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Beste lezers,
Was u ook zo in de ban van de ring? Als u nu zegt: “Welke
ring?”, dan heeft de uitreiking van De Gouden TeleVizierRing weinig indruk gemaakt. Toch was dit een van de
zeldzame tv-programma’s die tegenwoordig nog live
uitgezonden worden. Dit was wel te merken aan de gespannen
wijze waarop gastvrouw Tooske zich af en toe door de
uitzending worstelde. En dat terwijl men toch alles tot in de
puntjes had voorbereid. Zelfs met het feit dat ene Reinout
O. de ring van Frans Bauer wel eens zou kunnen laten
vallen, was al van tevoren rekening mee gehouden. Want
nog bijna voordat het kunstige stukje goud onder het
overigens even kunstige podium verdween, gaven de
cameramensen ons al de beelden door van de toegesnelde
hulpverlenende goudzoekers door. En voordat Wendy van
Dijk dezelfde ring uitreikte had ze hem, evenals het
voorgaande jaar, ook al bijna laten vallen. Zou de ring soms
magische krachten bezitten, of had hij gewoon geen zin om
naar de Bauers thuis te gaan?
Controleer of u uw ringen nog allemaal heeft en ga dan
lekker zitten voor deze Freewave. U valt in ieder geval in de
prijzen met o.a. unieke foto’s van Mick Luvzit, het
medianieuws uit binnen- en buitenland, een cd-bespreking
van vroege electronische experimentele muziek -lang voor
de Beatles zich hierop toelegden-, een nostalgische duik in
het jaar 1971, een column van Rob, een ‘zeeroversverhaal’
en internet surfttips.
Veel leesplezier,
Jan van Heeren

Heden en verleden met o.a.:
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FOTO'S
Indien niet anders vermeld zijn alle foto's uit het
Freewave archief.
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Foto boven: Bandrecorder uit het Natlab (zie p. 13) © Basta
Music. Onder: Mick Luvzit kort voor de huwelijksvoltrekking
met Janet Teret op 20 september 1966 (Met dank aan Mick
Luvzit)

Nobert
ZA
21
AUG: Leuk
om een email
te
ontvangen van
deejay en
zanger
Norbert,
die
we
kennen
van Radio
Atlantis en
Radio Mi
Amigo. Hij schreef: ‘Op de pagina met de Radio Luxemburg
geschiedenis op Soundscapes staat een foto (zie hierboven) van Louis Neefs en Terry Lang. Naar mijn bescheiden
mening moet dit Terry Lamo zijn. Als piepjong redacteur bij
‘Juke Box’ en hoofdredacteur van het zusterblad ‘Pick Up’
kwam ik regelmatig langs bij de Brusselse vestiging van
Radio Luxemburg. Een hartelijk proficiat trouwens met je
niet aflatende ijver om de geschiedenis van zeezenders en
andere radiostations te boek en online te stellen. Norbert ’
Veronica 828
ZA 21 AUG: Vandaag teruggekomen van een korte vakantie
op Terschelling waarbij de radio af en toe aanstond op 828
voor het beluisteren van de tijdelijke uitzendingen van het
aloude geluid van Radio Veronica. Leuk, maar af en toe een
herhaling, valt me op. Ontvangst was dag en nacht goed.
Aangekomen in Groningen kan ik het, zolang ik niet via
internet luister, wel vergeten. Door een gebrek aan publiciteit, tenminste veel minder dan in 1999, zijn de uitzendingen
vanuit Hotel Laapershoek gevolgd door minder luisteraars.
Verder zal ik niet te veel in details treden, daar in de nieuwsgroep veelvuldige postings zijn geplaatst door diverse mensen. Wel vind je elders in dit nummer een verhaal van
Jean-Pierre Legein waarin hij zijn gevoelens inzake Veronica
neerzet.
Een luisteraar
ZA 21 AUG: Het is Niko uit Friesland die schrijft: ‘Hans, na
enkele dagen het oude Radio Veronica weer te hebben
gehoord, valt mij het volgende op: 1. De onbegrijpelijke
blubber; van alles wat maar voor handen was en wat men
aangeboden kreeg draaiden ze. 2. Geen duidelijk format,
zeker de eerste 5 of meer jaren. 3. Alle jingles en promo’s
zijn gestolen. 4. De lyriek in de nieuwsgroepen over Veronica,
ik begrijp dat niet, misschien collectieve, selectieve doofheid. Natuurlijk een goede zaak dat het wordt georganiseerd, voor de geschiedenis en de nieuwe generatie.’
Vergelijking
‘Ik kreeg een idee voor een stelling. ‘Veronica was de TROS
van de zeezenders’. Voor het volk, een mix met sponsorprogramma’s, Duits, Frans en veel Nederlandse
plugartiesten als Kartner en Koelewijn. Het was als het
ware hun promokanaal. Mijn idee is dat de mensen die gevoelig waren voor trends, stemmingsmakerij door Out, de

reclameslachtoffers en dus Veronica-aanhanger waren. Als
verstandig denkend mens ga je toch niet voor de beurs van
enkele aandeelhouders demonstreren. De meer ontwikkelde radioliefhebber die zijn eigen weg volgde luisterde
meer naar RNI en de andere stations die ze leuk vonden.
De Veronicaiaan bleef meer bij ‘de grootste familie van de
Noordzee’. Je kan dus zeggen dat de RNI’ers meer wereldwijs waren en ook konden DX’en. Dit schrijf ik om meer lijn
in mijn retrospectieven te krijgen, mijn aard als analyticus,
ze zeggen dat sterrenbeeld maagd hier een kei in is, ik wil
graag gebeurtenissen in het hoofd ordenen en benoemen.
Ik hoop dat Meister en Bollier over andere RNI-mensen
nog eens een herdenkingsuitzending houden voor RNI en
haar aanhang.’
Communicator
ZO 22 AUG: Na bijna een half jaar in Lowestoft te zijn
geweest alwaar het voormalige Laserzendschip een grote
beurt heeft gehad en opnieuw als zendschip is uitgerust, is
dezelfde haven nu zonder dit schip. Het is op weg naar
Orkney Islands, alwaar het zal worden ingezet als onderkomen voor ‘Super Station 105.4 Kirkwall’. Tussen 1 september en 23 november zal men een tijdelijke licentie krijgen om
te kunnen bewijzen dat voor die regio een commercieel
radiostation in de toekomst eventueel mogelijk zal zijn.
Communicator in Lowestoft
© Christian Bergmann

Niets meer gehoord
MA 23 AUG: Hij werd benaderd in een vroegtijdig stadium
om mee te gaan werken aan de Caroline RSL die begin deze
maand werd gestart vanaf de Ross Revenge in Tillbury.
Phil Mitchell, die in het verleden in de jaren zeventig zowel
bij Radio Caroline als op de Voice of Peace actief was, had
er zin in om weer een paar programma’s te presenteren. Tot
op de dag van vandaag heeft hij niets meer gehoord en
schreef dat dit weer een typisch voorbeeld was van hoe de
Caroline-organisatie zich gedraagt. Ook is hij betrokken bij
de voororganisatie van een toekomstige RSL onder de
noemer Coast 107FM.
Jenny Knight
MA 23 AUG: Ontvang ik het heel trieste bericht dat Jenny
Knight vandaag is overleden in Ramsgate. Samen met
haar man John is ze jarenlang actief geweest met Caroline
Sales en het tijdschrift Horizon. Ook waren ze verantwoordelijk voor het binnenhalen van grote sommen geld die
benodigd waren voor het opknappen van de Ross Revenge,
nadat het schip begin jaren negentig binnen werd gesleept.
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Daarnaast hebben ze vele RSL’s voor Caroline georganiseerd en kan zondermeer gesteld worden dat beiden meer voor de organisatie echt actief waren
zonder dat ze echt op de voorgrond traden.
Prachtige foto’s
DI 24 AUG: Uit Vancouver komen prachtige foto’s binnen die me twee jaar
geleden al werden beloofd. Ze zijn afkomstig van Mick Luvzit, voormalig
deejay van Radio Caroline North. Een tweetal verscheen al in het international
report. Exclusief heeft hij ze opgestuurd omdat hij, via het report, weer helemaal terug is in de zeezenderwereld. Na zijn vertrek naar Canada in 1968, had
hij alle contacten verloren. Geniet van de foto’s en zie deze Freewave als wel
een heel speciaal nummer voor je verzameling.

Janet Teret, Mick Luvzit, Ray Teret
(resp. 3e, 4e, 5e van links) met familie
De enige
Mick werd aan boord van de Fredericia vooral bekend door het huwelijk dat hij
op het zendschip aanging met Janet Teret, de zus van Ray Teret die ook
deejay bij Caroline North was. Het merendeel van de foto’s zijn dan ook rond
het huwelijk, dat werd voltrokken door Kapitein Martin Gips in aanwezigheid van
een Panamese Consul.
Tune
DO 26 AUG: Eindelijk weer een aanvulling op de zeezender discografielijst.
Will Luikinga gebruikte ‘ The Bull and I’ van Eldorado tijdelijk als eindtune van
zijn programma’s op Radio Veronica in de jaren zeventig. Bij Leroy Anderson
en ‘Typewriter‘ mag worden toegevoegd dat het in 1972 ook tijdelijk als
eindtune werd gebruikt door Klaas Vaak op Radio Veronica.
Nicknames
VR 27 AUG: Liefst zes nicknames kunnen we toevoegen aan de lijst. Allereerst
stuurde voormalig Swinging Radio England en Radio Carolinedeejay Errol
Bruce, als lezer van the international report, zijn eigen ‘Boss Cat’ bijnaam. Alan
West gebruikte op RNI/Caroline in 1970 ‘The West Wireless Scene’, terwijl zijn
collega Bob MacKey, die slechts heel kort voor het station werkte, zich ‘the
Windy City Boy’ noemde en dus afkomstig moet zijn geweest uit Chicago.
Afluisteren van een opname van Radio Delmare leerde me de bijnaam van
één van de deejays: John ‘Ome John van 100 kilo’ Anderson. En over ‘Oom’
gesproken: wat denk je dan van Ome Frans Nienhuys? En weet je dat we ook
Mike Ross nog niet hadden met The Toad als bijnaam?
Andermaal Basil
VR 27 AUG: We komen even terug op de vraag van Tineke onlangs inzake
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Father Basil. Na het uitkomen van het
internationale report werd onmiddellijk gereageerd door Don Stevens die hem kent
uit de periode van zijn tijd in de jaren
zeventig op de Voice of Peace. Hij
schrijft: ‘Wat een toeval, Tineke was mijn
favoriete deejay in de jaren zestig. Ze
was zo cool in haar manier van presenteren. Ik heb haar nooit ontmoet maar hoop
haar nu van dienst te kunnen zijn. Abe en
ik hadden nogal wat meningsverschillen
en op een bepaald moment eiste hij dat
in mijn flat er altijd een slaapkamer moest
vrij blijven voor gasten. De organisatie
betaalde de huur en op een dag kwam de
vraag of ik een pater uit Zuid-Afrika kon
onderbrengen. Ik kon dit verzoek natuurlijk niet weigeren. Ik weet niet meer precies wanneer het was in de mid-jaren zeventig maar Father Basil was een briljante man om nooit te vergeten. Ik ontmoette hem andermaal in 1985 en heb
toen een avond etend en vooral drinkend
met hem doorgebracht.’
Solomon
‘Terugkomend op de door jou aangehaalde
conflicten met Solomon tijdens de periode dat Basil in het Carolinekantoor in
Amsterdam werkte, kan ik alleen maar
vermoeden dat dit ging om de neiging
van Basil om grote hoeveelheden drank
tot zich te nemen. Hij profiteerde uitgebreid van de vruchten die God aan deze
wereld heeft toevertrouwd. Hij was een
persoon die totaal tevreden met zichzelf
was en met zijn wereldse omgeving.’ Na
het sturen van foto’s naar Tineke blijkt
het inderdaad om dezelfde persoon te
gaan. De wereld is soms heel klein.
Dagje Hilversum
ZA 28 AUG: Vandaag toch maar even
een dagje Hilversum gedaan samen met
Bert Alting, Jan Fré Vos, Rob Olthof en
Martin van der Ven. Gewoon een heel
gezellige dag, niet alleen om de sfeer in
Laapershoek te proeven maar ook heel
veel mensen weer te zien die we kennen
van de radiodag of van veel langer. Zie
je plotseling Dick Ellenbroek, 35 jaar geleden één van de eerste lezers van Pirate
Radio News, voorbij komen. Hoogtepunt
voor Bert was wel de uitnodiging om plaats
te nemen naast Willem van Kooten om
Pagina 5: Huwelijk Mick Luvzit en Janet Teret,
20 september 1966
Linksboven: Janet en Mick snijden de bruidstaart
aan, die door de scheepkskok is gemaakt.
Rechtsboven: Mick schuift de trouwring aan
Janet’s vinger, terwijl Graham live verslag doet.
Linksonder: Kapitein Martin Gips met het kersverse bruidspaar.
Rechtsonder: Nogmaals het bruidspaar.
Foto midden: Mick Luvzit in de studio van
Radio Caroline North, 1967
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te vertellen over zijn prachtige site ter
nagedachtenis aan Ome Frans
Nienhuys.
Vele programmamakers in een ongedwongen sfeer
ZA 28 AUG: Het was een echte ongedwongen sfeer waarbij programmamakers van toen zich ook onder de luisteraars van toen en nu begaven. We
hebben een fotokeuze gemaakt van
drie verschillende dagen dat Jan van
Heeren, Martin van der Ven, Wim van
de Water en Hans Knot er zijn geweest.
Verdere foto’s zijn terug te vinden op
de site van Martin van der Ven
www.offshore-radio.de
en
www.mediapages.nl van Wim van de
Water.
Radio 227
ZO 29 AUG: Tussen 14.00 en 16.00
uur verzorgden de programmamakers
van Radio 227 een compilatie van de
zeezendergeschiedenis van Radio
Veronica en Radio Noordzee International. Dit omdat het op 31 augustus
dertig jaar geleden is dat er officieel
een einde kwam aan de zeezendergeschiedenis in Nederland.
Twee tunes
ZO 29 AUG: Bij Glenn Campbell
en zijn uitvoering van ‘Wilhelm Tell
Overture kan worden toegevoegd dat
Andy Archer het gebruikte op Radio
zonder naam met de kerstdagen van
1973 vanaf de Mi Amigo, het eerste
programma via de toen nieuwe mast.
Op Mi Amigo 192 was een promojingle
te horen voor de nieuwe frequentie
waarbij Henri Mancini en de Theme from
Pink Panther werd gebruikt. Daarnaast
kan worden vermeld dat in de lijst toegevoegd kan worden bij ‘Troglodyte’
van The Jimmy Castor Bunch, dat
Gerard van der Zee de jingle ‘Let’s go
back, way back in the time’ niet alleen
op Radio Atlantis, maar ook op Radio
Delmare gebruikte.
Steenen Tijdperk
ZO 29 AUG: Op Radio 2 een herhaling
van het programma waarin Radio
Foto’s van de Veronica-uitzendingen op
828 kHz vanuit Lapershoek, augustus 2004
1. Tineke; 2. Sietse Gardenier; 3. Kees Man in’t
Veld; 4. Jan van Veen en Ferry Maat; 5.
Veronicamedewerkers voor Lapershoek in
augustus 1974; 6. Ad Bouman, Eddie Becker en
Willem van Kooten; 7. Hans Hogendoorn en
Pieter Damave; 8. meubel Veronica Drive In
Show; 9. Ruud Westbroek, Juul Geleick,
Tineke, Ad Bouman en Bart van Leeuwen; 10.
Patricia Paay en Lex Harding 11. Ben Cramer
zingt ‘Veronica’

