
ondertussen denken aan onze jongens op de
Noordzee, want ik voelde al dat dit voor RNI,
Veronica en Caroline gevolgen zou kunnen heb-
ben. Toen ik thuisgekomen mijn radiootje aandeed
hoorde ik helemaal niks! Ik wist zeker dat er wat
gebeurd was. Op het nieuws hoorde ik het dra-
matisch verhaal van de Norderney. Zondag ben
ik gelijk naar het strand gegaan en daar lag het
schip: mijn oude trouwe Veronica, lam geslagen
door een beukende storm. En wat is de Norderney
eigenlijk groot, was mijn eerste reactie. Hoe krij-
gen ze die boot in vredesnaam daar weg, dacht
ik. Het duurde mij allemaal veel te lang. Gelukkig

Collage met dank aan Luc van Heeren
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Een voor de gelegenheid toegesnel;de frietverkoper deed goede zaken op het

Scheveningse strand. Meer ‘petat’ op de volgende bladzijde.

hebben ze hem heelhuids terug kunnen krijgen op de Noordzee.’

En dan Hans ten Hoge (Hogendoorn)
Het is zo lang geleden, dat iedereen zijn eigen verhaal heeft
gemaakt. Ik was aan boord van de MEBO II. Een zware hoge
golf heeft ook ons geraakt, de houten brug heeft angstwekkend
gekraakt en het water spoot door een patrijspoort in de kom-
buis, maar dat liep goed af. We zijn vrij lang in de lucht gebleven,
ik denk tot na het wegdrijven van de Norderney, waarvan we
de lichtjes in het donker steeds kleiner zagen worden. Wij ble-
ven aan het anker, maar slingerden zo erg, dat de koel-
waterleidingen teveel boven de waterlijn kwamen en lucht schep-
ten. Slecht voor de generatoren, die moesten worden uitge-
schakeld. Voor zover ik het weet zijn we ‘s nachts weer gaan
uitzenden.’

Leen pakte snel een boek erbij...
en reageerde op Hans Hogendoorn: ‘En wat betreft het stopzet-
ten van de uitzendingen van RNI de feiten. Volgens het boek ‘de
Historie van RNI’ van ons bebaard orakel uit Groningen, gaf de
kapitein om 17.00 uur opdracht om de uitzendingen te stoppen in
verband met eventueel gevaar voor kortsluiting. De volgende
middag, tien minuten na één uur (ja, ja...dat houdt alleen een
echte freak bij) was RNI weer in de lucht.

Dedicated follower
Zo zou je Evert Stolman kunnen noe-
men: ‘Prachtig mensen, al deze herin-
neringen. Ook ik weet het nog precies.
Het was maandag, de vaste dag voor
het schoolvoetbal destijds. Die avond
was het echter afgelast vanwege de
weersomstandigheden. Uiteraard voet-
balden we wel op straat die middag,
voor zover als dat mogelijk was. Als je
de bal tegen de wind in wegschoot,
kwam ie automatisch weer terug. ‘s
Avonds nog op mijn fiets naar mijn
broer geweest, zo’n twee kilometer
verderop. Stomverbaasd was hij dat
ik er door heen kwam. Daar had hij
achteraf groot gelijk in want het was
best  gevaarlijk.   De stranding  heb  ik

die avond niet meer mee gekregen.
Ik had er ook nooit bij stil gestaan
dat zoiets kon gebeuren. Ik las het
pas de volgende morgen in de Te-
legraaf. Greep toen direct naar mijn
radiootje, en hoorde slechts geruis.
Daarna heb ik mij dagen beholpen
met alleen mijn pick-up. Een cas-
setterecorder had ik nog niet, en
luisteren naar Radio Noordzee of
Hilversum 3 was uit den boze. Je
was oprecht Veronicaan of niet,
er werd niet geluisterd naar de
concurrentie. Gelukkig was er na
negen dagen weer geluid, met dank
aan Radio Caroline.’

Samvirke
WO 2 APRIL: Samvirke is de naam
van een glossy tijdschrift, dat de
meest verkochte is in de kiosken in
Denemarken. Met enige gepaste
trots mogen we melden dat dit tijd-
schrift in samenwerking met onze
redactie een artikel brengt waarin
beschreven wordt dat er sprake
is van een Deens erfstuk voor de
kust van Gambia. Daarbij doelend
op het wrak van de Cheetah 2 dat
zowel voor Radio Mercur als Ra-
dio Syd werd gebruikt. Nog immer
ligt het restant in de haven van
Barthurst.

Tune en jingle
VR 4 APRIL: Luisterend naar een
oude tape van de Voice of Peace
uit 1978 is daar onder meer een
deel van de International Top 40 te

     Bull Verweij en Arend Langenberg (pag. 8)                                       © Hans Knot
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beluisteren. In een ander programma op de tape is er een promo voor
hetzelfde programma te horen waabij de Crunchy Granola Suite van het
orkest van Percy Faith (intro en uitro) wordt gebruikt. In het programma
zelf kwam het nummer nog eens voorbij als tune.

Een prachtstem
ZO 6 APRIL: We hebben het al vaker in deze rubriek gesteld; één van de
mooiste stemmen van Nederland is die van Arend Langenberg. Nieuws-
lezer geweest aan boord van de Norderney. Vandaag op Radio 2 te gast
in het programma ‘Antenne 2’ in de rubriek ‘ Stemgeheim’. Arend werkt nu
als nieuwslezer bij Sky Radio en is de stem van het programma van
Peter R. de Vries bij SBS6.

De oudjes zijn nog in
MA 7 APRIL: In 1966 maakte hij zijn debuut op Radio Caroline om vervol-
gens heel snel groot te worden en nog immer is hij superactief. We
horen vandaag dat Emperor Rosko vanaf deze week ieder weekend
een show zal krijgen op ‘the New Virgin 1215’. En als ik me goed herinner
stond hij ook al tijdens de opening, 1 april 1994, in de programmering van
het originele Virgin Radio. Een verrassende deejay, deze week tijdens
de lunchuren als invaller op Radio 1 in Engeland, is John Peel. Hij valt in
voor Jakki Brambles. Niet dat de programmaleider zelf op het idee kwam,
nee, hij luisterde naar een student uit Manchester die een voorzet deed.
Immers draait Peel altijd ‘tomorrow’s hits today’, ondanks dat hij zestig
jaar is.

Dertig jaar geleden
DO 10 APRIL: Gelukkig zijn er de herinneringen en wordt er bij stil
gestaan. Morgen dertig jaar geleden begon Radio Veronica haar pro-
gramma’s tijdelijk via de zender van de MV Mi Amigo daar de Norderney
op het strand was gelopen. Maar ook dertig jaar is het geleden dat Radio
Stereo Petat in de ether was vanaf een schip de Morgenster van rederij
Vrolijk. Dit alles ter promotie van Nederland Klassiek. Het zou nog bijna
twee jaar duren alvorens Hilversum 4 als klassiek station van start ging.
Op Radio 2 stond men er bij de KRO vandaag bij stil. Maar het kan ook
verkeerd gaan met het brengen van informatie want de toch hoog aan-
geslagen krant ‘The Guardian’ meldt dat Noel Edmonds zijn loopbaan bij
Radio Caroline is begonnen. Goede research is toch belangrijk.

De Morgenster, met aan boord (zittend van rechts naar links): Dolf Brouwers, Lenny Len (oftewel Jan

Lenferink) en violist Theo Olof

Boven water
VR 11 APRIL: Vandaag
het bericht dat Ross
Brown boven water is. Hij
werd in het Australische
Queensland geboren en
had zijn eerste radio job
bij 2SM in Sydney, alwaar
hij productiewerk deed.
Daarna ging hij naar 2BS
in Bathurst als producer en
presentator. Recentelijk
zette Ross, die we ken-
nen van Radio Caroline in
de jaren zestig, zijn radio
levensverhaal op papier.
We kregen het binnen via
John van de ‘Pirate Hall of
Fame’. Ross gaat zelf ver-
der: ‘Vervolgens kreeg ik
een baan aangeboden bij
7HT in Hobart, Tasmanië.
Ik deed daar ondermeer de
redelijk succesvolle ‘Hot
100’ en presenteerde het
dansprogramma dat er ie-
dere vrijdag op zaterdag
uitging.’

On the move
‘Ik bleef verhuizen en
kwam terecht bij 2XL in
Cooma, in Nieuw Zuid
Wales. Daar presenteerde
ik het ontbijtprogramma.
Begin 1965 verliet ik Au-
stralië om mijn geluk te be-
proeven in Europa bij de
zeezenders. Toen ik er
was aangekomen over-
tuigde ik Dorothy Calvert
ervan mij een baan te ge-
ven bij Radio City. Daar
werkte ik als RWB en deed
voornamelijk het nieuws
en incidenteel presen-
teerde ik er een pro-
gramma. Ik bleef er wer-
ken totdat men uiteindelijk
in februari 1967 uit de
ether ging. De overstap
werd toen gemaakt naar
Radio 390, waar ik achter
de schermen allerlei werk-
zaamheden deed. Aan het
presenteren kwam ik niet
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MV Fredericia

toe omdat mijn Australisch accent volgens de
directie niet thuis hoorde op hun station.’

Uit de ether
‘Na een aantal rechtszaken diende de leiding van
Radio 390 het station ook te sluiten, hetgeen op
28 juli 1967 het geval was. Daarna maakte ik de
overstap naar Radio Caroline South, waar ik
werkte onder mijn eigen naam Ross Brown. Maar
ik zou er niet lang zijn. Met een tender ging een
aantal van ons mee terug naar Nederland om er
een vergadering bij te wonen. We hoorden daar
dat niet alleen de wet definitief zou worden in-
gevoerd maar dat ook in de toekomst het onmo-
gelijk zou zijn vanaf het eiland Man te blijven be-
voorraden. Dit betekende dat er ook staf-
problemen kwamen op de MV Fredericia, die als
Caroline North haar programma’s tot op dat mo-
ment verzorgde.’

Ander schip
‘En aantal van ons moest toen in de toekomst op
de Fredericia gaan werken. Daar het mij erg inte-
ressant leek heb ik meteen toegestemd dit te wil-
len doen. Met een tender werden we naar het
schip gebracht, dat lag verankerd uit de kust ter
hoogte van Dundalk. We gingen vanaf dat mo-
ment ook uitzenden als Radio Caroline Internatio-
nal en ik veranderde mijn deejaynaam en werkte
er als Freddie Beare, hoewel ik ook als ‘Frantic
Freddie’ de geschiedenis ben ingegaan. Ik bleef
er tot de entering in maart 1968.’

Het enteren
‘Toen de sleepboot arriveerde om ons naar Am-
sterdam te brengen werd ons verteld dat er
betalingsproblemen waren met de tender-
maatschappij. Een aantal gewapende
bemanningsleden kwam aan boord om de macht
over te nemen. Vervolgens werd er 24 uur lang
gewacht om te kijken of er betaald zou kunnen
worden. Dit gebeurde niet en de kapitein van de
sleepboot kreeg vervolgens de opdracht ons rich-
ting de Nederlandse kust te slepen. Een week
later kwamen we er pas aan, mede gezien heftig
weer in de omgeving van het eiland Wight. In
Nederland werden we allemaal naar ons flatje
gestuurd en kregen we opdracht te wachten wat
er in de toekomst zou gebeuren. Wel werd er
verteld dat men ons niet meer kon betalen maar
dat er hard aan de toekomst werd gewerkt.’

Plugplaten
‘Gezien er toch brood op de tafel diende te komen
startte ik met mijn landgenoot Guy Blackmore een
plugbedrijf, waarbij platenmaatschappijen onze
hulp konden inroepen voor het pluggen van mu-
ziek, genaamd Kando Promotions. We deelden
kantoor in Londen met lieden die ook actief wa-
ren geweest bij Radio City. Mede met hulp van
Peter James, die inmiddels bij de BBC aan de bak
was als producer, kregen we toegang tot de BBC
burelen. Op die manier lukte het ons een enorme
hit te scoren voor O.C. Smith met ‘The son of
Hickory Holler’s Tramp’. We waren in het bezit
van een oneerlijk verkregen exemplaar van de
interne telefoonlijst van de BBC en zo was het
voor ons mogelijk de producers van de program-
ma’s te bombarderen met telefoontjes.’

Geen geld
‘Ons was beloofd door de platenmaatschappij
dat we betaald zouden worden als de plaat een
hit werd. Helaas, het geld kwam nooit binnen en
door gebrek aan financiën waren we genood-
zaakt het kantoor te sluiten. We gingen vervol-
gens terug naar Amsterdam, waar we in diverse
discotheken aan de slag gingen. Ondermeer
werkte ik in ‘The Kings Club’ terwijl later ik een
beter betaalde job in het Hilton Hotel kreeg als
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entertainer en diende ik de zakenlieden club, genaamd ‘Fietsotheque’
te runnen. Deze was ingericht in de fietsenkelder van het hotel. Ik
trouwde er mijn Nederlandse vriendin Patricia en we gingen verhuizen
naar mijn geboorteland Australië.’

Zeer verrassend
‘Teruggekomen in Australië werkte ik nog voor twee radiostations in
Nieuw Zuid Wales, 2LM in Lismore en 2KM in Kempsey. In 1971 besloot
ik mijn schoolopleiding af te maken en vervolgens een opleiding op de
universiteit te volgen. Vervolgens kwam ik in dienst van de Australische
regering en werkte ondermeer bij het Ministerie voor Mediazaken. In
1975 werd het Ministerie van Buitenlandse Zaken mijn werkgever. Ik
heb diverse aanstellingen gehad op diplomatieke posten, waaronder
in Jakarta, op Malta en in Nederland. In Den Haag was ik vier jaar lang
Eerste Secretaris op de ambassade. Sinds 1991, tenslotte, woon ik
weer in Canberra.’

Kees Mulder (voor) en Ronald Bakker in de Radio Delmare studio aan boord van de Martina, 1979

© Leendert Vingerling

Bijnamen
ZO 13 APRIL: Leen Vingerling stuurde ons bijnamen van een techni-
cus en deejays van Radio Delmare. De eerste categorie doet niet mee
dus over naar deejay Ronald Bakker. Die kreeg de bijnaam ‘De bolle’.
Kees Mulder werd Kees ‘Kaas’ Mulder, Peter ‘de Spijker’ van der Holst
en Rob ‘Stinkie’ Mulder waren er nog twee bij het station. Bij Radio
London, in de ‘Kenny and Cash Show’ noemde Kenny Dave Cash
‘Neddy’ en Dave noemde Kenny vaak ‘Jim’.

Olie en verf
MA 14 APRIL: Caroline UK meldt ons dat een paar dagen geleden
liefst 2,5 ton aan olie aan boord van de Ross Revenge is gebracht.
Spoedig zullen nieuwe voorraden verf, lampen en touwen aan boord
gaan. Men denkt ook een drijvend ponton te huren, zodat het schip
gemakkelijker aan de buitenkant kan worden geverfd. Nog steeds hoopt
men de mogelijkheid te krijgen deze zomer in Southend On Sea te
kunnen gaan uitzenden –zo niet, dan maar het volgende jaar.

