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VOORWOORD
Beste Lezers,

Wat leek het nog ver weg, toen bekend werd dat de
jaarlijkse radiodag ditmaal pas in oktober doorgang
zou vinden. Maar wat in het vat zit verzuurt niet en
nu is dan toch de bewuste maand aangebroken,
Ongetwijfeld wordt het een gezellige bijeenkomst,
daar in de Koningszaal van Artis (Plantage Midden-
laan 41-43, Amsterdam) op 25 oktober.

Het is de vaste lezers niet ontgaan dat Freewave en
SMC anno 2003 beide 25 jaar bestaan. Hans Knot
en Rob Olthof waarderen de vele e-mails en ansicht-
kaarten met felicitaties die ze mochten ontvangen.
Namens beide heren geef ik graag aan hun verzoek
gehoor om op deze plaats een ieder die wat van zich
heeft laten horen, hartelijk te bedanken. Vaak werd
daarbij trouwens gesteld dat men hoopte op een
voortzetting van nog eens 25 jaar. Helaas lijkt het
Hans en Rob wel wat veel om het nog een kwart
eeuw vol te houden!

Groeten en tot de volgende Freewave,
of tot ziens op de Radiodag.

Jan van Heeren

FOTO'S
Indien niet anders vermeld zijn alle foto's uit het
Freewave archief.
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Discografie
ZO 27 JULI: Meteen maar even weer bijwerken.

Mike Hagler opende zijn programma in 1980 op Ra-
dio Caroline met het begin van LA Woman van The
Doors. Het programma heette Space Play en werd in
Amerika opgenomen. Dan hoorde ik Rainbow Chaser
van de originele Nirvana in het programma Hit Mu-
seum op Radio Monique met Ferry Eden. Het werd
gebruikt voor het maken van een jingle voor een
overzicht van de grote artiesten die in het programma
zouden kunnen voorkomen.

Ron West en
Leendert
Vingerling
 © Leendert
Vingerling

Ron West
Ma 28
J U L I :
L e e n
Vingerling
had dit
weekend
b e z o e k :
‘Dit week-
end heb ik
R o n a l d
Koene op
b e z o e k
g e h a d .
Voor zee-

zenderaanhangers onder ons is het Ron West dus.
Het was  kort maar hevig. Veel bijgepraat. Ron heeft
met een vriend onlangs het bedrijf Infothuis van
Casema overgenomen en houdt negen man aan de
‘praat’. http://www.infothuis.nl/info/ . Ron is dan wel
niet zo fanatiek met het zeezendergebeuren maar
hij kijkt toch met veel plezier terug op die periode. Hij
stopte destijds bij Radio Monique om zijn eigen be-
drijfje in de verhuur van geluidscassettes te kunnen
opstarten: Ron’s Audio Produkties.

Hofstad Radio
Ron heeft ook aandelen in het Haagse Hofstad radio,

waar Dick Verheul een aantal uurtjes radio maakt.
Voorlopig kan men nog geen medewerkers betalen,
maar men hoopt dat op den duur wel te doen als het
station voldoende ‘binnenbrengt’. Om zich  te onder-
scheiden van de overige stations zal er meer lokaal
nieuws gebracht moeten gaan worden. Terugkijkend
wilde hij  Radio Monique natuurlijk niet missen, maar
Ron voelde op een zeker moment wel de beperkin-
gen van het langdurig aan boord zitten. De creativi-
teit loopt achteruit en de feeling met ‘de wereld’
neemt af. Later heeft Ron nog geprobeerd met Wal-
ter een station vanaf de MV Nannell op te zetten. De
onderhandelingen met Paul Rusling liepen stuk door-
dat Rusling (in overleg met Nico Volker) zakelijk on-
betrouwbaar zou hebben gehandeld.

Bijnaam
DI 29 JULI: Tim Chase, één van de vele radio-

vrienden, kwam met nog een bijnaam van Peter
Philips op Radio Caroline. Hij vertelde dat hij aan
boord vaak, vanwege zijn prachtige stem en zijn uit-
spraak Peter ‘World Service’ Philips werd genoemd.
Laten we nog even een nummer bij de discografie
toevoegen. ‘Ring Ding’ van Steve Race werd door
Hans ten Hoge gebruikt op RNI als een filler.

Prachtig
DI 29 JULI: Dank aan Martin van
der Ven voor het doorsturen, dank
aan Kenny Tosh voor het mogelijk
maken van het drie uur durende pro-
gramma vol met herinneringen  van
de heden ten dage in Vancouver
levende Ben Healy (foto), die in de
zestiger jaren op Radio Scotland
was te horen. Niet alleen hij maar ook Tony Allen (ik
heb zulke goede zeebenen vanwege het gegeven
dat ik zoveel Guiness dronk) en Jimmy Mack waren te
horen. Drie fantastische uren die werden uitgezon-
den via City Beat FM in Dublin. Een opmerkelijke
‘slogan’ van Ben Healy was altijd ‘My name is Healy.
What’s yours?’ In het programma vertelde hij onder
meer hoe hij het ooit is gaan gebruiken. Hij werd
naar Londen gestuurd voor een interview met The
McCoys en toen hij Rick Derringer interviewde kwam
hij met deze vraag en dacht: ‘die laten we erin’.

Voice of Peace
DI 29 JULI: Vanuit Israël komt de mededeling dat
een linkse organisatie gesteund door Palestijnen
actief zal worden in november met een station ge-
naamd ‘The Voice of Peace’. Dit als aandenken aan
Abe Nathan en zijn Vredesschip, dat in oktober 1993
voor het laatst uitzendingen verzorgde. Al maanden
is, achter de schermen, door een andere organisatie,
gewerkt aan de terugkeer. Ik ben telkens op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen onder de voor-
waarde niets eerder te publiceren dan wanneer ik het
sein krijg. Later komen we op dit onderwerp terug
maar ik hoop niet dat het uitloopt op een gevecht
voor de Vrede in de ether.
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Positieve week
MA 4 AUG: Op de site van de eigenaar van de
Communicator valt te lezen dat de vorige week een
positieve week is geweest voor de organisatie omdat
één van de voormalige technici van Laser voor het
eerst sinds 19 jaar het zendschip weer heeft betre-
den. Hij zal zich bezig houden met het onderhoud
aan het schip, het herstellen van de elektriciteit en
het verwijderen van de ramen. Hij zal dit doen met
de assistentie van Bert Hendriks. Daarna zal het schip
nog in droogdok gaan alvorens de tocht naar Enge-
land zal worden ondernomen. Vervolgens brengt men
een heleboel informatie zonder echt iets nieuws te
brengen. Het schijnt de opzet te zijn van de organisa-
tie, want diverse mensen die via ons dan wel recht-
streeks gemaild hebben naar de eigenaar hebben
geen of beperkt antwoord gekregen.

Stuurhut Communicator               © Peter de Wit

De Noooorbert Show
MA 4 AUG: Andermaal een mailtje uit een niet ver-
wachte hoek en wel van Norbert, eens deejay op
Radio Mi Amigo in de zeventiger jaren: ‘Nog altijd
lijken velen op zoek naar die Mi Amigo “Soul Train”...
Eerst en vooral: “Soul Train” was niet de tune van de
dagelijkse “Norbert Show” maar van “Norberts Zater-
dagse Showtrein”, (vandaar de keuze). iemand van
“Westwood One” (LA) stuurde me de single in de lente
1974 en die ge-
bruikte ik van het
begin als de tune
van de Showt-
rein. De muziek
werd ook gebruikt
voor in-house
commercials en
jingles voor het
p r o g r a m m a .
“Soul Train” was
oorspronke l i j k
een soulpro-
gramma van Don
Cornelius dat

Norbert
© Martin van der Ven

startte op WCIU-TV 17 (USA)  augustus 1970. Een
jaar later werd er ook een syndicate versie van gepro-
duceerd in Los Angeles (vandaar Westwood One).
Toen Don een tune zocht voor zijn programma kwam
hij in Philadelpia Kenny Gamble tegen. Op aanwij-
zingen van Don werd een soort ‘rhytm track’ opgeno-
men. Kenny, samen met Leon Huff en Bobby Martin,
vond dat de track behoorlijke magie had en geza-
menlijk schreven ze er een basisarrangement voor.

Later een grote hit
Het nummer werd uiteindelijk opgenomen in de
Philadelphia’s Sigma Sound Studio’s door de muzi-
kanten die ook verantwoordelijk zijn voor tientallen
Philly-hits : Kenny Gamble (keyboards), Norman Harris
(guitar), Roland Harris (guitar), Ron Kersey (guitar),
Bobby Eli (bass), Ronnie Baker (bass), Zack  Zacherly
(sax), Lenny Pakula (organ), Vince Montana (vibes),
Larry Washington (percussion), Earl Young (drums),
en Don Renaldo (contractor for strings, reeds, and
horns). Omdat Don eerst bezwaren maakte tegen het
op single uitbrengen van zijn tune werd het uiteinde-
lijk uitgebracht in November 1973 met T.S.O.P als
titel i.p.v. het oorspronkelijke ‘Soul Train’ (dat op la-
tere releases toch werd vermeld).  De singleversie
brak in de USA nationaal door in maart 1974, stond
in april op nummer 1, bleef 18 weken in de charts en
kreeg een Grammy voor ‘Best R&B Instrumental
Performance of the Year’ (toen het dus al lang de
tune was van de Zaterdagse Showtrein.) PS: prima
site, die Soundscapes.’

Toffifee
DI 5 AUG: Wim van de Water meldt ons dat in het
programma Toffifee van Carlo Boszhard zo’n twee
weken geleden hem iets interessants opviel: In een
item werd Gordon voor de gek gehouden in een
kantoorruimte met onder meer aanwezig Chiel van
Praag. ‘Welke kantoorruimte het was weet ik niet,
want ik schakelde halverwege het betreffende item
in.Leuk was dat er aan de muur van de betreffende
kantoor ruimte een vrij grote poster van de Norderney
hing die in het item verschillende keren vrij lang in
beeld kwam. Ook een week of twee geleden in het
televisieprogramma ‘Het gevoel van’ een stukje Egbert
Douwe met ‘Kom uit de bedstee’. Het nummer zat in
het onderdeel oude televisiefragmenten en werd aan-
gekondigd met ‘en Radio Veronica introduceerde de
zingende deejay Egbert Douwe, later zou hij onder
zijn naam Rob Out de baas van Veronica worden.’

Verkassen
WO 6 AUG: Ooit bekend geworden via zijn program-
ma’s op Radio Mi Amigo in de eind jaren zeventig,
daarna Radio Caroline gevolgd door tal van stations
als TalkRadio, Radio 10, Radio Veronica, KinkFm en
Business Nieuwsradio. Het laatste jaar ook Radio 192.
Daar komt spoedig een einde aan nu Johan Visser
een contract heeft getekend bij Veronica om aldaar
aan de slag te gaan onder zijn eigen naam Ron
Bisschop.
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Voorgoed weg ermee
VR 8 AUG: Vandaag wordt
bekend dat het 3FM pro-
gramma ‘Dik Voormekaar-
show’, dat er iedere zater-
dag uitging op de TROS,
zal worden stopgezet. Men
trok gemiddeld 300.000
luisteraars maar toch die-
nen André van Duin en
Ferry de Groot, ooit een
niet te missen koppel op
Radio Noordzee, te vertrek-
ken. Daar 3FM vernieu-
wing voorstaat en zich
vooral wil richten op de jon-
geren is er geen ruimte
meer voor. Pogingen het
in te passen in de program-
mering van  Radio 2 lie-
pen op niets uit daar er
geen tijdsruimte meer was.
Gelukkig hebben beide
programmamakers nog
plannen genoeg en probe-
ren ze in de toekomst het
onder te brengen bij één
van de commerciële radio-
stations.

Plannen ten over
MA 11 AUG: Op de site van
de lieden achter de
Communicator is er weer
‘nieuws te lezen’. Men
meldt dat men spoedig de
Communicator Club wil
oprichten. Lidmaatschap,
zo stelt men, zal niet al-
leen een exclusieve
nieuwsbrief opleveren
maar ook trips naar het
zendschip om te zien hoe
men vordert met de werk-
zaamheden. Kortingen op
aanbiedingen zullen ook
beschikbaar komen. Men
wil tevens een fonds op
zetten om de immense

kosten voor reparatie van het zendschip te kunnen financieren. Op diverse e-
mails met gerichte vragen naar eigenaar Dave Miller en zijn zaakwaarnemer
Visser in Nederland wordt helemaal niet geantwoord of alleen maar met het
woordje ‘thanks’.

Delmare uit jaren zeventig
DI 12 AUG:  Even terug naar 1979: ‘Opstandige medewerkers van Radio Del-
mare nemen om 9 uur het schip en de zender over. Gisteren kwam het piraten-
station na drie weken stilte terug op 192 meter AM. Kees Mulder licht toe dat ze
zich door organisator Gerard Van Dam in de steek gelaten voelen. Na een
gevecht met de eigenaar van het schip, die vervolgens aangifte bij de politie
had gedaan, had hij afstand van de zeezender genomen’. Aldus de berichtgeving
op de site van RadioVisie. Er is ook een ander kant van het verhaal.

Leen Vingerling was erbij
Dan de juiste toedracht van het verhaal om te voorkomen dat de ‘Radiovisie’
versie als de ware wordt aangenomen. Door interne problemen had Gerard van
Dam de’ benen’ genomen en liet als verantwoordelijke persoon ruim drie weken
niets meer van zich horen. Gerard kon het goed vinden met de vriendin van
machinist Leo. Die zag dat niet zo zitten en in een dronken bui kwam een loden
pijp tevoorschijn, waarmee van Dam geslagen werd. Gerard heeft hiervan aan-
gifte gedaan en is toen uit voorzorg ‘ondergedoken’. Radio Delmare lag dus op
zijn gat. Er was geen leiding, dus geen inkomsten, dus ook geen bevoorrading.
Aan boord slechts Johan Rood en Hans Keers, de kapitein. Kees Mulder, Ronald
Bakker en ik hebben toen de koppen bij elkaar gestoken en besloten een einde
te maken aan het ‘bewind’ van Van Dam. Iemand die een noodlijdend radiosta-
tion zo aan zijn lot over laat verdiend niet beter. We besloten er naar toe te
varen met voedsel en bandprogramma’s en aan boord de zaak te bespreken.

v.l.n.r.  Astrid de Jager, Johan Rood, Ronald Bakker, Kees Mulder, Leo Vreugdenhil en schipper Hans
© Leen  Vingerling

Vroeg in de ochtend
Zondag 12 augustus even na zeven uur in de ochtend zijn Kees en ik (Jan
Olienoot) aan boord gestapt en hebben tot het middaguur live-programma’s
gemaakt. Helaas stak de wind op en moesten we besluiten om terug te varen,
om te voorkomen  dat we daar de hele week achter zouden blijven. We wilden
aan de luisteraars duidelijk maken, dat er een nieuwe frisse wind door Delmare
ging waaien en dat het vanaf nu allemaal ‘anders’ zou worden. De opzet was
om zoveel mogelijk bandprogramma’s uit te zenden en met een minimale
bezetting aan boord te werken om kosten te besparen. Eenmaal terug aan land
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bleek Van Dam ineens uit zijn
onderduikadres te zijn geko-
men en had de trailer van mijn
auto afgekoppeld en 30 kilo-
meter verderop in de bosjes ge-
parkeerd. Hij bleek verder de
motorklep te hebben geopend
en de bougies en oliedop van
de motor te hebben wegge-
gooid. De spanning was om te
snijden. Van Dam probeerde
op allerlei manieren  te sabo-
teren, waardoor ook wij er  uit-
eindelijk ook de brui aan ga-
ven.