Het Veronicaschip in de haven van Antwerpen (met dank aan Peter de Wit)

Veronica centraal stond en Dick Klees, eens nieuwslezer bij Veronica, de gast in
het programma was. Hoewel een herhaling, heb ik toch met volle teugen genoten. Programma was ook mooi gekleurd met jingles en anekdotes. Hulde, mannen!
Rinky Dink
MA 30 AUG: Mail van Harm Koenders die schreef: ‘Ik hoorde dat ze ‘Rinky
Dink (de tune van Bart van Leeuwen) gebruikten als tune, elk uur bij top 100 van
1972 op Radio Veronica uitgezonden op 1 januari 1973.’ Het bleek de uitvoering
van Johnny Howard te zijn. Chiel Montagne gebruikte in 1973 ‘Wilhelm Tell
Overture’ als filler in de uitvoering van Jimmy Hustle.
Afsluiting
DI 31 AUG: Dagje naar Lapershoek ter afsluiting van de herdenking van Radio
Veronica oude stijl via de 828 kHz. Daar overal op Internet en in de nieuwsgroepen meningen en herinneringen terug te vinden zijn gaan we in Freewave
vooral foto’s plaatsen. Slechts één opmerking; het waren andermaal heerlijke
dagen, die echter niet zo gestroomlijnd verliepen als vijf jaar geleden. Als het ooit
nog weer mag gebeuren dan is het te hopen dat er één persoon wordt aangesteld
die programmatisch de draadjes strak in handen krijgt. Verder lof voor iedereen
die heeft meegewerkt.
Tal van stations
DI 31 AUG: Tal van radiostations hebben vandaag aandacht besteed aan de
closedown van het merendeel van de Nederlandse zeezenders in 1974. Caroline
haalde herinneringen uit die tijd volop terug in een zeer goed programma van
Mark Stafford, die trouwens berichtte dat men langzamerhand aan boord ook
door krijgt dat over een paar dagen, aanstaande vrijdag, het ook weer gebeurd is
met de RSL. En dat alle bedrijvigheid op de Ross Revenge weer heftig zal
worden teruggedraaid. Men heeft de afgelopen dagen veel response en bezoek
gehad en vaak hoorde men dat het schip er nog nooit zo mooi uit had gezien
sinds het uit internationale wateren weg is.
Ook televisie
Sinds gisteren is er een televisieversie van ‘Het Theater van het Sentiment’ op
Nederland 1, iedere werkdag tussen 6 en half 7. In de editie van vandaag
ondermeer een terugblik naar de closedown van Radio Veronica met als gasten
Lex Harding en Ad Bouman. Lex zei terecht na dertig jaar nog steeds erg boos te
zijn als hij aan de misstanden van destijds terugdenkt. Prachtige beelden (Ad
Bouman) en foto’s (Hans Knot) begeleidden het geheel. Op Veronica 828 was
tegelijkertijd een discussieprogramma over de toekomst van de radio, waar Lex
Harding ook aan deelnam. Aan tafel ‘zaten’ verder Bert Bakker (CDA), Ruud
Poeze (Quality Radio) en Hans Knot.
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Speciaal
naar Antwerpen
WO
31
AUG: Een
aantal Nederlanders
is
vandaag op
weg geweest naar
Antwerpen
om de sluiting van
R a d i o
Veronica
Radio luisteren op het dek van de Norderney (dank aan Peter de Wit)
op de 538,
dertig jaar geleden, te herdenken. Peter de Wit was er bij en doet verslag: ‘Het
is 31-08-2003, Radio Veronica FM start haar uitzendingen en heeft voor die
gelegenheid de Norderney vanuit Antwerpen naar Nederland gehaald. Trots,
maar een stuk grijzer geworden na al die jaren, mochten wij haar gadeslaan.
Het jaar daarna zou het 30 jaar geleden zijn dat Veronica haar uitzendingen
moest staken en als ‘Bende van Katwoude’ in wording besloten we dat we dat
jaar de Norderney zouden opzoeken.
Onbekend
Niet wetend dat Veronica haar comeback zal gaan beleven met vijftien dagen
uitzending op AM 828. Tweemaal bezocht ik de studio in die periode en zag
daar vele bekende gezichten. Beter gezegd de gezichten achter de stemmen:
Bart van Leeuwen, Tineke, Kees Man in ‘t Veld, Ruud Doets, Joost den
Draaijer, Jan van Veen en vele anderen. Jan van Veen was zeer geïnteresseerd in de Norderney en na het uitwisselen van telefoonnummers beloofde
hij de volgende dag terug te bellen. De volgende dag zou ik samen met een
paar andere ‘radio-enthousiasten’ in Antwerpen de Norderney bezoeken. Op
weg naar Antwerpen hoorden we op de radio zeggen dat er mensen op weg
waren naar het zendschip. Het duurde even voordat ik door had dat het over
ons ging. Later zou Hans Knot mij vertellen dat ‘ze het in Hilversum fantastisch vonden’ dat wij naar de Norderney gingen om te herdenken dat Veronica
dertig jaar geleden uit de lucht moest.
Partytent
Aangekomen in Antwerpen lag de, inmiddels grijs geworden, radioboot er net
zo bij als we hem eind februari achterlieten. Alleen stond er nu een partytent
op met stoeltjes en tafeltjes er in. Alsof ze ons verwachtte. Ons groepje
bestond uit een aantal bekenden uit de nieuwsgroep, Cor Bokkinga, Henk
Bron en zijn André, Bert M. (Munnekeburen) en Peter de Wit. Bart van Peer,
die ik kende van een gezamenlijke radio-uitzending eerder dit jaar, voegde
zich ook bij ons. Om tien voor twaalf ging de telefoon, Jan van Veen die mij
vertelde dat ik om ongeveer tien na twaalf zou worden teruggebeld door
Tineke. Precies op dat tijdstip belde er een klant van mij en was ik niet
bereikbaar. Gelukkig had ik Jan nog een tweede nummer gegeven zodat ik
uiteindelijk op mijn privé 06-nummer werd gebeld.
Uniek
Een unieke ervaring om zo vanaf de Norderney in verbinding te staan met de
Lapershoek, de oude locatie van de Veronica-opnamestudio. 30 jaar na het
verdwijnen van Radio Veronica kwam er een ‘live-verslag’ vanaf datzelfde
zendschip en werd dat uitgezonden op AM 828. Met Tineke praatte ik nog even
over het weer, de staat van het zendschip en de plannen om de boot terug te
laten keren in Nederland. Eerder hoorde ik Bart van Leeuwen al eens zeggen:
‘We hadden die boot nooit moeten verkopen.’ Dit gesprek werd goed beluisterd want uiteindelijk kwamen er meer mensen die gehoord hadden dat wij op
de Norderney zaten. Ook een cameraploeg van VRT die dacht dat er ‘iets zou
gaan gebeuren op de Norderney’. Zichtbaar teleurgesteld waren ze toen ze
constateerde dat er slechts een paar radio-idioten aan boord zaten met
(fris-)drank en broodjes.
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Kranslegging
Een symbolisch afscheid, met een kranslegging (!) zat niet in onze planning. Na
druk overleg met hun chef bij de VRT
namen ze nog wat shots van het schip,
kunnen ze mooi gebruiken als de
Norderney ooit België verlaat, en vertrokken ze op weg naar spannender nieuws.
We hebben het schip van alle kanten gefotografeerd, behalve de binnenkant want
de deuren waren afgesloten. Naarmate de
tijd verstreek werden we steeds rustiger,
het liep inmiddels tegen vijven en de
portable lag op het dek en wij zaten er in
een kringetje omheen. Dertig jaar geleden
werd er in de studio, twee meter onder
ons, het “laatste uur” uitgezonden. De trillingen van het radiootje voelden we in het
dek.
Teleurstelling
Helaas was het laatste uur op AM 828
vooral een non-stop uur en was volgens
mij geen waardige afsluiting van 15 dagen
‘historische radio’. Om zes uur in de middag liep de uitzending op 828 ongeveer
synchroon met onze gevoelens om dat
moment. Daarna stonden we allemaal een
beetje met onze eigen gedachten aan de
reling van het schip. De transistorradio
hebben we niet over boord gedonderd, een
unieke ervaring om met een paar radioidioten daar aan boord te zitten met allemaal onze eigen gedachten die op sommige punten wel heel dicht bij elkaar kwamen. Eén ding staat voor mij vast.
Dankzij Veronica 828 is het duidelijk geworden dat de Norderney gewoon terug
moet naar Nederland.’
Peter de Wit in contact met Tineke

Te land, ter zee etc.
DO 2 SEPT: De eerste, nieuwe, aflevering van het 33 ste
seizoen van het langst lopende amusementsprogramma
van de Nederlandse televisie, Te land, ter zee en in de lucht,
bij de TROS op Nederland 2. In het kader van het 40-jarig
bestaan van de omroep komen er historische blokjes in het
programma. In deze eerste aflevering van het nieuwe jaar
wordt teruggeblikt op het eerste programma dat ooit in de
serie werd gebracht. Interviews zijn er met ondermeer producer John de Mol en Willem van Kooten, die de allereerste
presentator van het programma was.

in 1972, toen hij Rob Out verving in het programma ‘Goud
van Out’, het nummer ‘I want to hold your hand’ in de
uitvoering van het orkest van George Martin.
Bijnaam
ZA 11 SEPT: Ik krijg een lange e-mail binnen van Don
Stevens waarin hij vertelt na vele jaren weer in contact te
zijn gekomen met een voormalige collega van The Voice of
Peace. Het gaat om de Australiër Ken Dicken. Zijn bijnaam
was ‘G’day Dicko’.

Soulfinger
DO 2 SEPT: In de uitvoering van The Bar Kays werd het
nummer ‘Soulfinger’ door Marc
Jacobs gebruikt in de ‘Disco Show’
op Radio Mi Amigo in 1977. Het
programma begon trouwens met
‘Countdown, 10 seconds to
firering’ dat eerder werd gebruikt
door Lex Harding op Radio
Veronica en door ‘funny funny’ dat weer eerder door Daffy
Don Allen werd gebruikt op Radio Caroline en RNI.
Drie stuks erbij
VR 3 SEPT: De Rolling Stones
komen om de hoek met de live-versie van ‘Satisfaction’ en wel in een
jingle voor John van Doorn (foto) op
Radio 227: ‘On your go go Radio
227, dit is John van Doorn, wild and
whoopie….’. Maar ook werd dit nummer gebruikt voor de jingle ‘Radio
Veronica presenteert Hitvervoegingen in de Toekomende tijd. Dit is de
Rob Out Show.’ Bij Jet Harris and
Tony Meehan kan bij het nummer ‘Scarlet O’Hara’ worden
toegevoegd dat Klaas Vaak op Veronica ook de gladde
versie tijdelijk gebruikte bij de presentatie van zijn Radio
Drama, dus zonder de stoom en fluitgeluiden.
Drie keer
ZA 4 SEPT: Harm Koenders stuurt één jingle voor de
Lexjo waarin Skitch Henderson met het nummer ‘Curaçao’
werd gebruikt en vertelt erbij dat er drie verschillende jingles
voor Lexjo zijn waarin het nummer kort wordt gebruikt. Eén
van die jingles heeft nog als extra gezongen zin ‘Extra extra,
read all about’, dat komt van het nummer ‘Headline News’
van Edwin Starr.
Telexeer naar ofwel promospot
ZO 5 SEPT: Aandacht voor een spot gedraaid op Radio Mi Amigo, eind 1975, waarin werd vermeld dat met meer
dan 6 miljoen luisteraars het zo aantrekkelijk was om te
adverteren op het station. Een promospot, die werd ingesproken door Bert Bennet (Wijfjes). Het begint en eindigt
met een stukje van het nummer ‘Saint’ van The Shakespears
(Fontana) en daar tussen het wondermooie ‘München ‘74’
gespeeld door het orkest van Rogier van Otterloo (CBS).
We blijven maar doorgaan
DI 7 SEPT: Allereerst werd de achterkant van de single
‘Telstar’ van The Tornados uit 1962, te weten ‘Jungle Fever’
door Henk van Dorp in 1968 op Radio Veronica gebruikt als
achtergrond voor een promo voor het programma ‘Help er
zit een olifant in de tram.’ Op Veronica gebruikte Tom Collins

Foto van de eerder dit jaar gehouden reünie van Radio Sutch &City
© Bob LeRoi

RSL Sutch
ZO 12 SEPT: Een e-mail komt binnen van Paul Billingham
die graag wil dat ik wat aandacht besteed aan een aanvraag
die is ingediend voor een RSL onder de naam Radio Sutch.
Men hoopt ergens in 2005 de uitzendingen te kunnen
opstarten. Hij heeft al een paar mensen getraceerd die
samen met Lord Sutch in 1964 actief waren bij de uitzendingen van de voormalige zeezender. Maar hij heeft meer
enthousiaste mensen nodig voor het project. Op de komende bijeenkomst in oktober van The Monster Raving
Loony Party, de politieke partij die sinds 1970 actief is en
tot zijn dood door Lord Sutch werd gerund, zal het RSLproject ter sprake komen. Er is inmiddels toestemming
gegeven gebruik te maken van Red Sands Fort, terwijl men
bezig is het fort weer redelijk toegankelijk te maken. Iedereen die wil meewerken aan het project kan Paul mailen via:
melaniespar@aol.com, of telefoneren op 044 7766164976.
Dank aan: Peter de Wit, Rob Olthof, Martin van der Ven
en Harm Koenders
Samenstelling: HANS KNOT