Terug naar het strand
VR 18 APR: Vandaag is het precies dertig jaar gelden dat de grootse

demonstratie tot behoud
van Veronica werd gehou-
den in Den Haag. Radio 192
ging vandaag terug naar
Den Haag. Vanaf de Pier in
Scheveningen werd een
zeven uur durend live pro-
gramma gemaakt, waarin
werd teruggeblikt op één
van de meest gedenkwaar-
dige dagen in de geschie-
denis van Radio Veronica.
Op diezelfde 18de april
1973 werd ook het zend-
schip de Norderney weer
vlotgetrokken, nadat het
ruim twee weken op het
strand van Scheveningen
aangespoeld had gelegen.
Tijdens de 192 live-uitzen-
ding praatten gasten over
hun ervaringen van toen en
hoorden we fragmenten uit
die tijd. Onder de aanwezi-
gen waren Ruud Doets,
Rudy Bennet (The Motions),
Pieter Jan Vink (Ad Bouman
fanclub) en Peter Koelewijn.
Erwaren optredens van
George Baker, Harry Slinger
en een voor de gelegenheid
zingende Michael Bakker.
Ben Cramer presenteerde
zijn nieuwe versie van
‘Veronica vrij’,  omgedoopt
tot ‘192 op FM’. Na enig zoe-
ken vond Ben de originele
orkestband terug in zijn ar-
chief en de kwaliteit hiervan
was nog verrassend goed.
Eerder deze week voltooide
hij in 3 kwartier de opname
van de nieuwe versie.

Niet iedereen tevreden
Zelf was ik niet in staat he-
lemaal naar Scheveningen
te gaan gezien de afstand.
Zes uur reizen voor een
paar uurtjes plezier is niet
altijd mogelijk. Van diverse
kanten hoorden we berich-
ten inzake de dag. De een
vond het maar niets, met
name de aangekondigde
tentoonstelling die slechts
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bestond uit
een tafel-
tje met een
document,
een recor-
dertape en
een micro-
foon. Ook
de sfeer

was lang niet alle momen-
ten even goed en het be-
zoek zou het hebben laten
afweten. Anderen vonden
het juist heerlijk om weer
even echt van radio maken
te kunnen genieten. En erg
leuk dat er een nieuwe ver-
sie was gemaakt van één
van de strijdliederen van
Radio Veronica voor Radio
192 door Ben Cramer.

Dank aan: Rob Olthof,
Martin van der Ven,
Shaun Brennan, Roel Ja-
ger, Mary Payne, Leen
Vingerling, Jan v Heeren.
Samenstelling:

HANS KNOT

Fotocollage Radio 192 vanaf de Pier

 © Wim van de Water & JvH

perikelen

VR 21 MAART: Een groot deel van het Veronicapersoneel wil dat er
veel beter wordt gelet op de kosten van het televisieavontuur. Zij
eisen een onderzoek door een onafhankelijk accountant en die moet
bepalen of er nog voldoende geld is voor de televisieplannen. Gaat de
interim-directie daar niet meer akkoord, dan volgen acties. Dat hebben
honderd van de tweehonderd Veronica medewerkers tijdens een
actievergadering in Hilversum besloten. Inmiddels heeft de directie tot
dinsdag middernacht de tijd gekregen in te gaan op een aantal eisen.
De directie is al een paar dagen op de hoogte van die eisen en heeft
tot nu toe afwijzend gereageerd.

MA 24 MAART: De luistercijfers over de periode januari/februari
geven aan dat er een verlies voor zowel Sky Radio en Radio 2 (res-
pectievelijk 1% en 0,2%)  waardoor ze allebei de beste beluisterden
zijn met 12,4% elk. Opmerkelijk is de winst van 1,2% tot een marktaan-
deel van 5.3% van Radio Noordzee. Dit laatste getal, mogen we aan-
nemen, zal nog meer stijgen in de toekomst.

WO 26 MAART: Het personeel van de uitgeverij Veronica heeft van-
daag, zoals verwacht, het vertrouwen in de tweekoppige interim-
directie opgezegd. Het bedrijfspand werd om tien uur bezet. De direc-
tie werd gelast het gebouw onmiddellijk te verlaten. De actie is gericht
tegen de peperdure televisieplannen van Veronica. Men eist onder-
meer een onderzoek naar de financiële situatie. Dit mede daar de
kosten voor iedere televisiedag momenteel een half miljoen Euro zijn.

VR 28 MAART: Bert van der Veer wenst geen maatregelen tegen

PERIKELEN
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Menno Buch, die zeer recentelijk een nachtelijke,
zeer kwade en beledigende e-mail stuurde naar
Michaël Kroonbergs. Deze laatste is hoofdredac-
teur van het Veronicablad en eiste per direct ont-
slag van Buch en heeft tevens inmiddels aangifte
gedaan bij de politie wegens bedreiging door Buch.
Inmiddels heeft de laatste schriftelijk zijn excu-
ses aangeboden.

VR 28 MAART:
Radio 10 FM viert
aanstaande vrij-
dag 4 april haar
15de verjaardag.
Door de jaren heen
heeft Radio 10 FM,
dankzij het suc-
cesvolle format
van ‘de grootste
hits aller tijden’, zijn

positie stevig weten te handhaven. Commerciële
radio heeft sinds 1988 een enorme vlucht geno-
men in Nederland. Het gezamenlijk marktaandeel
van de ‘commerciëlen’ is op dit moment zo’n 50
%. Met de recente overname door Talpa Radio
International, onderdeel van de investerings-
maatschappij van John de Mol, en de komst van
radiocoryfeeën Bart van Leeuwen en Ferry Maat
laat Radio 10 FM zien klaar te zijn voor de toe-
komst. Veel deejays die later te horen waren bij
diverse andere commerciële èn publieke stations
zaten ooit bij Radio 10 FM achter de microfoon.
Adam Curry, Rob van Someren, Ferry Maat en
Chiel van Praag bijvoorbeeld. Ter gelegenheid van
het 15-jarig bestaan heeft een groot aantal van
deze jocks een bijdrage geleverd aan de spe-
ciale jubileumuitzending op Radio 10 FM die op
vrijdag 4 april plaats vindt.

VR 28 MAART:  Er zouden bombardementen op
Bagdad, Basra, Washington en New York zijn.
Verder sloegen, volgens de NOS, de Amerikaanse
president Bush en de Britse premier Blair elkaar
de hersens in. Dit was als nieuws donderdag-
nacht na het late journaal in een tekstbalk te zien.
De berichten waren een grapje van twee redac-
teuren en waren zo’n vijftien minuten in beeld.
Het bleken foutieve testteksten te zijn die als een
soort van oefening waren gebruikt maar niet door-
geschakeld hadden mogen worden. Of de beide
redacteuren worden aangepakt is onduidelijk.

ZA 29 MAART: Iedere leeftijdsgenoot van de ge-
middelde lezer van ons blad heeft er velen van in
de kast staan en de AVRO, om precies te zijn, het
Schiffers.FM team, liet vanaf vandaag tot en met
17 april de luisteraar meekiezen in de strijd om het

‘Beste Nederpop Album Aller Tijden’. Dit gebeurt
in samenwerking met het Nationaal Popinstituut
en het Algemeen Dagblad. Via de site van de
AVRO kan worden gestemd en elders in ons blad
vind je de uitslag.

ZA 29 MAART:
Het NCRV pro-
gramma ‘Stand.nl’, dat zowel op radio als televi-
sie werd uitgezonden (heden ten dage alleen nog
op de radio), is onderscheiden met de Milia iTV
Award. Dit is een internationale prijs voor het
beste interactieve informatieve televisiepro-
gramma. Men versloeg daarmee twee andere pro-
gramma’s. Die van  Eurosport (Interactive maga-
zine) en een programma rond het WK Voetbal
2002.

ZO 30 MAART: Wie kent hem niet als de ster-
verslaggever van de Golfoorlog in 1991? Dage-
lijks was Peter Arnett (zie foto) via CNN te zien op
onze beeldbuis. Nu werkte hij voor NBC en de
leiding heeft hem op staande voet ontslagen om-
dat hij als medewerker van de organisatie te veel
zijn eigen mening in de programma’s bracht. Tja,
zo snel kan het gaan
in de Amerikaanse
mediawereld. Maar
Arnett werkt inmid-
dels al weer, onder
meer als verslagge-
ver voor de VRT in
Vlaanderen en de
Griekse televisie.

MA 31 MAART: Het NOS Journaal en de dertien
regionale omroepen in ons land kunnen vanaf
vandaag digitaal elkaars nieuws uitwisselen via
een speciaal ontwikkeld digitaal netwerk. De deel-
nemende omroepen hebben onderling een over-
eenkomst gesloten tot 31 december 2003, waar-
door het nieuwsmateriaal beschikbaar komt voor
alle omroepen. Tot voor kort maakten de omroe-
pen incidenteel gebruik van elkaars nieuws-
materiaal wat op een videoband werd gezet en
dan per koerier werd vervoerd.

DI 1 APRIL: Een nieuwe maand en dus ook een
nieuw jaar om terug te keren in de tijd, in verband
met het feit dat ons Freewave Media Magazine
dit jaar 25 jaar bestaat. Terwijl ik zit te luisteren
naar een programma, dat 37 jaar oud is en af-
komstig is van Radio 390, kan ik vertellen dat deze
maand wordt stilgestaan bij datgene in het jaar
1986 gebeurde. Op de 1ste april wisten we te
melden dat het lokale radio experiment, dat in
Denemarken plaats vond, met de periode van één
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jaar was verlengd tot 1 oktober. Radio Mercur,
eens een zeezender, in een locale uitvoering was
één van de experimentele stations.

WO 2 APRIL: In 1986 ook enigszins democratie
in India want de staatsomroep All India Radio be-
sloot dat op beperkte wijze op de regionale en de
lokale radiostations in de toenmalige toekomst
reclame mocht worden gemaakt. Het mocht niet
meer dan 5% van de totale zendtijd in beslag
nemen.

DO 3 APRIL:
Menigeen die
regelmatig af-
stemde in 1986
naar de uitzendingen van Radio Caroline, trof volop
religieuze programma’s aan. Kon oplopen tot tien-
tallen verschillende organisaties in een week. Rudi
Koot hield het nieuws voor ons bij. Iemand die er
erg zat van was, stuurde een standaardbriefje
naar de organisaties in de VS. Zijn naam: Bill
Rollins. En het resultaat was dat iedere dominee
hem wilde redden. Binnen een week kreeg hij 85
bijbels toegestuurd en ook heel veel programma-
cassettes van de betreffende dominees.

DO 3 APRIL: Het team van presentatoren van het
NOS Journaal bestaat, met de nieuwe benoe-
ming van Hans Smit, sinds vandaag uit elf perso-
nen. Hans Smit kondigde eerder aan per 1 mei
aanstaande het Jeugdjournaal te verlaten, waar
hij al 6,5 jaar werkzaam is. Hij begon in 1995 bij
het NOS Radio 1 Journaal. Een jaar later maakte

hij de overstap naar het
NOS Jeugdjournaal, waar
hij tot op heden als redac-
teur en presentator werk-
zaam is. Voor zijn komst
naar de NOS was Hans
Smit actief als freelancer
voor onder meer de KRO
en AVRO, waar hij met
name programma’s op het
terrein van cultuur en me-
dia maakte.

VR 4 APRIL  Katja Schuurman, Bridget Maasland
(foto) en Jeroen Pauw zullen hun privé-leven to-
nen in een nieuwe reality serie, die gemaakt gaat
worden door radio- en televisiepresentator Ruud
de Wild. Laatstgenoemde kwam tot de stap om
een nieuwe reality-serie te maken, omdat hij van
mening is dat de huidige series ofwel te oninte-
ressant (Patty’s Posse) ofwel te onecht (Adam’s
Family) zijn.  De Wild zal zelf ook de vele facetten
van zijn boeiende leven te laten zien in de serie,

die door de di-
recteur van BNN
in een reactie
aan de Neder-
landse pers
werd be-
schouwd als
een ‘natte
droom’. De vier
geplande afleveringen starten maandag 9 mei.

VR 4 APRIL: Een andere aantekening uit die tijd
leerde me dat één van de deejays aan boord van
de Ross Revenge voor Radio Monique aan Mike
Barrington vroeg een spotmaster te repareren.
Nu was niet alleen het probleem van de spot-
master belangrijk maar ook de psychische ge-
steldheid van de betreffende technicus. Mike
Barrington zat namelijk al een jaar, zonder een
been aan land, aan boord en draaide door. Repa-
ratie? Gooi de spotmaster eerst op de grond en
vervolgens in de Noordzee. En aldus geschiedde.

VR 4 APRIL: Opsporingsambtenaren uit geheel
Nederland worden een jaar lang ingezet om de
illegale stations in het noorden en oosten van ons
land te gaan opsporen. Daarna kan de officier
van Justitie overgaan tot bestraffing.  Het Agent-
schap Telecom wil daarmee oneerlijke concur-
rentie tegengaan voor de organisaties die legaal
gebruik maken van de FM-band en daarvoor diep
in de beurs moeten tasten.  Een speciaal team
gaat dag en nacht naar de radio luisteren. In het
kader van de operatie ´Etherflits’ wil het vervol-
gens razendsnel toeslaan. Het agentschap stapt
daarmee af van de tot dusver gevolgde handels-
wijze, waarbij gereageerd werd op klachten van
luisteraars over storingen. In het noorden en oos-
ten zijn nog steeds radiopiraten actief, maar het
juiste aantal is moeilijk in te schatten doordat de
zenders niet continu in de lucht zijn. Het agent-
schap waarschuwt op voorhand dat men nu niet
hoeft te proberen elders in het land een illegale
zender te beginnen, want ook daar wordt de
waakzaamheid verhoogd. Het agentschap werkt
samen met de regiopolitie. Bij overtredingen wordt
sowieso de zendapparatuur in beslag genomen.
De officier van Justitie kan vervolgens een boete
eisen, die kan oplopen tot 1100 euro. Bij herhaling
van de overtreding wordt de radiopiraat harder
getroffen in de beurs: een dwangsom van 2250
euro per overtreding.

ZA 5 APRIL: Opmerkelijk is dat in 1986 Ton van
Draanen, die net met Tom Blomberg samen de
Avondspits had gedaan op H3, mij in de avondu-
ren meldde dat er een belangrijk nieuwsfeit had
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plaatsgevonden. In Hilversum was het eindelijk
mogelijk voor de kijkers om naar MusicBox en Sky
Channel te kijken. Prachtige jingles had men, vooral
met de Kerst, op MusicBox. Dat staat me nog erg
goed bij. En Hilversum…. dat liep als zo vaak ach-
ter op de rest van Nederland.

ZA 5 APRIL: Na vier weken van afwezigheid
vandaag weer een Dik Voormekaarshow op 3FM.
De voorgaande periode kon de show niet door-
gaan vanwege ziekte van André (2 weken), de
week van het Nederlandse lied op 3 FM en ten-
slotte een computerstoring.