Johan Rood alleen
Met als gevolg dat ‘achterblij-
ver’ Johan Rood  daarvan de
dupe werd en zich in leven
moest houden met blikken witte
bonen. Dat verhaal over de
mosselen die aan de scheeps-
huid vastzaten en hij zou heb-
ben gegeten is een mooi ‘fa-
beltje’ dat het op de radio goed
deed.  De muiterijuitzending
van 24 jaar geleden zorgde
voor  veel publiciteit en
schudde het hele zaakje weer
wakker. Door alweer interne
conflicten kon daar niet van ge-
profiteerd worden en ging  Ra-
dio Delmare uiteindelijk als
een nachtkaars uit....

Een dekmantel
Toen Radio Delmare op zee
lag fungeerde de ‘firma
Prodihaag’  als een soort van
dekmantel . Het bedrijfje had
een cassetteservice voor Del-
mare Italië en verzorgde de
merchandising (stickers,T-shirts,

Gerard van Dam & Leen Vingerling aan boord van de Morgenster, het laatste schip van Delmare,1979
© Leen Vingerling

etc) en drukte ook een blad voor de leden, de Delmare Clan-Krant. Na de
affaire met de ‘loden pijp’ werd Prodihaag opgeheven. Het stond op naam
van Astrid de Jager, destijds de vriendin van Gerard van Dam. Maar toen
Gerard besloot om met een andere vrouw verder te gaan werd alles bij het
‘groot vuil ‘gezet. Einde Prodihaag. Er gebeurde toen een paar maanden
niets meer en nadat het Martina avontuur ten einde was, besloten Johan
Rood en ik om de trouwe leden een blad toe te sturen om daarin uitleg te
geven. Maar, Astrid had de ledenlijst in de vuilnisbak gegooid. Daarom
plaatste ik een advertentie in het AD (à 1300 gulden) waarin werd opgeroe-
pen te reageren.

Reacties
De mensen die erop hebben gereageerd kregen een blad toegestuurd dat
heette ‘Radio Delmare doet en boekje open’ met een Belgisch
correspondentieadres. Johan en ik verschilden van inzicht over de toe-
komst van Radio Delmare en zodoende ging een ieder weer zijn eigen
weg. Ineens kwam Gerard weer in beeld en na een mislukt avontuur met de
‘Morgenster’ besloten we om het op een legale manier te doen, middels de
oprichting van de D.O.O., die als een soort virus het Hilversumse wereldje
zou moeten besmetten. In de statuten was ook opgenomen dat initiatieven
tot vrije radio zouden worden ondersteund. Als orgaan werd de ‘Delmare’
gedrukt, later veranderd in de ‘Media Delmare’. Dat het niet is geworden,
wat we er van gedacht hadden is terug te brengen tot ‘geldgebrek’. Daar-
door ging het mis met de schepen, met de bladen, met de D.O.O en met
mijn eigen bankrekening.

Herinneringen
WO 13 AUG: Freewave-lezer en radio-
maker Hans Marijs was vandaag weer
van de partij op de Dordrechtse lo-
kale omroep Exxact FM. Hij presenteerde er een special over Radio Caroline
daar dit station precies 20 jaar geleden een herstart maakte vanaf de Ross
Revenge. Het openingsprogramma werd destijds gepresenteerd door Tom
Anderson en is de geschiedenis in gegaan als een totale mislukking waar-
door Caroline al vrij snel een groot aantal luisteraars verloor, die men
tijdens de testuitzendingen had gekregen. Marijs kroop ooit, bij Frits Spits
op de NOS, in de huid van Ronan O’Rahilly en beantwoordde alle ge-
stelde vragen goed. Een Caroline verslaving?
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Herinnering
ZA 16 AUG: Mail met een tweetal foto’s van Michel
van Hooff: ‘ In een recente Freewave vroeg je leuke
anekdotes te mailen. Zoals je misschien weet werk ik
in de reclame-industrie en wel in de belettering we-
reld. Bij mijn oude werkgever in ‘s-Hertogenbosch
hadden we veel booteigenaren als klant. Om de paar
jaar wordt de boot voorzien van een nieuwe verflaag
dus ook van nieuwe belettering. Zo kwam er op een
dag in 2000 een man uit Rosmalen (naam is mij
ontschoten) via de plaatselijke jachtwerf bij ons
nieuwe belettering halen. Hij wilde op zijn boot de
naam Mi Amigo plakken. Deze man vertelde mij toen
dat hij in de jaren zeventig vaak naar Radio Mi Amigo
luisterde. Waarop ik voorstelde misschien is het leuk
om het Mi Amigo logo te vervaardigen en op de boot
te plakken. En zo geschiedde.Gekscherend zei ik nog
laat me zien hoe het zendschip eruit ziet en pakweg
een halfjaar later volgden bijgaande foto’s als be-
wijs.’

Johnny Walker
WO 20 AUG: Langs deze weg laat Johnny Walker
weten dat hij zeer onder indruk is van de vele e-mails
en ansichtkaarten die hij mocht ontvangen nadat
bekend werd dat bij hem kanker werd geconstateerd.
Johnny is behoorlijk afgevallen, maar geeft toe dat
de behandeling volgens wens verloopt. Eraan toe-
voegend dat het een voordeel heeft gezien de dok-
toren hem hebben voorgeschreven dat hij veel ijs en
chocolade moet eten om aan de nodige calorieën

te komen. Hopelijk keert Walker snel weer achter de
microfoon terug, de plek waar hij zich helemaal thuis
voelt.

Groot gevoel voor humor
VR 22 AUG: Van de tijdelijk in Ramsgate verblij-
vende Paul de Haan komt een humoristische mail
binnen waaruit blijkt dat er nog een kans voor een
zeezender is. Hij heeft een bezoekje aan het iets
noordelijker gelegen Herne Bay gebracht waarbij hij
op het idee kwam het oude Radio 390 weer in de
ether te brengen. Heel eenvoudig bracht hij de vol-
gende oplossing: ‘Vaar met een schip, geladen met
1 Yahama orgel en 390 grote speakers en een ver-
sterker naar het fort en vergeet niet een terdege on-
derlegde organist mee te nemen, die in staat is om
het orgel dagelijks te bespelen. Zorg er voor dat de
wind altijd 24 uur per etmaal de goede richting uit-
waait en dan kun je altijd genieten van ‘The Masters
of the Organ’. Ach het is augustus dus dagdromen
mag.

Bijnamen
ZO 24 AUG: Andermaal weer een aantal bijnamen,
dit keer ingebracht door Martin van der Ven. Aller-
eerst naar 1970 en RNI. Hannibal werd ‘The Cannibal’
toegemeten. In de nadagen van Radio Caroline vanaf
zee nog twee bijnamen en wel ‘Rob‘ The Harrison
Monster’  en Andy ‘Mueslibar” Bradgate (ofwel Steve
Satan).

Persbericht
MA 25 AUG: Bij de vele berichten die er vandaag
liggen is er ook een van Radio 192 waarin Martien
Engel aankondigt dat komende zaterdag het laatste
uur van Radio Noordzee nog een keer in Club Mi
Amigo op het station zal worden uitgezonden. Niet is
bekend of het gaat om de Engelse of de Nederlandse
versie. Maakt ook niet uit. We hebben ze toch alle-
maal in ons archief.

Norderney
MA 25 AUG: Via Herbert Visser komt de mededeling
binnen dat deze week de Norderney haar zoveelste
plek in een haven krijgt. Het schip zal worden
afgemeerd in de haven van Monnickendam. Waar-
schijnlijk zal Radio Veronica, dat komende zaterdag
om 18 uur terug keert in de ether, er enkele uren live
vanaf gaan uitzenden. Het is nog niet bekend of het
om andermaal een tijdelijke dan wel vaste ligplaats
gaat. Als alles goed gaat zal het schip rond midder-
nacht vertrekken en via de Noordzee IJmuiden
binnenvaren. Komende zondag zal om 6 uur in de
middag de officiële opening van het nieuwe Radio
Veronica plaatsvinden middels Bull Verwey.

Dan weer wel en dan weer niet en nogmaals wel
WO 27 AUG: Ettelijke uren zijn voorbij gegaan en de
ene keer mag het Veronica schip de Norderney de
haven van Antwerpen wel, het volgende moment
niet verlaten. Het oude schip zou niet zeewaardig
genoeg zijn om de trip, die deels via de Noordzee
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verloopt, te maken. Vele berichten stromen binnen
en Jan Parent meldt laat in de avond dat het bijna
zeker niet zal doorgaan dat het schip naar Nederland
vertrekt.

Alsnog vertrokken
DO 28 AUG: Zelfs in de vroege ochtend wordt er nog
melding gemaakt vanuit Israël dat de tocht niet door-
gaat. Dan kun je meteen zien dat het gebeuren leeft
in de radio wereld. Edoch is het zendschip onderweg
met een sleepboot, de Dolfijn. De tocht wordt door
de diverse aanhangers in de nieuwsgroep zeezenders
veelvuldig gemeld en men staat op scherp om foto’s
te nemen. Het zal enkele dagen in de haven van
Monnickendam worden afgemeerd, waarna het rond
3 september weer zal worden versleept naar Antwer-
pen. En dat alleen ten ere en glorie van het nieuwe
Veronica dat ten onrechte teert op de roem van het
enige echte Radio Veronica dat in augustus 1974 uit
de ether verdween.

Dank aan: Leen Vingerling, Herbert Visser, Martin
van der Ven, Rob Olthof, Patrick Jacobs, Jan van
Heeren en Wim van de Water

Samenstelling: HANS KNOT

VR 1 AUG: In deze aflevering gaan we naar augustus
1987 en op de eerste van die maand werd bekend
dat WRHI zich met een 100 kW korte golfzender 12
uur lang per dag zal richten met uitzendingen op
luisteraars in Europa, het Midden Oosten en het
Caribische Gebied. Tegelijkertijd werd bekend dat
de BBC in Hong Kong een nieuwe relaiszender had

geplaatst voor uitzendingen gericht
op Zuidoost-Azië.

VR 1 AUG: Een zomerse dag met
drie belangrijke nieuwsfeiten. Fons
van Westerloo (foto) wordt de nieuwe
topman van HMG, zo is vandaag be-
kend gemaakt. Hij begon zijn loop-
baan als krantenjournalist, werd hoofd
van de Nieuwsdienst en Courante Za-

ken en later algemeen directeur van de AVRO. Ver-
der was hij algemeen directeur van Satellite Busi-
ness TV, hoofdredacteur en algemeen directeur van
AT5 in Amsterdam, als ook programma directeur van
RTL 5.Vanaf mei 1995 was hij verantwoordelijk voor
alle Nederlandse uitzendactiviteiten van SBS.

VR 1 AUG: Bart in ‘t Hout (foto) is de nieuwe waarne-
mend Algemeen Directeur van SBS in Nederland.
Hij volgt daarmee Fons van Westerloo op die eind
september bij SBS vertrekt zodat een geleidelijke
overdracht van verantwoordelijkheden kan plaatsvin-
den. Bart in ‘t Hout is sinds de start in 1995 bijna

onafgebroken werkzaam bij SBS. Hij
was, samen met Van Westerloo, een
van de grondleggers van de huidige
succesvolle SBS stations. Daarvoor
was hij werkzaam in diverse journa-
listieke, vaak leidinggevende func-
ties, onder meer bij de Gooi en
Eemlander, de AVRO en Stokvis
Producties.

VR 1 AUG: Niels Hoogland is per direct benoemd tot
programma directeur bij Radio 538. Hoogland is
sinds 1995 werkzaam bij Radio 538 als deejay en
sinds enkele jaren ook als Music Director. In die func-
tie wordt hij opgevolgd door Dave Minneboo. Naast
zijn werk als programma directeur blijft hij zijn radio-
programma’s presenteren. Niels Hoogland (foto) blijft
vrijwel dagelijks te be-
luisteren op Radio
538. Naast zijn radio-
programma van
maandag tot donder-
dag tussen 19:00 en
21:00 uur presenteert Hoogland elke vrijdagavond
samen met Froukje de Both het programma ‘Niels en
Froukje’. Op zondagavond is hij te horen in het enige
Nederlandse R&B programma ‘Juize’.

ZA 2AUG: Het was de BRT die in Praag tijdens het
international televisiefestival in 1987 de ‘Gouden
Praag’ won in de categorie muziek met het pro-
gramma ‘Polyfinisten’. Het was een tweeluik van de
Dienst Kunstzaken geregisseerd door Stefan
Decostere.

ZO 3 AUG: In de Freewave het verhaal over een in
november 1964 in Rotterdam geboren knaap die een
grafische opleiding achter de rug had en de School
voor de Journalistiek had doorlopen. Toch zocht hij
zijn werk op zee. Hij werd geïnterviewd door Jan
Zwart (heden ten dage Mr. Paparazzi) en we hebben
het over Mark Stam.

MA 4 AUG: Het is als de dag van giste-
ren dat we ‘de twee’ van ‘Langs de Lijn’
wekelijks beluisterden. In 1987 werd be-
kend dat ze in het nieuwe seizoen bei-
den zouden stoppen met de presentatie
van dit programma. Ik heb het over Koos
Postema (foto) en Felix Meurders.

DI 5 AUG: De publieke omroepen verwachten vol-
gend jaar 47 miljoen euro te kunnen bezuinigen
door veel meer televisieprogramma’s te herhalen en
fors te korten op internet, radio en klassieke muziek.
Ook wordt flink bezuinigd op de personeelskosten en
automatisering. Op hoofdlijnen zijn al afspraken ge-
maakt. Zo gaan alle omroepen meer programma’s
herhalen. De TROS hoopt zo bijvoorbeeld twee mil-
joen euro te besparen. Ook wordt op programma’s
bespaard. De NPS is bijvoorbeeld al met ‘Gewest’
gestopt en de NOS zet het mes in de evenementen.
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Met Prinsjesdag, 4 en 5 mei en Koninginnedag pakt
de omroep voortaan minder uit. Flinke klappen val-
len bij de internetactiviteiten van de publieke om-
roepen. Die worden voor 5,5 miljoen euro gekort.
Ook de radio krijgt het zwaar te verduren. Als het aan
de omroepen ligt, keert Radio 1 niet terug op de AM
hetgeen ook twee miljoen Euro scheelt. Zie daar zo
een aantal van de maatregelen die zullen worden
genomen.