WO 25 AUG: Frans Klein is benoemd tot directeur RTV en
Nieuwe Media bij de VARA. Sinds het vertrek van Jeroen
Soer, eind maart 2004, was Frans Klein al radio- en televisiedirecteur ad interim. Vanaf 1987 is Klein in dienst bij de
VARA, eerst als medewerker bij het toenmalige Bedrijfsbureau Televisie. In 1993 werd hij benoemd tot hoofd van
het Bedrijfsbureau Radio en Televisie. In 1998 volgde Klein’s
benoeming tot adjunct-directeur Radio & Televisie. In juli
2000 werd hij directeur RTV Productie en Nieuwe Media.
Sinds het vertrek van Jeroen Soer nam hij de functie van
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programmadirecteur RTV waar.
DO 26 AUG: Het bestuur van de AVRO
stuurt de directeuren Frans Maréchal en
Ad ‘s-Gravesande weg. Volgens voorzitter Martijn Sanders ontbreekt het bij het
tweetal aan een eenduidige visie op het
beleid van de omroep. Maréchal werkt sinds 1985 bij de
AVRO, Ad ‘s-Gravesande trad in 1999 als programmadirecteur in dienst bij de omroep. De komende maanden
geeft een directeur ad interim leiding aan de AVRO. Juist in
een periode waarin zoveel van de AVRO wordt verwacht en
waarin de AVRO zich optimaal wil positioneren in het mediabestel, is het van belang dat we een krachtige omroeporganisatie zijn en blijven, die aansprekende programma’s biedt.
DO 26 AUG: Staatssecretaris Van
der Laan (foto) heeft haar mening
gegeven naar aanleiding van
Kamervragen inzake eventuele
Spermashows. Deze kunnen niet
worden verboden op grond van
de Mediawet. Als een dergelijk
format ooit in Nederland wordt
verkocht dan moet dat wel voldoen aan de Embryowet. Wel is
ze van mening dat dergelijke programma’s van wansmaak
getuigen en waardeloos zijn. Ze voegde eraan toe dat het
hanteren van normen en waarden, in dit geval vooral ethische
principes, behoort tot de verantwoordelijkheid van mediabedrijven en deze behoren daarop ook te worden aangesproken. Het is evenwel niet zo dat de overheid op de stoel
kan gaan zitten van degenen die verantwoordelijk zijn voor
mediaproducten.
VR 27 AUG: De tijd die wordt besteed aan televisiekijken is in Nederland sterk toegenomen. In
2004 zal naar verwachting 195
minuten per dag televisie worden
gekeken, een stijging van acht
minuten in vergelijking met 2003.
Het aandeel ‘reclame kijken’ is
stabiel. De toename wordt onder
andere veroorzaakt door succesvolle Nederlandstalige producties en door de zeer goed
bekeken sportevenementen. Ook de afgelopen jaren zat de
kijktijd al sterk in de lift. Volgens het Televisierapport 2004
van brancheorganisatie Spot ligt het aandeel reclame kijken
binnen het totaal de laatste jaren stabiel op 7-8 procent. Het
kijken naar reclame groeit wel mee met het totale kijken.
Het aantal minuten stijgt in 2004 van 15 naar 16 minuten
per dag. Dit is vandaag bekendgemaakt door het reclamevakblad AdFormatie.
MA 30 AUG: Binnen twee maanden zou de benoeming volgen van een nieuwe directeur. Binnen een paar dagen is al
het één en ander geregeld want het bestuur van de AVRO
heeft Gerben Eggink met ingang van 1 september 2004
benoemd tot algemeen directeur ad interim van de publieke
omroep. Eggink is als associé verbonden aan Boer & Croon
Executive Managers. In die hoedanigheid functioneerde
Eggink ook als directeur van de Johan Cruijff University
International. AVRO-voorzitter Martijn Sanders noemt hem
een zeer ervaren en stevige interim-directeur. Men verwacht dat hij samen met het management op korte termijn
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een verbetering van de bedrijfsvoering bij de AVRO zal
realiseren
MA 30 AUG: Rudi Koot, die het artikel over WMR onlangs
schreef, was in contact met eigenaar Stig inzake de ontvangst van het station in Nederland. Stig schreef terug dat
hij besloten heeft dezelfde dag de uitzendingen te staken
vanwege slechte ontvangstresultaten. Daarbij voegt hij eraan toe dat het uitgeven van 50 tot 60 Euro per dag om de
zender draaiende te houden op die manier veel te duur is.
Tot nu toe heeft hij 6300 Euro alleen al uitgegeven om de
antenne 300 meter te verplaatsen. Volgende stap zal het
werken worden aan de 5815 kHz zender en het werk aan de
FM-zender. Afwachten dus wat het vervolg brengt.
MA 30 AUG: Een mail van Oscar de Pater: ‘Zoals je wellicht - weet was ik deze zomer weer in Zuid-Frankrijk bij
Cannes om mijn vakantie te vieren. Na wat gepruts aan
mijn FM-antenne, kon ik het relatief zwakke station ‘The
Rock Of The Riviera’ op 88.4 Mhz goed ontvangen, met
een format waar Arrow Classic Rock nog wat van leren kan,
dwz. qua muziekkeuze dan, want voor een commercieel
station is het nog 10x verdrietiger dan bijvoorbeeld een
Radio 192 enkele maanden geleden. Er zijn ongeveer drie
spotjes in drie talen, dat is alles, en die komen dan 9 keer
langs! Voor zover nog niet bekend, ging ik natuurlijk uit mijn
dak toen s’ avonds in het weekend het satellietsignaal van
Radio Caroline werd doorgeprikt naar die 88,4 Mhz! Het
was weer ouderwets genieten zeg, zomaar op je autoradio
met de ramen naar beneden en de mensen verwonderd
opkijken! Alsof ik ineens weer dertig
jaar jonger was! Ken je dat gevoel? Leuk om te
weten dat er net
voorbij Monaco (in
Italië) uitgezonden wordt, namelijk vanuit
Seborga, met als (verborgen) deejays:
John Patrick, Mark Dezzani en Tom Anderson. Ik wilde je dit
even
laten
weten:
voor
verdere
info:
www.radiocarolinesouth.com ‘
WO 1 SEPT: Na een lange afwezigheid is Michael Pilarczyk
(foto) terug bij Radio Veronica. Vanaf komend weekend zal
hij de ‘Nummer 1 Show’ gaan presenteren. Tussen 1988 en
1992 presenteerde hij al eerder diverse programma’s voor
het station, waaronder ‘Muziek terwijl U werkt’, ‘Oh wat een
nacht’ en ‘Ook Goeiemorgen’.
Peter Teekamp heeft zijn contract bij het station met een
jaar verlengd en hij staat ‘Nummer 1 Show’ af, maar krijgt
daar een programma voor terug: ‘Top 40 Hitdossier’ brengt
telkens op de maandagavond
een oude Top 40 terug in de
ether.
DO 2 SEPT: Vandaag wordt bekend dat oud politicus en
presentator Felix Rottenberg terugkeert op het regionale
Amsterdamse televisiestation AT5.Vanaf morgen gaat hij
iedere vrijdagavond een nieuw programma, XLF, presenteren met onderwerpen uit de politiek, sport, bedrijfsleven en
de publieke opinie.
VR 3 SEPT: Vandaag wordt bekend dat Al Jazeera, de Arabische televisieonderneming, plannen heeft volgend jaar
ook met een Engelstalig nieuwsstation te komen om op die

manier tegenwicht te kunnen bieden aan de volgens
de organisatie onevenwichtige berichtgeving van stations als BBC en CNN. Speciale redacties komen in
Azië, Europa en Noord Amerika. Qatar zal het hoofdkantoor krijgen.
VR 3 SEPT:
Het radiostation Colorful
Radio gerund
door de NOS, is met zijn huidige programmaformat
niet toegestaan. Met deze uitspraak handhaaft het
Commissariaat voor de Media in de beslissing op
bezwaar zijn eerdere standpunt over dit door de Publieke Omroep als neventaak gepresenteerde themakanaal voor minderheden. Colorful Radio heeft naar
het oordeel van het Commissariaat alle kenmerken
van een muziekstation dat in algemene zin gericht is
op jongeren. Daarmee is Colorful Radio geen
minderhedenstation zoals bedoeld door de wetgever. Bij een dergelijk station dient te worden gedacht
aan een programma dat overwegend in het teken
staat van etnische en culturele minderheden. Volgens het Commissariaat mag van een minderhedenstation worden verwacht dat minimaal 75% van de
uitgezonden programma’s bestemd is voor of gaat
over etnische en culturele minderheden. Daarvan is
in de huidige opzet geen sprake. Om daarnaast voldoende onderscheidend te zijn ten opzichte van algemene jongerenmuziekstations, zoals 3FM en Radio 538 is het Commissariaat van oordeel dat het
programma van een minderhedenstation voor maximaal 50% mag bestaan uit muziek.
MA 6 SEPT: Het Commissariaat voor de Media heeft geadviseerd dat omroepvereniging De Nieuwe Omroep
(DNO) en ouderenomroep MAX
mogen worden toegelaten tot
het omroepbestel. Beide omroepen voldoen aan de
eis van minimaal 50.000 leden en hebben geschikte
beleidsplannen. Staatssecretaris Medy Van der Laan
(Media) hakt eind dit jaar definitief de knoop door.
De bewindsvrouw laat zich eerst nog adviseren door
de Raad voor Cultuur.
MA 6 SEPT: De meest recente luistercijfers van het
Continu Luisteronderzoek (CLO) over de periode junijuli 2004 zijn bekendgemaakt. Het Continu Luister
Onderzoek wordt door Intomart GfK uitgevoerd in
opdracht van de Publieke Omroep, STER, ORN,
Sky Radio 101 FM, Radio 538, Noordzee 100.7 FM,
Yorin FM, Arrow Rock Radio, Arrow 90.7 FM, RTL
FM, Radio Veronica, ID&T Radio, BNR Nieuwsradio
en CRN, alle verenigd in de Stichting PRE, en voor
Radio 10 Gold en Classic FM. Het luistergedrag is
gemeten gedurende een periode van acht weken in
juni en juli 2004. Dit resulteert in een rapportage die
is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 9.838 respondenten van tien jaar en ouder.
Onderstaand overzicht geeft de marktaandelen van
alle stations voor de maanden juni-juli 2004 (gedurende de gehele week tussen 07.00-24.00 uur). Ter
vergelijking worden tevens de cijfers uit de vorige
periode vermeld.

Luistercijfers CLO juni-juli
01) Radio 538 - 12,4%
(12,3%)
02) Sky Radio - 11,0%
(11,4%)
03, Radio 2 - 9,9% (10,1%)
04) Radio 1 - 9,0% (8,2%)
05) Radio 3FM - 6,5% (7,0%)
06) Radio 10 Gold - 4,8%
(4,7%)
07) Noordzee FM - 4,6%
(4,6%)

08) Radio Veronica - 3,9%
(4,1%)
09) Yorin FM - 3,1% (3,2%)
10) RTL FM - 2,5% (2,4%)
11) Classic FM - 1,9% (2,0%)
12) Radio 4 - 1,7% (1,7%)
13) Arrow Rock Radio - 1,6%
(1,9%)
14) 747 AM - 0,8% (0,8%)
15) Arrow 90.7 - 0,7% (0,5%)
16) ID&T Radio - 0,5% (0,5%)
17) BNR Nieuwsradio - 0,3%
(0,3%)

WO 8 SEPT: Nederlanders
hebben nog steeds de neiging om hun kijkgedrag flink
vooruit te plannen. De
AVRO speelt op die behoefte in door vanaf volgende week met een derde
televisiegids (naast de
AVRO-bode en TeleVizier)
te komen. Die uitgave heet
TVFilm en richt zich vooral
op films, maar valt ook op
doordat het blad tweewekelijks verschijnt. ‘Met
onze huidige gidsen merken we dat abonnees een
week van tevoren al aankruisen wat ze op een bepaalde dag op televisie willen gaan zien. Een tweewekelijkse gids komt helemaal aan die
behoefte tegemoet’, aldus hoofdredacteur P. Houben van de AVROgidsen. De makers hebben de bladformule vooraf uitgebreid getest. Vooral lezers van dertig jaar en ouder, meestal mannen,
vormen de kerndoelgroep. Naast televisie en filmgegevens is er in
TVFilm daarom ook ruimte voor sport, games, home entertainment
en muziek. De tweewekelijkse frequentie is gebruikelijk in landen
als Duitsland, Frankrijk en Vlaanderen en is daar een succes.
MICHEL VAN HOOFF EN HANS KNOT

Alexandra Palace
De BBC heeft de plannen bekend gemaakt voor de herindeling van
The Alexandra Palace (foto) als een media campus waar in de
toekomst opleiding, training en amusementactiviteiten kunnen
worden ontwikkeld. De plannen zijn ontwikkeld in samenwerking tussen de
Alexandra
Palace
Charitable Trust en de BBC
Heritage Dempartment. De
komende periode zal worden
besteed om meerdere partijen te interesseren in het
project en het zoeken naar
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financiers. De BBC haar banden met het Alexandra Palace
dateren van 1935 toen de staatsomroep voor het eerst een deel
van het gebouw huurde om de ontwikkeling van de televisie
door Logie Baird op te starten.
Alternatief
The Isle of Man Broadcasting Company, de onderneming achter
het geplande radiostation dat via de lange golf actief moet
worden en een uitzendvergunning heeft gekregen voor de periode van tien jaren, heeft zich teruggetrokken van de beursverkoop van aandelen. Dit binnen de periode van een maand,
nadat de verkoop van start is gegaan. Inmiddels is men in
onderhandeling met grote organisaties die radiostations runnen
in Engeland, waaronder Owen Oyston, Emap en The Wireless
Group. Gezocht wordt naar een gezamenlijke financiering van
het project.
Er komt een einde aan Frost
Met ingang van het komende jaar
zal na twaalf jaar een einde komen aan de zondagse uitzendingen van ‘Breakfast with Frost’.
David Frost (foto), die inmiddels
65 jaar is geworden, zal wel via
de televisie actief blijven. Zodra
de verkiezingsstrijd in Engeland
voorbij is zal er een serie programma’s van hem komen
waarin hij politieke wereldleiders zal interviewen. De
Breakfastshow was in heel Engeland heel populair en er wordt
nu al met vreugde naar de serie interviews uitgekeken. Ook in
de tachtiger jaren interviewde hij al met succes de toenmalige
kopstukken uit de politieke wereld.
REDACTIE RADIO MAGAZINE