ZO 6 APRIL:
Ik ontmoette
hem nog in
augustus van
het vorig jaar
en dacht nog
‘wat ben jij
toch een ont-
zettend aar-
dige kerel en
beroerd voor je dat je zo slecht in de publiciteit
bent gekomen met de verhalen over coke en Rus-
sische hoeren. Gelukkig vond je een aardige
nieuwe vrouw.’ Vandaag, in 1986, was je een-
malig op Radio Luxembourg te horen en we ge-
noten van je, Johnny Walker. (foto)

MA 7 APRIL: Nog lang voordat ze het knuffeltje
van menigeen werd was ze gewoon omroep-
ster. Het zusje van was toen nog niet bekend. Ik
lees in de agenda van 1986 en zie dat Linda de
Mol als omroepster vanavond de programma’s
aan elkaar praat bij de TROS en dat Tom Blomberg
een weekje op vakantie is. Weet je nog waar-
heen Tom?

DI 8 APRIL: Vandaag de verjaardag van Ruud
Hendriks, hij werd 44 jaar. Een mooie leeftijd voor
een man die heel veel heeft meegemaakt in media-
land. In 1986 gingen Sky Channel en de TROS
een contract aan voor gezamenlijke productie van
eerst 40 afleveringen van ‘Popformule’, een van
origine Nederlandse productie. Natuurlijk, gewoon
aan die tijd, worden er meteen vragen gesteld in
het Parlement of de samenwerking wel kan.

DI 8 APRIL: Gedeputeerde Staten Provincie Gro-
ningen keuren alsnog extra subsidie over 2002
en een subsidie over 2003 ter ondersteuning van
de regionale omroep RTV Noord goed. Het gaat in
totaal om 482.000 Euro. Wel dienen er verschil-
lende maatregelen te worden genomen. Meer
jonge mensen zodra ouderen plaats maken, so-
bere programma’s en geen freelancers meer.

WO 9 APRIL: Hoe ver kunnen we gaan denken
we soms wel als we heden ten dage naar de
radio luisteren. Iedereen probeert Howard Stern
en zijn soortgenoten te dupliceren. In 1986 wer-
den in het programma ‘Kletskop’ bij de VOO en
dat mens van Van Trigt (toch een aardig wicht)
de Tarzan Brul Kampioenschappen gehouden.
Deelnemers waren Jeroen van Inkel, Jack Spijker-
man, Peter Holland, Ferry Maat, Jan van den Bosch
en Erik de Zwart en degene die won noemen we
lekker niet.

WO 9 APRIL: RTL4 zal het langslopende con-
tract, namelijk dat van Ron Brandsteder, niet ver-
lengen. Vanaf de start, toen men nog werkte on-
der de naam RTLVeronique (1989), zat Brands-
teder vast aan het station. Eind april is de serie
‘Laat ze maar lachen’ afgelopen en verloopt het
contract. Wel blijft Ron aan EndeMol verbonden
en zal hij dus zeker weer ergens op het scherm
gaan opduiken.

DO 10 APRIL: Na een afwezigheid van twee jaar
besluit in 1986 Erik de Zwart zijn handtekening te
zetten onder een lijvig contract dat hem ander-
maal bindt met de Veronica Omroep Organisatie.
Zowel radio als televisie programma’s zullen zijn
deel worden. Er waren al weken geruchten als
zou Erik terug gaan naar zijn oude nest. En hij zou
onder meer het programma ‘Countdown’ gaan
presenteren.

DO 10 APRIL: Geen ruimte meer voor technische
nieuwslezers als Fred Emmer maar goede on-
derbouwde journalistieke vaklieden zitten de laat-
ste jaren op de stoel als het gaat om het Acht Uur
Journaal. Hans Laroes heeft derhalve besloten
dat Hennie Stoel in de toekomst, en wel vanaf 1
juli, zal worden opgevolgd door Sacha de Boer.
Opmerkelijk dat de zoon van Fred Emmer, Step-
hen, vandaag ook in de publiciteit is. Hij heeft met
zijn bedrijf alle nieuwe herkenningsmelodieën voor

RTL4 en 5 gecompo-
neerd.

VR 11 APRIL: Op-
windend en snel.
Mijn oudste zoon
Jeroen was destijds
11 jaar en totaal in
trans van een
nieuwe presenta-
trice: Simone Wal-
raven (foto) bij de
VOO. In 1986
maakte ze op deze
dag haar debuut. Ze
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kwam ‘flitsend’, ‘snel’ en verdween op het toppunt van
het succes. Waar zal ze zijn gebleven? Zoek maar niet
in alle websites, die via google zijn te vinden want dat
levert geheid thuis ruzie op.

ZA 12 APRIL: In
1986 werd bekend
dat Chris Cary, dan

wel Spangles Muldoon, via tussenpersonen een groot
bod had gedaan op de Communicator, het toen al voor-
malige zendschip van Laser 558. Niet veel later werd
het bod ingetrokken en zorgde Ray Anderson voor een
revival onder de naam Laser Hot Hits.

ZO 13 APRIL:
‘Reaching out to you’
was de slogan van Sky
Channel, dat zich toen
uitgebreid op Europa
richtte. In 1986 kwamen
de meest recente kijk-
cijfers voor de organisatie zeer goed uit want men be-
reikte dagelijks liefst zes miljoen kijkers in dertien ver-
schillende landen. Moet je heden ten dage mee aanko-
men dan word je volop uitgelachen. Reden is het veel
grotere aanbod aan stations waardoor de koek kleiner
wordt opgesneden.

MA 14 APRIL:
Ruim 75% van de
Nederlanders, die
waren onder-
vraagd, vonden in
1986 dat Loekie de
Leeuw onderdeel
mocht blijven van
de diverse STER
blokken op de Ne-
derlandse publieke

televisie. Slechts 3 % gaf aan dat de leeuw direct diende
te verdwijnen. Het restant van de ondervraagden toonde
aan geen mening te hebben.

MA 14 APRIL: De Nederlandse kampioenschappen
schaatsen zijn zeker nog tot en met 2006 te zien bij de
NOS. De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders
Bond (KNSB) en de NOS hebben dat in een contract
vastgelegd. De NOS kan via haar radio- en televisie-
programma’s rechtstreeks aandacht blijven besteden aan
schaatsevenementen zoals de NK’s Allround, Afstan-
den, Sprint, Marathonschaatsen, Short track en Kunst-
rijden. Eerder dit jaar sloot de NOS al een contract met de
Internationale Schaatsbond (ISU) over de World Cup-
wedstrijden. Die zijn ook tot en met 2006 te zien bij de
NOS.  De NOS beschikt nu over de rechten op bijna alle
relevante schaatsevenementen. Alleen de onderhande-
lingen over de uitzendrechten voor de Europese en We-

reldkampioenschappen All round, Afstan-
den en Sprint zijn volgens een woordvoer-
ster van de NOS nog niet afgerond.

DI 15 APRIL: Radio Nederland Wereld-
omroep heeft een nieuw reorganisatieplan
gepresenteerd. Een eerder voorstel kreeg
in januari weinig steun van het personeel
en de vakbonden, onder meer omdat er
tientallen arbeidsplaatsen zouden verval-
len. In het nieuwe plan vervallen in prin-
cipe 17 arbeidsplaatsen, en wordt drieën-
half miljoen euro bezuinigd. De besparin-
gen worden onder meer bereikt door een
vermindering van de Nederlandstalig ra-
dio-uitzendingen overdag naar Europa.
Verder stopt de Wereldomroep met het te-
levisieprogramma Studio NL, dat wordt uit-
gezonden via de Nederlands-Vlaamse
satellietzender BVN. De uitzendingen in
andere talen worden teruggebracht, maar
anders dan in het vorige plan worden geen
taalafdelingen geschrapt. In het
reorganisatieplan is ook geld vrijgemaakt
voor nieuwe activiteiten, waaronder een
Arabische website gericht op het Midden-
Oosten. De wijzigingen moeten ingaan in
2004.

DI 15 APRIL: En dat in Vlaanderen niet
altijd even hard wordt gewerkt bleek op
deze dag in 1986 toen de Belgische rege-
ring besloot een deel van de kosten te
vergoeden van schadeherstel van de
antennemast van Radio Luxembourg in
Dudelange. Een toestel van de Belgische
luchtmast was er tegenaan gekomen. Let
wel, het ongeluk vond plaats op 31 juli
1981.

WO 16 APRIL:
Wat gaat de
tijd toch snel
als je beseft
dat het al 17
jaar geleden is
dat het Radio
Monique Al-
bum uitkwam..
Ja, inderdaad nog een LP. Een project van
Ron West en Walter Simons die destijds
bij het station werkzaam waren. Leuke LP
met een opmerkelijk vooruitzicht. Een loop-
tape opname was er gemaakt in het Ne-
derlands en het Engels voor het geval ooit
de autoriteiten er toe over zouden gaan
het schip in beslag te nemen.
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DO 17 APRIL: Ja, de toen 28-jarige Dieuwertje
Blok kreeg een eigen televisieshow. Op dat mo-
ment werkte ze al acht jaar binnen de omroep
achter de schermen bij de KRO en vervolgens als
presentatrice van een eigen programma over film
en videonieuws bij de VARA. Ze bleef nog jaren
in beeld en sommigen werden zo verliefd op haar
dat ze er een song over schreven en die weer
opnamen.

DO 17 APRIL: Vandaag de uitslag van de verkie-
zing van ‘Het beste Nederpopalbum aller tijden’ in
Schiffers.fm. Tussen 15 en 16 uur wordt de Top
10 gedraaid, welke hieronder nog eens op een
rijtje wordt gezet.

VR 18 APRIL: Leefbaar Rotterdam heeft totaal
bezwaar tegen overname van het noodlijdende
Stadsradio door Radio Rijnmond. Maar ook om in-
houdelijke redenen ziet men niets in het plan. Bo-
vendien is men van mening dat de regionale om-
roep helemaal geen geld heeft om het station over
te nemen. En derhalve heeft Leefbaar Rotterdam
geadviseerd aan burgemeester en wethouders
het plan niet in stemming te brengen.

ZA 19 APRIL: Op Radio Luxembourg was op
deze dag in 1986 Ed Stewart te gast als ‘Legend’.
In de jaren zestig werkte hij enige maanden eer-
der voor het station en wel als presentator van
gesponsorde programma’s. Hij was dus nooit in
Luxembourg.

ZO 20 APRIL: We brachtten in 1986 ook onzin-
nige berichten. Zo wisten we in de rubriek ‘Nieuws
uit Frankrijk’ te melden dat het televisiekijken een
verslaving was geworden die een hogere per-
centage had dan de verslaving aan drank en
rookgerei. De enige oplossing was, volgens de
autoriteiten, een televisievrije dag per week in te
voeren, zodat de verslaving kon worden
ingedamd. Waarschijnlijk was de combinatie van
drinken, roken en kijken dermate aangenaam want
die televisievrije dag is er nooit gekomen.

MA 21 APRIL: Officieel werd bekend gemaakt
door minister Elco Brinkman dat per ingang van 1

juli 1987 de provincie Zuid
Holland als eerste provincie
twee regionale omroepen rijk
zou zijn. Tot aan die datum
had men in 1986 nog volop
de tijd tot inrichting van een
studiocomplex voor Radio
West. De andere omroep
was en is Radio Rijnmond,
met dit verschil dat anno

2003 beide omroepen de toevoeging RTV gebrui-
ken omdat ze al weer jaren lang ook regionale
televisie-programma’s verzorgen.

DI 22 APRIL: Maar er gebeurde meer op ministe-
rieel front. Brinkman maakte namelijk ook bekend
dat Nederland zowaar een derde televisienet zou
krijgen. Het zou wel op zich laten wachten want
de te bouwen zeven zenders werden bij Philips
besteld. De onderneming stelde namelijk direct dat
levering pas in de tweede helft van 1988 plaats
zou gaan vinden.

WO 23 APRIL: Opmerkelijk bericht in Freewave
en wel dat de firma Awi aan de Kruisweg in
Haarlem als eerste aan het experimenteren is met
ontvangst van meerdere satellietsignalen via een
schotel, die voor de consument binnenkort (1986)
beschikbaar komt. Vooral zou het nieuwe speel-
tje gemakkelijk zijn in die gebieden van Nederland
waar geen kabel beschikbaar komt.

DO 24
APRIL: In
1986 kwam
men bij de
Voice of
Peace op
het idee kin-
deren te la-
ten protes-
teren tegen
de oorlog.
D e r h a l v e
diende al
het speel-
goed dat
maar enigs-
zins op ‘oorlog’ was uitgebracht te worden inge-
leverd voor massale vernietiging. De burgemees-
ter van Tel Aviv bleek een fel tegenstander want
de vernietiging zou tot grote agressie oproepen.

ZA 26 APRIL: In het televisieprogramma ‘De grote
verwarring’ bij de VOO in 1986 een leuke docu-
mentaire omtrent het radio gebeuren in Ierland.
Vele stations werden er illegaal tijdelijk getole-

1  Ilse DeLange - World Of Hurt (1998)
2  Bløf - Blauwe Ruis (2002)
3  Acda & de Munnik - Acda & de Munnik (1997)
4  Anouk - Together Alone (1997)
5  De Dijk - Niemand In De Stad (1989)
6  Marco Borsato - De Waarheid (1997)
7  Doe Maar - Skunk (1980)
8  Boudewijn de Groot - Hoe Sterk Is De Eenzame

Fietser (1973)
9  Golden Earring - Moontan (1973)
10 Frank Boeijen Groep - Welkom In Utopia (1987)
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reerd. Hieronder de stations van
Robbie Dale en Chris Cary. Jan de
Hoop bezocht speciaal voor de
VOO het hoofdkwartier van
Sunshine Radio en sprak er met
Robbie Dale.

ZO 27 APRIL: In 1986 overleed aan
de gevolgen van Leukemie de toen
68-jarige Lou van Burg. Hij was van
origine Nederlander en maakte een
mooie radiocarrière waarbij hij on-
der meer bij Radio Luxembourg
vele luisteraars had. Hij vond het
grote geluk in Duitsland waar hij een
miljoenenpubliek had met onder
meer het programma ‘Het Gulden
Schot’.

MA 28 APRIL: Lex Harding maakte
in 1986 bekend dat men bij de
omroepcommissaris een verzoek
had ingediend tot het mogen run-
nen van een 24-uurs radiostation
dat in de toekomst via de satelliet
moest gaan uitzenden met de tele-
visie-uitzendingen van Europa TV
als uitgangspunt. Tja, toen was er
nog echt sprake van een goede or-
ganisatie bij Veronica.

DI 29 APRIL: Er is vandaag gebak
bij Business Nieuws Radio en wel
vanwege het feit dat Ron Bisschop
zijn 49ste verjaardag viert. En de
KNVB maakt in 1986 bekend dat
men in Sky Channel waarschijnlijk
een nieuwe partner had gevonden
voor het verspreiden van complete
wedstrijden. Een contract met
FilmNet zou veel minder waard zijn
geweest.