WO 6 AUG: In 1987 was er nog een keer het ‘jingle
item’ te horen bij Ferry Maat in de Soul Show. Iedere
week stond de recorder scherp om het item te regis-
treren. Al jaren waren Jelle Boonstra en ik bezig om
elke jingle die we hoorden vast te leggen en die
avond verraste Ferry ons met de JAM Song. Inmid-
dels al lang op CD uit.

WO 6 AUG: RTL4 en 5 blijven Luxemburgse stations.
Dat heeft de Raad van State be-
paald in een beroepsprocedure
die was aangespannen door het
Commissariaat voor de Media. De
mediawaakhond wilde de stations
graag onder de Nederlandse wet
brengen, maar Europese regels
verhinderen dat. Het rechtsorgaan
stelde dat de claim van het com-
missariaat op zich terecht is. De
Europese richtlijn ‘Televisie zon-
der richtlijn’ sluit dubbel toezicht
evenwel uit. ‘Omdat Luxemburg
op basis van de richtlijn reeds vele
jaren het toezicht uitoefent, geeft
het besluit van het commissariaat
onvoldoende blijk van
‘gemeenschapstrouw’ dat het EG-
verdrag eist.’

VR 8 AUG: In 1987 was het ge-
woon heerlijk nog lekker luisteren via de middengolf
naar de BBC en zo hoorden we die dag ‘The Sound
of the Sixties’ gepresenteerd door Dave Dee van de
formatie Dave Dee Dozy Bicky Mick and Tich.
Zabadak, wat een leuk programma.

ZA 9 AUG: Frits Spits presenteerde als gast ‘Met het
Oog op Morgen’ bij de NOS en Frits van der Poel
kwam op deze dag in 1987 te overlijden aan het
gevolg van een hersenbloeding. Een bekwaam jour-
nalist die bij de KRO tal van programma’s heeft ge-
maakt.

DI 12 AUG: In 1987 meldt Freewave-correspondent
Barrie Johnson dat de DTI een landpiraat heeft op-
gepakt met de naam ‘Reel to reel radio’.  Zie je het al
voor je: de Revoxen, de Grundig’s, de TEAC’s, de
Sony’s etc.? Tom Mulder ging op weg naar het zui-
den van Nederland want de volgende ochtend pre-
senteerde hij ‘De Havermoutshow’ vanuit de studio
van de Regionale Omroep Zuid.

DO 14 AUG: RTV Rijnmond krijgt concurrentie van

een nieuw regionale televisiestation. De RNN (Regio
Nieuws Netwerk) start volgende maand op commer-
ciële basis. De programmamakers hebben (voorlo-
pig) onderdak gevonden in Hotel Central aan de Kruis-
kade. Ze zijn vorig jaar al begonnen met het ontwik-
kelen van programma’s. Een eigen krant moet de
programma’s van het station gaan ondersteunen. De
makers streven ernaar nieuws en entertainment te
verwerken tot aantrekkelijke televisie, met dagelijks
een gevarieerd aanbod. Men denkt daarbij aan een
soort regionale RTL 4. Dit moet worden bereikt met
programma’s voor elk wat wils. Mode, kunst,
consumentenzaken, sport, koken, het komt allemaal
aan de orde. De doelgroep ligt tussen de zestien en
zestig jaar. Het opleidingsniveau van de doelgroep
ligt vanaf laag, midden tot hoog opgeleid, melden
de initiatiefnemers. Begonnen wordt met een uur
televisie, dat zich herhaalt. Zo werkt TV Rijnmond

ook. RNN wil snel naar langere uit-
zendingen.

VR 15 AUG: Rob Olthof, Ron West,
Walter Simons en Hans Knot zijn
gezellig in London voor Driftback
20. Een leuke dag met veel oude
en onbekende gezichten. Hans
heeft het druk met interviews:
Charlie Wolfe, Jay Jackson,
Richard Jackson en Paul Rusling.
Olthof staat plots achter O’Rahilly
en fluistert hem in het oor dat hij
de groeten van Ben Bode krijgt.
Ronan wordt rood, voelt zich be-
trapt want hij staat al een tijd met
Hans Knot en Paul Rusling te pra-
ten en vindt de opmerking niet
leuk. Hij excuseert zich bij Hans
en loopt naar het toilet. Minstens
15 anoraks volgen hem. Waar ge-

beurd!

ZA 16 AUG: Langs de Lijn van de NOS vierde in
1987 haar 2000ste uitzending in het toen 20 jarig
bestaan. Dit gebeurde vanuit de tuin van het hoofd-
complex van de NOS en oude bekenden als Dick van
Rhijn, Leo Pagano, Tom Blom, Joop Niezen en Chris
van Leeuwen laten hun stem nog eens horen.

ZO 17 AUG: Onze wandelende agenda was in die
dagen Ton van Draanen en hij kon ons in 1987 en
trouwens ook vandaag meldden dat Willem Duys,
Koos Postema en Dick Klees hun verjaardag vieren.
Morgen zijn  Hans van Willigenburg en Paul de Witte
aan de beurt.

MA 18 AUG: In 1987 werd de voorzitter van de omroep-
raad benoemd door minister Brinkman tot voorzitter
van de nieuw te vormen mediaraad. Het ging om de
in de periode 1981-1982 functionerende minister voor
CRM en de latere burgemeester van Rotterdam
André van der Louw. Die we ook weer kennen als één
van de mensen achter Hitweek en Aloha.
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DI 19 AUG: De hele zomer is het
al vol geruchten inzake
deejaywisselingen. Stenders blijft,
zo werd vandaag duidelijk, bij 3
FM evenals Ruud de Wild, waar-
over ook breed geruchten de ronde
deden. Vandaag steekt weer een
gerucht de kop op en wel het even-
tueel verdwijnen bij Radio 538 van
Jeroen van Inkel. Hij is officieel
nog tot 2005 in dienst van dit sta-
tion en derhalve eiste de leiding
ook een afkoopsom als hij een
overstap zal maken naar een an-
der station, waarbij de naam
Veronica wordt genoemd.

DI 19 AUG: De KRO komt vanaf
b e g i n
s e p t e m -
ber met
‘Ook dat
nog’ in

een nieuw jasje waarbij onder
meer Karin Bloemen en Vera Prins
(de roodharige uit Baantjer) voor
het nodige vuurwerk moeten gaan
zorgen. Al 14 jaar lang wordt het
programma door de KRO als top
satire op de televisie gebracht.
Nog twee andere nieuwelingen
zullen erbij komen. John Jones en
Hans Breetveld zullen zich ook voe-
gen bij Jeanne Kooijmans en
Sjaak Bral, die beiden zijn geble-
ven van het oude team. Het afge-
lopen jaar gingen de kijkcijfers van
het programma drastisch achter-
uit van 1,8 miljoen naar 0.9 mil-
joen kijkers per aflevering.

WO 20 AUG: Slechts twee weken
na de eerste oproep aan zingend
Nederland om je op te geven voor
de tweede reeks van het pro-
gramma ‘Idols’, zijn al meer dan
10.000 aanmeldingen binnenge-
komen via de website
www.idols.nl. Omdat de officiële
inschrijfperiode pas sluit op zon-
dag 24 augustus om 24 uur, is de
kans groot dat het aantal deelne-
mers zelfs nog zal toenemen. Vo-
rig jaar verschenen in totaal 7.626
enthousiastelingen op de veelbe-
sproken ‘sterrenstip’. Dit jaar zul-
len dus sowieso al meer dan tien-
duizend potentiële popidolen hun
hoge en lage noten aan de vier-
koppige en welbekende jury ten
gehore brengen. Voor verdere

deelname aan het programma is overigens niet alleen zangtalent,
maar ook uitstraling van doorslaggevend belang. De eerste opnames/
audities vinden plaats vanaf het eerste weekend van september.

DO 21 AUG: In 1987 is er alom blijdschap in China want voor het eerst
kunnen er eindelijk de grote spektakelfilms uit Hollywood via de televi-
sie worden uitgezonden. Sound of Music is de eerste van 52 films die in
het daarop volgende jaar worden vertoond en dat bij een potentieel
van 600 miljoen kijkers. Leuk contract voor de Amerikanen want ze
hebben bedongen dat er voor Amerikaanse producten per film 6 minu-
ten reclame moet worden ingevoegd.

DO 21 AUG: Het gaat slecht met de doorgave van het kunst en cultuur
kanaal Arte, dat een Duits-Franse project is dat al meer dan 11 jaar
actief is. Het blijkt dat steeds meer kabelraden de kabelmaatschappij
adviseren het station te weren daar er een nieuwe speciale regeling is
ingetreden waardoor betaalt moet worden aan Arte voor de afdracht
auteursrechten.

DO 21 AUG: De uitgaven aan reclame zijn in 2002 met 15 % gestegen
ten opzichte van 2001 en wel tot een bedrag van  3,7 miljard euro.
Vooral op radio en televisie werd meer geadverteerd. De dagbladen
zagen hun advertentie-inkomsten niet groeien. Dit blijkt uit het versche-
nen Jaarboek Adverterend Bedrijfsleven, een uitgave van Adformatie.
De 500 grootste adverteerders gaven vorig jaar gemiddeld 6 miljoen
euro uit aan reclame. De kleintjes komen niet verder dan 390.000 euro.
Inmiddels zijn televisiecommercials goed voor 53 % van de reclame-
bestedingen door de 500 grootste adverteerders. Nieuw is de wederop-
standing van radioreclame. Vorig jaar werd daaraan 20 % meer uitge-
geven dan in 2001, tegen 17 % voor televisiereclame.

VR 22 AUG: Vandaag werd er van 13.00 uur tot 15.00 uur een
programmasignaal van Radio 10 FM uitgezonden via de 1296AM in
DRM kwaliteit. Radio 10 FM testte in deze twee uren de voordelen van
DRM (Digital Radio Mondial) ten opzichte van de huidige AM uitzen-
dingen, zoals een sterk verbeterde geluidskwaliteit, een stabielere ont-
vangst en een gebruikersvriendelijkere frequentieafstemming. DRM is
een nieuwe digitale omroepstandaard die het mogelijk maakt om
omroepsignalen van goede kwaliteit uit te zenden en te ontvangen.
DRM wordt wereldwijd aanbevolen als dé digitale opvolger voor de
huidige AM uitzendingen in de omroepbanden beneden de 30 MHz.

Korte golfzender in de werkplaats van de Ross Revenge, oktober 1987 (zie pag. 11)
© Leen  Vingerling
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VR 22 AUG: In 1987 verbood Peter Chicago een
ieder aan boord van de Ross Revenge nog langer in
de zenderkamer zonder toestemming te komen. Hij
had een nieuwe zender in elkaar gefabriceerd waar-
door Viewpoint in de toekomst een aantal malen per
dag via de 31 meter kon worden herhaald. Zover mij
bekend is dit nooit gebeurd. Vermogen zou 5 kW zijn
geweest met als doel ook het Oostblok te bereiken.

VR 22 AUG: Freek de Jonge heeft een punt gezet
achter zijn Oudejaarsconferences. Volgens de caba-
retier is de televisietraditie, die ooit begon met Wim
Kan, danig gedevalueerd. Youp van ‘t Hek zal de
komende twee jaarwisselingen evenmin op televisie
zijn te zien. Zijn nieuwe show ‘Prachtige paprika’s’
duurt tot diep in 2004 waardoor er, aldus zijn mana-
gement, geen tijd overblijft voor een eindejaars-
conference. Het cabaretduo Lebbis en Jansen ver-
zorgt dit jaar de conference. Het tweetal maakte sinds
1988 al jaarlijks een terugblik voor de radio bij de
VARA. Op 31 december zijn Lebbis en Jansen vanaf
half tien in de avond te zien via Nederland 3.

VR 22 AUG: Sinds 12 maart zijn in Nederland 161
van de naar schatting 800 actieve radiopiraten op-
gerold. De actie ‘Etherflits’, waarmee het ministerie
van Economische Zaken de strijd tegen de radio-
piraten verklaard heeft, is daarmee volgens het mi-
nisterie een groot succes. Sinds 12 maart dit jaar
gaat het Agentschap Telecom, onderdeel van het
ministerie van Economische Zaken, harder dan voor-
heen de strijd aan met het illegale gebruik van FM
en AM omroepfrequenties. Waar eerder de nadruk
werd gelegd op het oprollen van piraten die frequen-
ties van legale stations stoorden, is nu het doel om
alle piraten het zwijgen op te leggen. Twintig
opsporingsambtenaren van het ministerie houden
zich een jaar bezig met het intensief opsporen van
piraten. Vooral in het noorden en oosten van ons
land is, volgens een woordvoerder van het ministe-
rie, men bijzonder succesvol. Op zich niet vreemd
gezien zich daar de meeste beoefenaars van het
illegaal draaien van muziek via etherfrequenties
bevinden.

ZA 23 AUG: Zanger Frank Boeijen krijgt de Radio 2
Zendtijd Prijs 2004. Frank Boeijen krijgt de onder-

scheiding op 14 maart 2004 uitgereikt tijdens het
Radio 2 Gala van het Nederlandse Lied in Rotter-
dam. De prijs wordt jaarlijks door Radio 2 en Conamus
toegekend aan een artiest die van blijvende beteke-
nis is voor de Nederlandse radio. Het is de vijfde keer
dat de onderscheiding wordt uitgereikt. Ramses
Shaffy, Boudewijn de Groot, Rob de Nijs en Herman
van Veen waren eerder de gelukkigen. De prijs be-
staat uit een bronzen beeld en een eerbetoon van
collega-artiesten aan de winnaar. Frank Boeijen is al
meer dan 25 jaar muzikaal actief.

ZA 23 AUG: De radiostations Radio 10 en Arrow Classic
Rock kunnen, als het aan het ministerie van Econo-
mische Zaken ligt, tot uiterlijk 1 december op de
middengolf blijven uitzenden. Het ministerie over-
weegt om de sinds 1 juni lopende overgangsperiode
niet al per 1 september, maar pas op 1december af
te laten lopen. Aanleiding hiervoor is de nu lopende
nieuwe verdeling van enkele FM- en AM kavels. Op 1
december moet duidelijk zijn wie deze nieuwe fre-
quenties mogen gaan gebruiken voor uitzendingen.
Op deze datum moeten ook de nog niet verdeelde
kavels, waaronder het klassieke kavel, in gebruik wor-
den genomen. Het is echter theoretisch mogelijk dat
dit kavel ongeclausuleerd wordt, en dat dit dan als-
nog wordt toegewezen aan Radio 10 of Arrow Classic
Rock. Het zou dan, volgens het ministerie, niet van
goed bestuur getuigen als de beide stations dan even-
tueel voor een periode van drie maanden tijdelijk uit
de ether zouden moeten verdwijnen. Bovendien heeft
RTL FM aangegeven dat zij, als nieuw station, nog
niet per 1 september kan voldoen aan de programma-
voorschriften voor de haar toegewezen frequenties.
Vandaar dat het ministerie de overgangsperiode wil
‘oprekken’ tot 1 december. Vanaf deze datum moe-
ten alle frequenties toegewezen zijn, en moeten de
uitzendende partijen voldoen aan de programma-
voorschriften. Vanaf deze datum zal het Commissa-
riaat voor de Media hierop ook gaan controleren.