Andermaal plezier met Rick
Van Thailand, via Portugal kwam hij in Berlijn terecht als presentator van de ‘Morning Show’ op AFN Berlin. Maakte direct enorme
indruk en werd dus zeer populair. We spreken over de eind jaren
zeventig toen Rik de Lisle enorm populair werd in Duitsland en
tevens met zijn Spiff Roadshow door Europa trok. In 1984
besloot hij het Amerikaanse leger te verlaten en kwam er dus
ook een einde aan zijn activiteiten voor AFN. Maar radio in
Berlijn was ook mogelijk via RIAS, hetgeen zijn volgende werkplek werd.
Anderen
Maar ook voor andere stations presenteerde en produceerde hij
vervolgens ettelijke programma’s en heden ten dage is hij adviseur voor verschillende commerciële
radiostations in Europa. Maar de 57jarige de Lisle (foto) kan nu ook weer
beluisterd worden in Berlijn. Want hij
kan iedere zaterdagavond tussen kwart
over acht en 11 uur zijn gang gaan op
Stadtradio 88acht. In zijn programma
draait hij vooral Rock klassiekers uit
de jaren zeventig, tachtig en negentig.
INGO PATERNOSTER
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Rechten naar de VRT
De VRT heeft de volledige uitzendrechten verkregen
voor de Olympische Winterspelen van 2010 en de
Zomerspelen van 2012. Voor 2008
zijn de onderhandelingen nog aan
de gang. Van de Olympische Spelen in Athene mocht de openbare
omroep maar zes uur per dag aan
beeldmateriaal uitzenden. Maar voor 2010 en 2012 is
die beperking er niet. “Wat betreft 2008 zijn de onderhandelingen nog bezig, maar het staat al vast dat ook
die Spelen door de VRT zullen worden gecoverd”, aldus
Herman Eerdekens, die voor de VRT over de rechten
onderhandelt.
Duidelijk resultaat
In Vlaanderen is via de televisie de tabakscampagne
‘de ongefilterde waarheid’ op alle grote Belgische stations een succes gebleken. Deze campagne, in oorsprong ontwikkeld door de Australische overheid en
aangepast voor vertoon op de Belgische televisie,
zorgde met haar shockerend karakter voor een controverse. De meningen betreffende het gebruik van deze
materialen binnen het kader van preventie waren uiteenlopend, hoewel de efficiëntie al aangetoond werd in
het buitenland. Aangezien het de eerste maal was dat er
een campagne van deze omvang en met deze aanpak
gelanceerd werd op de buis in België, drong een
evaluatieonderzoek zich op. De Rodin Foundation, de
initiator van de campagne, heeft dit onderzoek toevertrouwd aan een externe organisatie: het OIVO (onderzoek– en informatiecentrum voor de verbruikersorganisaties). Onder andere bekendheid, herkenning,
aanvaarding en impact van de campagne werden gemeten bij jongeren tussen 13 en 15 jaar.
Niet onberoerd
De campagne werd opgemerkt
door 66% van de jongeren en
liet niemand onberoerd. Het
provocerende en shockerende
karakter werd door de jongeren
bevestigd. 4 op de 5 jongeren
apprecieert sterk de spots. De
interesse voor de vertoonde
materialen schrijven de ondervraagde jongeren voornamelijk toe aan het overtuigende en storende karakter van deze campagne. Slechts
1 op 5 van de jongeren aanvaart de materialen niet.
Aangehaalde redenen zijn vooral afkeer en het niet
begrijpen van de slogan. De afkeer brengt eerder een
verwerping van de sigaret dan een afwijzing van de
boodschap teweeg. De slagzin ‘de ongefilterde waarheid’ sloeg maar beperkt aan, ofwel omdat de interpretatie het terrein van de communicatie te buiten ging,
ofwel omdat hij niet begrepen werd of omdat de jongere
zich de slagzin niet herinnerde.
Toekomst andere slagzin
De slagzin dient te worden bewerkt. Het zien van de

spots zorgt voor wijzigingen in de kennis aangaande de
risico’s die aan tabak verbonden zijn, onder andere dat het
alle rokers kan overkomen en dat de sigaret kan leiden tot
de dood. Tevens tonen de resultaten een tendens dat door
het zien van de campagne de consumptie van tabak op
korte termijn bij sommige jongeren verminderde of zelfs
leidde tot het stoppen met roken. Het tonen van reële
risico’s van tabaksgebruik slaat duidelijk aan bij de jongeren. De Rodin Stichting concludeert dat campagnes gericht
op de gevaren van tabaksconsumptie gekaderd moeten
blijven binnen een grotere aanpak. Zo dient naast het tonen
van reële risico’s extra aandacht besteed te worden aan het
verslavende aspect van de sigaret.
Angstig
Een recent onderzoek heeft uitgewezen
dat liefst twee op drie kinderen van onder
de twaalf jaar bang zijn voor de schokkende beelden, die in het televisienieuws
worden vertoond. Tevens is het percentage kinderen dat regelmatig de slaap niet
kan vatten dan wel wakker worden door angst, schrikbarend hoog. Een percentage van 15% is gemeten. Medeoorzaak van de hoge cijfers is dat de afgelopen jaren de
berichtgeving door de omstandigheden in de wereld dan
ook angstaanjagender is geworden. Zo is er in de laatste
jaren meer oorlog en terreur in de wereld. Door de opkomst
van de digitale camera zijn er steeds meer live- en amateurbeelden te zien. De beelden tonen vaak het verhaal van de
slachtoffers zelf, wat een stuk persoonlijker en aangrijpender maakt.
REDACTIE RADIOVISIE

Canadese stations vrezen Amerikanen
Eigenaren van Canadese radiostations vrezen de toekomst
waarin, volgens hen, interferentie van Amerikaanse stations veelvuldig kan voorkomen. Dit vooral bij de stations
die langs de grens van Amerika actief zijn. De reden is dat
steeds meer Amerikaanse stations digitaal gaan werken.
Vooral FM-stations in Toronto, Windsor en Vancouver zullen
in de toekomst hiervan last gaan krijgen. Maar de CBC,
Canadian Broadcasting Corporation, heeft onlangs ook bekend gemaakt dat technisch onderzoek heeft uitgewezen
dat in de toekomst, vooral in de donkere uren, de interferentie ook zal toeslaan op AM-signalen van Canadese stations. Het digitaliseringproces in Canada loopt veel minder
snel dan in de VS. Reden is dat de technologie hoofdzakelijk moet worden geïmporteerd vanuit de VS en uiteraard de
binnenlandse leveranties daar voorgaan.
Voice of Freedom
Het Saoedische Instituut in de Verenigde Staten, een van de oppositiepartijen die vanuit
Amerika opereert, lanceerde recentelijk een inzamelingsactie om fondsen te krijgen voor de oprichting van een
eigen televisiestation. Volgens een persbericht van het

instituut zal het station ‘The Voice of Freedom’ gaan heten
en over het Midden-Oosten uitzenden via satelliet. Ali Al
Ahmed, de directeur en stichter van de organisatie, stelde
dat het televisiestation educatieve programma’s gaat uitzenden om zo de betrokkenheid van het grote publiek bij de
vaderlandse politiek te vergroten. Ook politieke praatprogramma’s zullen aan bod komen. Al Ahmed vindt het
nog te vroeg om een definitieve startdatum vast te leggen.
Radiostations ergeren
zich aan Microsoft
Met de lancering van een
eigen webradio service
haalt Microsoft de woede
van Amerikaanse radiostations op haar hals. Het
softwarebedrijf zendt exact
dezelfde muziekprogramma’s uit, maar dan zonder reclame
en presentator. De als bèta-dienst begonnen MSN Radio,
bevat verwijzingen naar bijna 1.000 Amerikaanse radiostations. Microsoft vraagt de muziek speellijsten van al die
stations op en zendt de signalen vervolgens op zijn beurt
weer uit via internet. Bezoekers van de site kunnen met
enkele muisklikken ook direct liedjes kopen uit de Microsoft
download winkel. De dienst is, behalve via het web, ook te
bereiken via de Windows Media Player, versie 10. In zekere
zin tracht Microsoft de markt van lokale radiostations over
te nemen. De muziek kopieert het bedrijf al. Maar Microsoft
stopt ook reclame tussen de liedjes. Luisteraars kunnen de
reclames verwijderen door 5 dollar per maand te betalen.
RENE BURCKSEN EN JAN HENDRIK KRUIDENIER

Bespreking van de 4CD-box ‘Popular Electronics.
Early Dutch electronic music from Philips Research
Laboratories, 1956-1963’ door Jelle Boonstra

D

e elektronische muziek is inmiddels diep doorgedrongen in de hitparade, maar slechts weinig mensen weten waar het aanvankelijk ooit begon: in het Philips Natlab in
Eindhoven waar Dick Raaijmakers en Ton Dissevelt hun
eerste elektronische composities in elkaar zetten. Die vergeten geschiedenis wordt nu in volle glorie blootgelegd op
de de 4CD-box ‘Popular Electronics. Early Dutch electronic
music from Philips Research Laboratories, 1956-1963’ van
Kees Tazelaar. Jelle Boonstra geeft blijk van zijn waardering
in deze enthousiaste bespreking.
Een kweekvijver voor nieuw talent.
Eindelijk zijn ze nu dan op CD verschenen, en dan ook nog
eens in een voortreffelijke kwaliteit: de nummers die Kid
Baltan en Tom Dissevelt in de jaren vijftig en zestig als
eersten ter wereld vervaardigden met louter technische
apparatuur. Vreemd genoeg bestaat er vooral buiten de
landsgrenzen veel waardering voor deze pioniers van de
elektronische muziek, die met hun werk beroemde
synthesizercomponisten inspireerden zoals Jean-Jaques
Perrey en Wendy Carlos. Ach, profeten worden in eigen
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land niet altijd geëerd. Al wil dat niet zeggen dat hun
werk hier onbekend is. Enkele van de Baltan/
Dissevelt-nummers kregen in Nederland zelfs een
hoge cultstatus, toen Adje Bouman op Radio
Veronica ‘Song of the Second Moon’ en ‘Whirling’
verwerkte in zijn oersoep voor de Adje Bouman Top
10 die elke week op de maandagavond werd uitgezonden. De pulserende oscillatoren uit ‘Syncopation’
waren jarenlang te horen in reclamespots, bijvoorbeeld voor Televersum.
In augustus van dit jaar verscheen de 4-CD Box
‘Popular Electronics’, waar alle zeldzame en veelgezochte nummers op te vinden zijn. Niet bepaald
een goedkope, maar wel een buitengewoon fascinerende productie. In maar liefst zeven boekjes
wordt de verborgen geschiedenis blootgelegd van
de jarenlange experimenten met elektronische muziek en effecten in het Natuurkundig Laboratorium
van Philips in Eindhoven, het zogeheten Natlab. In
‘Popular Electronics’ wordt voor het eerst ook uitvoerig de geschiedenis van dit befaamde lab uit
de doeken gedaan, waar Philips al voor de Tweede
Wereldoorlog de platte pannenkoekluidspreker ontwikkelde, de eerste transistorradio ter wereld (drie
jaar voor de oorlog al) in elkaar zette en het stereokunsthoofd construeerde om de meest natuurlijk
klank voor stereogeluid uit te dokteren. Het Natlab
was het laboratorium, waar technici naar hartelust
konden experimenteren en daarmee een kweekvijver waar nieuw talent in een relatieve vrijheid
aan nieuwe ideeën kon werken.
Dick Raaijmakers
Philips was een innovatief bedrijf. Het bedacht de
cassette, het eerste stereo-opnamesysteem op
bandrecorder (in 1940), het beste videosysteem
(V2000) , de compact-disc én de DVD. De treurigheid was dat de concurrenten er vervolgens beter
in slaagden om hun soortgelijke producten op de
markt te zetten dan de ingenieurs uit Eindhoven. In
1956 besloot Philips om geld en tijd te steken in de
ontwikkeling van de elektronische muziek. Daar
leek een grote toekomst in te zitten. Het klonk
geweldig: muziek die je uit elektronische apparatuur kon halen. Het begon aanvankelijk allemaal
‘high-brow’ met de balletmuziek van Henk Badings
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– ‘Kaïn en Abel’ – en de poëtische geluidsexperimenten van Edgard
Varese in het Philips-lab. Grensverleggend, dat zeker, maar nog niet
bepaald gemaakt voor het grote publiek. Daarom vroeg Roelof
Vermeulen aan technicus Dick Raaijmakers of hij met de elektronische apparatuur een echt populair deuntje kon maken, zodat ze
konden laten horen wat er technisch al mogelijk was. Raaijmakers
was bij Philips op de onderste sport van de ladder begonnen. Hoewel
afgestudeerd op het Haagse conservatorium was hij begonnen aan
de lopende band, tot ze twee jaar later in Eindhoven ‘een akoestische
technicus’ zochten. Dat werd de nieuwe functie van Raaijmakers.
Het was een plaats waar hij zich duidelijk thuis voelde. Op sommige
van de tientallen foto’s in de box is te zien dat hij zich bij zijn nieuwe
werkzaamheden als een vis in het water voelde. Hij wordt omringd
door planken vol experimentele apparatuur en liefst tien professionele recorders, waarop hij zijn dubs en effecten maakte die geheel
volgens een vooraf gemaakt matenstelsel aan elkaar werden geplakt – gewoon met schaar en splicing-tape. Het resultaat liet niets
te wensen over. Ook nu, bijna een halve eeuw later, klinkt het eerste
nummer – ‘Song Of The Second Moon’ – nog buitengewoon fris,
vanwege de geraffineerde ritmestructuren en subtiele tegeneffecten.
Eerste ter wereld
Bij Philips waren ze aanvankelijk laaiend enthousiast: het eerste
elektronische nummer ter wereld moest in 1957 snel op single worden uitgebracht. Inderhaast bewerkte Raaijmakers nog ‘Colonel
Bogey’ voor de flipside, het thema van de film Bridge over the River
Kwai. De plannen voor de plaat hadden nog veel voeten in aarde.
Omdat Raaijmakers op de loonlijst bij Philips stond, vond men dat hij
geen aanspraak kon maken op het copyright en daarom mocht ook
zijn naam niet op de hoes. Uit arremoede bedacht Raaijmakers een
pseudoniem: Kid Baltan, de omkering van de bijnaam die hij in het
laboratorium had gekregen: Dik Natlab. Toch werd het singletje uiteindelijk niet uitgebracht. Officieel omdat de weduwe van Kenneth
Alford, de componist van ‘Colonel Bogey’, opeens dwars ging liggen. Officieus – denkt Raaijmakers zelf – omdat ze het bij het
hiërarchisch georganiseerde Philips veel teveel eer vonden voor
een gewone technicus in Eindhoven. Toch bereikte Raaijmakers met
zijn werk een groter publiek, omdat Philips het plaatje vervolgens
wereldwijd ging weggeven als relatiegeschenk ‘with compliments of
Philips Electron Tube Division.’ Op die manier kwam het in de verste
Kid Baltan (links) en Tom Dissevelt
© Basta Music