WO 30 APRIL: Ja, een heuse ei-
gen station voor de seksuele min-
derheden. Op die manier werd het
station M/V-S aangekondigd, dat
met ingang van 30 april 1986 ging
uitzenden via de FM in onze hoofd-
stad. Paul Haenen werd die dag
veertig en was zeker bij de ope-
ning van de studio aanwezig. Maar
hoe het verder met het station is
gegaan is ons totaal onduidelijk.

MICHELL VAN HOOFF
EN HANS KNOT

Met dank aan: Ton van Draanen

Nieuws uit Engeland

MusicMann
Velen denken dat het lange golfstation, dat vanaf
het eiland Man actief mag worden, spoedig zal
beginnen met uitzendingen. Van sommige lezers
ontvingen we zelfs al berichten dat men test-
tonen heeft gehoord. We kunnen U melden dat
Rusling ons heeft verklaard dat niet eerder dan

eind dit jaar, dan wel begin 2004 zal zijn alvorens de zender zal
worden geactiveerd. Omtrent de programmering en het format
kan worden gesteld dat men zich zal richten op de leeftijds-
groep tussen 29 en 55 jaar. Verder zal er gezwegen worden
over het format daar men anders bang is dat een bestaand
station er mee van door zal gaan, alvorens men zelf in de ether
is. Wel kan worden gemeld dat het te hanteren format nergens
elders in Groot Brittannië wordt gehanteerd.

REDACTIE RADIO MAGAZINE

Nieuws uit Amerika

Stopgezet
Het is sinds april niet meer mogelijk via internet naar de belang-
rijkste radiostations uit New York, waaronder Z100, te luiste-
ren. Men heeft de activiteiten stopgezet omdat er met de auteurs-
rechtenorganisatie RIAA geen goedkope overeenkomst kon
worden gesloten. In de toekomst, als men was
doorgegaan, had men apart voor iedere luis-
teraar per song moeten betalen. Allerlei juridi-
sche kopstukken hebben zich over de zaak
gebogen maar er was geen andere regeling
mogelijk. Niet alleen in New York maar ook we-
reldwijd werd er vaak en langdurig op de uit-
zendingen van de top stations uit New York
afgestemd via internet.

Nieuwe  eindverantwoordelijke
President Bush heeft de benoeming bekrachtigd van de nieuwe
directeur voor ‘Cuba Broadcasting’, die daarmee eind-
verantwoordelijke is geworden voor de radio en televisie-uit-
zendingen van Radio en TV Marti. Het gaat daarbij om Pedro
Roig, die geboren is op Cuba en voorheen een advocaten-
kantoor runde en tevens het programma ‘Public Affair’ presen-
teerde op Radio Marti.

CNBC opgericht
Nee, dit is geen flashback. In een gezamenlijk persbericht heb-
ben WestWood One en CNBC bekend gemaakt dat men CNBC
Business News Radio hebben opgericht. Sindsdien wordt een
groot aantal radiostations ieder uur gevoed met een één minuut
durend financieel verslag. Het gaat er iedere werkdag tussen 5

NIEUWS UIT ENGELAND

NIEUWS UIT AMERIKA
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vrouw in het land weer enigszins omhoog te bren-
gen. Het station is financieel mogelijk gemaakt door
de UNESCO en verzorgt de uitzendingen via de
FM.

Toch weer Praag
Zoals al eerder door me gemeld is de huur voor
het gebouwencomplex, dat in het Tsjechische
Praag wordt gebruikt door Radio Free Europe en
Radio Liberty, met ingang van 1 april 2004 opge-
zegd. Dit betekent dat men op zoek moest naar
een nieuwe locatie. Er werd in Amerikaanse radio-
kringen zelfs al gesproken over de verhuizing
naar een Turkse plaats. Alle stafleden bij beide
stations staan echter een langdurig verblijf voor
ogen in Praag en zijn driftig op zoek naar een
nieuwe locatie die geschikt is. In deze kan ik dus
alleen maar zeggen: wordt vervolgd.

Uitbouw
De Russische Staatsradio, vrij vertaald ‘De Stem
van Rusland’, maakt steeds meer gebruik van
haar faciliteiten in Duitsland. Het zenderpark Ber-
lijn wordt momenteel 24 uur per etmaal gebruikt
voor Duitstalige uitzendingen. Daarnaast worden
ook nog middengolfzenders ingezet, evenals men
het gebruik van internet voor verspreiding van
signalen niet schuwt. Ook vanuit het zenderpark
in Jüllich worden vele uren aan programma’s per
kortegolf richting het Midden en Verre Oosten uit-
gestraald.

In een andere rubriek
Broer Hans heeft het in zijn terugblik op 1991 al
even gehad op de vermeende samenwerking via
de kortegolf van de Scandinavische landen des-
tijds. Dit bracht mij op gedachte even te melden
dat iedere zaterdag Skandanavian Weekend Ra-
dio actief is. Een etmaal lang is men via verschil-
lende frequenties actief. Dus probeer maar eens
de volgende: 5980,5990, 11690 en 11720 kHz.
De uitzendingen worden met 50 Watt verzorgd
vanuit het Finse Virrat.

JELLE KNOT

uur in de ochtend en 10 uur in de avond uit.

Nog steeds slechts
Het percentage aan vrouwen binnen de Ameri-
kaanse radio-industrie is nog steeds rampzalig te
noemen. Momenteel is slechts 10% van het aan-
tal presentatoren van het vrouwelijke geslacht,
hetgeen slechts 2% meer is dan tijdens een me-
ting van enkele jaren geleden. Wat betreft het
voeren van de titel ‘Program Director’ ligt het iets
beter. Bij die ondernemingen die meer dan 50 sta-
tions in hun bezit hebben, is het aantal vrouwe-
lijke PD’s 20%. ABC heeft 41 radiostations en 14%
wordt geleid door een vrouw. Wel ligt Clear
Channel Communications, dat liefst 824 radiosta-
tions in bezit heeft, scheef. Slechts 8% van de
PD’s is vrouw.

JAN HENDRIK KRUIDENIER EN RENE BURCKSEN

nieuws de wereld rond

Feba Radio
VT Merlin Commu-
nications heeft een be-
langrijk contract gete-
kend met de religieuze
omroeporganisatie Feba Radio. Hiermee zal Merlin
via haar zenders de programma’s van de organi-
satie in ieder geval richten op de belangrijkste
doelgebieden van Feba, te weten het Midden
Oosten, Centraal Azië en Afrika. Dit alles via de
middengolf. Men zal in totaal 15 uur per dag aan
programma’s via diverse frequenties voor Feba
Radio gaan uitstralen.

Ieder jaar weer raak
En dan doel ik  op een recordverbetering die er
wordt gehaald als het gaat om het grote aantal
brieven dat er ter redactie op de tafel komt bij
China Radio International. Faxen en e-mails wor-
den er wel bijgeteld. Men komt uit op 1.015.500
reacties in 2002. En dat zijn de reacties die uit de

gehele wereld
werden ontvan-
gen.

Speciaal voor vrouwen
In Afghanistan is een radiostation haar uitzendin-
gen begonnen onder de naam ‘De Stem van de
Vrouw’. Het is bedoeld zich 100% te richten op
de vrouwen in het land die de afgelopen decen-
nia op een wrede wijze zijn onderdrukt door het
Taliban regime. Met de programma’s proberen de
vrouwelijke medewerkers het moraal van de

NIEUWS DE WERELD ROND
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AFSCHEID VAN GOOD GUY HARRY HARRISON

Recentelijk nam, na een periode van liefst 44 jaar van
radio maken in The Big Apple, Harry Harrison afscheid
van zijn groot luisterpubliek in New York en omgeving.
Een deel van zijn laatste programma werd uitgezon-
den vanuit The Museum of Television and Radio in
New York, en terecht. Harrison, die bij alle grote sta-
tions heeft gewerkt is één van de weinige toppers bin-
nen de New Yorkse radiowereld, die blijvend in de
miljoenenstad is gebleven. WMCA, WABC en WCBS –
om maar drie stations te noemen, maakten gebruik
van zijn toptalent.

Harry Harrison, die bij zijn radioaanhang ook bekend stond als
de ‘Morning Mayor’ begon zijn radioloopbaan eigenlijk in zijn
geboortestad Chicago in de staat Illinois. Op 14 jarige leeftijd
was hij gekluisterd aan bed als gevolg van een reumatische
ziekte. Uur in uur uit lag hij naar de radio te luisteren hetgeen
het begin van de grote liefde voor deze vorm van amusement
werd. Hij at als het ware alle teksten, die hij via zijn ontvanger
hoorde, op. Nadat hij zich beter voelde benaderde hij de lei-
ding van het station WJJD.

Daar adviseerden ze hem de gaan solliciteren bij een educa-
tief radiostation WBEZ, waarbij de contacten werden gelegd
door de directeur van WJJD. Als we het over Chicago hebben
uit de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw en
het onderwerp radio, dan valt meteen de naam van WCFL.

Een topstation
waar Harry ver-
volgens aan het
werk kon om nu
en dan tijdens
de zomervakan-
tie als invaller
programma’s te
presteren. De
zomer duurde
erg lang, want
liefst acht maan-
den was Harry
Harrison via
WCFL bijna ie-
dere dag wel te
beluisteren.

Daarna deed hij
ook meteen
te lev is iewerk
en was hij
p r o g r a m m a -

directeur van een radiostation in
Peoria (WPEO). Tevens was hij pre-
sentator van het ochtendprogramma,
dat nummer één in de regionale
luisterlijst was. Maar dan hebben we
het over 1958 en daar noemde hij
zich al de ochtendburgemeester op
de radio. Binnen zes maanden na zijn
komst was het station al nummer 1 in
de luistercijfers.  Zijn grote, eerste
stap maakte Harrison eind 1959 toen
hij naar WMCA in New York vertrok,
waarbij de leiding hem zelf bena-
derde gezien zijn enorme succes-
sen bij WPEO.

Bij WMCA presenteerde hij eerst een
middagprogramma waarin onder
meer het item ‘Housewife Hall of
Fame’. Op een slimme wijze werd
iedere dag een vrouw, die op de een
of andere manier iets bijzonders had
gedaan, bijgeschreven in de ‘Hall of
Fame’. Natuurlijk een prachtige ma-
nier om de vrouwelijke luisteraar in
New York naar WMCA te trekken,
want er werd breeduit gepraat over
de ‘onderscheiding’. Niet de man,
maar de vrouw kreeg de nodige aan-
dacht in de begin jaren zestig van de
vorige eeuw. Daarna werd Harrison
natuurlijk onderdeel van ‘The Good
Guys’, zoals WMCA op een bepaald
moment het team van presentatoren
noemde, hetgeen ook veelvuldig via
jingles in de programma’s was terug
te horen op het station. In 1965 en
1966 was het Harry Harrison die
twee keer live verslag deed vanaf

AFSCHEID VAN ‘GOOD GUY’
HARRY HARRISON
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het podium van de stadions, waar The Beatles in Amerika
optraden. Zoals een aantal andere deejays de naam ‘De Vijfde
Beatle’ claimde, werd dit ook toegewezen in promospots aan
Harry Harrison.

Harry in het midden, omringd door o.a. de Beatles

Over zijn tijd bij WMCA heeft Harry zelf zo zijn herinneringen:
‘We hadden prachtige promoties op het station. We lieten aller-
lei plannetjes los op de luisteraars om ze zo veel mogelijk te
betrekken bij het station. Maar ze moesten er wel wat voor
doen. Verplaats je dan maar even naar het midden van de
jaren zestig en we nodigden de luisteraars gewoon uit voor
een picknick . Ze moesten er zelf achter komen waar we deze
zouden houden en in de programma’s kregen ze allerlei hints,
waardoor ze er wel achter kwamen. Gevolg was dat er dui-
zenden op deze happening afkwamen en de politie werd in-
gezet om de orde te behouden. Bij WMCA werkte hij samen
met andere toppers als B Mitchell Reed, Johnny Dark, Dan
Ingram en Jack Spector. En dat allemaal via een krachtige
‘50.000 Watts of Music Power’ en onder de bezielende leiding
van programmadirecteur Joe O’Brien.

Hij zou het tot 1968 uithouden bij WMCA om vervolgens deel uit
te maken van een ander zeer prestigieus samengesteld
deejayteam. WABC werd zijn werkgever, waarbij hij de ontbijt-
show kreeg toegewezen. Het was programmaleider Rick Slar
die met een probleem zat toen zijn ochtend jock Herb Oscar
Anderson (andermaal een grootheid) besloot op te stappen
om elders emplooi te vinden. Gevolg was het inhuren van
Harry Harrison om de lege plek in te nemen. Andermaal waren
het de vrouwelijke luisteraars die vol bewondering zijn grap-
pen en grollen aanhoorden en veelvuldig het station belden om
toch maar even persoonlijk de stem van Harry te kunnen ho-
ren, zonder dat ze door hem via de radio tegelijk met al die
andere vrouwen werden aangesproken. Een vast item in het
programma was op de doordeweekse dagen ‘Zipper Routine’.
Rond die tijd stemden liefst vier miljoen luisteraars dagelijks op
zijn programma af.

Harrison zou het tot eind 1979 bij
WABC uithouden. Het waren vooral
de eind jaren zestig en de begin ja-
ren zeventig van de vorige eeuw dat
WABC het topstation van New York
was. Als je in Nederland sprak over
Top 40 Radio werden er maar een
paar radiostations in Amerika altijd
genoemd, namelijk KFRC, KLIF en
WABC. Hij wist de juiste balans in
zijn programma te brengen waarbij
de jeugd werd gebonden aan WABC
als hét Top 40 station uit de regio.
Tegelijkertijd werd niet alleen de jeugd
maar vervolgens ook de ouders door
zijn krachtige presentatie getrokken
om vrijwel dagelijks af te stemmen
op zijn show. Maar in de eind jaren
zeventig veranderden de tijden en
waren het vooral moeilijke jaren voor
de stations die hun uitzendingen via
de middengolf verzorgden. Tot ver-
driet van zijn luisteraars was in no-
vember 1979 zijn laatste show via
WABC te horen. Vier maanden was
het vervolgens stil voor de burge-
meester.

‘Iedere dag zal als een dierbaar ca-
deau moeten worden uitgepakt’ was
de mening van Harry Harrison en
derhalve was het vanaf maart 1980
vijf dagen per week plezier op WCBS
FM, waar hij een nieuwe werkgever
vond. Samen met zijn speciaal sa-
mengesteld team was hij op
maandagmorgen al om vijf uur te
beluisteren en de andere dagen, tot
en met vrijdag, vanaf half zes. In de
show, die duurde tot 9 uur in de och-
tend, was er alleen maar aandacht
voor oude muziek, aangevuld met
nieuws, sport, weer en verkeersin-
formatie en bovenal ochtendglorie.
Voor vele gezinnen was hij gewoon
onderdeel van het ochtendritueel en
zat hij als het ware aan bij de ontbijt-
tafel. De Morning Mayor Harrison
heeft ook een eigen gezin, be-
staande uit vrouw Pretty Patti en vier
kinderen. Zijn grote hobby is het hou-
den van honden, waarvan hij vele
exemplaren bezit.