Cassettebandjes uit archief van Sebastian Black  © Peter de Wit

ZO 24 AUG: In 1987 bleek uit onderzoek dat steeds
meer lezers van FRM overstapten op Freewave. We
bestonden toen 9 jaar. FRM ging, helaas voor José,
later ter ziele en ligt nog steeds in goede herinnering
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bij ons en vele anderen. Freewave ging door en dus
ook deze avond zit ik weer uren achter de computer,
zoals vele avonden de afgelopen kwart eeuw.

MA 25 AUG: Op Monique werd in 1987 op deze dag
bekend gemaakt dat de banden van het programma
van Vader Abraham niet werden uitgezonden daar er
opmerkingen werden gemaakt waar de leiding van
het station niet achter kon staan. Censuur dus. Ach,
die dag was ook het programma ‘Moments of New
Inspiration’ te horen via Caroline. Ook daar had best
wat censuur op gepleegd mogen worden, maar er
diende geld verdiend te worden.

WO 27 AUG: Allemaal oude programma’s op de Ross
als het gaat om de studiotapes van Radio Monique.
Willy was niet gekomen want het weer was echt te
zwaar. Bovendien was er een klagende Keith van
Caroline die aldoor maar zat te zeuren over de Ne-
derlanders aan boord. Hij vergat even waar het geld
vandaan kwam. En dat allemaal in 1987.

DO 28 AUG: We blijven 16 jaar geleden met dit
bericht: Haagse Harrie en Theo zijn aan boord ge-
weest vanuit de Randstad. Harrie had iets met zend-
masten en Theo, tja er zijn nog leuke foto’s heer
Tromp, maar we zullen je er niet mee pesten. Ze
komen terug met het bericht dat Raffles spoedig van
boord zal gaan om zijn oude dag in Margate door te
brengen.

MV Nannell

VR 29 AUG:
Vandaag in
1987 wordt
bekend dat
Paul Jack-
son weer
aan boord
van de
Communi-
cator zit en
dat er twee
n i e u w e
masten zijn
geplaats t .
Ben Bode
meldt dat
de Monique
eigenaren
hem heb-
ben ge-
vraagd of er
andermaal

iets te regelen valt en de Nannell ligt nog steeds in
Spanje voor een overtocht. Wat is er aan dat project
een geld verspild.

ZA 30 AUG: Douwe Dijkstra deed in 1987 verslag van
zijn bezoek aan Zuid Frankrijk en de radio aldaar.
Duncan Larkin en Alen West ontmoette hij er evenals

Dave Windsor en Dave Fortune.

ZO 31 AUG: In 1987 werd bekend gemaakt dat het
populaire programma ‘Klasgenoten’ van Koos
Postema, dat toen nog door de VOO werd uitgezon-
den en een productie was van Jef Rademakers, bui-
tenlandse versies zouden krijgen. Zowel in Duitsland
als Engeland was er geld voor het idee op tafel ge-
legd.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

Alsnog verkocht
Het grootste televisieconcern in Duits-
land, ProSiebenSat1, komt definitief in
buitenlandse handen. Dat heeft
KirchMedia bekendgemaakt. Schuld-

eisers zijn akkoord gegaan met de verkoop van
ProSiebenSat1 uit de failliete boedel van media-
bedrijf KirchMedia aan de Israëlisch-Amerikaanse mil-
jardair Haim Saban. Hoeveel met de overname van
het commerciële televisieconcern is gemoeid, gaf
KirchMedia niet aan. Saban zag in juni nog de over-
name van ProSiebenSat1 mislukken toen hij gunsti-
ger voorwaarden probeerde af te dwingen bij de
schuldeisers van KirchMedia. De zakenman, die for-
tuin heeft gemaakt met kindertelevisie, gaat nu ge-
schiedenis schrijven door de eerste buitenlander te
worden die een groot deel van de Duitse televisie-
markt beheerst. In de boedel van KirchMedia blijft
nog de filmbibliotheek achter.

INGO PATERNOSTER

Senioren willen radio
Binnenkort kunnen we  kennis maken met een nieuw
radio-initiatief. Vzw Radio Omega wil namelijk star-
ten met een Seniorenradio in Mechelen onder de
roepnaam Radio Opsinjoor. Sinds 1990 zond radio
Omega uit vanuit Sint-Katelijne-Waver. Het station
was enkel in het weekend te beluisteren en bracht
naast lokale informatie en ontspanning veel muziek
gericht op een wat oudere doelgroep. Men kon er
nog platen uit de jaren ’50 horen en er was tevens
aandacht voor het Vlaamse en Nederlandstalige re-
pertoire. Nu de administratie van de media het lo-
kale radiolandschap wil herindelen, stelt de vzw zich
kandidaat voor een lokale uitzendfrequentie in
Mechelen. Zij stippen aan als reden om een fre-
quentie te krijgen dat er volgens hen behoefte is aan
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een seniorenradio in Mechelen, gezien de bestaande
initiatieven kiezen voor het format hitradio. Radio
Opsinjoor ziet zichzelf dan ook als een complemen-
taire aanvulling ten overstaan van de bestaande
media. Specifieke informatie (van zowel sociale als
culturele verenigingen als overheden) voor senioren
kan via dit kanaal verspreid worden. Dit gezien het
pluralistische karakter van de omroep; als
laagdrempelige vereniging kan deze als brug func-
tioneren naar andere culturen toe.

Formaat
Aangezien Radio Opsinjoor een doelgroepomroep
is, zal het muzikale format van dit station er totaal
anders uitzien dan dat van de bestaande hitradio’s.
Moderne housemuziek, R&B, hiphop, dance etc.
worden geweerd, maar wel zal het format bestaan uit
gemiddeld 50% Nederlandstalig werk van een plaatje
uit ‘Tien om te Zien’ tot kleinkunst. Van Bart Kaëll dus
tot Della Bossiers. Verder wordt er aandacht besteed
aan het Duitse en Franstalige repertoire en herleeft
het muzikale verleden vanaf 1950. Ook voor licht
klassieke muziek is er ruimte.

Samenwerking
Radio Opsinjoor is bereid tot een samenwerking met
verschillende verzorgings- of rusthuizen uit de regio.
Bedoeling is, dat in de inkomhal van de betreffende
instellingen een verzoekbus komt te staan waar de
bewoners en bezoekers via een standaard formulier
een bepaalde plaat kunnen aanvragen met even-
tueel de daarbij behorende groetjes of de reden van
de aanvraag. In het programma ‘de verzoekbus’ wor-
den die verzoekjes dan opgenomen. Uiteraard kan
iedereen die luistert voor dit programma een ver-
zoekje indienen. Op die manier willen ze een ac-
tieve interactie tussen de bewoners van de rust/
verzorgingstehuizen en de andere Mechelse luiste-
raars tot stand brengen. De kans bestaat ook dat Ra-
dio Opsinjoor programma’s ter plaatse zal opnemen
in de rust- en verzorgingstehuizen. Maar eer het zo-
ver is moet de overheidstoestemming er nog komen.

ETIENNE KERREMANS

Halve eeuw
In  de intensieve periode van DX’en was Radio Korea
International altijd een van de stations die het vaakst
werd bezocht. Ook de reactie van de zijde van het
station als er weer een ontvangstrapport was inge-
stuurd was prachtig te noemen, daar kosten nog moeite
werden bespaard om de DX’er aan haar station te
‘klemmen’ middels het zenden van allerlei leuke
prullaria. Het station vierde recentelijk haar 50-jarig
bestaan en men gaat met de tijd mee. Men heeft

sinds 15 augustus de mogelijkheid om de dagelijkse
uitzendingen in het Engels, Frans, Duits en het Rus-
sisch ook via de satelliet te verspreiden, hetgeen ge-
schiedt via de programmering van World Radio
Network. Vorig jaar meldden we uitgebreid over dit
digitale platform dat steeds populairder wordt bij de
internationale radiostations.

Andermaal Azië
Door dat er een groot aantal verhalen lagen is som-
mige berichtgeving de afgelopen maanden even blij-
ven liggen. Alsnog het bericht dat Radio Taipei Inter-
national, uitzendend vanuit Nationalistisch China,
dan wel Taiwan, per 1 juli haar naam heeft gewijzigd
in Radio Taiwan International. Op de surfpagina vind
je het internetadres.

Veranderingen
Momenteel wordt er op Cuba hard gewerkt aan her-
vormingen binnen de studiocomplexen. Het gaat niet
alleen om de modernisering van zowel de studio’s
als de zenderparken maar men zal ook twee nieuwe
televisiekanalen opstarten, naast de reeds bestaande
twee staatsstations. En Radio Havana Cuba zal haar
kortegolf zenderparken zeker niet vergeten bij de
modernisering van het geheel. Trouwens, iedere dag
tussen half 11 en half 12 in de avond kan het station
in het Engels worden ontvangen via de 13750 kHz.

Opmerkelijk
In Nigeria heeft de nationale omroepraad (NBC) het
onafhankelijke radio- en televisiestation in  Benin
laten sluiten. De reden is zeer opmerkelijk. In een
verklaring zei Ahmed Abdulkadir, voorzitter van de
NBC, dat de zender omwille van ‘onprofessioneel
gedrag’ uit de ether gehaald werd. Na de dood van
een kaderlid van de omroep werd een hele tijd al-
leen maar marsmuziek gespeeld, zonder bijkomende
informatie. Het is wettelijk bepaald dat die muziek
alleen gespeeld mag worden als er een politieke
dreiging in Nigeria is, en die muziek mag niet ‘zo-
maar voor welke reden dan ook bovengehaald wor-
den’.

JELLE KNOT

Tussen deze masten van Radio Korea International bevinden zich
de antennes gericht op Indonesië en Zuidoost Azië/ China



14 - Freewave 359

Heden ten dage zijn er, via de diverse televisie
stations, tientallen spelletjes te spelen en
producten dan wel geld te verdienen. Meestal

gebeurt dit met het inzetten van de zogenaamde
‘bel’-nummers waarbij het gaat om zoveel mensen
te laten bellen zodat het betreffende televisiestation
dan wel de producer van het spelletje zoveel moge-
lijk verdient met de spelletjes, waarvan gezegd wordt
dat ze vallen onder de wet op de kansspelen en dus
officieel door de Nederlandse overheid zullen wor-
den aangepakt. In gedachten ging ik terug naar de
televisie in mijn jeugd. Meer dan een tiental uren
per week kijken naar de televisie kwamen we niet,
gezien het aanbod gewoon klein was. Alles in zwart
en wit en bovendien zo gemaakt al het maar kan.
Theo Eerdmands kwam voorbij met zijn assistente
Maud, terwijl we gekluisterd naar zijn programma
zaten te kijken waarin mensen in een hokje werden
gestopt en vragen moesten beantwoorden. We za-
gen ‘Het gulden schot’ met Lou van Burg en ‘Dit is uw
leven’ met Johan Bodegraven. De eerste spelletjes
en verrassingsprogramma’s op de Nederlandse tele-
visie. Met de hele familie rond de Erres televisie
geschaard en een glaasje ranja en een paar frou
froutjes op schoot. En de tranen waren goud waard.
Neem nu zo’n programma als ‘Dit is uw leven’, waarin
bekende en onbekende personen centraal stonden
en werden geconfronteerd met hun deugden en on-
deugden. Het moet toch ergens zijn oorsprong heb-
ben gevonden. Hans Knot ging op zoek naar de bron-
nen van ‘This is your life’ zoals het eerste populaire
verrassingsprogramma in Amerika heette.

In één van de vele verhalen rond het programma
‘This is your life’ dat in de Verenigde Staten van
Amerika een enorme ‘tearkjerker’ is geweest, wordt
een personage opgevoerd die voorheen zijn geld
verdiend heeft als medewerker van de CIA. Hier volgt
een beschrijving van zomaar een hoofdrolspeler van
de Amerikaanse versie van ‘Dit is uw leven’: ‘De te
vaak gestoomde gleufhoed en de keurige, afgedra-
gen regenjas waren de onmiskenbare bewijzen van
zijn waardigheid. En zo de generaal al getwijfeld
moge hebben, de onverschillige onderdanigheid,
waarmee de man hem voorging naar de auto was
voldoende om elk wantrouwen weg te nemen.
Slechts leden van Eisenhower’s lijfwacht waren in
staat om zo opvallend te demonstreren, dat zij onop-

vallend waren.’ Inderdaad Eisenhower en de jaren
vijftig van de vorige eeuw, waarnaar ik U terugbreng.

In dit bovenstaande geval ging het om een zekere
Mark Clark, opgeklommen tot Generaal, aan wie werd
gemeld dat er een auto voor zijn huis klaar stond en
vervolgens werd eraan toe werd gevoegd dat de pre-
sident hem dringend wenste te spreken. Er kon na-
tuurlijk van alles mogelijk zijn in de tijd van de Koude
Oorlog en dus stelde hij op dat moment geen ver-
dere vragen en ging rustig mee op weg naar de
televisiestudio. Het verhaal gaat dat toen de auto bij
de studio stopte Mark Clark nog geen enkele argwaan
voelde. Immers had hij in het verleden nog wel op
vreemdere plaatsen besprekingen gevoerd met su-
perieuren. De organisatie had nog voor wat recher-
cheurs gezorgd in de hal van het complex om een
goed gevoel aan Clark over te brengen en zonder na
te denken was hij de deur ingegaan die voor hem
open werd gehouden.

Marc Clark en
Ralph Edwards

Scherpe lam-
pen bleken hem
opeens in de
spotlight te zet-
ten van het pro-
gramma van
Ralph Edwards,
waarin telkens
één personage
centraal stond.
De magische ti-
tel ‘This is your
life’ was be-
dacht voor het
programma, dat
werd gepresen-
teerd door
Ralph Edwards.
‘Kijk, daar zit uw

familie. Nu wilt u natuurlijk weten wat dit betekent?
Laat ik U voor alles waarschuwen, dit is een directe
televisie-uitzending. Heel Amerika slaat u op dit mo-
ment gade en men wacht in spanning op uw beslis-
sing of U bij ons blijft of weer weg gaat?’ U kunt
begrijpen dat de persoon in kwestie zich niet wilde
laten kennen en zeker niet wenste af te gaan. Onge-
wild werd hij op dat moment het middelpunt van
geheel kijkend Amerika.