uithoeken terecht: radiostations begonnen het te draaien en
er werden zelfs balletnummers op gedanst. En in Amerika
kwam er een geweldige interesse voor de muziek – iets dat
ze in Eindhoven niet eens echt in de gaten hadden. JeanJacques Perrey vond de elektronische muziek zo geweldig
dat hij zijn medische studie afbrak om eerst in zijn eentje, en
daarna met Gershon Kingsley, ook te gaan pionieren met
geluid. “Als ik nu college geef over elektronische muziek,
dan zeg ik altijd met nadruk dat Kid Baltan en Tom Dissevelt
de deur hebben geopend,” schrijft hij in de intro van ‘Popular
Electronics.’
En Tom Dissevelt
Ook Tom Dissevelt, ja. Die was in 1958 door Philips bij de
experimenten betrokken. Hij werd gezien als vernieuwend
jazzcomponist en arrangeur, die al veel voor het Philipslabel had gedaan. En hij moest het werk naar ‘een meer
professioneel niveau’ tillen, zo vond Philips. Aanvankelijk
ervoer Raaijmakers dat als een afwijzing van zijn werk.
Maar dat veranderde snel: Dissevelt bleek een toegewijd en
talentvol man, die bereid was om een maand te steken in
een nummer van drie minuten, een perfectionist tot aan het
kleinste detail. Dat schiep een hechte band tussen beide
mannen. Dissevelt logeerde weken in Raaijmaker’s villa in
het witte dorp van Eindhoven. Ze maakten samen lange
uren in de anonimiteit van Natlab-kamer 306. Het werk dat
ze samen maakten werd eindelijk wel commercieel uitgebracht: in 1960 verscheen ‘Mechanical Motions’ van Baltan
en in 1961 ‘Intersection’ van Dissevelt, niet veel later gevolgd door een elpee met verzameld werk van beiden.
‘Song of the Second Moon’, is de titel van die elpee die
vooral in Amerika nog zeer gezocht is – een gaaf exemplaar
doet er nu nog 250 dollar. Ze bleven samenwerken, ook
toen het Natlab in 1960 naar Utrecht verhuisde en STEM
ging heten. Daar werkten ze aan ‘Fantasy in Orbit’, een
beroemde elpee
die in 1963 werd
gereleased en
vooral inhaakte
op de ‘spacecraze’ die in Amerika met de
Gemini- en Apollovluchten was begonnen: ‘An ast r o n a u t ’ s
impressions while
orbiting the earth’
zo luidde de ondertitel.
Hoge lat
Met deze elpee werd de lat in het genre meteen al erg hoog
gelegd, het viel voor experimentele componisten en
uitvoerenden op de synthesizer – in 1967 kwam dr. Robert
Moog’s synthesizer voor het eerst op de markt – niet mee
om daar nog overheen te springen. Wendy Carlos slaagde
erin met haar ‘Switched on Bach’ (1968), waar ze met elektronische versies van de Brandenburgse Concerten de grootheid van Bach liet horen. En die van de synthesizer. Het
werd een klassieker, maar voor de echte muziekliefhebber
bleven ‘Song of the Second Moon’ en ‘Fantasy in Orbit’ de
eerste echte mijlpalen. Dat sommige nummers ook in Nederland heel bekend werden, was eigenlijk per toeval. Technicus Ad Bouman zag op de Philips-opleidingsschool in

Kid Baltan
© Basta Music

Hilversum zo’n zeldzame elpee liggen en nam hem mee. De
muziek werd intensief in jingles en commercials gebruikt.
Mooier kon het niet: buitengewoon goed gemaakte muziek
en toch bijna niet op de platenmarkt te krijgen.
Monnikenwerk.
Dissevelt’s vlam doofde daarna uit. De jazzman, die jarenlang vernieuwend werk had gedaan voor Rita Reys – en die
met haar zuster Rina trouwde – was buitengewoon teleurgesteld toen hij na het voltooien van ‘Fantasy in Orbit’ geen
enkel woord van Philips meer hoorde. Al eerder was hij in
een depressie geraakt toen ‘Electronic Movements’ in 1959,
na alle intensieve maanden van denken en monteren, was
beëindigd. Toen zijn vrouw als reactie op de werkopnamen
zei dat ‘ze er geen melodie in kon horen,’ sloot hij zich op in
zijn verduisterde kamer en zette de versterker op de hoogste stand. De sombere en neurotische Dissevelt beleefde
misschien zijn gouden momenten wel in het Natlab. ‘It was
his finest hour,’ om met Churchill te spreken. Om een
boterham te verdienen toerde Dissevelt nog jaren met Wim
Sonneveld en Toon Hermans langs de Nederlandse theaters, als de bassist van het bandje. Hij stierf – als vergeten
man – in 1989. Op de zolder van zijn huis in Soest stond nog
een grote kist met Philips-banden. Die mocht beslist nooit
meer open, zei hij vlak voor zijn dood. Door muziekvorsers
werd dat verbod aan het eind van de jaren negentig genegeerd, en gelukkig maar, want in de kist waren 33 Philipsmasters bewaard gebleven. Ook in de kluis van het Utrechte
conservatorium en bij Dick Raaijmakers werden banden
van toen ontdekt. Het waren doorgaans originele tapemasters
met de nu ongebruikelijke bandsnelheid van 76,1 centimeter per seconde, die liefdevol door Kees Tazelaar, leraar
elektronische muziek van het Haagse conservatorium, werden gerestaureerd.
De juiste snelheid
Gemakkelijk ging dat bepaald niet. Tazelaar moest er speciaal een recorder voor kopen om de tapes überhaupt op de
goede snelheid te kunnen horen. Sommige doosjes waren
vergaan, van sommige tapes hadden alle plakkertjes los-
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gelaten: een monnikenwerk om dat weer allemaal in oude
staat te herstellen, want de tapes bestonden uit soms honderden lassen. “Maar het was opwindend werk. Om doosjes
uit de kluis te halen die tientallen jaren onaangetast waren
geweest, met banden die de componisten zelf destijds als
laatste in de doosjes hadden gedaan,” zegt Tazelaar. De
4CD-box is een slagroomgebakje, waar je lang van kunt
eten. Het is zoals het wel eens gaat bij een onderwerp dat je
in principe interesseert, maar waar je niet veel vanaf weet.
Door een paar bekende nummers word je naar binnen getrokken, en dan blijkt achter de muren van het Natlab opeens een buitengewoon fascinerende muzikale wereld schuil
te gaan, plus een muziekgeschiedenis die in Nederland lang
is onderschat. Ook door Philips zelf, dat nauwelijks iets
deed met de inspanningen van jaren werk en ook de met
veel ploeteren opgedane kennis slechts mondjesmaat toepaste in nieuwe producten.

gekomen. Dick Raaijmakers heeft die erkenning niet zo nodig: hij vaart een eigenzinnige koers en geldt intussen als een van
Nederlands’ meest experimentele componisten. Al jaren werkt hij aan muziekinstallaties die de componist overbodig maken, doordat
geluidsinstallaties plaatjes metaal en stalen kogels in beweging brengen, die weer tegen de luidsprekers aankomen en
voor nieuwe trillingen en lanceringen zorgen. De NPS bracht
in augustus van dit jaar nog een boeiende documentaire
over z’n visie en z’n werk, getiteld “Op zoek naar een vergeten toepassing.” De 4CD-box ‘Popular Electronics. Early
Dutch electronic music from Philips Research Laboratories,
1956-1963,’ die verder ook het werk van Henk Badings
bevat, is uitgebracht door Basta Music en kost 56,95 euro
– bestellen kan ook via de web-site van BastaMusic.Com:
www.bastamusic.com

Een digitaal monument.
Heel boeiend is de vierde CD, waarop niet uitgebrachte
versies van de elektronische nummers zijn ondergebracht
en de losse productie-elementen waarvan ze werden gemaakt: ze waren verzameld op aparte banden. Dankzij een
zeer uitgebreide track-listing is te reconstrueren hoe de
effecten werden gemaakt: vaak zelfs op welke experimentele machine van het Natlab, en hoe inventief er werd
gewerkt met tapeloops, omkeerecho’s en het omgekeerd
afdraaien van ritmebanden. Technieken die de Beatles pas
in 1966 op het album ‘Revolver’ begonnen te ‘ontdekken.’
Maar in Eindhoven hadden ze de mogelijkheden dus allang
geëxploiteerd – en vaak op een uitstekende manier. Want
door de talenten van het duo Dissevelt en Baltan kwam er
wel iets anders uit het Natlab dan louter songs die de mogelijkheden van de nieuwe techniek moesten illustreren.

JELLE BOONSTRA

Niet begrepen persoon
“Dissevelt was een visionair, iemand die niet werd begrepen door de mensen in zijn tijd,” zegt componist Willem
Breuker, die altijd ontzag heeft gehouden voor het pionierswerk. Jammer, dat Dissevelt niet meer kan meemaken hoe
er met dit digitale monument van Basta Music – een 4
centimeter dikke doos met CD’s en boekjes in authentieke
stijl, een postertje met tijdstabel en zelfs een herdruk van
een artikel uit de ‘Philips Koerier’ – eindelijk erkenning is
Kid Baltan en Tom Dissevelt
worden gefilmd in het Natlab
© Basta Music

T

erugdenkend aan elk willekeurig jaar doet ook direct
weer een eerste herinnering oproepen aan een bepaalde
gebeurtenis, die je het meeste heeft geschokt dan wel
verheugd. In dit geval is het een schokkende gebeurtenis
geweest. Zoals gebruikelijk werd op de zaterdagavond, die
bewuste keer op 15 mei 1971, geluisterd naar het programma van de KRO, ‘Goal’. Een programma over de
voetbalwedstrijden
van de zaterdag en
de prognoses voor de
daarop volgende dag.
Presentatoren waren
Felix Meurders en Theo Koomen en de productie was in
handen van George Thor. Plotseling werd door Felix Meurders
het programma onderbroken. Dit om live over te schakelen
(met gebruik van een transistorradio op het mengpaneel
van de KRO) op het programma van RNI. Het bleek dat
een felle brand aan boord van het zendschip woedde die
was veroorzaakt, zo bleek later, door het plaatsen van een
bom. Een verhaal dat elders al is beschreven. U begrijpt
het al, Hans Knot neemt u andermaal mee in zijn herinneringen.
Het jaar 1971, waarin gelukkig ook positieve dingen gebeurden. Het was het jaar dat de Europa Cup voor Landskampioenen andermaal werd gewonnen door een Nederlandse club, het jaar daarvoor nog in handen gekomen van
het Rotterdamse Feyenoord. Maar in 1971 kwam de eer toe
aan het team van Ajax, dat onder leiding van Rinus Michaels
en zijn assistent Grijzenhout de titel binnenhaalde. Namen
als Piet Keizer, Gerry Mühren, Nico Rijnders, Ruud Krol,
Arie Haan, Johan Cruijff, Wim Suurbier en Dick van Dijk
waren gemeengoed als er werd gepraat over voetbal. Maar
wat is er eigenlijk gebeurd met andere spelers als Wever,
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Kalderon, Sondergaard en Suurendonk? Natuurlijk hebben zij het geluk gehad te mogen spelen in een gouden team, maar doorgebroken
zijn ze echter niet zoals hun voornoemde collega’s.
Ajax had in 1969 ook al in de finale gestaan maar verloor toen van AC
Milan. In 1971 werd de finale gespeeld in het Wembley stadion in
Londen tegen het Griekse Panathinaikos. Deze ploeg had de finale
bereikt onder leiding van de vermaarde Hongaar Puskas. Met 2-0
ging Ajax als winnaar naar huis. Na 5 minuten in de eerste helft
scoorde Dick van Dijk terwijl vlak voor het einde van de wedstrijd het
Arie Haan was die voor de 2-0 zorgde. Het zou tevens Michels zijn
afscheid worden van Ajax, daar hij een superaanbod kreeg van FC
Barcelona om daar als trainer aan de slag te gaan. De eerste in een
lange rij van Nederlandse trainers voor deze ploeg. Ajax had zich,
door de overwinning, automatisch geplaatst voor de finale van de
Wereldbeker maar de leiding van Ajax besloot de ploeg, om medische
redenen, terug te trekken. In gedachten hoor ik Willy Alberti ‘We gaan
naar Londen’ zingen.
In Afrika was het rumoerig met name in Uganda alwaar de in 1925 in
Koboko geboren Idi Amin via een staatsgreep aan de macht kwam.
Een gedegen schoolopleiding had de man niet gevolgd en op 19-jarige
leeftijd trad hij toe tot The British King’s African Riffles. In dienst
leerde hij wat strijd is, ondermeer in Birma. Hij vocht daar in Britse
Dienst tegen de Japanse bezetters. Vanaf 1961 trad hij in dienst van
het Ugandese leger om trapsgewijs te stijgen tot bevelhebber. Daarmee begon ook zijn machtswellust. Hij wist bevriende officieren zo
ver te krijgen mee te doen aan een staatsgreep en benoemde zichzelf
tot het nieuwe staatshoofd. Wat daarop volgde was een burgeroorlog
waarbij vele landgenoten onder het bloedige regime van Idi Amin
zouden sterven.
In Azië ontstond een nieuwe staat, die vanaf
1947 tot de Onafhankelijkheidsverklaring
onderdeel was van Pakistan. Bangla Desh
was daarmee een feit. Voordat het in handen van Pakistan kwam was het onderdeel van de grote Britse Indische Rijk.
De regionale leider van de toenmalige
deelstaat van Pakistan, Mujib ur
Rahman, had al jaren lang gepleit voor
een onafhankelijk Oost-Pakistan. Het was
een deel van het land, dat economisch ver achterbleef met
andere delen van het land. Bovendien had men te maken met een
grote overbevolking. Rahman riep de 27e maart uit tot een dag van
algemene stakingen om alsnog de Pakistaanse regering te overtuigen van het nut van onafhankelijkheid. De Pakistaanse regering

besloot meteen in te grijpen, wat
leidde tot een grote aanval op
Dacca, de hoofdstad van
Oost-Pakistan, in de nacht van
25 op 26 maart. Dit leidde tot
een korte, maar heftige, burgeroorlog waarbij vele slachtoffers vielen. Honderdduizenden inwoners vluchtten
naar het buurland India. Rahman
riep in een radio-uitzending op
tot de vorming van een vrijstaat, maar hij werd gearresteerd. Er werd een voorlopige
regering in ballingschap gevormd, die vanuit India zou gaan
functioneren. Pas op 6 december was, nadat er een enorm
grote oorlog was ontstaan tussen India en Pakistan, de staat Bangla Desh een
feit, toen India het als officiële staat erkende.
Een groot aantal landen volgde direct het voorbeeld van India. En George Harrison zorgde dat
er veel geld in het laatje kwam door met tal van
artiesten ‘The Concert for Bangla Desh’ te organiseren.