Ik noemde al even de slogan van ‘de
dag uitpakken’ maar Harry had, zo-
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als meerdere van zijn tijdgenoten, vaste one liners die regelma-
tig in zijn programma’s terugkwamen en gezien moeten wor-
den als onderdeel van de persoonlijkheid. Bij velen is dit niet
storend, bij weinige deejays hoogst irritant. Gelukkig voor Harry
was het voor hem positief. Andere slogans die hij gebruikte
waren bijvoorbeeld: ‘Stay well, stay happy, stay right here’
(bijna een verplichting om wel te blijven luisteren). Verder: ‘Harry
Harrison wishing you the best... that’s exactly what you
deserve’.

Maar wat is nu eigenlijk de reden dat de luisteraars al die de-
cennia zo intens naar Harry Harrison hebben geluisterd? Hij-
zelf zei daar enige jaren geleden over in een interview: “Ik ben
waarschijnlijk gewoon mezelf gebleven en ben gelijk aan de
luisteraars gewoon een gemiddelde inwoner van New York. Ik
breng een deel van mijn tijd door met mijn lieve familie. Ik ga naar
de bioscoop, lees boeken en doe alles wat de gemiddelde
mens ook doet. Bovendien praat ik daar ook vrijuit over in mijn
programma’s.

Maar dat anderen daar anders overdenken mag blijken uit het
volgende. In 1997 besloot de toenmalige burgemeester Rudolph
Guilani hem uit te nodigen op 25 april en tot groot genoegen van
Harry Harrison, die in zijn loopbaan tal van onderscheidingen
had ontvangen en bovendien duizenden artiesten voorbij heeft
zien komen en persoonlijk heeft ontmoet, kreeg hij de mooiste
onderscheiding, die hij ooit had kunnen ontvangen. De burge-
meester riep namelijk vanaf dat moment de legendarische dag
25 april uit tot een jaarlijkse happening: ‘The Harry Harrison
Day’.

Even terugkomend op de radiostations waar Harry grootse
jaren heeft meegemaakt: WMCA bestaat onder dezelfde call
letters al sinds 1925 en bezet al sinds 1928 dezelfde frequen-
tie, namelijk de 570 kHz. In 1970 werd van format veranderd
naar ‘All Talk’. Sinds september 1989 is het een religieus sta-
tion. WABC, ook bekend als Music Radio 77 gebruikt de 770
kHz en is heden ten dage een NewsTalk station. WCBS zendt
het oude programma via de FM in New York uit en heeft als
slogan ‘The station with the 1001 songs of the century’.  Een
prachtige site, tenslotte, waar veel herinneringen aan The Good
Guys en Harry Harrison worden opgehaald, is te vinden op:
http://musicradio.computer.net

Tijd om je archief in te duiken en te
kijken of je een opname in je bezit
hebt. Vervolgens in je agenda voor
het komende jaar de 25ste april mer-
ken dat je deze opname weer draait
want voor de rest is Harry Harrison
niet meer dan een zeer goede herin-
nering voor miljoenen luisteraars.
Zondermeer een uitstekende ‘Good
Guy’.

HANS KNOT

Harrison tijdens zijn laatste show 19-3-2003
© Paul Scharff

Reactie op verhaal Rob Olthof in-
zake Radio Caroline

Rob Olthof, voor intimi Ollie, heeft
weer een hele fraaie column ge-
schreven in het vorige nummer. Hij
pleitte onder meer voor een midden-
golffrequentie voor Radio Caroline
Nederland. Hij vindt dat Sietse Brou-
wer en de zijnen maar het ‘mana-
gement’ van de Engelsen moet over-
nemen, want het blikkerige geluid
van Caroline irriteert hem ook al
mateloos. Helaas is dit volgens Rob
een dagdroom want de horizon
houdt voor de Engelsen immers op
bij de kust en wonen er op het con-
tinent  alleen maar ‘bosjesmannen’ .

Daarmee slaat Rob  wel de spijker
op zijn kop. De geschiedenis heeft
geleerd dat als de Engelsen Caroline
‘runnen’ het gewoonweg niet lukt.
Radio Caroline mag dan wel een
geweldige ‘naam’ hebben’, maar la-
ten we nu eens de realiteit onder
ogen zien. Het station was meer
‘off-air’ dan ‘on-air’. Zonder de fi-
nanciële injecties van Belgische of
Nederlandse organisaties zou het
station het niet zo lang hebben ge-
red en bijvoorbeeld in 1984 al heb-
ben moeten stoppen. Radio Monique
stortte toen weer heel veel centjes
in Ronan’s bodemloze put.

We zijn nu ‘bijna’ veertig jaar na de
eerste uitzending van Radio
Caroline. Het medialandschap is
ondertussen ingrijpend veranderd
en wie zit er anno 2003 nog te
wachten op ‘een’ Radio Caroline op
middengolf?  De luistercijfers van
Radio Caroline via de satelliet val-
len al erg tegen. Laat Sietse toch
verstandig zijn en  eerst eens laten
onderzoeken of er nog wel een
markt voor bestaat, want de luiste-
raar is tegenwoordig lang niet meer
zo trouw aan een radiostation. Dat
bleek ook toen Radio Caroline in
1983 met veel ‘tamtam’ weer terug-
kwam in de ether en een desas-
treus openingsuur liet horen in de

ROB SLAAT DE
SPIJKER OP ZIJN KOP
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presentatie van Tom Anderson. Uit onderzoeken
is gebleken dat ruim 80 procent na de eerste dag
al afhaakte. De Caroline luisteraar van 1966 hield
toch van andere muziek.

En zo zal het ook met Caroline Nederland  gaan.
De naam alleen staat niet garant voor een suc-
ces. Zitten de ‘die hards’ nog daadwerkelijk te
wachten op ‘the return’ van Radio Caroline..?

LEENDERT VINGERLING

Allereerst gaan we deze maand maar weer eens
naar buurland Duitsland en nemen een bezoekje
aan een station dat voor Sachsen en een deel
van Brandenburg actief is: www.orb.de

Een ander site uit Duitsland, die we willen meld-
den, is: www.rockfun24.de

Uit Kiel is afkomstig Delta Radio  Men heeft ook
een aardig site: www.deltaradio.de

In München is sinds enkele maanden een digitaal
radiostation actief. Men gebruikt een niet origi-
nele naam, namelijk Nova Radio:
www.novaradio.de

Tenslotte als het om Duitsland gaat een station
waar Hans naar luistert als hij jaarlijks in Rostock
vertoefd: www.ostseewelle.de

Dan andermaal een voormalige zeezender deejay
met een eigen site, de voormalige Atlantis deejay
Eddie Austin: www.eddieaustin.com

Dan een aantal sites die ook erg interessant zijn.
Allereerst de site van de aloude, zeer bekende
landpiraat Radio Jackie: www.radiojackie.com

Aan te raden valt ook op de volgende site een
kijkje te nemen: www.radiointel.com

En als je dan toch bezig bent, kijk ook even op:
http://home.snafu.de/wumpus/indexd.htm

De prachtige site van de Duitse DX club is het de
moeite van het bezoeken ook waard:
www.addx.de

Ach en of je nu een half uur surft of een uur,
maakt niet uit en dus neem de volgende site ook
even mee:
http://home.houston.rr.com/edmayberry

VERVOLG VAN DE TIPS OP
PAGINA 32

In de zestiger tot en met de tachtiger jaren van de
vorige eeuw zijn er honderden radiomakers ge-
weest, die hun loopbaan begonnen zijn in de
‘kweekvijver’ die de schepen in internationale wa-
teren ook wel worden genoemd. Waar krijg je niet
een betere opleiding dan dat je er bij wijze van
spreken 24 uur per etmaal aanwezig bent? Juist,
bij de zeezenders. Tenminste als je bij een station
werkt, waar je de mogelijkheid krijgt om op het
zendschip te mogen werken. Maar toch zijn er
ook verschillende programmamakers geweest, die
aan land hun programma’s opnamen en vooral
door de intensiteit van het programma maken be-
ter werden geschoold dan een gemiddelde radio-
maker uit die tijd.

Uiteraard komt er ook de kwestie van nieuwsgie-
righeid om de hoek kijken. Is de radiomaker in
kwestie eigenwijs of niet. Wil hij ook van zijn di-
recte collega bij het station iets opsteken. Wil hij
(zij is ook wenselijk maar helaas té weinig waar-
heid geworden op de zeezenders) bereid zijn om
programma’s van collega’s op andere stations op
te nemen en te beluisteren om op die manier iets
bij te kunnen schaven. En bovenal is de deejay
van plan het voorstel van zijn programmaleider,
om vooral regelmatig zijn eigen shows op te ne-
men en kritisch te beluisteren, na te volgen. Wel,
het is gelukkig in grote mate destijds allemaal ge-
daan en gebeurd, hetgeen een prachtige hoe-
veelheid aan deejays en presentatoren heeft op-
geleverd. Dit geldt zowel voor Groot-Brittannië,
België als Nederland.

Een deel van deze mensen is na hun radioperiode,
dan wel via een tussenperiode, aan de slag ge-
gaan binnen de televisiewereld. Ook is er een
hele kleine groep die al enige televisie-ervaring
had opgedaan, alvorens het avontuur te zoeken
op zee voor het maken van eerlijke, open, radio-
programma’s. Leendert Vingerling deed recente-
lijk in een nieuwsgroep een oproep aan de lezers
om een aantal van deze mensen te noemen, waar-
bij hij enkele voorzetten van personen gaf. Wat hij
niet wist was dat Hans Knot al geruime tijd een

INTERNET SURFTIPS



Freewave 355 - 23

kaartsysteem had ingericht met daarop de men-
sen die zowel voor zeezenders als voor televisie-
stations hadden gewerkt. Gezamenlijk leverde dit
het volgende overzicht op.

RADIO ANTWERPEN - Laten we eerst eens kijken
naar onze benedenburen. Reeds in oktober 1962
was daar een zeezender voor de kust actief onder
de naam Radio Antwerpen vanaf de MV Uilen-
spiegel. Het betrof een betonnen boot en of dat
eigenlijk wel zo’n goed idee was lijkt een vraagte-
ken te zijn. In een zware storm kwam het zend-
schip, dat zowel via de 1492 kHz en zeer kort ook
via de 7600 kHz haar programma uitstraalde, op
16 december van dat jaar in een storm terecht. Het
schip was niet meer te redden en kwam op het
strand terecht in Zeeland (Retranchement). De res-
tanten werden pas in 2001 geruimd door de auto-
riteiten aldaar. Medewerker van het station was
onder meer Jos Jansen, die zijn loopbaan later
voort zou zetten bij televisie. Binnen de BRT en
de BRTN was hij actief. Hij werd zelfs nieuwslezer
en kwam recentelijk in 2003 te overlijden

CNBC - Een Engels
kindje had Radio
Veronica, waarvan we
een voormalig mede-
werker later in ons ver-
haal zullen doorlichten.
CNBC  was bedoeld om
zich te richten op zuid-

oost Engeland en Londen. Uiteraard met als doel
geld weg te troggelen bij de adverteerders. Men
had de foute man ingehuurd voor de acquisitie.
Volgens Bull Verwey zat de betreffende man meer
in de bioscoop en pub dan dat hij achter de re-
clame aanging. Bij het station was heel kort Keith
Martin (foto) actief. Na CNBC vertrok hij naar
Granada TV. Ook werkte hij voor ABC TV in Man-
chester. Radio 390 was de zeezender waar hij later
aan de slag ging.

RTV NOORDZEE - Recentelijk heb ik nog even
een aantal fotoalbums doorgelopen en toen kwa-
men we terecht bij het fotoboek met daarin de
bijna vergane portretten van enkele medewerkers
van Radio Noordzee en TV Noordzee, die beiden
in 1964 enkele maanden actief waren vanaf de
Noordzee en wel vanaf een kunstmatig eiland dat
in het Ierse Cork voor dit doel was gebouwd. Het
stond met poten op de bodem van de Noordzee
hetgeen weer tot een verbod leidde middels de
invoering van de anti-REM-Wet, die op 17 decem-
ber 1964 van toepassing werd. Midden in een
plaat van Anneke Gröhnloh werd het radiostation
uit de ether gehaald. De televisie was op dat mo-
ment niet in de ether. Maar in ieder geval twee
personen, die bij de organisatie actief waren, wil-

len we noemen. Immers ging deejay Bob naar
Veronica waar hij later als Rob Out het station als
omroep organisatie (VOO) zeer groot zou maken.
Maar tussendoor was hij met een eigen programma
kort te zien op de KRO televisie. Wat te denken
van ‘Hallo ik ben Sonja, uw Omroepster’. Sonja
van Proosdij ging van het REM-project naar de
AVRO en was ook daar op de televisie te zien.

RADIO INVICTA - Laten we nog
maar eens een klein stationnetje
in de spotlight zetten. Zeer laag-
vermogen en vooral lokaal gericht
vanaf Red Sands, een van de
Maunsel forten in de monding van
Theems. Van juni 1964 t/m 1965
was het station op tal van frequen-

ties actief, waarbij vaker niet dan wel de luisteraar
werd bereikt. De bekendste onder de programma-
makers werd later Ed Moreno. Niet alleen omdat
hij bijvoorbeeld ook zijn kunnen ging vertonen via
Radio 390 en Radio North Sea International. Aan-
genomen mag worden dat Ed Moreno (foto) de eer-
ste deejay was – die zonder eerdere ervaring – het
televisiescherm bereikte. Hij werd namelijk geno-
digd om regelmatig mee te doen in het programma
‘Thank You Lucky Star’ dat via de ITV (de commer-
ciële lokale televisie) al in delen van Engeland
was te ontvangen in de jaren zestig van de vorige
eeuw.

R A D I O
390 - We
h a d d e n
het al
even over
R a d i o
390. Daar
werkte ook
Mike Ra-
ven (op
foto met
Mandy Raven). Hij presenteerde er prachtige Rhytmn
and Blues programma’s en groeide naar eenzame
hoogte met een soortgelijk programma op BBC
Radio 1 in de eind jaren zestig. Maar Mike Raven,
die al jaren geleden is komen  te overlijden, heeft
veel meer gedaan. Hij produceerde diverse docu-
mentaires en regisseerde diverse griezelfilms. Een
deel daarvan verscheen ook via de televisie. Te
noemen is the serie ‘Monster’ en een trilogie over
‘Vampire’. Zoek zelf maar eens via ‘Google’ op
Mike Raven en je zal tal van mooie sites tegenko-
men. In 1997 kwam Mike, die inmiddels ook een
verdienstelijke beeldhouwer was geworden, te over-
lijden.