Had deze Clark echter, als redelijk bekend personage,
geweigerd aan het programma mee te doen dan had
hij zich meteen tot een van de meest vervelende
naarlingen van Amerika gemaakt. Immers was
Edwards’ programma één van de meest bekende en
bovenal praatte Ralph Edwards dermate op zijn gas-
ten in – waarbij een keihard gevoel voor tranen en
emoties en ontroering voorhanden was om vooral
maar hoge kijkcijfers te kunnen scoren. Hij wist dat
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zijn publiek pas tevreden was wanneer die prop uit de keel was.

Het concept van ‘This is your life’ was vrij eenvoudig. Zoek een
hoofdpersoon. Dit kan zowel een belangrijk personage zijn als een
totaal onbekende medelander. Voorwaarde was echter wel dat de
persoon in kwestie een bewogen leven achter de rug moest heb-
ben; immers een heel programma diende vol met verhalen en
anekdotes te zitten. Tragische en ontroerende momenten dienden
de vrolijke af te wisselen. Uit één van de herinneringen, die tijdens
de voorbereidingen naar voren kwamen, werd volop aandacht be-
steed door zoveel mogelijk het gebeurde in de studio met de
hoofdpersonen nogmaals na te spelen. Niets werd aan het toeval
overgelaten, alles werd goed getimed en de hoofdpersoon en
directe naasten mochten beslist niets weten. Er heerste wat dat
betreft totale geheimhouding, die pas op het laatste moment werd
verbroken.

En om terug te gaan naar Mark Clark (foto)

kan worden gemeld dat daar opeens die,
voormalige, geheime commandant stond
die hem jaren geleden een opdracht had
laten toekomen. Nog voordat Mark de kans
had hem de hand te geven werd hij ander-
maal op dezelfde toon als 15 jaar daarvoor
toegesproken. Een deel van het leven ging
in herhaling. Wat Clark niet wist was dat de
generaal en ook de andere gasten in ‘This is your life’ al uitgebreid
hadden geoefend om het allemaal zo echt mogelijk te doen lijken
voor het slachtoffer dan wel de gast en geheel televisiekijkend
Amerika. Clark beleefde het opnieuw en nog meer intieme mo-
menten uit zijn leven zouden worden opgeroepen en toen een
van zijn trouwste frontsoldaten uit de oorlog plotseling voor zijn
neus stond huilde dezelfde Mark Clark als een klein kind. Uiteraard
werd dit gevolgd door een golf van emoties en tranen in de studio,
maar vooral in vele Amerikaanse huiskamers. Elk gebaar van de
hoofdrolspeler werd door de camera’s feilloos geregistreerd en als
het ware werden de tranen in de camera gezogen om nog meer
emoties bij de kijkers te kunnen oproepen. Ralph Edwards was de
gelukkige man want andermaal waren de kijkcijfers maximaal.

Het programma leek zo eenvoudig maar in werkelijkheid had
Edwards een enorme staf in dienst om het verleden van de hoofd-
persoon uit te zoeken en op correctheid te controleren. Daartoe
moesten jeugdvrienden worden opgespoord, soms verre reizen
worden gemaakt om een oma of oude onderwijzer in een ander
werelddeel op te sporen. Let wel, we hebben het over een halve
eeuw geleden! Bovendien moest elke informatie op een correcte
en slimme wijze worden ingewonnen want ook de naaste familie
van de hoofdgast mocht niet geïnformeerd worden over de plan-
nen van de betreffende aflevering. Tot enkele uren voor uitzen-
ding, toen de familie werd geïnformeerd, was altijd weer alles tot
in de puntjes geregeld.

Natuurlijk zijn er de mislukte gasten, dan wel diegene die vooraf
op de hoogte waren dat ze gast van de avond zouden zijn bij
Ralph Edwards. Voorbeeld daarvan is de destijds redelijk bekende
Amerikaanse actrice Anne Sheridan. In 1956 zou zijn één van de
gasten zijn maar door een foutje lekte haar aanwezigheid tijdig
uit. Ze begreep dat de aanwezigheid als hoofdgast in ‘This in your
life’ onbetaalbare publiciteit kon opleveren. Ze wist dat op die
manier twee vergeten sterren een goede nieuwe kans hadden
gekregen en smeekte presentator Edwards, ondanks dat ze op de

hoogte van haar gastrol was, toch te
mogen verschijnen. Maar het antwoord
was simpel ‘nee’. Immers, de kijkers zou-
den begrijpen dat het doorgestoken
kaart was en dat zou dientengevolge
onechte tranen gaan opleveren

Vier maanden voor een uitzending wa-
ren de redactieleden altijd al bezig met
de betreffende uitzending. Altijd maar
weer op zoek naar verloren gegane fa-
milieleden, vrienden of kennissen. In
die tijd was er uiteraard geen sprake
van de technische mogelijkheden die
we heden ten dage hebben. De
opnametechniek stond nog heel ver ver-
wijderd van het huiskamergebruik, dat
nog een tweetal decennia zou duren.
Dus een band met de registratie  van
het programma kon de hoofdrolspeler
niet worden gegeven. De redactie had
standaard een andere verrassing in
petto. Iedere week voor de uitzending
kreeg de juwelier Sheila Tucker uit New
York per telegram een aantal steek-
woorden aangaande de volgende gast
en kon zij aan de slag met het maken
van een bedelarmbandje. Eraan zat
altijd een gouden kalendertje met
daarop in diamant uitgevoerd de da-
tum van uitzending. Verder een land-
kaartje van goud, waarop telkens een
robijn de geboorteplaats voorstelde.
Aan het einde van de uitzending werd
het object uitgereikt. Als de hoofdper-
soon echter een man was ging de arm-
band altijd naar de vrouw van de hoofd-
persoon, en als die niet getrouwd was

Ralph Edwards met zijn vrouw Barbara
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naar de moeder. Andermaal emmers vol tranen.

Uiteraard was lang niet iedereen in Amerika gelukkig
met de successen van Ralph Edwards en de manier
waarop hij bezig was. Kritiek werd er volop geleverd
waarbij werd gesteld dat hij op een ongezonde ma-
nier bezig was de emoties los te weken. Sommige
critici waagden zo ver te gaan om een verbod op de
uitzending te eisen, hetgeen echter niet zo ver is
gekomen. Op de top van zijn succes beurde Edwards
1 miljoen dollar per jaar en dat in de jaren vijftig. De
financiers van het programma moesten gezocht wor-
den in de hoek van de waspoederindustrie, die volop
geld spendeerde om het programma mogelijk te
maken en uiteraard haar reclamefilmpjes voorbij te
laten komen. Zie daar waarom heden ten dage nog
steeds wordt gesproken over ‘Soapseries’. Immers, ook
andere amuserende programma’s, waar vooral de
huismoeders tot het kijkerspubliek behoorden, waren
een ware bron van koopkrachtigen.

Een echtpaar wordt overvallen

Opmerkelijk zijn de anekdotes die de ronde hebben
gedaan omtrent het succes van het programma ‘This
is your life’. Zo zou de huisarts van Edwards een
verhaal hebben aangedragen waarin een patiënte,
een boerin, bij een verschrikkelijk ongeluk haar man
had verloren en van de schrik nooit meer had ge-
praat. Ze had het werk op de boerderij keihard voort-
gezet en er een succesvol bedrijf van gemaakt. De
dokter vertelde tot op dat moment geen enkele op-
lossing voor het psychische probleem van de vrouw
te hebben gevonden maar geloofde daadwerkelijk
in de kracht van Edwards. Resultaat was dat hij hem
vroeg via het programma de emoties van de vrouw te
doen los weken. Instinctief ging Ralph met zijn me-
dewerkers aan de slag om het verschrikkelijke onge-
luk op papier te reconstrueren en de boerin werd op
een dag door een vriendin, in uiterste onschuld,
meegelokt naar de televisiestudio. Een bevriend
persoon had haar namelijk verteld dat het bijwonen
van een dergelijke uitzending haar wel goed kon
doen. Maar ze was er niet als toeschouwer maar werd
door Edwards uit de zaal gehaald om de ramp nog
eenmaal opnieuw te beleven. Hij speelde uiteraard
hoog spel maar gaandeweg kwamen de emoties en
begon de vrouw luidkeels te huilen en vervolgens

plotseling weer te praten.

Ralph Edwards werd geboren op 13 juni 1913 in het
plaatsje Mereno in de staat Colorado en vierde dit
jaar zijn 90ste verjaardag. Hij begon zijn radio-
loopbaan op zijn 15e en werkte er als tekstschrijver,
acteur en presentator bij het station KROW in
Oakland. Hij ging vervolgens studeren aan de uni-
versiteit van Berkeley en zijn inkomsten haalde hij in
zijn vrije uren tijdens het werken als acteur, presenta-
tor, producer en als verantwoordelijke man voor de
sounds effects bij KTAB in Oakland. Nadat hij was
afgestudeerd besloot Ralph het geluk in New York te
zoeken. Liftend bereikte hij de grote stad om vervol-
gens bij NBC te solliciteren. In 1940 kwam Edwards
met een voorstel het programma ‘Truth or
Consequences’ te introduceren op de radio, dit naar
een idee van een soortgelijk spel dat hij in zijn jeugd
vaak had gespeeld.

In dit spel moesten de deelnemers een vraag beant-
woorden. En als men niet het juiste antwoord had,
moest men de consequentie nemen en voor het foute
antwoord een opdracht uitvoeren die vaak tot in het
extreme ging. Zo liet Ralph deelnemers een keer
rondlopen in babyluiers, werd een olifant de studio
ingebracht om zich te laten wassen en meer van
dergelijke zaken. Ondertussen liet hij het publiek in
de studio en de huiskamers weten dat we eigenlijk
allemaal duivels zijn. De show werd vrijwel direct
een topper op radio en liep tot 1956 aan een stuk
door. In 1950 kwam er, als gevolg van het succes, ook
een televisieversie van het programma en wel bij
CBS. In het jaar 1951 kreeg het programma een
Emmy Award toegewezen. ‘This is your life’  begon
ook als een radioprogramma, dat wekelijks werd uit-
gezonden tussen 1948 en 1951. Uiteraard kreeg het
programma al vrij snel haar eigen televisieversie,
hetgeen in 1952 gebeurde. Gedurende liefst negen
seizoenen was het een absolute topper. Ook werd
‘This is your life’ onderscheiden met de Emmy Award
en wel in 1954 en 1955. In 1957 kwam daar nog een
andere prestigieuze onderscheiding bij in de vorm
van de Golden
Globe Award. In de
jaren zeventig en
tachtig was er een
hernieuwde kennis-
making met ‘This is
your life’. Het betrof
de zogenaamde
syndicated versie,
die door allerlei sta-
tions in Amerika kon
worden aangekocht.
De eerste serie werd
door Ralph zelf ge-
presenteerd. Die in
de jaren tachtig had
als presentator
Joseph Campa-
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nella. In deze se-
rie waren allerlei
bekende mensen
uit Hollywood
eregast en werd
het programma
verspreid via
American Movie
Classics Cable
Network.

Ergens tussen El
Paso en
Albuquerque ligt
een van de
meest besproken
plaatsen van de
Verenigde Sta-
ten. Van origine

heette de plaats destijds Hot Springs maar die veran-
derde op een bepaald moment in ‘Truth or
Consequences’. Geen enkele andere plaats van haar
grootte in Amerika kreeg zoveel aandacht via radio
en televisie. De vraag is echter hoe deze plaats in
vredesnaam aan haar nieuwe benaming kwam. In
1950 ontwikkelde zich Hot Springs, in de staat New
Mexico, net zo geleidelijk als elke gemiddelde plaats.
Het dorp moest het vooral van de toerisme hebben.
De toerist zocht de gezondheidsfaciliteiten  en
mineraalbaden op en vond dat het in Hot Springs
allemaal veel goedkoper was dan in gelijksoortige
plaatsen. Tot op heden gaat het er nog steeds erg
relaxed toe in  ‘Truth of Consequences’ en is het
gemiddeld goedkoper dan elders.

Maar even terug naar 1950.
Ralph Edwards vond dat er iets
speciaals moest worden gedaan
ter gelegenheid van het 10-ja-
rig bestaan van ‘Truth or
Consequences’. Hij sprak de
hoop uit aan zijn personeel dat
er een plaats in de VS zou zijn
die de naam van het pro-
gramma wenste aan te nemen.
Nadat de voorzitter van het bu-
reau voor toerisme in New

Mexico de opmerking in het feestprogramma van
Edwards had gehoord, belde deze meteen met de
Kamer van Koophandel in Hotsprings en de plannen
van Edwards verspreidden zich direct onder de be-
trokkenen in de plaats. Een nieuwe, en zeer bekende
naam voor de stad  zou een stroom aan toerisme en
positieve, gratis, reclame brengen. Bovendien was
men dan voor eens en altijd af van de problemen die
er waren gezien in de VS verschillende plaatsen met
dezelfde naam zijn. Als voorbeeld nemen we
Californië, waar deze plaatsnaam alleen al dertig
keer voorkomt.

In een speciale gemeenteverkiezing onder de toen-

malige kiesplichtigen werd de naamswijziging van
het dorp voorgesteld. Er waren 295 mensen die te-
gen stemden en 1294 die voorstander van de nieuwe
naam waren. Een herstemming was nodig omdat er
onenigheid was over de verloop van de eerste stem-
ming. In de tweede ronde kreeg het voorstel meer
voorstemmers, waardoor de inwoners, maar ook Ralph
Edwards, hun zin hadden. In 1950 kwam Ralph met
zijn hele team naar de plaats toe om de allereerste
live uitzending van ‘Truth or Consequences’ vanaf
locatie te verzorgen en wel vanuit ‘Truth or
Consequences’ van kust tot kust in Amerika uit te zen-
den. Dit uiteraard met de nodige reclame voor de
toeristenindustrie in het dorpje. Ook in 1964 en 1967
kwam het nog tot herstemmingen binnen de ge-
meente, maar het is altijd bij de nieuwe naam ‘Truth
of Consequences’ gebleven.

Als gevolg van zijn
radiosucces in de
begin jaren veertig
was Ralph Edwards
in 1945 te zien in de
film van RKO met
de titel ‘Radio Stars
on Parade’, waarin
hij zijn eigen ‘ik’
speelde. Later zou
hij nog te zien zijn
in ‘Bamboo
Blonde’(1946) en
‘Beat the
Band’(1947), beiden geproduceerd door Frances
Langford. In 1939 was hij getrouwd met Barbara Jean
Sheldon, een huwelijk waaruit drie kinderen werden
geboren. Ralph Edwards zijn naam is in 1995 toege-
voegd aan The Radio Hall of Fame, een galerij met
plaquettes waarop mensen worden geëerd die hun
uiterste best hebben gedaan voor de radio-industrie
in de Verenigde Staten van Amerika.