Het voorbereiden van een artikel in deze serie
vergt tijd, maar het is tevens een leuke periode
waarin tal van archiefstukken en artikelen worden
doorgenomen. Zo kwam ik een ingezonden brief
tegen die ik gedateerd heb op 15 november 1971.
Het gaat over de toenmalige nieuwe LP van John
Lennon, waarop Paul Broers uit Rotterdam reageerde op een eerder verschenen recensie. Let
wel de genoemde titels waren toen net nieuw! Hij
schreef ondermeer: ‘Zo werd ondermeer geschreven dat niet duidelijk was waarover ‘Jealous Guy’
was geschreven. Luister maar eens naar het nummer ‘Mother’ dan wordt het een stuk duidelijker.
Verder werd gemeld dat ‘Oh my love’ het enige
positieve nummer op de nieuwe LP is. In ‘Imagine’
is John trouwens ook erg positief over zijn politieke opvattingen. Volgens mij is hij een echte
P.S.P.’er,’ aldus de schrijver.
Op de achtergrond, tijdens het schrijven, draait
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‘The Best of Them’ met natuurlijk de zang van Van Morrison. Even
kijken in mijn collectie wat er nog meer van ‘Van the Man’ is. Veel,
maar is er ook iets bij uit 1971? Jazeker, een LP geproduceerd door
Ted Templeman en Van zelf op Warner Bros. Templeman had ik in de
jaren zestig al hoog zitten met het werk dat hij ondermeer met The
Association (‘Windy’, ‘Along comes Mary’en andere prachtige nummers) opnam. Op deze LP stond de kassarinkelaar ‘Wild Night’, die
als single direct goed aansloeg in Amerika. De VS was eigenlijk toen
al het nieuwe thuisland geworden en hij had daar een eigen ranch
gekocht. Zelf vind ik ‘Old old Woodstock’ het mooiste nummer op
de LP, die trouwens op cd-versie nu de collectie siert. Maar hij was
toen ook al in staat zijn muziekvolgers te laten genieten van Van’s
eigen soul middels het nummer ‘You’re my soul’. De titelsong kwam
en komt nog erg jazzy over. Meest tegenvallende nummer, zo mag
na 33 jaar na verschijnen van de LP wel worden gezegd, is in mijn
oren het nummer ‘Moonshine Whiskey’. Trek hem nog maar eens
uit de kast, leen hem bij de bibliotheek of koop ‘Tupelo Honey’gewoon
zelf voor je collectie.
Maar de muziek uit ons eigen Holland vierde ook onder de noemer
‘Hollands Glorie’ feest. ‘Een karavaan’(Herman Lippinkhof) ging
voorbij vol met smartlappen. ‘Manuela’(Jacques Herb) natuurlijk
voorop, terwijl de Kermisklanten nog een staartje meenamen met
hun ‘Ode aan Manuela’. Uit toen nog de stal van Johnny Hoes
vertelde de Zangeres Zonder Naam welke 4 raadsels ze had opgedaan in de kazerne met het liedje ‘Het Soldaatje’. Vader Abraham
wist het toen al voor ons allen (‘Jij en ik blijven bestaan’) terwijl Ellie
en Rikkert ons al in de Kauwgomballenboom wilden hebben. ‘Mira’
werd bezongen door Cock van der Palm en als we niet in de karavaan wilden dan konden we altijd nog ‘In de metro’ met Johnny en
Rijk.
Heden ten dage een naam die met grote regelmaat eigenlijk al jaren
lang voorij komt in de media is die van Joop van den Ende. Dat was
nog niet het geval in 1971, hoewel hij zeker al actief was. Met ‘Joop
van den Ende Theaterprodukties’ timmerde hij al aan de weg en
bracht dat jaar ondermeer het toneelstuk ‘Twee op de wip’ in de
diverse theaters, een stuk geschreven door William Gibson. Het
verschil met de originele uitvoering was dat Joop van mening was
dat het opgevrolijkt moest worden middels liedjes. Willy van Hemert
werd voor de teksten ingehuurd en Ruud Bos zorgde voor de muziek. De vrouwelijke hoofdrol werd gespeeld door de toen nog 26jarige Willeke Alberti. De mannelijke hoofdrol was weggelegd voor
de toen nog aan het begin van zijn loopbaan staande Jeroen Krabbé.

Maar er was nog een theaterspektakel dat echter veel te weinig
toeschouwers trok en in 1971 ook op LP verscheen. De musical ‘Oh
Calcutta’ (foto) stond onder muzikale leiding van Thijs van Leer,
terwijl de productie in handen was van Hans Boskamp. Eind decem-
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1971

ber werd besloten de voorstellingen stop te zetten.
Er zou te veel bloot in de voorstelling zitten, hetgeen recensenten aangrepen door de slogan ‘Bloot
slaat dood’ te introduceren.
Op de televisie keken velen naar de VARA om te
zien wat de ‘Ombudsman’ Marcel van Dam wekelijks had te brengen aan misstanden, daarbij bijgestaan door Koos Postema, De AVRO had als
absolute topper ‘Eén van de Acht’, maar ook de
Mounties, René van Vooren en Piet Brambergen,
scoorden met de gelijknamige show erg goed. Ze
hadden vooral eerdere bekendheid genoten als de
klusjesmannen in ‘De Rudi Carell Show’. Op de
zaterdagavonden was er ook tijd voor sport bij de
NOS waarbij de centrale presentator vaak Henk
Terlingen was. Hij had al het nodige van zich laten
horen als de deejay ‘Hullekie Dullekie’ bij de KRO
op Hilversum 3 en als presentator van de speciale
programma’s rond de ruimtevaart, hetgeen hem
de bijnaam ‘Apollo Henkie’ opleverde. Van jaloersheid was er toen ook al vaak sprake in het Gooi
want Koos Postema liet eens in een interview weten dat ‘het allemaal middelbare scholierachtig’ was,
wat werd gebracht door Terlingen. Willem Duys
ging nog verder door te stellen dat het net was
alsof Terlingen altijd eerst kauwgum in zijn mond
deed alvorens achter de microfoon te kruipen. Henk
zou later presentator worden van de Paul Meier
Show bij de NOS en andermaal hoge luistercijfers
scoren.
Uit Groningen kwam het bericht dat de groep
Solution een trip naar Amerika zou gaan maken om
in het voorprogramma van The James Gang op te
gaan treden. Ik weet me te herinneren dat ik best
trots was, want in de groep zaten twee klasgenoten
van me, Willem Ennes en Hans Waterman. Ze zijn

de Martinistad Groningen al lang weer ontgroeid en wonen al
jaren in het westen. Wim houdt zich veel bezig met het
schrijven van muziek voor televisieprogramma’s terwijl Hans
nog steeds drummer is en een tweetal jaren geleden kwam
zijn prachtige boek ‘Drumsolo’ op de markt.
Op de radio had iedereen zo zijn eigen favoriete station,
waarbij Luxemburg het in de avond won bij velen en verder
Radio Noordzee en Veronica overdag nog steeds meer
luisteraars haalden dan het door de regering in de strijd
geworpen Hilversum 3. Vele nieuwe deejays waren er bij
gekomen dat jaar met de start van de Nederlandstalige
afdeling van Radio Noordzee. Anderen zouden zich blijven
hechten aan hun favoriete deejays op Radio Veronica. De
lange, aan een kant stille en aan de andere kant drukke
deejay Tom Collins, was bij velen geliefd en anno 2004
hebben we het met andere radiovrienden nog vaak over zijn
goede programma’s. Iedere doordeweekse morgen was hij
te beluisteren op de 192 meter. Tom, die officieel Tom
Droog heet, leeft de laatste jaren een teruggetrokken leven
en wilde in 1999, op de grote Veronicareünie, slechts betrokken zijn bij de productie van enkele promotiespots mits
daar verder niemand anders bij was dan technicus Ad
Bouman. Op de vele feestelijke avonden verscheen hij
echter niet. In de loop der jaren was hij ook moeilijk te
interviewen. Ik heb diverse malen gepoogd hem te strikken
maar, ondanks dat hij zich altijd weer vriendelijk opstelde,
was het antwoord iedere keer weer ‘nee, geen behoefte’.
In mijn behoorlijk groot archief over de afgelopen 45 jaar
muziek- en radiohistorie, zijn duizenden interviews terug te
vinden met ongelofelijk veel mensen. Het blijkt dat ik niet
alleen was met de mislukte pogingen. Slechts twee interviews zijn terug te vinden, waarvan enkele hoogtepunten.
Beiden zijn meer ‘een gesprek tussen collega’s van
Veronica’, waarbij Tom – ondanks dat hij eigenlijk helemaal
niet over zichzelf wenst te praten –het één en ander over

Tom Collins in 1969

zichzelf vertelt. ‘Ja, voor Veronica heb ik ook als deejay
gewerkt bij Radio 227. Veronica is té gek’. Tja, reclame
voor eigen huis kan niet beter. De gesprekken met Tom
werden gevoerd door Lex Harding en Will Luikinga, soms
bijgestaan door commentaar van Juul Geleick.
Tezamen met Lex Harding en Jos van Vliet had Collins bij
Radio 227 gewerkt op de MV Laissez Faire. Een station
gericht op Nederland, dat verankerd lag voor de Britse
kust. Reden was de aanwezigheid van een zusterstation,
Radio 355, dat commercieel het gewin uit Engeland moest
halen. Toen de Britse overheid inzag dat er een wet tegen de
zeezenders moest komen, besloten de Amerikaanse eigenaren van Radio 227 de knop om te draaien. De huur op het
zendschip, dat ze gebruikten, was op 6 augustus verlopen
en men had geen zin om het nog eens te verlengen en dus
werden de uitzendingen beëindigd ver voor de andere op
Engeland gerichte zeezenders. Zowel Van Vliet als Harding
vonden vrijwel direct een baan bij Radio Veronica. Op een
dag besloot Jos van Vliet de Veronica-organisatie te verlaten en meldde dat hij wel een vervanger voor hem wist in de
persoon van Tom Collins. Lex kreeg de opdracht Tom te
bellen maar bereikte hem niet. Twee maanden later kwam er
weer een probleem met een van de personeelsleden, waaruit de aanstelling van Collins volgde.
Het probleem bestond uit de zeeziekte die één van de
nieuwslezers constant overkwam en dus diende er voor
vervanging te worden gezorgd. Het bleek om Hans Mondt
te gaan, die een aanstelling als presentator aan land zou
krijgen. Collins had zoal de nodige ervaring op het andere
zendschip, gelegen voor de Britse oostkust. Daar had je
eigenlijk alleen problemen als er stevige oostenwind was,
maar ook dat had hem niet van slag gebracht. En voor de
kust van Nederland, zo bleek later, was het ook geen probleem: ‘Ik dacht dat ik wel tegen de storm kon en het
baantje leek me ook best aardig. Inderdaad kon ik goed
tegen de storm, want zelfs bij windkracht twaalf had ik geen
centje pijn’.
Er waren meer van de bemanningsleden die tegen het slechte
weer konden. Zo is het verhaal van zendertechnicus José
van Groningen legendarisch dat hij, bij windkracht 11, rustig
aan dek ging staan – zijn collega’s ondertussen aanschouwend hoe zij hun maaginhoud leegden – om ondertussen
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een kop met heerlijke vette soep te nuttigen.

Tom Collins bij een drive in show

Over zijn tijd op zee herinnerde Collins zich dat
hij eigenlijk een vreemde eend in de bijt was.
Zo ruimde hij steeds de boel, door hem en
anderen gemaakt op, hetgeen men aan boord
van de Norderney nogal vreemd vond. Hij
kreeg er de nodige opmerkingen over maar is
nooit ‘onder de mand vandaan gezongen’, een
speciaal ritueel dat men aan boord als een
soort van inwijdingsplechtigheid soms diende
te ondergaan. Collins: ‘Ze hadden dan een heel
verhaal over een matroos die zo vals zong,
dat je binnen een minuut onder de mand vandaan moest kruipen, waar je daarvoor eerst
aan dek eronder moest kruipen. Praktisch iedereen die nieuw aan boord van de Norderney
was, moest dit ondergaan. Zodra de betreffende persoon onder de mand zat stond de
gehele bemanning erom heen en ging een paar
putsen met water over de mand en haar inhoud. Kleddernat kwam de persoon eronder
vandaan en dan heette het dat hij er onder
vandaan was gezongen.’

men. Als een man met twee linkerhanden, zo stelde hij, had hij
leren aanpakken, waarbij hij het
voor zichzelf niet voor mogelijk
had gehouden wat hij zoal bijelkaar had geknutseld. Zelfs het
bouwen van een complete versterker hoorde, volgens hem, tot
zijn werkzaamheden……….en ‘hij
deed het ook nog’.

Was de studio aan boord van de Norderney in
de jaren zeventig goed geoutilleerd zo was het
in de jaren zestig behelpen geblazen volgens
Collins: ‘Er waren wel een paar van die recorders, maar die hadden ze op een paar houten
kastjes gezet en die stonden midden in het
vertrek. Er stond een losse meter met koperdraad vastgebonden. Echt behelpen. Alles was
geschilderd in een sombere grijze kleur en het
geheel was eigenlijk een beetje sfeerloos. We
hebben er later wel voor gezorgd dat het allemaal een beetje gezelliger werd. Wekenlang
hebben we staan te schilderen en is het eigenlijk wel een gezellig hok geworden.’
Collins gaf grof toe dat bij het harde werken
zichzelf van de positieve kant was tegengekoPromotieteam,1971

Hij liet nog het één en ander los
over de studio aan boord van
de Norderney: ‘In die tijd waren
er geen pick-ups. Alles ging op
de recorders en als je een programma life moest maken, wat wel eens voorkwam, zat je daar voor het
blok. Uit oude programmabanden zat je platen te knippen die niet waren
ingesproken, zodat ze konden worden hergebruikt. Ook werd een
instrumentaaltje op die manier opgezocht, voor gebruik als tune. Al die
dingen werden op aparte bandjes gezet en op volgorde gelegd. De
technicus wist dan precies de volgorde van het opleggen en afspelen
van de bandjes op de twee aanwezige Akai-recorders.’ En er dient natuurlijk wel aan toegevoegd te worden dat
noodprogramma’s vaak voorkwamen bij
slecht weer, als er dus geen nieuwe
programmabanden door de tender, Ger
Anne, aan boord gebracht konden worden.
Collins over die omstandigheden: ‘Je
maakte je programma onder in de slingerende studio, waar iedereen zich constant
moest vasthouden en bandjes moest opleggen. Het is altijd gelukt, maar vraag niet
hoe. Als zo’n programma van een uur klaar
was, had je gelijk voor de gehele dag genoeg. Gelukkig waren er een paar technici
Veronicablad, 13-11-1971
die, als Radio Veronica ’s nachts na één uur
uit de lucht was, af en toe platen uit de banden knippen, omdat ze geen
zin hadden om naar bed te gaan. Anders was het helemaal een puinhoop
geworden.’
Later kreeg men complete banden aangeleverd vanuit de studio in
Hilversum met daarop de nieuwste platen. Deze werden vooral gebruikt
voor in het zondagmiddag programma ‘Sport uit Zee’, dat tussen half vijf
en vijf uur eruit ging op de 192 meter.
Collins: ‘Tegenwoordig (1971) hebben ze twee pick-ups staan, recorders
en cartridgemachines. En als er iets aan de hand is met de banden kun
je een uitstekend programma maken aan boord. Er is een prachtig
mengpaneel en zelfs een heerlijk compleet bankstel. En bovendien zijn
er beneden nu ook een ijskast en televisie, die er eerder ook niet waren.’
Over zijn tijd aan boord vertelde Tom dat er voornamelijk perioden waren
van een week aan boord en een week verlof aan land. De langste
periode aan boord was elf dagen lang. En met hard werken was een
dergelijke periode zo weer om. In totaal heeft Tom over een periode van
elf maanden aan boord gewerkt en eigenlijk elke dag plezier en pret
gehad: ‘Ze zeggen dat de Scheveningers ontzettend stugge mensen zijn,
maar ’s avonds, als we een borreltje namen, kwamen de verhalen los en
bleken het gewoon eindeloze kerels te zijn, die al vanaf het begin (1960)
op de Noordzee zitten voor het station. Zij zijn niet zo vaak in de
belangstelling als ons, maar hebben wel alle rottigheid aan boord van het
zendschip meegemaakt. Dingen, waar wij vaak helemaal niets van weten omdat ze het gewoon voor zichzelf houden.’
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Dat er voor elkaar gezorgd werd aan boord bleek iedere
maandag weer, voorafgaand aan de dinsdag, de aflosdag
van het personeel. Vaste prik was het dat op de maandag
aan boord van de Norderney alles overhoop werd gehaald
en grondig geboend, zodat de nieuwe ploeg in een schoon
nest terecht kwam. De grappen en grollen, die we kennen
uit de vele verhalen van deejays van de diverse stations
kennen we, maar Tom heeft wel een heel speciale als
herinnering. Op een dag was hij van plan te gaan slapen en
ging dus naar zijn hut toe. Het bleek dat deze geheel leeg
was gemaakt. Kussen, dekens en matras waren nergens
te vinden. Het enige dat er lag was een brandbijl in zijn kooi.
En dus werd het zoeken door het gehele schip alvorens
echt naar bed gegaan kon worden.
Tom Collins