Goed, dan maar naar zijn toenmalige collega op
Radio 390, David Allen. David ging vervolgens
naar de BBC en de BFBS TV als ‘announcer’, of-
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wel man die de programma’s aan elkaar praatte. Heden ten dage
buiten beeld als zogenaamde ‘voice over’ actief. Alan Clark werkte
jarenlang  bij Meridian TV in Southampton en als presentator bij

Radio Nederland Wereld-
omroep. John Ross Barnard
(rechts op de foto met Keith Skues) begon
zijn televisiewerkzaamheden bij
BBCTV 2 in 1967, BBC TV 1
volgde in 1968. In 1969 vertrok
hij naar Manchester om eind-
redacteur nieuws te worden bin-
nen het BBC gebeuren en zo
kun je verder over hem een aar-
dig pagina vol schrijven. De laat-

ste jaren is John altijd zeer voornaam en vooral plezierig aanwezig
bij de RSL’s die er zijn van Wonderful Radio London.

RADIO SUTCH/CITY - We blijven even
bij de kleintjes van de Noordzee om
vervolgens over te stappen naar de
drie stations die de meeste mensen
hebben geleverd aan de televisie-
stations. Allereerst Radio City, een sta-
tion dat was voortgekomen uit Radio
Sutch. De man achter Radio Sutch,
Lord David Sutch, (foto) had zijn ei-
gen popgroep die hij wilde promoten
en derhalve zette hij Radio Sutch op,
vanaf één van de gevechtstorens in
de monding van de Theems. Zijn ma-
nager nam het station over en her-
noemde het station Radio City. Wel,
David Sutch haalde de televisie volop.
Onder meer in een film over beatmuziek, waarin David zichzelf
speelde en ook zijn moeder voorkwam. Maar bovenal haalde David
vaak de televisie als hij weer eens, verpakt in een leeuwenhuid of
luipaardhuid, op de televisie verscheen ter promotie van zijn ‘Mon-
ster Looney Party’. Tot aan zijn dood, enkele jaren geleden, deed
hij mee aan tal van lokale, regionale en nationale verkiezingen in
het land. David, die zijn fanclub had in een pub aan de Gwyder
Street in Cambridge, haalde veel publiciteit maar nooit een zetel.

Maar dan naar Tom Edwards, die bij Radio City als deejay begon.
Maar hij  was daarvoor al werkzaam bij Border TV als presentator
van het programma ‘Beat up the border’. Later, en dan hebben we
het over de periode na de zeezenders (als het om Tom gaat)  was hij
onder meer actief bij Harlech
TV en Thames Television.  Hij
werkte in de jaren tachtig ook
bij tal van stations in Californië,
waaronder Hollywood om ver-
volgens ook nog eens in Austra-
lië op dat gebied actief te zijn.
Daarna ging hij weer terug naar
Engeland waar Norwich de ba-
sis was voor verschillende pro-
gramma’s die hij presenteerde.

SWINGING RADIO ENGLAND/ RADIO DOLFIJN - Swinging Radio
England had tal van deejays en we lichten er even één uit: juist,

A l a n
Black .
Zie zijn
‘deejay
z i j n ’
m a a r
als een
s o o r t
van uit-
stapje,
want hij
was zo-
wel voor zijn periode op de
Laissez Faire als nadien actief in
animatie bij televisiestations. On-
der meer was hij intensief  be-
trokken bij  de productie van de
eerste versie van de tekenfilm van
The Beatles genaamd: ‘Yellow
Submarine’. The Laissez Faire,
het zendschip dat het onderko-
men was voor Swinging Radio
England, bracht ook andere sta-
tions in de ether als Britain Ra-
dio, Radio 355, Radio 227 en Ra-
dio Dolfijn. Lex Harding begon
daar zijn loopbaan en op hem
komen we later terug. Eerst wil-
len we even teruggrijpen naar
Peter van Dijk(en). Hij was de
rustigste stem van dat moment
op de radio en dan hebben we
het over 1966. Later was hij ac-
tief als omroeper bij de NOS.
Maar Peter haalde veel meer aan-
dacht met zijn prachtige stem als
inspreker van ‘tal’ en ‘tig’ docu-
mentaires die vooral over de na-
tuur gingen.

RADIO SCOTLAND - Een station
dat in Noord Nederland in verge-
lijking wonderbaarlijk kon worden
ontvangen tot in bijvoorbeeld
Amsterdam was Radio Scotland.
Na de close down van het sta-
tion, in augustus 1967, ging Mel
Howard terug naar Canada waar
hij tal van televisieprogramma’s
presenteerde. Paul Young was ook
nadien veelvuldig op de televi-
sie en wel als presentator van een
serie genaamd ‘Hooked on
Scotland’. Ook was hij visueel
aanwezig in ‘Another place,
another time’, een serie die een
aantal malen is onderscheiden.
Tevens heeft hij in tal van
bioscoopfilms opgetreden, maar



Freewave 355 - 25

uit de periode van Radio Monique
Luc de Rooy ofwel Luc Dardin
noemen. Anno 2002 was Luc nog
te horen als stem in Big Brother,
één van de meest scorende HMG
producties. Hopelijk horen we
hem nog eens terug, hoewel som-
mige collegae van hem dat be-
twijfelen. De zangeressen Connie
VandenBosch en Ria Valk had-
den het beeldscherm meerdere
malen gehaald voordat ze als
deejay aan de slag gingen bij Ra-
dio 558/819. In 1989 was er een
deejay op Radio 558/819 die via
de tapeservice van Kroon Music
Media programma’s aanleverde
onder de deejaynaam René
Plemp. Als figurant trad hij een
aantal malen op in ‘Baantjer’,
zelfs een keer als lijk.

Dan Jos van Heerden, ook hij
begon op zee en is al weer jaren
lang bij Radio 10FM actief. In de
begin jaren negentig is hij actief
geweest bij de EO en wel voor
het inspreken van documentaires.
En dan Rick van Houten van
Radio Monique, de stem van ‘Big
Diët’. Zijn echte naam is Erik
Holzhouwer en hij is ook de stem
bij veel ‘Tell Sell’ programma’s.
De laatste die we noemen is
Cobus Bosscha. Anno 2003 werkt
hij voor 3FM. Hij heeft menig sta-
tion als werkgever gehad. Radio
538, Holland FM, Veronica Hit-
radio en Radio Monique. Daar
werkte hij als deejay Peter de
Groot. In de nieuwe serie op de
televisie ‘Het gevoel van’ is hij te
zien als captain van één van de
deelnemende teams. Maar al
eerder was hij bij Veronica op de
TV in verschillende programma’s
te zien.

RADIO MI AMIGO - We hebben
straks de vier groten onder de sta-
tions, die heel wat medewerkers
naar de televisie hebben zien
gaan. Radio London, Radio
Veronica, RNI (Radio Noordzee)
en Radio Caroline. Maar eerst
nog even naar Radio Mi Amigo
want daar zaten ook enkelen die
het beeldscherm haalden. Aller-
eerst noemen we Marc Jacobs,
die voor RTL Veronique ging wer-

dat is voor een ander verhaal.

VOICE OF PEACE - Noord Nederland had ook eigenlijk de eerste
banden met de Voice of Peace. Het zendschip dat Abe Nathan
kocht, was de allerlaatste coaster die in Groningen werd gebouwd
voor de aanvang van de Tweede Wereldoorlog. Het kon het land
nog net verlaten voor de Duitse inval. In een later stadium werd het
schip ingezet voor het verspreiden van de Vredesboodschap. Eén
van de presentatoren had zijn radio-ervaring eerder opgedaan in
Groot Den Haag en Amerika en mocht na zijn Voice of Peace
periode als freelancer aan de slag bij de TROS. Hij heeft inmiddels
heel wat radiostations en televisiestations
afgewerkt. We hebben het over Kas
Collins ofwel Kas van Iersel die nog
veelvuldig op een relaxte en dus pret-
tige, manier is te zien op de televisie.

RADIO 270 - Ook een Nederlandse achtergrond, als het gaat om het
gebruikte schip, vinden we bij Radio 270 dat de Oceaan 7 ge-
bruikte. Een schip dat was aangekocht in Scheveningen. Wel, bij
Radio 270, dat ook meer regionaal gericht haar programma’s uit-
straalde, werkte onder meer Paul Burnett (foto). Hij was eens de

presentator van ‘The Miss
World Contest’, die wereld-
wijd via de televisie werd
uitgezonden. Maar hij deed
meer, in 1978 kreeg hij een
onderscheiding van ‘Pye
and Industry and TV Writers
Guide’ en wel die van de
beste nieuwe presentator op
de televisie van dat jaar.
Dan moeten we Garry

Zieler noemen, die als Guy Hamilton als deejay bekend was op
Radio 270. Hij was voor zijn periode op de Noordzee al televisie-
actief. Heden ten dage runt hij Zieler Media, een onderneming die
zendtijd verkoopt voor commerciële televisiestations. Een andere
Radio 270 collega, Phil Hayton, werkt heden ten dage als nieuws-
lezer voor BBC World TV. Mike Barron werkte bij tal van televisie-
stations, waaronder Tyne Tees en overleed in de jaren negentig
van de vorige eeuw.

RADIO MONIQUE/ 819/ 558 - Dan naar de jaren tachtig en een
bezoek aan de Ross Revenge. Vanaf dit schip werden niet alleen de
uitzendingen van Radio Caroline uitgezonden maar ook die van
onder meer Radio Monique, Radio 819 en Radio 558. Een aantal
medewerkers gleed ook de televisiewereld binnen. Allereerst meld-
den we de naam van één van de sympathiekste deejays uit die tijd:
Edo Peters. We kunnen hem heden ten dage
bij verschillende SBS6 programma’s horen
als stem. Met moderne woorden gesproken:
Edo is voice over. Programma’s als ‘De dieren-
kliniek’ en ‘De bevalling’ werden door hem
van klankkleur voorzien. Robert Jensen heeft
zijn eigen radio en televisieprogramma bij
Radio Noordzee en Yorin TV. In beiden wordt
hij onder meer bijgestaan door Jan
Paparazzi(foto). We kennen hem ook als
Sebastiaan Black vanaf de Noordzee. Zijn
ware naam is Jan Zwart. Verder kunnen we
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(foto) was in de jaren zeventig
via de ITV te zien in de toen
populaire kinderserie ‘Magpie’.
Tony Brandon, één van de eer-
ste Radio London deejays in
1964/65, werkte bij verschil-
lende televisiestations, waaron-
der Southern Television. Dave
Cash (foto), de andere helft van
het duo Kenny and Cash op
Big L, werkte onder meer bij
HTVin Bristol. Hij schreef een
eigen serie, die hij ook nog
eens presenteerde.  Terugkij-
kend op de loopbaan van Chris
Denning kun je stellen dat hij
in Kenia al de nodige ervaring,
op zowel radio als televisie, op-
deed alvorens bij Radio London aan de slag te
gaan.  Daarna zou hij nog vele radio en televisie-
stations aandoen. Bij de Coca Cola Company heeft
hij trouwens ook lange tijd gewerkt om commercials
te maken gericht op de kinderen. Heden ten dage
zit hij in Tsjechië. Een aantal jaren heeft hij er
gevangen gezeten in verband met pedofilie. Hij
kan het land niet uit want internationaal wordt hij
nog steeds gezocht wegens misbruik van kinderen
in andere landen.

We hebben Pete Drummond nog niet genoemd.
Want naast werk in Amerika was deze voormalige
Radio London deejay ook te zien bij BBC TV2 met
onder meer  de programma’s  ‘Disco 2’, ‘Sight and
Sound’ en ‘Rock goes to College’. Duncan
Johnson, die we ook weer tegenkwamen bij RNI
waar hij in 1970 zes weken lang werkte, stapte de
televisiewereld in via het produceren van
commercials. Dan ‘The Late Paul Kaye’. Hij was in
de jaren zeventig binnen de Independent Local
Radio actief maar  hij werkte ook bij Yorkshire TV
als omroeper. Red Deer in de staat Alberta was de
basis voor Lorne King en zijn televisiedebuut
maakte hij met het programma op CKRD TV. Het
heette ‘Noontime Nonsense’. Mike Lennox was
onder meer te zien in afleveringen van ‘Dr Who’,
‘The Bedford Incident’ en ‘A smashing time’,  een
televisiefilm waarin hij, juist, een deejay speelde.
Natuurlijk mogen we John Peel niet vergeten  die
in tal van documentaires over de geschiedenis van
de popmuziek was terug te zien. Mark Roman ging
in de jaren zeventig terug naar Australië en deed
daar niet alleen voice over werk voor televisie maar
trad tevens in het voetlicht in verschillende drama-
shows. In Adelaide was hij ondermeer presentator
van het avondnieuws. Hij was tevens de man die
de voice overs deed voor ‘40 Years of Pathé News’.
Ook produceert hij nog immer televisie-
commercials, die in tal van landen zijn te zien.
Dan natuurlijk Ed Stewart (foto), die het programma

ken en, samen met Catherine Keyl, destijds het
eerste dagelijkse ontbijtprogramma in Nederland
ging presenteren. Ook was hij nieuwslezer binnen
de RTL groep op het scherm en sprak hij tal van
documentaires in. Heden ten dage werkt hij in zijn
geboortestad Groningen, alwaar RTV Noord zijn
werkgever is en als stem veelvuldig is te horen op
de televisie.  (foto: Marc Jacobs en Hans Knot)

Frank van
der Mast
ging ook
naar RTL
en onder
zijn eigen
naam, Jan
de Hoop, is
deze Rot-
terdammer
veelvuldig

te zien als nieuwslezer. Bij RTL werkt trouwens bij
de nieuwsredactie ook Jan de Boer. Hij is onder
meer in de nieuwsprogramma’s met zijn prachtige
stem te horen. Zijn naam destijds was ‘Hugo
Meulenhoff’. Ruud Hendriks, ging via Radio Mi
Amigo, Radio Unique in Amsterdam en Radio
Caroline naar VOO. Nieuwslijn was het programma
waar hij voor werkte. Wel dient vermeld te worden
dat hij eerder, achter de schermen, zijn eerste te-
levisie-ervaring had opgedaan bij Studio Sport
van de NOS. Als stagiére had hij er gewerkt. Hij
was bij de VOO onder meer als ‘broekie’ te zien in
een reportage waarbij een portret werd neergezet
van Radio Paradijs. Maar hij viel ook in april 1990
in voor Marc Jacobs in de Ontbijtshow op
RTLVeronique. Het succesverhaal van Ruud
Hendriks is algemeen bekend. Zo werd hij later
directeur van NBC TV en was hij  werkzaam bin-
nen  de HMG.  Momenteel is hij eigenaar van
Radio Nationaal en geldbelegger. Peter van Dam
werkte voor tal van radio
stations in Nederland en
België en was televisie
actief als  voice over bij
de commerciële VTM.
Ton Schipper (foto)dient
ook vermeld te worden.
Zowel binnen de VTM als
andere stations is Ton in
beeld, zowel als buiten-
beeld, te zien en te ho-
ren (geweest).