HANS KNOT

Licenties
De meest recente cijfers van de FCC geven aan dat
er in het totaal 26.419 licenties zijn verstrekt aan
organisaties voor het mogen verzorgen van radio dan
wel televisieprogramma’s. Er zijn in totaal nu 13.418
radio stations officieel actief. Hiervan zijn er 4803
via de middengolf actief. Op de FM zijn er 6189
stations die op commerciële basis hun programma’s
verzorgen terwijl er 2426 non commerciële radiosta-
tions in Amerika actief zijn.

RENE BURCKSEN EN JAN HENDRIK KRUIDENIER

Ralph Edwards in 1956
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Spezial -Frequenzl iste
(Michael Marten en Wolf
Siebel)
Het is al weer zo’n twee jaar
geleden dat de auteurs de
vorige uitgave van deze
speciale frequentielijst uit-
brachten. Het gaat om de
frequenties tussen 9 kHz en
30 MHz en heeft betrekking
op radio bij de scheepvaart
en het vliegverkeer, de
“weer”-radio, tijdseinen,
radiogebruik door diploma-
tieke missies, Militaire radio, bakens en nieuw in deze
uitgave High Frequency Data Link en andere spe-
ciale diensten. Belangrijkste deel van een dergelijk
boek is natuurlijk de frequentielijst met meer dan
20.000 (!) genoemde zenders waarmee het boek om-
vangrijker is dan ooit tevoren. Een goede hulp bij
identificatie van station wordt gevormd door een
gedetailleerde roepnamenlijst. Het boek is niet al-
leen geschreven voor professionals maar ook voor de
kortegolfluisteraar, die hiermee kan kennismaken met
de fascinerende wereld van speciale diensten. Nieuw
in de uitgave is ook een extra beschouwing van de
digitale modes die vandaag de dag steeds meer
worden gebruikt, zoals Automatic Link Establishment,
een systeem dat kortegolf stations in staat stelt auto-
matisch contact op te nemen met anders stations in
een netwerk. Dit kan ook, door middel van een door
G4GUO, Charles Brain ontwikkeld programma voor
de PC- worden weergegeven. Goed samengesteld
en een actuele en goedkope frequentielijst in haar
soort. Te bestellen bij Siebelverlag Leserservice, Auf
dem Steinbuechel 6, D53340 Meckenheim. Kijk ook
eens bij  www.siebel-verlag.de .

Funk-Scanner und
Abhoerempfaenger (Harald
Kuhl)
Tot voor enkele jaren was
het in de BRD verboden, te
luisteren op frequenties bo-
ven de 30 MHz (eerder zelfs
boven de 21 MHz). Nu deze
verboden zijn opgeheven
gaat natuurlijk een boek over
alles wat hiermee te maken
heeft, als een warm broodje
over de toonbank. Reden
voor ons om eens een op-

somming te maken van datgene wat U in dit boek
kunt verwachten. Als eerste een frequentieoverzicht

van 26,5 tot 2.200 MHz, een basis over de voortplan-
ting van radiogolven en een stukje over de scanners
en hun uitbreidingsmogelijkheden. Uitgebreid wordt
aandacht besteed aan de draagbare scanners, als-
ook aan de in vaste opstelling gebruikte apparatuur.
De PC-radio’s worden niet vergeten. Zo wordt aan-
dacht besteed aan Icom PCR 100 en 1000, alsook
aan WINRADIO. In de volgende hoofdstukken wordt
beschreven welke de beste ontvangstantennes voor
scanners zijn en welke hulpmiddelen het luisterstation
kunnen vervolmaken. 80 bladzijden worden besteed
aan de verschillende soorten radio. Kortom een al-
leszins bruikbaar boek en niet alleen voor mensen
die in de grensstreek met de BRD wonen. Bestellen
bij Siebelverlag  - Leserservice Auf dem Steinbuechel
6, D 53340 Meckenheim.

JELLE KNOT

D it keer is deze rubriek Bert Bossink aan de
beurt die nostalgische gevoelens kreeg bij het
beluisteren van Duitstalige LP’s uit zijn

enorme collectie. Direct na het beluisteren stak hij
een goede dikke sigaar op, ging voor het beeldscherm
zitten en zette zijn herinneringen aan het Duitstalige
Radio Luxembourg voor ons ‘op papier’.

Ik zat vandaag met plezier een oude LP van de voor-
malige Duitse deejay Camillo  Felgen door te draaien
en daarna één van de vele LP’s in de serie ‘Die
Groszen Star Parade’ en wel de editie 1963-2. Aller-
eerst heerlijk dat deze LP  nog in origineel mono is
opgenomen en ik merkte hoe ik bewust de première
van al dit soort
Duitse plaat-
jes heb mee-
gemaakt.

Hoewel ik zelf
een groot lief-
hebber ben
van allerlei
muz ieks t ro -
mingen zoals
‘Rock & Roll’,
‘Merseybeat’,
de ouderwetse
‘Rhytmn and
Blues’, ‘Coun-
try’, ‘Folk’, de
muziek van de
Nederlandse
tienersterren
van weleer en
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‘Easy Listening’, schaam ik me er ook niet
voor om te zeggen dat ik nog dol ben op
bepaalde oude Duitse Schlagers uit bijvoor-
beeld de periode 1956-1965. Wie als jonge
jongen van zo’n 15 à 16 jaar wel eens te
gast was op feestjes kon op zo’n avond ge-
nieten van Freddy Quinn met ‘La Paloma’,
‘Tanze mit mir in Den Morgen’ van Gerhard
Wendland, ‘Zwei Kleine Italiener’ van Conny
Froboes en bijvoorbeeld ook ‘Eine Nacht am
Rio Grande’ van Caterina Valente. En ik weet
zeker dat leeftijdsgenoten ook nog wel er-
gens een singletje hebben liggen uit de
Duitstalige hoek.

Connie Francis, 1960

De liefde voor de Duitstalige muziek had
weer te maken met het gegeven dat ik in
omstreeks 1960 helemaal onder de indruk
was van Connie Francis met het nummer
‘Everybody’s somebody’s fool’, een plaat die
destijds iedere dag zo’n acht keer op de ra-
dio werd gedraaid. Toen ik in een keer
hoorde dat Connie Francis er ook een Duitse
versie van had gemaakt onder de titel ‘Die
Liebe ist ein seltsames Spiel’ kreeg ik het
advies om de radio ook maar eens op de
Duitstalige uitzendingen van Radio
Luxembourg te zetten. Rond 1960 was mijn
interesse dan ook gewekt voor Radio
Luxembourg als totaal geheel. Dus ook de
Nederlandstalige en de Engelstalige pro-
gramma’s.

Helemaal ondersteboven was ik trouwens van
het programma van de Nederlandstalige Ser-

vice van Radio Luxembourg, genaamd ‘Tiener Topper Tijd’
dat werd gepresenteerd door Guus Janssen Jr.  Hij werd later
directeur van Strengholt in Naarden en was ook voor de
Nederlandstalige Service van Radio Noordzee mede verant-
woordelijke bij de oprichting. Hij was er op de zondagmiddag
op de 208 meter, waarbij we met zijn allen met een stoel voor
de radio zaten om maar niets te missen van de platen die
gedraaid werden. Ik geloof dat ik toen rond die tijd al zwaar
verliefd was geworden op Connie Francis.

Haar grote foto uit een editie van Muziek Parade  hing boven
mijn bed. Ik genoot van elk moment  en toen iemand tegen
me zei:  “Als Guus Janssen klaar is met zijn ‘Tiener Topper
Tijd’ krijgen we de Duitstalige uitzendingen van Radio
Luxembourg en dan krijg je de beste Duitse deejay, die ze
hebben,  Camillo Felgen“, moest ik wel afstemmen.

Via de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Luxembourg
met onder meer Anne Marie en later Stan Haag, had ik al
kennis gemaakt met diverse Duitse plaatjes die door hen ge-
draaid werden en die ik als de Duitse uitzendingen van
Luxembourg begonnen weer eens kon horen op de radio.
Camillo Felgen kwam over als  een zeer relaxte deejay. Op
de manier waarop hij een radioprogramma maakte, straalde
het iets van vertrouwelijkheid uit en hij gaf je ook een zeer
ontspannen gevoel. Ook gaf hij uitleg over de platen die hij
draaide, iets wat in die tijd soms gebeurde maar op afstand.
Camillo praatte tegen jou persoonlijk, alsof je de enige luis-
teraar was.

Zo kwam ik via zijn programma ‘Die Electrola Hitparade’ op
de Duitstalige Luxembourg dat ook weer zo’n gesponsord
programma was met alleen platen op het His Master Voice
label en uit de stal van Columbia Records,  in contact met
toch heel wat aparte nummers. Zoals in 1962 instrumentaal
‘Napoli Melody’ van de bekende Britse gitarist Bert  Weedon.
Verder hoorde  ik Italiaanse muziek van bijvoorbeeld  Tony
Renis met ‘Quando, Quando, Quando’  en in het Duits ‘Roses
are red’ door Bobby Vinton, uiteraard onder de titel: ‘Rosen
sind rot’. Bovendien zong de deejay  Camillo Felgen zelf ook.
Hij nam een vocale versie van het bekende ‘Telstar’ van de
Tornados op. Het werd door hem gezongen onder de titel:
‘Irgendwann erwacht ein
neuer Tag’.

Een soort radioshow van
Camillo Felgen is geluk-
kig begin 1963 eens uit-
gebracht op de LP
‘Camillo präsentiert
‘Electro Hitparade des
Jahres’ (Electrola E
83416-WLOP 796). De
show was echter zonder
de ons vertrouwde jingles
van Radio Luxembourg,
maar wel met die fasci-
nerende stem van
Camillo Felgen. Nog
steeds draai ik na zo’n
veertig jaar deze LP met
plezier en hoor ik die ver-
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trouwde stem
van Camillo
Felgen. Zelf
heb ik hem in
1963 ook
eens geschre-
ven en ik
kreeg nog
persoon l i j k
antwoord van
hem en hij
stuurde me
een plaatje
waarin hij ge-

dichten aan het voorlezen was, een plaat die ik nog
steeds bezit.

Alleen werd Camillo Felgen steeds populairder als
zanger en verscheen hij op de Duitse hitparade met
nummers zoals ‘Ich habe das Glück bestelt fur heute
Abend’ (nummer 28 op de Duitse top 50 in 1964) en
daarna nog met ‘Heute Abend kommt die Liebe’ (num-
mer 48 in Duitsland in 1964).
Toch moeten we vooral niet ver-
geten dat deze deejay en zan-
ger in 1959 in Duitsland zijn eer-
ste hit scoorde met het nummer
‘Sag Warum’,  dat het tot num-
mer 16 op de Duitse hitparade
bracht.

In het jaar 1964 is hij weggegaan bij de Duitse Radio
Luxembourg en dat was voor mij een heel gemis. Ik
was toen inmiddels voor het eerst lid geworden van
een fanclub en dat was de fanclub van Connie Francis,
die het blad ‘Connie News’ uitgaf. Voor dit blad
schreef ik in 1964 mijn eerste kleine stukjes met wat
radionieuws. Het ging over hoeveel keer Connie op
de radio was gedraaid en dergelijke. Wat ik kan her-
inneringen is dat Radio Veronica zo’n acht keer per
dag ‘If my pillow could talk’ van haar draaide in 1963
en het hier geen hit werd. Wel maakte ik de première
mee van haar Duitse hit ‘Barcarole in der Nacht’ via
de Duitse Radio Luxembourg en die plaat stond we-
kenlang nummer 1 op de Duitse Hitparade in 1963.
In totaal stond het maar liefst 27 weken op de Duitse
hitlijst en haalde in Nederland ook nog de top 5 en
werd ook heel gedraaid door Radio Veronica maar

ook in ‘Tijd voor
Teenagers’ bij de
VARA!

Helemaal onder-
steboven was ik in
1963 van nummers
zoals ‘Allein wie
Du’ en ‘Lass mich
noch einmal in die

De allereerste single die
Bert Bossink in 1961 kreeg
was van Freddy Quinn. En
dit is de hoes!

Ferne’ van  Freddy Quinn, dat destijds werd uitge-
bracht als opvolger van de grote hit – ook in Neder-
land – van de schlager ‘Junge komm bald wieder’.
Tot mijn grote verbazing hoorde ik in 1963 in de
uitvoering van Peter Alexander het nummer: ‘Wenn
erst der Abend komt’ en dat bleek een vertaling te
zijn van het mooie Elvis Presley nummer ‘I’m yours’
dat afkomstig was van Elvis zijn ‘Pot Luck’ LP uit
1963.

Van een nummer als ‘Wini
Wini’,  in de uitvoering van
de Tahiti Tamoures,  was ik
ook helemaal ondersteboven
en ook deze song  stond hoog
op de Nederlandse Hitparade.
Ik  hoorde bijvoorbeeld op de
Engelstalige uitzendingen
van Radio Luxembourg het-

zelfde nummer onder de titel ‘Tamoures’. Het was in
de uitvoering het orkest van Bill Justice begeleid met
een prachtig koortje en er waren ook Nederlands-
talige versies door Ria Valk, Sjakie Schram en Paula
Dennis, die ik veelvuldig beluisterde via de program-
ma’s van Radio Veronica.

Veel gedraaid via de Nederlandstalige en de Duits-
talige uitzendingen van Radio Luxembourg was het
nummer van Sacha Distel, die trouwens zeer goed
Duits zong. Het betrof het nummer: ‘Wir konnten
Freunde sein’ (het nummer gaat over een ‘gezellige’
drankverslaving en werd heel sfeervol gezongen met
dat Frans - Duitse accent van Sacha Distel)! En dan
hadden we ook nog de ex-
militair van de US Army die
in Duitsland was blijven ste-
ken Gus Backus met het
nummer ‘Mein Schimmel
wartet in Himmel’. Rock &
Roll muziek werd trouwens
ook heel veel gedraaid zo-
wel op de Nederlandse  als
de Duitstalige service van
Radio Luxembourg want iedere dag ging Buddy Holly
zo’n acht keer de lucht in met het nummer ‘Brown
eyed handsome man’. En die prachtrocker vond je
later ook op de al eerder genoemde LP ‘Die Grossen
Star Parade 1963 Volume 2’. Hoewel ik de single van
Buddy Holly al had lang daarvoor had gekocht en
deze ook helemaal grijs draaide, vond ik het bijzon-
der plezierig deze als enige Rock & Roll act op zo’n
Duitse Schlager LP aan te treffen.