Tom vertelde dat hij, na zijn tijd als nieuwslezer op de
Norderney, eerst het programma ‘Ook Goeiemorgen’ had
gepresenteerd, een plek die was vrijgekomen nadat Eddie
Becker in 1969 had besloten zijn werk bij de zeezender op te
zeggen om het geluk achtereenvolgens te zoeken bij de
publieke omroepen VARA en de NCRV. Op het moment
van het betreffende interview uit 1971 presenteerde Tom
Collins het programma ‘Sliep uit’. Tom zelf over dit programma: ‘Het is goed werk. Je krijgt veel reacties … fanmail als je het zo wilt noemen. Ik lees altijd alles, maar ik
ben wel eens nonchalant in het beantwoorden van verzoekjes. Dat komt door het enthousiasme. Je bent lekker bezig
met het programma; de technicus ziet het ook lekker zitten
en het komt er allemaal fijn op (op de band) en dan vergeet
je wel eens dat ‘die en die’ dat plaatje willen horen.’
Tom Collins had zo zijn voorkeuren van te draaien muziek.
Het liefste ging hij het werk, dat genoteerd stond in de
Veronica Top 40 uit de weg, daar dit in vele andere programma’s op het station veelvuldig voorbij kwam. Wel
stonden zijn oren open voor nieuw werk en datgene wat
over kwam uit Amerika. Ook het betere Nederlandstalige
werk, zoals Liesbeth List, viel voor hem te pruimen om in
‘Sliep uit’ op te nemen. Toch viel er wel eens van af te

wijken.
Philips radio/cassette
T o m :
combinatie, 1971
‘Ach de
Zangeres Zond e r
Naam,
dat draai
ik wel. Ik
vind het
aardig en
ik weet
dat ze erin gelooft en soms ook wel Corrie en de Rekels,
maar het heeft niet mijn voorkeur.’
Als er echter een plaat was, die hij minder goed vond, dan
durfde hij deze wel te draaien maar zei het ook gewoon in het
programma. Rustig en warm, zo kwam hij bij velen over. Bij
lange na niet de overenthousiaste deejay, zoals sommige
van zijn collega’s konden zijn. Ook daar had hij, denk ik, zo
zijn reden voor: ‘Een deejay is geen platen aan elkaar kletsende robot. De mensen weten donders goed wat wel en niet
lekker is. Wat schiet ik er mee op als ik tegen beter weten in
voor de microfoon sta te krijsen… dit is een geweldig plaatje
en ik meen er ondertussen geen donder van.’ Met andere
woorden had Tom duidelijk geen zin om de luisteraars te
bedonderen en kreeg hij, zoals algemeen bekend, bij Radio
Veronica, de kans om zijn eigen mening op een rustige
manier uit te dragen.
Erg opmerkelijk is de verklaring van Collins in dit interview
dat hij nog een ‘blauwe maandag’ bij Radio Luxemburg heeft
gewerkt. Daar moest hij alle teksten, voorheen geschreven
en gecontroleerd, vanaf papier voorlezen. Het was hem te
vervelend, waarna hij maar snel besloot om zijn geluk bij
Radio Veronica te zoeken. Wat voor een opleiding had Tom
eigenlijk gedaan om bij het toen populairste station van
Nederland in dienst te treden? Wat denk je van een
horecadiploma en een kappersdiploma gericht op de dames? Het is niet bekend of hij beide diploma’s dan ook
heeft uitgeprobeerd bij zijn vrouwelijke collega’s aan de
Utrechtseweg in Hilversum, waar destijds de studiogebouw
van Veronica was gevestigd. Het zou natuurlijk kunnen dat
hij bij Tante Erna, de koffie- en snackmevrouw, zijn diensten
heeft aangeboden.
Tom werkte in het programma ‘Sliep uit’ voornamelijk samen
met Juul Geleick waarmee hij, volgens eigen zeggen, een
zeer goede band had en er tijdens het programma altijd een
goede wisselwerking was. Heel belangrijk om tot een goed
totaalprogramma te komen. Tom Collins werd ook om zijn
favorieten gevraagd als het ging om de presentatoren die
Nederland rijk was in die tijd. Ook op die vraag ging hij niet
zijn eigen mening in de weg staan: ‘Duys moet ik niet zo, Pim
Jacobs ook
niet. Ik vind die
mensen niet
echt.
Mies
Bouwman wel,
dat is een tof
wijf. Het kan
me niet schelen
of ze een paar
duizend piek
voor een televisie-uitzending
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Hadimassa

krijgt. Ze doet haar
werk goed en ze
is het waard.’.

En op de vraag of
hij voor speciale
programma’s op
de Nederlandse
publieke radio
thuis zou blijven,
was het antwoord
‘géén één’, terwijl
er op het gebied
van televisieprogramma’s slechts
één overbleef en wel ‘Hadimassa’ van de VPRO.

Ja, want als je dat niet hebt, dan word je niet meer serieus genomen
tegenwoordig. Stel, je wilt een groentezaak beginnen, dan eist de
bank dat je een businessplan hebt gemaakt waarin prognoses staan
ten aanzien van verwachte omzet en winst. Het aantal groenteboeren en slagers daalt in Nederland omdat de Aldi’s, AH’s en Lidl’s hun
taak aan het overnemen zijn. Nu ontlopen de winstcijfers van de
bedrijven binnen deze branche elkaar niet zoveel, dus degenen
onder u die in deze branche willen stappen, weten waar ze aan toe
zijn.
Anders ligt het bij de radio. Ik vertelde aan een kennis in Friesland,
die in deze business zit, dat kennissen van een bevriende drukkerij
het plan hadden opgevat een lokaal commercieel station in Amsterdam op te starten. Iedereen verklaart je voor gek. Het water staat
bij vele stations tot aan de lippen en voordat ze helemaal kopje
onder gaan wordt het merendeel van het personeel ontslagen zodat
het moment komt dat de computer alle taken van presentatoren en
het merendeel van de technici moet overnemen. De Amsterdammers wilden gebruik maken van het liefst de FM en als dat niet kon,
dan maar AM. Een dergelijk plan trekt meteen de aandacht van
ondermeer een bekende onroerend goed magnaat, die ook zijdelings
betrokken is bij de media en wiens naam ik maar niet zal noemen.
Cijfers en prognoses komen op tafel: er werd gediscussieerd over
‘formats’, zelfs de politiek kwam om de hoek kijken, want de neef
van een eens in zeezenderkringen beruchte minister wilde zelfs geld
steken in het project. Alles is betrekkelijk en de wens om geld te
investeren moet je niet letterlijk opvatten: de meesten willen zich
even wentelen in de schone schijn en even de schijnwerper op zich
gericht zien.

Lex Harding komt terloops ook nog even aan het
woord in het eerste interview en meldt over zijn
collega: ‘Het is een aardige jongen, die Tom, maar
hij moet af en toe wel wat zeggen. Soms heeft hij
de gewoonte op de vergaderingen drie weken lang
zijn kop dicht te houden. En soms zit hij ook drie
weken lang te zwetsen over waarom ‘dit en dat’
hem niet zint.’ In het algemeen was Collins in die
dagen nog lang niet tevreden over zijn vak als
deejay. Hij vond dat deejays kritischer aan het
werk moesten gaan en scherper in woord moesten
worden, daar dit de eerlijkheid zou bevorderen. Het
moest echter niet te ver worden doorgevoerd anders zou het ‘een maniertje’ worden. Gek genoeg
voegde hij er meteen aan toe ‘Je moet natuurlijk
wel beleefd worden, dat doe ik ook altijd!’. En met
die opmerking sloeg hij de spijker precies op zijn
kop.

Hans Knot en ik, en wellicht nog vele
anderen, kennen wel de verhalen van
overspannen evangelisten, die of een
boot voor de kust willen neerleggen, of
acuut op de satelliet willen en ‘geld speelt
geen rol’, mits een en ander maar gisteren gerealiseerd kan worden. Zodra ‘geld
speelt geen rol’, gezegd wordt, weet je
een ding zeker: ze hebben geen cent te
makken. Enfin, die CDA’er begint in
Hilversum tijdens de vergadering over
het oprichten van BV’s en stichtingen
te praten maar houdt tijdens het gesprek de knip van de beurs angstvallig dicht. Ook hij zou meteen
gaan werken aan een business plan. “Mijn kennissen in de politiek
willen graag zo’n station steunen, dus dat komt wel goed”. Het kwam
dus niet goed en van die CDA’er hebben we nooit meer iets gehoord.

1971, een jaar waarover nog veel meer geschreven kan worden en we zeker ook nog eens naar
terug zullen keren.

Wie hadden er ook nog meer een uitgebreid business plan gemaakt? Even denken, o ja, Radio London van Peter Jansen. Het
enige mooie aan Radio London was dat unieke treinstel van
Honnecker dat op een rangeerterrein van Zutphen stond en waarin
de studio van het station was gevestigd. Hij had een mooie folder
gemaakt met de kreet: ‘Radio London, the best there is’. Het format
dat hij bedacht had sloeg helemaal nergens op, want dat ging van
klassiek tot jazz, van New Age tot volksmuziek en daar was dus
geen peil op te trekken. Stichting Doen financierde de hele handel.

HANS KNOT

Wie hadden er nog meer business plannen? O ja, de lieden achter
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Holland FM, Hollands Glorie, Country FM.
Deze stations zijn inmiddels ook al lang
verleden tijd. Radio Noordzee Nationaal,
die mensen hadden het helemaal gemakkelijk. Ze schreven het businessplan van
Holland FM over. Uiteindelijk is het wel
goed gekomen met de directie van Holland FM, want
Veronica wilde graag de kabeldekking overnemen en die
roestige oude schuit, die notabene uit Portugal moest komen, die namen ze ook maar over.

‘moment suprème’ draait de camera discreet de andere
kant op. We nemen afscheid van de ‘gelukkige vrouw’ en
we zien haar enige weken later terug bij de dokter die haar
vertelt dat ze inderdaad zwanger is van die voetballer.
Vervolgens komen allerlei fabrikanten van babyartikelen in
beeld die de vrouw van alles gaan aanbieden. De televisiekijker is negen maanden later getuige van de bevalling, van
het moment dat het kind naar school gaat enzovoort. Een
dergelijk programma kost niet veel en brengt veel geld in
het laatje.

Nico Volker is inmiddels geëmigreerd naar een warm land
en Gerro Vonk heeft zijn centjes gestoken in City FM
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Gerro dacht: wat
Van Kooten kan met Arrow Classic Rock, dat kan ik ook. Ik
begin nu ook met het Classic Rock format. De spoeling
wordt al dunner en dunner.

Zou iets voor de TROS zijn. De TROS is toch al bekend om
zijn lullige spelletjes, lach of ik schiet programma’s, kortom
die programma’s die de meest simpele ziel nog kan bevatten. Voorbij is de tijd dat er nog toneelstukken op de tv
verschenen; Mary Dresselhuys is nog niet zo lang geleden
overleden, denk nou niet dat we een toneelstuk van haar te
zien krijgen. Nee, bij de TROS moet je zijn voor programma’s met een hoog ‘Frans Bauer’-karakter.

Weet u wie ook een business plan
heeft? De bekende firma EndeMol.
Over enkele jaren - let maar op worden we getrakteerd op de Sperma
Show. Nu is bijna (terecht!) heel Nederland tegen, maar er komt natuurlijk een proefprogramma, een trailer,
waarin we kennismaken met een
heel sympathieke getrouwde vrouw,
die een probleem heeft: ze kan geen
kinderen krijgen. Zielig, zielig, zielig. Maar dan komt meneer
EndeMol. Die kent een dokter (de camera staat erbij) en die
aardige dokter gaat via kunstmatige inseminatie die mevrouw helpen. In de daarop volgende beelden zie je die
mevrouw weer naar de dokter gaan voor een testje en jawel
hoor: ze is zwanger. Traantjes, de camera’s van meneer
EndeMol registreren alles en dankzij de kijkcijfers is heel
Nederland ontroerd en meneer de EndeMol kan dankzij die
kijkcijfers weer meer adverteerders registreren.
Over een paar jaar willen dames misschien een kind van Balkenende, of
van Boris, die bekende zanger van Idols
of een andere popmuzikant. Dan zie je
filmbeelden waarin ze die man net als
stier ‘Herman’ bij die aardige dokter zaad
aftappen waarmee duizenden vrouwen
dankzij Meneer de Mol weer gelukkig worden, want wie wil er
nou geen kind van … Elvis Presley? Reken maar dat ze in
Graceland in Amerika nog wel wat van hem hebben liggen.
Een paar seizoenen verder gaan ze bij EndeMol nog een
stapje verder en worden er oproepen geplaatst voor dames
welke geïnsemineerd wensen te worden door een bekende
popmuzikant of sportheld. Er was enige jaren geleden een
voetballer van Ajax die buiten de voetbaluren zich al wippend voortbewoog, totdat hij een HEMA-juffrouw tegenkwam in Hoofddorp, waarvan de ouders weinig gecharmeerd waren van de keuze van hun dochter. Een en ander
kwam in de kranten en dankzij een royale gift van Ajax
bleef de zaak buiten de rechter.
Dezelfde voetballer is nog steeds populair bij de dames.
Ziet u al de koppen in de krant: EEN NACHTJE MET …..?
In de Studio Aalsmeer wordt een mooie slaapkamer gebouwd met een fraai hemelbed en daarboven een stel
camera’s. Daarnaast een bar met allerlei lekkere drankjes.
In het programma worden ze aan elkaar voorgesteld, zwoel
muziekje op de achtergrond, daarna de koets in, op het