RADIO LONDON - Dan de grote jongens, te begin-
nen bij Wonderful Radio London. Vanaf de MV
Galaxy heeft dit station de harten van vele jonge-
ren in de jaren zestig gewonnen met de vrije vorm
van radio, die in West Europa tot op dat moment
bijna ongehoord was. We hebben het nog niet
over kinderprogramma’s gehad. Wel, Pete Brady
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‘Exit Way Out’ presenteerde op
Rediffusion TV. We eindigen
met ‘the one and only’ Kenny
Everett. Wel eigenlijk de voor-
malige Radio London deejay uit
de zeezendergeschiedenis die
het meest populair is geweest.
De helaas te vroeg overleden
Kenny was in vele shows world
wide te zien, waarin hij tal van gekke typetjes neer-
zette. Hem zullen we niet snel vergeten.

RADIO CAROLINE - Dan over naar Radio Caroline,
want daar zijn ook de nodige deejays aan de bak
gekomen bij de televisie, waarbij ook weer een
aantal eerder televisie actief was dan via de radio.
Ach, we kunnen eigenlijk met iedereen beginnen
en kozen voor Tony Blackburn (links op foto met Colin

Nichol). Hij is recentelijk andermaal zeer populair
geworden middels ‘I’m a celebrity’ een programma
waarin de kijkers in Engeland weken lang in de
ban werden gehouden en Tony er afkwam als de
allerbeste. Gevolg veel publiciteit en gast-
optredens. Maar ook een documentaire waarin naar
voren wordt gebracht dat Tony Blackburn eigenlijk
meer een product van zichzelf is geworden dan
een lieve echtgenoot, vader, vriend en buurman.
Maar zijn eerste televisieoptreden maakte hij al in
de jaren zestig via het programma ‘Disc a go go’
dat werd uitgezonden via het lokale televisiestation
Bristol TV. Maar ga er maar van uit dat Blackburn,
die ook ‘Mr. Oneliner’ wordt genoemd in Engeland
en tevens bekend is om zijn typische haardracht, al
lang binnen is.

Dat overkwam ook een andere voormalige deejay
van Radio Caroline. Hij was in de jaren tachtig
actief op de MV Ross Revenge en dan hebben we
het over Paul McKenna. Hij is vermaard omdat hij
mensen onder bepaalde omstandigheden onder
hypnose brengt en ze van allerlei verslavingen af-
brengt. Maar ook op andere manieren heeft hij
‘helende’ begaafdheden. Aan de universiteit van
Lancaster werkt een naamgenoot van hem die op
zijn internetsite zelfs een verwijzing naar ‘onze
Paul’ maakt, waarin hij meldt dat de voormalige
Radio One en Chiltern Radio deejay niet dezelfde
persoon is als de man van de betreffende site.

Geen woord over Radio Caroline dus. Dixie Peach,
de eerste donkere deejay aan boord van de MV
Ross Revenge in 1983 was al vrij snel te zien op de
BBC TV als presentator van het programma Top of
the Pops.

Kris kras door meer dan 39 jaar Radio Caroline
levert de volgende op: Jeroen Woelwater, dan
wel Jeroen Soer. Hij zat maar even op de MV Mi
Amigo waar hij maar al te snel zeeziek werd in de
eind jaren zeventig. Gevolg was dat nog enige tijd
programma’s bij hem thuis werden opgenomen in
Delft. Heden ten dage is hij eindredacteur en di-
recteur bij de regionale omroep RTV West en is
inmiddels per 1 september aanstaande benoemd
tot directeur bij de VARA. Hij was bij tal van sta-
tions actief maar maakte zijn televisiedebuut op
Europa TV als veejay, gezeten achter een ‘desk’.
Sebastiaan Peters was in dezelfde periode actief
bij Radio Caroline. Eddie Keur is zijn echte naam.
Naast de VARA was er een aantal andere organisa-
ties dat dankbaar van zijn mooie stem als voice
over gebruik wenste te maken, terwijl hij ook een
eigen quiz presenteerde. Dan andermaal één uit
de hoek van 1979. Paul de Wit alias Erik de Zwart.
Natuurlijk kennen we hem van Radio 538 en nu
Radio Noordzee als directeur maar ook televisie
dient vermeld te worden gezien hij niet alleen te
zien was met onder meer de RABO Top 40 en
andere programma’s maar ook de leiding had bij
TMF.

Maar weer eens terug
naar de jaren zestig
en deejay Tommy
Vance (foto), die de bij-
naam ‘TV on the ra-
dio’ had. Hij was on-
der meer actief bij
Grenada TV bij het
programma ‘New
Faces’ en vergeet niet
zijn uitstapjes naar
Vox TV en Sky TV

enV2. Het afgelopen seizoen was hij nog actief op
Channel Four. Mike Ahearn  werkte zowel voor
Granada TV als op een aantal televisiestations in
Australië. Zeer recentelijk gaf hij aan in de toe-
komst Engeland weer te willen verlaten. Depressi-
viteit is de reden. De helaas veel te vroeg overle-
den Don Allen werkte, voordat hij bij Radio Caroline
kwam,  in Canada voor de televisie en had ook een
radio en televisieshow in Mexico. Eén van de
mensen van de eerste uren van Radio Caroline,
Colin Berry, werkte voor Yorkshire TV, HTV, BBC
TV en Granada TV. Samen met Colin was Simon
Dee de man die de eerste uitzenduren van Radio
Caroline in maart 1964 haalde. Hij werkte, als het
om televisie gaat, bij  de BBC en de ITV in diverse
programma’s. En wat te denken van een andere



deejay uit de
jaren zestig:
Dave Lee Tra-
vis (foto). We za-
gen hem weke-
lijks op de
Duitse televisie
met het pro-
gramma ‘Beat-
club’ in co-pre-
sentatie met
Ushie. Nog
steeds worden
delen van het programma of complete afleverin-
gen via diverse Duitse stations heruitgezonden en
in augustus 2002 vertelde hij aan Hans Knot zeer
ontevreden te zijn dat nog steeds geen rechten
worden betaald aan hem, wegens heruitzending.
En dan noemen we terloops ook Roger Gale, die
onder meer bij Thames Television en Children TV
werkte. Keith Hampshire, één van de sympathiek-
ste Caroline deejays, deed televisiewerk in Canada
en verscheen wereldwijd in de tijd dat hij vele hits
scoorde. De jaren zeventig bracht ook een groot
aantal deejays bij Radio Caroline, het station dat
een enorme kweekvijver van talent is geweest.
Simon Barret was één van hen en hij was tijdens
de uitzendingen van Europa TV als voice over
actief. Dan mogen we niet vergeten Andy Archer
te noemen, die actief was voor Tynes Tees
Television in de periode tussen zijn werkzaamhe-
den bij Radio Caroline, waar hij zowel in de jaren
zestig en zeventig werkte, en Radio Orwell in 1976.
Nadien kwam hij in de jaren tachtig nogmaals te-
rug bij Radio Caroline. Steve Merike, deejay voor
zowel Radio Caroline als Radio Northsea Interna-
tional, werkte bij Yorkshire TV en presenteerde daar
onder meer het programma ‘Pop Quest’. Dan nog
even Graham Webb. Hij ging na de intrede van de
Marine Offences Act, de wet die officieel het ma-
ken van radio voor de Britse kust onmogelijk maakte,
terug naar Australië en presenteerde daar ’Blind
Date’, een programma dat decennia later pas in
Europa zou aanslaan. Ook stelt hij het eerste clip
televisieprogramma ooit te hebben gebracht.
‘Sound unlimited’ heette het en werd via het Seven
Network en ‘Spider’, zoals zijn bijnaam is, zijn
televisieloopbaan gaat door tot in de jaren negen-
tig. Ook wil ik zeker nog even Roger Day noemen
die via de overlevering bij Southern TV in 1965 in
het panel ‘Pop the question’ zat, dat werd gepre-
senteerd door ‘Muriel Young’. Dat was in de maand
oktober. Als gevolg daarvan kreeg hij een contract
in de disco ‘Dreamland’ in Margate. Daarna ging
hij naar Swinging Radio England en de rest is
historie. Of toch niet. Recentelijk meldde hij me
dat hij in een platenzaak (hij bedoelde cd zaak)
was gevraagd om geholpen te worden. Roger
voelde zich opeens oud worden.

RNI/ RADIO NOORDZEE - Wel, we hebben nog
twee stations over, die we nog niet hebben behan-
deld. Beiden actief voor de Nederlandse kust, waar-
bij de een het 14,5 jaar volhield en de ander 4,5
jaar. Radio Veronica en RNI, dan wel Radio Noord-
zee. We beginnen bij het laatste station en komen
direct terecht bij de Neerlandicus Joost den
Draayer, ofwel Willem van Kooten. Op tal van
gebieden wist hij ‘goed geld’ te maken. Waar Willem
kwam was het raak, alleen de politiek liet hem
dubbel dwars in de steek. Wel als het gaat om
televisie dan herinneren we vooral zijn program-
ma’s voor de AVRO TV in ‘Moef Ga Ga’. Zie nog
ene Egbert Douwe erin optreden, in zwart wit, met
als opponent ‘Pistolen’ Paul Wilking.

Even naar 1970 en de Duitstalige service levert
ons Hannibal op. Hij werkte jaren later, onder zijn
eigen naam Ulf Posé,  bij de ARD en de WDR.
Tony Berk was direct televisie-actief bij de KRO
maar flopte even snel met het programma ‘Bingo’.
Later zou hij zeer succesrijk worden met onder meer
zijn DINO Records. Over John de Mol Jr., als 17-
jarige als hulpje door zijn vader en directeur van
Radio Noordzee binnengehaald, hoeven we ei-
genlijk alleen maar de letters ‘HMG’ neer te zetten
en we weten dat hij tot de rijkste van ons land
behoort. Wereldwijd is hij actief en kocht in 2002
Radio Noordzee op van het Strengholt Concern en
is dus directeur van het zusterstation van RNI, dat
ooit door zijn vader werd bestierd. Een ander per-
soon, die vanwege zijn talent al eerder scoorde en
via de televisie in ontzettend veel televisieprogram-
ma’s was te zien, zowel voor als na zijn Radio
Noordzee periode, is André van Duin. Zijn eigen
shows natuurlijk, maar ook in vele spelletjes pro-
gramma’s, in panels, maar ook in jury’s kwam ‘de
rooie’ uit Rotterdam voorbij. Niet lang geleden gaf
hij toe dat nog steeds dat radiomaken het aller-
mooiste is uit zijn loopbaan. Juist iets visueel ma-
ken via de radio is het allerbeste wat je kunt doen.

Dan komen we automatisch bij zijn aangever en
maatje Ferry de Groot (op foto met ‘Brenda Steunbeer’).
Opgeklommen bij de NOS tot eindredacteur ‘Langs
de Lijn’. Het mannetje dat bekend staat om zijn
‘domme stem’ maar bij de mensen die hem echt
kennen als serieuze man. Ooit werd er door Jacob
Kokje een fanclub voor hem opgericht. Oké, we
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hij presenteerde ook volop radioprogramma’s bij
onder meer Radio Noordzee, Radio Veronica en
Radio Monique.

Dan eerst maar een paar deejays van de interna-
tionale service. Tony Allan uit Schotland. Een kei
van een radiomaker. Nog steeds weet hij op de
juiste wijze de luisteraar tegemoet te treden. Tony
maakte zijn televisiedebuut bij Granada TV. Arnold
Layne, ofwel Greg Bance
werkte bij Harlech TV en
Anglia TV voordat hij bij
RNI  kwam. Nadien werkte
hij onder meer voor de
televisiestations ATV,
London Weekend
Television en de BBC TV.
Voor velen is hij vooral
bekend als Roger Scott
op Radio Essex, Radio
270 en Radio 390. Ook
verdient hij heden ten
dage nog zijn geld on-
der meer als ‘voice over’ en het inspreken van
commercials voor radio en televisie. We plaatsen
Mark Wesley maar even bij RNI. Hij werkte ook bij
Radio Scotland en was onder meer verantwoorde-
lijk voor een prachtige documentaire over taxi-
vervoer voor opdrachtgever Anglia TV. Een docu-
mentaire die vervolgens werd overgenomen door
de andere ITV stations.

Wie is de meest gehoorde stem in Nederland?
Juist Hans Hogendoorn, dan wel Hans ten Hoge
destijds op Radio Noordzee. Aan het begin van elk

NOS Journaal is hij weer
hoorbaar. Hoe zit het met zijn
televisieoptredens? Hij rea-
geerde zelf: ‘Ik heb wel eens
in panels gezeten, quizjes
gedaan. En ik heb ‘de Gou-
den Tien Voor Taal Pen’ ge-
wonnen, met Anne van
Egmond en Edvard
Niessing. Maar televisie ver-
sterkt alles wat zichtbaar is,
dus ook mijn kennelijke af-
wezigheid van enige nood-
zakelijke dynamiek voor te-

levisie. Al dat gedoe om je heen, daar word ik heel
rustig van. Niet erg, hoor. Televisie is voor mij vooral
heel veel en lang wachten. Ik vond kleedkamers
prima gelegenheden om een dutje te doen.’ En
om de lijst nog completer te maken bracht Hans
Hogendoorn zelf Henny Spijker in. In 1972 volgde
zij op de zondagochtend bij Radio Noordzee Karel
Prior op. Karel was overbekend als presentator,
producer als wel regisseur bij tal van omroepen als
het ging om zowel radio- als televisieprogramma’s.

melden ook nog even Noordzee TV (persiflage) en
de programma’s Pisa en Verona, waarin Meneer
de Groot ook nog eens voorbij kwam. Jos Kuyer is
nog niet genoemd. Was medewerker bij het AD
Sport en SportWereld programma op Radio Noord-
zee en las tijdelijk het nieuws op de MEBO II in de
Nederlandstalige uitzendingen. Was via ‘Langs de
Lijn’ ook terug te horen maar was ook via de televi-
sie bij de TROS in beeld.