De Italiaanse Mina, bekend van ‘Heiser Sand’ dat wij
beter kennen in de uitvoering van Anneke Gronhloh
met als titel ‘Brandend Zand’ als wel in de
instrumentale uitvoering van René and his Alligators,
had in 1963 andermaal een sterk nummer dat voor-
bij kwam in de programma’s op de 208 meter: ‘Meine
Tür steht immer offen’.  Dan kwam Martin Lauer nogal
eens voorbij. Hij was een Duitse zanger van nogal
vrolijke cowboy liedjes en er zat altijd zon lekkere
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melodieuze begeleiding achter zijn platen zoals bijvoor-
beeld in 1963 ook met het nummer ‘Wenn Ich ein Cowboy
war’. Een jaar later, in 1964 werd hij ook veel gehoord op
Radio Veronica 192 met ‘Sein bestes Pferd’. Gek genoeg
nog steeds één van mijn favoriete Duitse songs. Margot
Eskens mag ik uit die tijd niet vergeten, een zeer aantrek-
kelijke dame, die al in 1957 platen opnam en met ‘Ob in
Bombay, ob in Rio’ haar zo-
veelste hit scoorde. Peter
Kraus was in Nederland net
zo populair als in Duitsland
en werd door velen gezien
als de Duitse versie van Elvis
Presley. Zijn nummer
‘Sweety’ vond ik terug bij het
naslaan van de Muziek
Express uit 1963, alwaar het
in de top 30 stond.

Het Medium-Terzet liet het Wilde Westen voortleven in
het nummer ‘Winnetou’ maar dat kwam vooral omdat er in
die tijd de gelijknamige Amerikaanse serie over ‘Winnetou’
op de Duitse televisie te zien was. Ik beken, ik keek er zelf
ook naar.  Dan de zangeres Lolita, zij was een vrouwelijk
versie van Freddy Quinn met haar zeemansliederen en
kwam oorspronkelijk uit Oostenrijk. Het nummer ‘Da kam
Johnny’ werd in Nederland  geen hit maar was heel veel
op de Duitse Luxembourg te horen!

Ja, en de leukste Duitse plaat uit 1963 die hier geen hit
werd was de opvolger van ‘Wini Wini’ door de Die Tahiti
Tamoures: ‘Tahiti Malafu’.  Ik vind het nog steeds een
knettergekke plaat vol met indianen geluiden, wild bongo
geluid en de Haiwaanse gitaar. Nu, na veertig jaar dreunt
het nummer nog steeds door mijn huiskamer daar het met
regelmaat op de draaitafel wordt gelegd.

Rest me nog te ver-
tellen dat het de
schuld is van de
Duitstalige uitzen-
dingen van Radio
Luxembourg dat ik
iedere Duitstalige
single van Cliff
Richard and The
Shadows sinds 1963
heb verzameld. Het-
zelfde geldt voor de
Duitstalige platen
van Connie Francis.

Dit was dan zo maar een jaar uit mijn goede radio-
herinneringen aan de Duitstalige uitzendingen van Ra-
dio Luxembourg en ik schaam met er echt niet voor dat ik
deze Duitse Schlagers 40 jaar later nog met plezier draai.
De Duitstalige Radio Luxembourg gebruikte als tunes on-
der meer ‘Bell of the Ball’ door Leroy Anderson en ‘The
swinging creeper’ van The Ventures.

BERT BOSSINK

Vrijheid is belangrijk. Zodra mensen ook
maar een beetje worden beknot in hun
vrijheden, geven zij tegengas. Door de

eeuwen heen, in diverse vormen. Werd je hal-
verwege de vorige eeuw geboren dan werd je in
veel gevallen meegezogen in de verschillende
stromingen van de 60’s en 70’s. Het was de pe-
riode van love, peace en understanding en ui-
teraard was iedereen tegen de oorlog. Burger-
lijke ongehoorzaamheid. The Beatles, lang
haar, provo’s, ga zo maar door. De wereld was in
beweging. Het roer moest om. Popmuziek werd
geboycot en kwam op een alternatieve manier
tot ons. Vanaf zee. Zo ontstond mijn interesse
voor het radiogebeuren.

Het begon
a l l e m a a l
met het
draaien aan
een enorme
knop van
een oude
radio, zo
eentje met
zo’n groen
oog. Ik heb
dat ding nog
steeds er-
gens op zol-
der staan.
Op zondag
onder het ontbijt vonden mijn ouders het goed
als Radio Veronica aan stond. ‘Men vraagt en
wij draaien’, Frans Nienhuis . Goh, wat werd dat
programma populair. Mijn huiswerk maakte ik
onder de heerlijke tonen vanaf de Noordzee en
na het verschijnen van andere zeezenders stelde
ik mijn eigen horizontale programmering samen.
Mijn vader, conservatief als hij is, was uiteraard
tegen het feit dat ik dagelijks vele uren naar de
radio luisterde. Zeker al die stations met die
herrie. Tot het moment dat ik een keer de radio
in de auto aanzette. Deze bevatte toen al en-
kele voorkeuzetoetsen en wat vond ik onder num-
mer 1? Radio Veronica! Nummer 2? RNI! Dus
de radio keihard aangezet tot dat vader met
een rood hoofd vreselijk kwaad het huis uit komt
zetten. Nooit meer heb ik te horen gekregen dat
het luisteren naar zeezenders niet goed was.

Er werd trouwens nog een uitstapje gemaakt
naar de televisie want er stond een kunstmatig
eiland in de Noordzee en daar kwamen televisie-
signalen vandaan. Een beetje experimenteren

Frans Nienhuis
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met een partijtje snoer en een wasrek
bleek een perfect signaal op de flat in
Utrecht te leveren. Niemand wist veel
van het REM - eiland. Mysterieus was
het allemaal en daar heb ik nog han-
dig gebruik van gemaakt. De rage van
het verzamelen van speldjes….. Ik was
de enige in Nederland met speldjes
van het REM - eiland. Daar zat een
heel verhaal achter want men kon om
veiligheidsredenen niet de naam op

het speldje zetten. Daarom waren er ook niet zo veel ge-
maakt. Ik had beslag kunnen leggen op een aantal speldjes
en iedereen wilde met mij ruilen. Mijn verzameling speldjes
groeide hierdoor enorm maar ik denk dat achteraf niet ieder-
een zo blij is geweest met het REM - eiland speldje (een
toegebogen paperclip).

De zeezenders werden gevolgd en het gekke is dat je soms
exact weet wat je deed toen bepaalde situaties speelden. De
beruchte bomaanslag, op een zaterdagavond, beleefde ik
bij mijn buren onder het genot van een biertje en het leggen
van een kaartje. Het potje kaarten was meteen voorbij en
binnen enkele minuten stonden drie radio’s aan. RNI, waar
het gebeurde, Veronica, omdat het er vlak bij lag en natuur-
lijk Hilversum. Echt kennismaken met de mensen achter die
stemmen was niet makkelijk. Jaren later, toen het inmiddels
al jaren verboden was, werd het pas echt leuk. In Noord-
wijkerhout bij  de lancering van het Freewave Media Maga-
zine, geboren uit Freeway tijdens de conventie Zeezenders
20.

Inmiddels was ik zelf radioactief bij de verschillende land-
piraten in Utrecht, gaf met enkele anderen een lokaal (regio-
naal) blad uit over radio (Victoria) en werkte mee aan het
grote blad in Nederland, het Free Radio Magazine. Later
was ik actief voor Delmare waar elke 14 dagen de
MediaDelmare bij drukkerij REVA in Kapelle van de persen
rolde. Een mooie tijd, mooie avonturen, veel spanning en
een eerste kennismaking met Hans Knot. Eerste indruk? Wat
is dit nou toch voor een eikel! Kwestie van elkaar niet begrij-
pen. Dat dit allemaal is goed gekomen blijkt wel uit het feit
dat ik een lange periode Hans heb bijgestaan door het bij-
houden van de administratie en het genereren van geld
zodat het blad elke maand kon worden uitgebracht. In het
begin was dat trouwens elke drie weken maar dat was niet vol
te houden. Freewave bestaat nog steeds, al 25 jaar!!!

Op zich is dit natuurlijk al een uniek feit. Maar het feit dat
Hans dus die volledige periode heeft volgemaakt……… Hoe
noem je dat? En, waanzin ten top, Hans vult Freewave al
jaren in zijn uppie. Natuurlijk krijgt hij van allerlei kanten info
toegespeeld. Maar er moet wel een verhaal van worden
gemaakt. Dat doet Hans. In mijn Freewave periode heb ik
volgens mij maar een keertje of 10 kopij (kant en klaar) aan-
geleverd. Nog niet genoeg om een hele Freewave te vullen.

Hans, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Een diepe
buiging is hier op zijn plaats.

JOS LEIJGRAAFF

Helemaal onbedoeld denk ik plotseling
aan Sandra Bullock. Niet direct
Hollywoods knapste actrice, maar min-

stens één van de sympathiekste. De vergelij-
king moet van toepassing zijn op de man die
ik tijdens het weekend mocht interviewen. Niet
dat hij met zijn gezicht niet op tv kan, maar
de ambitie om de nieuwe Brad Pitt of Johnny
Depp te worden, heeft hij zeker niet. Des te
meer ambitie is er om radio te maken. Iets
wat hij eerder deed bij Radio Donna, Radio
Antigoon (Antwerpen), GO (Gent), Radio
Magdalena, Mango en nu zelf bij Topradio.

En dan slaan we
voor het gemak nog
een half dozijn sta-
tions over. Hij is
polyvalent. Voor de
microfoon trekt hij

zich heel aardig uit de slag, achter het spreek-
ijzer net zo goed. Organiseren is zijn tweede
natuur. Muziek, zendschepen en zeezenders
zijn grote passie. Hij werd gedoopt als Serge
Haderman maar is even bekend onder zijn
pseudoniem Serge van Gisteren. Iets wat hij
duidelijk niet is! Dat blijkt uit alle aspecten
van dit lange gesprek.

De koning trad op net voor Clouseau
“Ik ben aan die wat vreemde radionaam ge-
komen omdat mijn allereerste radiopro-
gramma ooit ‘De Hits van gisteren en eergis-
teren met Serge van Gisteren!’ heette. Ik liet
muziek uit de jaren zestig en zeventig horen.
Het draaide ‘syndicated’ op verschillende ra-
dio’s in Vlaanderen. Er is toen trouwens nog
een LP uitgebracht met de typische hits uit
dat programma met een culthit als gevolg. Ik
was toen immers ook al jaren deejay in dan-
cings en toen de newbeatrage op gang kwam,
heb ik voor de grap een groep geformeerd en
een plaat opgenomen : ‘The Royal Beat’ van
‘Von Sachsen Coburgh’. Een verschrikkelijk
slechte plaat, maar wel een prachtige hoes!
Het nummer kreeg zelfs airplay op Radio 2
en werd op de Nationale feestdag gedraaid
op Studio Brussel. Acteur en Koning Boude-
wijn-imitator Ivo Pauwels deed de stem van
de koning en ik was de lakei... Tijdens de
optredens hadden we een andere Boudewijn-
imitator, die mij vaak irriteerde, omdat hij in
tegenstelling tot de echte Koning Boudewijn
steeds een uur te laat arriveerde! Uiteindelijk
was het niet meer dan een grap waar we enorm
veel pers mee hebben gehaald en waar we

Jos Leijgraaff



Freewave 359 - 23

Van de radio even naar de televisie
“Michel Follet maakte al vaker de overstap van de
radio naar de televisie. En toen er een tv-versie werd
gemaakt van ‘De Hitkwis’, een quiz-programma dat
bij Donna tijdens de weekends werd uitgezonden,
ging ik mee als muziekredacteur. Het programma liep
een tijdje op TV1. Behalve samenstellen werkte ik
ook regelmatig als publieksopwarmer. Ook voor VTM
trouwens, ik mocht het aanwezige publiek voor de
opnames van ‘Slisse en Cesar’ opwarmen. En ik moést
zelfs heel even meespelen in de reeks. Dat was nooit
de bedoeling geweest, maar er was op een gegeven
moment een aflevering waarin de kinderen van me-
neer en madam Slisse, tijdens de afwezigheid van
hun ouders, thuis een fuif met deejay organiseerden.
Ik moest toen opeens deejay spelen... Eind jaren
negentig werden de muzieksamenstellers bij Radio
Donna ontslagen, ik ook dus. Inmiddels was het in
Vlaanderen mogelijk geworden om radio te maken
op de kabel en kreeg ik van Diederick Van Der Veken
een aanbieding om programmaleider en -maker te
worden bij de eerste nationale oldiesradio op de
kabel, wat ik opnieuw combineerde met mijn pro-
gramma’s voor Radio Antigoon.”

Even afgeleid
Het decor van de lange babbel is dat van een grote
jachthaven érgens aan de Belgische kust. Het weer is
stralend, de meisjes dus ook. Twee mannen op een
terras durven hierdoor wel eens de essentie van hun
samenzijn uit het oog verliezen. Er wordt wat ad
random gepraat, twee nieuwe Lipton Ice Trea Green
worden besteld, waarna we als afgesproken samen
kijken naar het zeil van een jacht dat net de haven
binnenloopt. Grote letters vormen het woord Amigo.
Meteen pakken we de draad van het interview weer
op. Het officiële radioverleden van Serge van Giste-
ren passeerde reeds de revue, maar er is ook nog een
onbekend verleden. Dat probeer ik vervolgens te ont-
rafelen. Het begint in de achtertuin van Radio Mi
Amigo, Vlaanderen’s meest populaire zeezender ooit.
Eén miljoen dagelijkse luisteraars was toen.... heel
gewoon.

Deserteren naar een zendschip
“Ik heb nooit rechtstreeks voor een zeezender ge-
werkt, ‘onrechtstreeks’ des te meer. Ik verzorgde Drive-
in Shows voor Radio Mi Amigo en draaide toen re-
gelmatig samen met Patrick Valain. In de zomer van
1978 stond ik met hem in “De Parasol” in Bredene en
daar vroeg Patrick mij of ik aan boord van de MV Mi
Amigo wilde gaan. Aan boord waren eerder codes
uitgezonden waaruit bleek dat de bemanning pro-
blemen had met Ferry Eden, die moest dringend van
boord... Dick Verheul was net vertrokken, Herman De
Graaf was overspannen en Ruud Hendriks kon ook
niet. Ondertussen moest ik mijn legerdienst vervul-
len. Een schip in internationale wateren zou natuur-
lijk een ideale plaats geweest zijn om te deserteren,
maar mijn ouders dachten daar anders over! Mis-

Serge en Theo van de Velde (zeezender Radio Atlantis) © JvH

ons enorm mee hebben geamuseerd! Zo moesten
we eens optreden tijdens een live-uitzending van
Radio 2 tussen Lilianne-Saint-Pierre en een veelbe-
lovende nieuwe groep... Dit bleek Clouseau te zijn!”