Tijden lang werkte Nico Steen-
bergen (foto), één van de betere
nieuwslezers aan boord van de
MEBO II, bij de AVRO en TROS
Aktua. Maar hij is inmiddels al lang
een vertrouwd gezicht op de televi-
sie. Eerst via verslaggeving in RTL

Nieuws en heden ten dage als presentator bij RTLZ.
Tja, Leo van der Goot (foto). Hij
verraste ons niet alleen met prach-
tige radioprogramma’s bij de VARA
en VOO maar ook met boeiende
documentaires. Onder meer over
zijn liefde voor vliegtuigen. Leo
heeft het altijd verder uitstekend
gedaan en is heden ten dage voor
HMG degene die programmatisch verantwoorde-
lijk is voor de invulling van de televisiestations
binnen de groep. Een andere live presentator van
destijds, die tevens het nieuws las, is Marc van
Amstel (links op de foto met Hans Hogendoorn). Hij werkte
voor tal van radiostations, waaronder Radio Ne-
derland Wereldomroep, TROS en RTV Flevoland
en was tevens nieuwslezer bij het ANP. Maar ook
kan hij binnen de televisie genoemd worden ge-
zien zijn activiteiten bij RTV
Utrecht. Ferry Maat zou je
het liefst alleen willen plaat-
sen op de radio. Toch heeft
hij een tijdje bij de TROS
via de televisie in 1978 en
1979 de Top 50 via het
scherm gepresenteerd. Zie
het optreden van ‘Met Piet
in Zee’ maar in het kader van
bekende artiesten kunnen
ook wel een radiopro-
gramma presenteren. Piet
Römer acteur en heden ten
dage Baantjer op de televisie deed dus een zijs-
tap naar de radio. Dit kan ook worden gezegd van
Willy en Willeke Alberti, die in de jaren zestig hun
eigen televisieshows hadden en in de jaren 70
een korte periode met een radioprogramma op de
zondagochtend via Radio Noordzee waren te be-
luisteren. Natuurlijk moeten we Pierre Kartner,
ofwel Vader Abraham, noemen. Bekend van
smurfen, het kleine café aan de haven en tal van
hits en optredens in televisieprogramma’s. Maar
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Voor het Strengholtconcern nam hij ‘Prioriteiten’ op met veel
reclame voor eigen producties van het bedrijf als ‘Ideaal Wo-
nen’ en ‘Reizen’. Henny had dus de eer om hem op te volgen.
Echter zonder al te veel succes. Zij was ook televisieactief
met onder meer nasynchronisatie van buitenlandse producties
waaronder kinderprogramma’s, voor in ieder geval de AVRO.
Harry Vermeegen en Mart Smeets begonnen allebei
freelance bij het programma ‘AD Sport en Sportwereld’ hun
radioloopbaan en zouden deze voor de televisie gaan verrui-
len. Dan Gerard Smit onder meer bekend van zijn nieuws
lezen als wel het programma ‘Buitengaats’. Hij ging in 1998
naar Suriname om daar journalistiek werk te verrichten. Inci-
denteel is hij er op de televisie en waarschijnlijk krijgt hij
spoedig een eigen programma aldaar.

RADIO VERONICA - Dan
hebben we nog Radio
Veronica over, waarbij ook
weer vogels van allerlei plui-
mage voorbij kwamen. Eer-
der al meldden we Joost
den Draayer en iemand an-
ders van het eerste uur was
Tineke (foto). Wel, zij heeft

het met diverse programma’s, zowel bij Veronica als RTL,
goed geboerd en is een bepaalde periode bij de huismoe-
ders erg populair geweest als het ging om haar televisiepro-
gramma’s. Dientengevolge heeft ze ook als gast in tal van
programma’s haar gezicht getoond. Eddy Becker, heden ten
dage actief als redacteur van het blad Flashback, was ook
enige tijd met een eigen televisieprogramma te zien terwijl
Chiel Montagne (Bert van Rheenen) eigenlijk de populairste
shows op de TROS TV had, met onder meer het programma
‘Op losse groeven’ in de jaren zeventig. Hij doet het duidelijk
nog eens over middels de promotie van de Nederlandstalige
cd’s via de zogenaamde verkoopkanalen en zijn grote snor is
ook volop te zien in de cd winkels. Lex Harding was natuurlijk
veelvuldig bij de VOO te zien en ook bij TMF verscheen hij in
beeld. En wat te denken van Arend Langenberg, die de stem
is in het programma van Peter R. de Vries bij SBS6.

Dan Robbie Dale, die na de inbeslagname van de beide
schepen van de Caroline organisatie in 1968 zijn heil zocht
in Nederland. Immers had hij daar zijn grote liefde gevon-
den. De TROS werd zijn werkgever en ‘JAM on TV’ was een
muziekprogramma dat een televisieversie van zijn ‘JAM on
the radio’. Tom Mulder, ofwel Klaas Vaak, zagen we nu en
dan in beeld waarbij ook gemeld moet worden dat hij als
voice over werkzaam was in de begindagen van het pro-
gramma ‘Het rad van avontuur’. Rob Out was bij de TROS op
de televisie bij ‘De ons kent ons show’ en in een later stadium
was hij directeur van de VOO en zodanig ook betrokken bij de
televisie-uitzendingen. Tja, en dan Henk Terlingen. We ken-
nen hem van de KRO met diverse programma’s, met als grote
bekende ‘Hullekie Dullekie’ van de radio. Heel grote bekend-
heid kreeg de in 1994 overleden Terlingen met zijn program-
ma’s over de ruimtevaart, waarbij hij de bijnaam ‘Apollo Hen-
kie’ verwierf. Midden in de nacht waren miljoenen aan de
beeldbuis gekluisterd om zijn verslaggeving, gemengd met
die van onder meer Chriet Titulaer, te zien (foto).

Dan een van origine Groninger met de
naam Will Luikinga (foto). Hij was ook
divers bezig, maar we noemen ‘de Pin-
Up Club’ van
Veronica, eens
het grote kas-
succes van Jef
R a d e m a k e r s .
Maar hij zat even-
als André van
Duin enige tijd in
de jury van het
TROS pro-
gramma ‘Ter land
ter zee en in de lucht’. En als we het
over een televisieman hebben is het
zeker Harmen Siezen. Na zijn periode
als nieuwslezer bij Radio Veronica,
alwaar hij ook enige tijd mooie program-
ma’s presenteerde, ging hij eind 1966
werken voor het NOS Journaal. Dit hield
hij tot medio 2002 vol. Wel of het nu de
Nationale Nieuwsquiz is, of program-
ma’s voor de TELEAC en de KRO, overal
waar Harmen bij betrokken is kan de
kijker volop genieten. Tja, en dan zijn
er natuurlijk ook in de historie van Ra-
dio Veronica mensen geweest die het
werken voor het station als een zijpad
of uitstapje zagen. Mies Bouwman,
vrouw van het eerste uur als het ging
om de televisie in Nederland. Zij deed
gesponsorde shows bij Radio Veronica.
Rijk de Gooyer werkte ook als freelancer
bij Radio Veronica en werkte voor vele
televisieorganisaties van de mid jaren
vijftig, waaronder de AVRO, VARA,
NCRV en de Duitse televisie. Maakte
tal van speelfilms en schitterde in di-
verse reclamespots, waarbij vooral die
voor Reaal, Paturain en KPN als uit-
schieters moeten worden gezien. In zijn
vroege televisieprogramma’s zette hij
allerlei typetjes, die op het toneel al
waren uitgeprobeerd, via de televisie
andermaal in de schijnwerpers, waar-
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onder  zijn bekendste ‘Bartels’. Mooiste verhaal stamt wel uit 1960 toen
Karel Prior hem in Berlijn opbelde met de vraag of Rijk wilde meedoen aan
een bevrijdingsprogramma in Nederland. Rijk, die destijds in een film mee-
speelde naast Curd Jurgens, vertelde Prior dat hij de rol van een Gestapo
speelde en dus hij het volgende jaar maar moest terugbellen.

Pierre van Ostade mogen we niet vergeten te noemen. Gaston Huysmans
was zijn pseudoniem bij Radio Veronica, alwaar hij het langdurig volhield.
Op de televisie was hij de man die in de Willem Ruis Shows actief was als
‘prijzenaankondiger’. En dan mogen we ook Krijn Torringa niet vergeten.
Na zijn Veronica-periode ging hij werken voor de AVRO en werd bekend
door zijn zeer populaire televisie versie van ‘Hollands Glorie’. Heden ten
dage doet hij nu en dan nog radiowerk en is omroeper in het voetbalstation
van FC Twente. Barry Zand Scholten was actief in het sportprogramma van
Radio Veronica ‘Telesport’. Naast schrijvend journalist en presentator zou hij
daarna ook veelvuldig te horen zijn in programma’s op de televisie over
auto’s en auto racen. Dan naar Tom Collins. Wat een prachtige stem. Te
horen geweest in commercials op de televisie, als stem in documentaires
maar ook als presentator op de televisie bij Veronica. Ik wil ook nog even
Boudewijn de Groot aanhalen. Niet alleen vanwege zijn prachtige optre-
dens en zijn mooie liedjes maar ook vanwege het gegeven dat hij een
aantal gastoptredens deed op Radio Veronica onder de naam Marcel Over-
stegen. Op Veronica had je op een bepaald moment in het weekend ‘De
Barend Servet Show’. Een gelijknamig programma had hij eerder bij de
VPRO op de televisie en bovendien verscheen
hij nog in tal van andere programma’s. Zijn
eigen naam is IJf Blokker. Bart van Leeu-
wen (foto), in 1973 binnengehaald bij
Veronica als jong talent, zou ook in tal van
documentaires te horen zijn op de VOO TV
maar later ook bij RTL5 bijvoorbeeld in het
programma ‘Transport Wereld.’

De man, klein van stuk maar met een prach-
tige rustige stem: Freek Simon. Hij werkte de-
cennia lang voor de TROS, alwaar hij bij di-
verse programma’s actief was, al dan niet pre-
senterend op de televisie. Leo de Later was
slechts 17 jaar toen hij nieuwslezer werd op
de MV Mi Amigo bij Radio Caroline. Binnen
een paar weken werd zijn talent gezien door Radio Veronica die hem in
dienst nam. Leo werkt heden ten dage als medewerker bij SBS6. En dan
hebben we één duo nog niet genoemd en wel ‘Barend en Van Dorp‘. Al dan
niet met elkaar maakten ze onder meer bij Radio Veronica programma’s als
‘Help er zit een olifant in de tram’ en ‘Sportief zijn beter worden.’ Wel over
hun populariteit hoeft eigenlijk niets vermeld te worden. Die kan gewoon
niet stuk. ‘Televizier Ring’ en ‘mediamensen van het jaar’ zijn titels die ze
terecht al hebben toegewezen gekregen.

Dit overzicht zal zeker nog de nodige aanvullingen kunnen gebruiken. Denk
je op de één of andere manier hier aan mee te kunnen werken, stuur dan je
aanvullende informatie aan Hans Knot, e- mail: Hknot@home.nl

Dank aan: Willem B,  Marijke Bizzy Bee, Jean Luc Bostyn, Rick van Dijk, Hans
ten Hoge, Patrick Jacobs,  Harm Koenders, Bert Laser, Walter Zwart, Jan
Oosterveen, Frank Veldeman, Oscar de Pater, Martin van der Ven, Rob Olthof,
Ad Roberts en Juul Geleick.
Foto’s: Freewave archief, Rob Olthof, Mike Webb, Jana Knot, Martin van der
Ven, Hans Knot, Jan van Heeren, www.mediapages.nl, www.offshoreradio.co.uk

HANS KNOT

SURFTIPS
(vervolg van pagina 22)

De hele oude geschiede-
nis van de radio met
prachtige verhalen vind
je op: http://
earlyradiohistory.us

En de vraag hoe het staat
met de ontwikkeling van
de digitale radio in Duits-
land wordt op de volgende
site beantwoord:
www.digitalradio-info.de

Een beginnende site
maar het kan wat worden;
het gaat over oude Neder-
landse televisieprogram-
ma’s:
www.geoci t ies .com/
sathoppertv/frame.html

Algeheel protest van vele
landpiraten in Nederland
wegens het té vaak uit de
ether worden gehaald
leidde tot:
www.tegenflits.tk

Martien Engel meldt dat
zijn Mi Amigo site nu via
een ander adres is te be-
reiken: www.
radio192clubmiamigo.nl

De allermooiste vondst
was de afgelopen tijd wel
de site met daarop hele
mooie plaatjes van de MV
Courier, dat actief was als
zendschip voor AFN.
w w w. 1 8 1 . pa i r . c o m /
otsw/Courier_Photos
.html

Denk je ook een interes-
sante site te hebben dan
wel een andere site te
hebben gevonden, meldt
dit dat bij Hans Knot via:
Hknot@home.nl

MARTIN VAN DER VEN
EN HANS KNOT
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GIRO:40.65.700     BANK: 98.80.40.301

- Nieuw: Mi Amigo t-shirt met het vogeltje o.a. in de maten XL en XXL . Slechts 50 ex worden
gemaakt, dus reageer nu! Prijs euro 12,-- ((bedrukking als afbeeldingen bij deze advertentie)

- Radio Northsea Int. De laatste t-shirts voor euro 8,--

- Nieuw bij SMC: Boek: Records at sea, geschreven door Mike Westeon over de geschiedenis
van de Ross Revenge van vistrawler tot zendschip euro 15,--

- CD ROM VAN GEERT THEUNISSE, DE BERGER VAN DE MAGDALENA IN 1979. Hij schreef een
uniek verhaal over zijn strijd tegen de overheid: hij heeft tot heden zijn bergersloon niet ontvan-
gen van de overheid. Dit 500 pagina's epos kunt u nu bestellen voor slechts euro 10,--
Ook staan er prachtige foto's op de CD Rom alsmede video fragmenten. Van de opbrengst gaat 5
euro naar Geert Theunisse.

- BOEKEN: Radio Paradijs,  euro 15,--,  Radio Veronica, euro 15,--
- Boek: Het Liverpool van Nederland, een perfect geschreven boek door Ton van Steen en Bert
Bossink over de popgroepen uit Den Haag in de jaren 60. euro 15,--

- CD’s: Het grote Bull Verweij interview, de laatste exemplaren voor euro 10,-- (dubbel cd)
- The London Sound, dubbel cd met de sound van Radio London Voor een spotprijs, nl. euro 7,--
- Loving Awareness album + the Update voor euro 7,--
- The Legend lives on, het bekende Caroline album met de hoogtepunten van 1964 tot en met
1989 voor euro 5,--

Bent u al donateur van SMC voor 7 euro? Dat scheelt aanzienlijk bij de radiodag op 25 okt a.s. in
Amsterdam.

- The Offshore Radio Guide, actuele versie met meer dan 4000 foto’s van alle zeezenders en
jingles+ honderden digitale foto’s • 25,--

TENSLOTTE: 6 onderzetters voor uw bier-/wijnglazen met de foto van de Ross of uw favoriete
artiest voor euro 5,-- incl. verzendkosten

Het allernieuwste boek van Hans Knot is verschenen:

De historie van Radio Mi Amigo deel 4
"Tack verliest de macht"

In dit deel beschrijft Hans Knot de gebeurtenissen in het jaar 1978.
Uiteraard rijkelijk geillustreerd met zwart-wit foto’s en kranten-
artikelen. Tevens een overzicht van alle Lievelingen 1974-1978. To-
taal 107 bladzijden. Dit schreef men in de nieuwsgroep erover:

Bij deze hulde aan Hans Knot voor het prettig geschreven boek over Mi Amigo deel 4. Heb het maar
in 1 keer uitgelezen, was zo boeiend! Na ruim 25 jaar is de herinnering nog springlevend. Tijdens het
lezen beleef je de tijd van weleer.......maar de middengolf is stil. Garbageman©

Je heb gelijk als je schrijft dat de mi-amigo story deel  4 zeer
prettig lezen is. Ik  heb het ook in één ruk uitgelezen. Proficiat,
Hans. Ik werd er enkele jaartjes jonger van (niet dat ik oud ben
hoor). Wery

Het boek kan besteld worden door 15,00
euro over te maken op gironummer 2929268

ten name van  J.A. Knot, Groningen, o.v.v. “MA deel 4” en uw eigen adres.
Meer informatie: hknot@home.nl