Donna was een flink stuk radio van gisteren
“Maar ik wijk af, we zouden het over radio hebben. Ik
werkte voor Radio Annick in Antwerpen en dat station
was inmiddels Contact-Antwerpen geworden. We
werden met de dag populairder. En dat was Piet Kei-
zer van Radio Antigoon niet ontgaan. Hij deed toen
een aanbod en ondanks het bijzonder vorstelijke be-
drag dat geboden werd, heb ik er weken over nage-
dacht, omdat ik het best naar mijn zin had bij Con-
tact. Ik heb uiteindelijk de knoop doorgehakt en heb
toen ook nog Guy Van Antwerpen meegenomen.
Behalve programma’s maken voor Radio Antigoon,
wat toen een weekbereik had van maar liefst 250.000
luisteraars, bouwden wij ook de buitenactiviteiten uit,
wat resulteerde in grote fuiven en allerlei stunts die
regelmatig de krant haalden! En toen begon Radio
Donna. Enkele dagen voor de start kreeg ik telefoon
van Michel Follet (die het station zowat in zijn eentje
op de rails zette, JL). Hij vertelde dat de proefplaylists
die voor Donna werden gemaakt te veel Studio Brus-
sel waren... Ze zochten nog wat commerciële jon-
gens met een zeer goeie muziekkennis van de jaren
zestig tot en met negentig. Ik ben er dan gaan werken
als muzieksamensteller voor Leen Demaré en al snel
werd ik ingeschakeld voor ‘Jabbedabbedoe’, de
ochtendshow van Michel Follet...Omdat Sven Ornelis
en Piet Ceuppens, die toen nog de weekendeditie
van dat programma presenteerden, vaak niet tevre-
den waren over hun samenstellers, deed ik op den
duur hun uren er ook nog bij en zo werd ik samen met
Gust De Coster de muzieksamensteller met de meeste
aantal uren bij Donna! Intussen bleef ik wel presente-
ren bij Antigoon.”
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Kas Collins (van Iersel) met bagage ergens op
de Middellandse Zee, mei 1977

presenteren in het Casino van
Breskens (Nederland). Ik draaide
afwisselend met iemand die
vloeiend Engels sprak met een
beetje een Amerikaanse tongval.
Omdat ik dacht dat het een En-
gelstalige deejay van Caroline
was, verliep onze conversatie,
voor zover die mogelijk was tus-
sen de harde decibels, in het En-
gels. Na het optreden zegt mijn
collega; - Nou Serge zullen we
nu maar Nederlands praten? -
Grote hilariteit bij mij. Het bleek
Kas Van Iersel te zijn die, dat denk
ik toch, net terug was uit Israël.
Hij had er op het zendschip van

The Voice Of Peace gewerkt. Sindsdien is het con-
tact met Kas altijd gebleven en is hij zelfs eind jaren
tachtig nog mijn programmaleider geweest bij Ra-
dio Antigoon in Antwerpen!”

Zonder Stan Haag kan het niet meer
“Zeezenders zitten gewoon in mijn bloed, toen ik
voor Radio Magdalena werkte kon ik mij op dat vlak
best goed uitleven. We besteedden regelmatig aan-
dacht aan hun geschiedenis en we hebben ooit twee
dagen het legendarische Mi Amigo teruggebracht.
Eerder al organiseerde ik in samenwerking met
RadioVisie een “Nationale Zeezenderdag” waar we
ondermeer heel wat sprekers hadden uitgenodigd uit
de rijke zeezendergeschiedenis. Onder hen veel men-
sen die voor Mi Amigo hadden gewerkt. Hun enthou-
siasme en natuurlijk ook de gigantische publieke op-

schien beter zo, ik zou er achteraf nog een fameuze
gevangenisstraf aan hebben overgehouden. Boven-
dien zou ik toen toch, als broekventje, uit de toon
gevallen zijn tussen professionals als Marc Jacobs en
Ron Bisschop die uiteindelijk nog maandenlang met
Ferry aan boord hebben gezeten... Ik ben dan wel
drive-in shows blijven doen voor Mi Amigo en later
ook voor Radio Caroline met onder andere Eddy
Verney, Stuart Russell en Kas Van Iersel.“

Zullen we nu Nederlands praten?
En toch kreeg ik nog een tweede halve kans om op
zee radio te gaan maken. Tijdens de zomer van 1979
was mijn legerdienst bijna afgelopen. De dag dat
Ben Van Praag in Gent Sint Pieters stond te wachten
op Germain Boy (mede-projectleider Mi Amigo, JL)
om naar de MV Magdalena (het nieuwe zendschip
van Radio Mi Amigo, JL) ge-
bracht te worden, zat ik en-
kele honderden meters daar
vandaan in een café te pra-
ten met Patrick Valain over
een nieuwe poging om voor
het station te gaan werken.
Maar ook nu had ik pech,
want ik moest nog enkele we-
ken terug naar Duitsland om
mijn dienstplicht te voltooien
en toen ik terugkwam was de
Magdalena net voordien
gestrand op een zandbank!”
Maar al ben ik er dan nooit
echt bij geweest, aan land
werkten we wel eens samen
en zo ontstaan ook leuke
anekdotes. Zo moest ik op
een avond een show

Serge en Stan Haag halen herinnerin-
gen op bij een Mi Amigo-poster

(30-9-2000)    © JvH



Veel meer aandacht
Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Classic FM geeft
aan dat radioluisteraars naar een klassiek programma inten-
siever de reclameblokken beluisteren dan luisteraars van an-
dersoortige radiostations. Dit staat te lezen in het rapport ‘The
Radio Brain Waves Studio’. Het onderzoek werd uitgevoerd
door het onafhankelijke Amerikaanse onderzoeksbureau Pre-

diction. Het onderzoek werd ge-
durende vier weken uitgevoerd
onder 200 respondenten met als
doel te zien wat reclame voor

invloed had op de hersenen van deze. Alle 200 werden uitge-
rust met een superlichtgewicht uitgevoerde hoofdtelefoon, die
speciaal voor het onderzoek was ontworpen. Men werd ge-
voed met een mix aan muziek, die bestond uit klassiek en
popmuziek. Sensoren in  de hoofdtelefoon meten vervolgens
de gedragingen van de hersenen. De resultaten geven onder
meer aan dat mensen die klassieke muziek beluisteren veel
meer relaxen. Wanneer de klassieke muziek werd onderbroken
door commercials bleek dat de luisteraars veel meer positie-
vere reacties vertoonden dan door de onderbreking van
commercials tijdens de popmuziek uitzendingen. Ook herin-
nerden ze achteraf meer van de gebrachte reclamespots.

Terug naar roots
Deejay Mike Sweeney (foto) is
terug waar hij ooit zijn loop-
baan begon. In Manchester
is hij nu actief als de presen-
tator van de breakfast show
op Capital 1458 AM. De laat-
ste vijf jaar deed hij de Drive
Time shows op Capital Gold, het netwerk programma van
Capital Radio in Londen waar van deels deze werden gepre-
senteerd vanuit de studio in Manchester. Met de terugkeer van
Sweeney in Manchester haalt men een veelvuldig onderschei-
den radiomaker binnen.

Het BBC archief
Greg Dyke, directeur-generaal van de Britse publieke omroep,
heeft bekend gemaakt dat het archief van de BBC (zowel radio
als televisie) via het internet ter beschikking zal worden ge-
steld. Volgens Dyke moet iedereen in de toekomst de moge-
lijkheid hebben om BBC radio- en televisieprogramma’s te

downloaden van het web. De
dienst die onder de naam
‘BBC Creative Archive’ door
het leven zal gaan, moet
gratis zijn en voor iedereen
beschikbaar, zolang het ma-
teriaal niet voor commerciële
doeleinden wordt gebruikt.

REDACTIE RADIO
MAGAZINE

komst deed bij mij toen het idee ontstaan
om Radio Mi Amigo even terug te brengen.
Enige tijd later vertelde ik dit aan Marc
Jacobs en die was snel voor het idee ge-
wonnen! We kregen ook heel wat pers-
aandacht. Verschillende televisiestations
waren aanwezig; TV1, AVS, Liberty-tv. Zelfs
Radio 1 besteedde aandacht aan dit ge-
beuren en we kregen een volledige pagina
in De Morgen, Dag Allemaal en andere dag-
en weekbladen! Sindsdien zijn er heel wat
mensen geweest die snakken naar een
tweede reünie van Radio Mi Amigo, maar
die moet ik helaas teleurstellen! De eerste
reünie was gewoon perfect en zou niet kun-
nen geëvenaard worden. Bovendien kun-
nen we geen gebruik meer maken van de
frequenties van Radio Magdalena om het
signaal te verspreiden. En geef zelf toe,
zonder de jammer genoeg inmiddels over-
leden legendarische presentator Stan Haag,
zou het niet meer hetzelfde zijn. Ik ben erg
blij dat hij dit nog allemaal heeft mogen
meemaken!”

Te creatief voor Sweet FM
“Magdalena is inmiddels verleden tijd. Ik
vond het bijzonder boeiend om aan de wieg
te mogen staan van een radioproject waar
duidelijk erg veel behoefte aan is en waar
ik ook voor de volle 100% in geloofde. Ik
heb er samen met de andere leden van ons
team enorm veel tijd en energie ingestopt.
Dat resultaten waren navenant. Tijdens de
laatste CIM-studie hadden we een alge-
meen bereik van 120.000 luisteraars. Niet
slecht voor een kabelradio, zeker niet als je
bedenkt dat de ondervraagden tussen de
25 en 54 jaar waren, terwijl het gros van
onze luisteraars vijftig-plussers waren! De
naambekendheid van Radio Magdalena
begon ook erg groot te worden... Maar toch
zijn we ermee moeten stoppen. Diederick
had voor de kabel gekozen omdat dit de
enige manier was om op legale wijze na-
tionale dekking te hebben, maar kabelradio
is erg duur en de reclamewereld gelooft
niet in een oldiesstation! Ze zullen toch hun
mening moeten herzien, want de bevolking
vergrijst tegen honderd per uur! Binnen een
vijftal jaar zullen ze er misschien wel achter
komen... Ik werk niet voor de opvolger van
Magdalena, Sweet-FM. Aan non stop
muziekradio heb ik geen boodschap, daar
ben ik te creatief voor. Maar, als Diederick
ooit een mogelijkheid ziet om Magdalena
terug tot leven te roepen, dan zal ik, indien
mogelijk, opnieuw van de partij zijn!”

(Wordt vervolgd)

JEAN-LUC BOSTYN/ RadioVisie
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beluisteren. Ga een kijkje nemen op de site van OEM:
www.offshoreechos.com

Een site waarop de liefhebber van ‘gouwe ouwe’ leuke
dingen kan vinden en kan communiceren met soort-
genoten: www.oldiesforum.nl

Dan een site waarop Mick Luvzit zijn persoonlijk ar-
chief opentrekt en ook met eigen verhaal komt:
www.earthradio.co.uk/mick_luvzit.htm

Ik wilde mijn goede vriend Paul de Haan op een
pracht station wijzen, waarna hij me teleurgesteld
meedeelde daar al tijden naar te luisteren. Het gaat
om het easy listening station in Sydney:
www.2ch.com

Dan een site over de showbizz in Vlaanderen, waar
we natuurlijk de vele bekende artiesten van Mi Amigo
af en toe voorbij zien komen. Het wordt dan ook
samengesteld door de voormalige Mi Amigo deejay
Nobert: www.norbert.be

Al eerder meldden we dat vanuit Harlingen werd
overwogen naast Radio Caroline Nederland ook iets
te gaan doen onder de naam van een ander radio-
station, dat in de jaren zeventig populair was vanaf
de MV Mi Amigo. Kijk maar eens op de volgende
site: www.radioseagull.nl

Ruim vijftig jaar geleden begonnen de uitzendin-
gen van Radio Liberty. Een herinnering site brengt je
naar het verleden: www.rfe.org/specials/
50radioliberty

We eindigen met die van Arend Langenberg, vorig
jaar de stem van Nederland:
www.arendlangenberg.nl

Denk je ook een interessante site te hebben gevon-
den of zelf een site te hebben, die we niet eerder de
afgelopen jaren meldden, breng dan ons de nodige
informatie en stuur deze naar: Hknot@home.nl

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

Denk er om de site www.soundscapes.info regel-
matig te bezoeken voor de mooiste en nieuwste media
en muziekherinneringen.
Hans Knot is te bereiken via: HKnot@home.nl
en Rob Olthof via: SMC@caiw.nl

Een maandje hebben we overgeslagen daar in ons
vorige nummer gewoon te weinig ruimte was voor
deze en andere rubrieken. Eerst nemen we je mee
naar Italië om de geschiedenis te beschouwen van
Radio Nova. www.guystarkey.com/NOVA

Dan een prachtige site, die slecht zijdelings te ma-
ken heeft met radio maar de moeite van het bekijken
waard: www.bobocats.nl

Bekend van Radio 227, Radio Veronica, AVRO en
veel meer en dan hebben we het over Jos van Vliet.
Ga eens kijken op zijn eigen weblog: http://
josvanvliet.web-log.nl

Een site vol info rond Loving Awareness kun je vin-
den bij Hans van Achterberg via: www.getintola.nl

Berlijn het drukke centrum van Duitsland heeft ook
haar eigen ‘Talkradio’: www.berliner-rundfunk.de

Christelijke radiomakers kunnen op een site in Enge-
land over diverse onderwerpen meepraten: http://
uk.groups.yahoo.com/group/radiochristains/

Verandering van naam bij Radio Taipei Internatio-
nal. Kijk eens op de site: www.cbs.org.tw

Een nieuwsdienst voor internetradiostations is opge-
zet in Duitsland: www.hitradioq.de

Zomerse geluiden komen uit Malaga:
www.sunradio-creativo.com

In december 1986 was Laser Hot Hits voor het eerst te
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                     25 jaar Freewave • 25 jaar SMC • 25 jaar Radiodag • 25 oktober:

R  A  D  I O  D  A  G     2 0 0 3
SPECIALE GASTEN BLIKKEN TERUG

Zaterdag 25 oktober a.s.

LOCATIE: Koningszaal Artis ~ Plantage Middenlaan 41-43 ~
Amsterdam

Entree is voor SMC-donateurs: 3 Euro/ Niet-donateurs: 15 Euro
Een donateurschap kost 7 Euro per jaar.  Meer info:smc@caiw.nl



Mi Amigo T-shirt met het vogeltje o.a. in de maten XL en XXL .
Nog een kleine voorraad! dus reageer nu!  Prijs 12,— euro. EEN HISTORISCH T-SHIRT

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

Boeken: Radio Paradijs,   15,— euro             Radio Veronica,  15,— euro

Historische zeezenderbladen,  5,— euro

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

CD Rom: De berging van de Magdalena ( 2e schip van Radio Mi Amigo)
Van Geert Theunisse met zeer veel foto’s en ruim 500 pagina’s leesvoer voor  10,—  euro ( Van dit
bedrag gaat   5,—  euro gaat Geert Teunisse)

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

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

Het allernieuwste boek van Hans Knot:

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

In dit deel beschrijft Hans Knot op boeiende wijze de gebeurtenissen
rondom Radio Mi Amigo in het jaar 1978. Uiteraard rijkelijk geillustreerd
met zwart-wit foto’s en krantenartikelen. Tevens een overzicht van
alle Lievelingen 1974-1978. Totaal 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 giro-
nummer 2929268 ten name van  J.A. Knot, Groningen, o.v.v. “MA deel
4” en uw eigen adres. Meer informatie: hknot@home.nl