De kranten meldden medio augustus dat de TROS uit het
bestel wil stappen. Alweer zegt u? Inderdaad alweer. Want
altijd gaat het om het laatste moment niet door. Ze zouden
ook wel gek zijn, want ze krijgen een niet onaanzienlijk deel
jaarlijks van het ministerie van OCW om de pulp te maken
die ze uitzenden. Ze zijn daarmee de duurste familie van
Nederland geworden. Eigenlijk zou er niemand wakker van
moeten liggen dat de TROS wederom van plan is uit het
bestel te stappen. De voorzitter van de TROS - Van
Dodewaerd - wil dat het aantal publieke netten terug gaat
van 3 naar 2 en dat de STER wordt opgeheven. De leiding
van de TROS wil dan het 3e net gaan exploiteren. Ze worden
dus een semi-commerciële omroep. Van Dodewaerd wil dus
zowel de STER-gelden als een bijdrage uit de staatskas. Nu
zijn onze ministers wel gek, maar zo gek toch nog niet, hoop
ik. Oké, de minima worden gekort tegenwoordig en het geld
dat de overheid daarmee uitspaart, gaat ondermeer. naar
‘allochtone homo’s’, las ik, tot mijn ontzetting, in Het Parool
en Gekke Gerrit, sorry…ik bedoel onze minister heeft met
ingang van 28 augustus de subsidie PC Privé onmiddellijk
opgeheven, want daarmee kunnen we een haven in
‘Verweggistan’ subsidiëren. Snapt u? De overheid heeft zijn
eigen business plan.
ROB OLTHOF

Het is al weer geruime tijd geleden dat de evenementenuitzending van Radio Veronica plaats vond. Gezien zowel
het september- als oktobernummer op het moment van
uitzending al vol waren, kon deze bijdrage – van Jean Pierre
Legein uit Vlaanderen - niet eerder geplaatst worden. Hij
beschrijft hoe zijn beleving is van de hernieuwde kennismaking met het oude vertrouwde geluid van Radio Veronica
maar ook hoe hij in het verleden onder soms moeilijke
omstandigheden zijn radioavontuur aanging.
Hallo vrienden, collega’s, offshore freaks, duiveltjes, doetjes, van alles, enzovoorts. Ik geniet met volle teugen van
het oude Radio Veronica op AM 828. De eerste en de
daaropvolgende dag had ik bedenkingen, mede door de bij
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GX 400 M. Wanneer ik een kabel verbind tussen beide vermindert ook nog
eens het geluid en is meer voor storing vatbaar. En ik ben hier in mijn beste
hoekje gekropen van mijn huis, dit om de ontvangst zo goed mogelijk te
krijgen en zoveel mogelijk die storingen enz. te ontlopen. Hoewel ik open
woon heb ik hier altijd slechte ontvangst. Bezoek je mij en rijd je voor met je
autoradio dan vermindert hier de ontvangst. Ooit in de jaren tachtig matig uit
Brussel ontvangen, maar een eind verder in de straat, op 500 meter afstand,
donderde Maeva zowat 10 op 10 binnen. Bij mij thuis stond ik te werken met
op het dak een FM-antenne en versterker.

mij mindere ontvangst en storingen, al dan
niet veroorzaakt door een timmerbedrijf in
de buurt. Ook als een niet echt non-stop
liefhebber moest er al heel veel gebeuren
om mij te overtuigen. Om kort te gaan, na
afgelopen nacht ben ik deze morgen opgestaan met het gevoel van... “Dit is het
oude Veronica geluid, niet meer en niet
minder.” Ik hoor groepen, artiesten enz.,
die ik reeds lang niet meer hoorde en waarvan ik de naam niet weet, maar het geluid
wel herken. Ook de instrumentale nummers die worden gebracht, doen me deugd.
Ik ben een gelukkig man met mijn hobby’s. Ik voel me vandaag weer eens gelukkig. De tranen komen bijna in mijn ogen,
het kan dus niet stuk. Non-stop, iets minder gepresenteerde programma’s, het kan
niet stuk.
Ik hoor ook veel Engelstalig en Nederlandstalig talent weer terug. De aanloop was er
de eerste dagen, maar zeker sinds vannacht is men nu op een superspoor wat
non-stop betreft en de tijd is maar kort, tot
31 augustus, om te genieten. In tegenstelling tot wat ik de eerste dag dacht, is het
zeker de moeite waard om deze opnames
te bewaren en de resterende programma’s
dus ook op te nemen. Ik hoop dat er onder
jullie dat ook doen en koppig volhouden,
wat er ook uitgezonden wordt. Misschien
draait men vandaag ook meer mijn muziek, ik weet het niet. In ieder geval hoor ik
dat er veel goud van oud is, dat ik elders
niet hoorde draaien op de radio.
Als je er ook over nadenkt welke opoffering en geld, tijd, inzet en dergelijke dit
project moet kosten dan neem ik mijn
hoedje af voor de doorzetters. Aan alle
medewerkers grote dank om gratis te mogen genieten! En ach, is er een moment
dat men een uur durft te draaien dat ik niet
slik, dan draai ik wel even de knop om.
Ondertussen raad ik iedereen aan zoveel
als mogelijk is op te nemen.
Hier sta ik te werken met een oude Philips
recorder en een National Panasonic radio
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Afijn, ik heb het nooit begrepen waarom de ontvangst altijd minder is.
Misschien is het een bepaald punt of een vlak. Ik dacht al dat het de
watertoren op 2 kilometer afstand is, die overvol staat met antennes ondermeer voor de distributie. Ik voel me vandaag weer gelukkig en dat is het
voornaamste. Blijft ook het feit dat we in ons archief wat oude Veronica
liggen hebben van in de oude tijd ooit geruild op tape of gekocht in de
tachtiger jaren. Jammer genoeg
door allerlei redenen van geldgebrek, problemen thuis enzovoort,
heb ikzelf nooit oude opnames
kunnen bewaren van stations als
Radio Veronica, Radio Uilenspiegel, Radio 227, Radio Dolfijn. Ik
had wel eens een recorder maar
13 keer belandde dat ding in de
winkel voor reparatie. Uiteindelijk
toen ik hem weer eens terug kreeg
nam hij vijftien minuten goed op
en was het weer een
smurfengeluid. Ik denk dat ik toen rond mijn 24ste jaar was. Ik ben van 1951,
ja, al zo oud. Ik ben wel wat versleten, maar jong van hart. Afijn, toen was ik
het compleet beu en met tranen in de ogen, omdat opnames nooit een uur
haalden. Ik stelde wel eens een fles sterke drank leeg te drinken omdat het
weer niet lukte (en nee dat drink ik anders niet) en de recorder stuk tegen de
muur te gooien.
Als jonge visser had ik heel wat macht en dat ding verpletterde inderdaad
tegen de muur. Nog om af te koelen een grote kuip water omhoog gehesen
met een inhoud van een massa liters water. Ik denk dat je een krachtpatser
moest zijn om dat te kunnen. Nadat mijn woede was uitgewerkt bleef er
alleen verdriet over.
Geld verdiende ik wel
en werkte keihard in de ‘Zeerover’ Jean-Pierre Legein
© JvH
visserij, maar thuis
werd het in moeders
geldbeugel gestopt en
er waren altijd grote problemen. Nu zou ik dat
vat niet meer van de
grond krijgen denk ik of
verklaren ze me, als ik
het wel zou doen, compleet voor gek. Had ik
toch maar de kleine
stukjes opnamen gehouden van de weinige
minuten op tape van bijvoorbeeld Radio Uilenspiegel en Radio Dolfijn.
Toen ik 26 jaar werd was
ik al jaren mijn eigen
baas en kocht in 1977
een nieuwe recorder.
Dat werd het begin van

Veronica 828:
Willem van Kooten
(r.) in gesprek met
Bert Alting (l.)
© Wim van de Water

mijn collectie van
ondermeer Mi
Amigo opnames.
Ook Delmare opnames volgden
en anderen Vele
jaren later was
het een probleem
om opnamen terug te vinden op de banden of soms de C120 cassettes. Ik weet nog
dat ik ooit per toeval het laatste uur opnam van Radio Mi Amigo tussen
1100 en 1200 uur. Ik had in Baken 16 een plaat aangevraagd. Later
werd de opname voor geld verkocht, zag ik toen ik die geruild had. Mijn
ene recorder was stuk, de andere ook. Alle banden waren gevuld met
opnamen en ik had geen recorder meer over om het af te draaien,
alleen de draagbare cassetterecorder.
Mijn laatste 2 cassettes lagen nog leeg. Ik besloot die dag op te nemen
in de voormiddag wat 2 of 3 uur aan programma’s opleverde. Ik wist
niet dat het die middag helaas voorbij was met Nederlandstalige uitzendingen. De opnameplaats was te Oostduinkerke, 2 kilometer verwijderd van de zee. Ook ben ik veel contact gaan zoeken met en speuren
in de radioblaadjes naar mensen die dezelfde hobby hadden. Er werden
heel wat tapes verzonden per post, veel geruild en gekocht. En hele
pakken brieven geschreven en vriendschappen opgebouwd.

buiten te verbergen achter hagen.
Inmiddels werkten we ook samen met Radio
West Point en zeer kort met Radio Saturnus uit
De Panne. We waren echter snel weer onze eigen baas nadat we een beheerder drankmisbruik
zagen plegen en problemen veroorzaken. Inmiddels is het al diep in 2004 en het strakke is dat
we nog bezig zijn met de radio van vroeger. Al
dat hedendaagse hitgedoe kan ons niet echt
bekoren. Veel vrije radio stations in België zijn
gewoon computerradio geworden. De studio’s
staan leeg zonder menselijke aanwezigheid en
de computer is er bijna de alleenheerser geworden. Nee, deze vorm van radio is niets voor mij.
Waar is de tijd gebleven dat het een en al bedrijvigheid was binnen een radiostation en medewerkers af en aan liepen?
Gezelligheid was toen troef en initiatieven van
medewerkers, ach, het is verleden tijd. Zelfs als
iemand eens live met een weerman praat en je
hoort uren nadien weer het telefonische contact
onderling, denk je ‘Ha, weer live!’. Natuurlijk
worden we bedonderd, want de berichtgeving
over het weer heeft de deejay al in kannen en
kruiken gegoten, al of niet met aanpassing. Er is
niemand meer bij de daaropvolgende zogenaamde ’live telefonische berichtgeving’. Ach,

En ik wist het, ooit zou ik een piratenstation of een vrije radio zelf gaan
runnen. Wat in de jaren 1981-1985 inderdaad gebeurde en waar ik wel
een boek over kan schrijven. Radio Marina Westkust - Weekend
Muziek Radio werden het en na een inbeslagname gingen we verder
onder de naam Radio Holland en vervolgens Radio Atlantis. Ook tapes
van WMR uit Utrecht, de Delmare voorloper, werden gedraaid in onze
programmering.We hebben eens op 1 april uitgezonden als de zeezender “Marina Radio Internationaal” varend van Zeebrugge onder de
kust naar De Panne. Artiesten zongen op diverse plaatsen, zo meldden
we, en de promotieteams zouden ook op verschillende plekken zijn.
We zonden uit op FM, de middengolf en de kortegolf en maakten dat
WMR met storing werd weggedrukt en vervolgens Radio Marina weerklonk. Ook de Nederlandse collega’s moesten op voorhand hun cassette opsturen. De bevolking protesteerde tegen het wegdrukken van
WMR, hun swingend en populair geluid van de Vlaamse Westkust. De
deur hielden we gesloten en hoewel de politie op de hoogte was van de
grap, kwamen ze toch kijken. De mensen belden zelfs naar de politie
met klachten over de nieuwe zeezender Marina Radio Internationaal.
Wat een tijden. Jammer dat ik als voorzitter van het station zoveel op
de Noordzee moest vissen als schipper en er niet vaak was. We
werden ook in ketenverband even Radio Mi Amigo, omdat die naam
een droom was. Daar werkten ondermeer ex- Maeva deejays zoals
Ben van Praag.
We vonden het echter toen te gevaarlijk deze naam Radio Mi Amigo te
gebruiken in 1981. Ondertussen wisten we enkele jaren later ook wel
dat er vanuit de haven van Nieuwpoort wat gebeurde. Bijvoorbeeld de
zeetochten voor aanhangers van de stations op zee, vanuit Nederland
aangekondigd in de radiobladen. Nee, ons kon je niet om de tuin leiden.
Vanuit Nieuwpoort was het gebeuren 10 kilometer van onze zendplaats
en het parket van Veurne was niet de gemakkelijkste, dachten we.
Maar goed, we hadden de glorietijden meegemaakt en inbeslagnames
die meevielen, ook al omdat het ons eens lukte bijna alle materiaal
rechtsboven: Juul Geleick © JvH

onder: Lex Harding © Martin van der Ven
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Eerst maar een bezoekje aan onze oosterburen en info rond een station dat zich in
Hessen richt op de jeugd:
www.planetradio.de

draaitafel uit studio Zeedijk en bandrecorder uit studio Lapershoek

als het maar lukt en de luisteraar tevreden is. Tenslotte doet iedereen zijn
best om zijn station draaiende te houden in deze moeilijke tijden.
Waanzinnig zijn de grote sommen geld die deejays in Nederland van de
landelijke radiostations krijgen. Tja, en dan, Radio Veronica op AM828, wat
worden we verwend. Eindelijk een goede stream gevonden van iemand en
maar hopen dat deze het signaal blijft doorgeven!! Het AM-geluid via de
computer, het moet kunnen. Gelukkig voor mij en vele anderen.
Dan mijn mening inzake nieuwsgroepen, waarbij ik me ook zelfs moet
bedwingen niet te reageren op weer een onzinnige posting. Wat ikzelf vind
over een station dat pas de ether inkomt, is dat je wat dagen geduld moet
uitoefenen en dan pas je mening vermelden als dit voor anderen niet echt
te pruimen is. Ik vind dat de mensen te ongeduldig zijn geworden, een
oorzaak van het jachtige leven. Aan de andere kant ieder zijn mening en dus
respect er voor. Ook moeten sommige mensen in die nieuwsgroepen zich
niet te druk maken. Ach, in die nieuwsgroepen lees ik toch mooie discussies. Ongelukkig genoeg voelen er mensen zich niet begrepen of al dan niet
met recht gekwetst en zijn er ook personen die het boeltje helemaal verpesten, wat overal voorkomt.
Maar het voornaamste is dat we daar wat lezen van gelijkdenkenden over
de zeezenders. Overigens als deze discussies zouden ophouden is er niets
meer, dat ons verbindt.
Om met een positieve noot te eindigen, ik geniet van de mailings op het
zeezenderforum en voor
degene die het na verloop
van tijd wat beu is en eventjes iets anders wil is er een
nieuw gouden radiostation in
West-Vlaanderen. Extra
Gold 94 FM en nu met een
goede stream. Ondermeer
ex-Radio Mi Amigo deejay
Ron van de Plas zit erbij en
de ooit tot Vlaanderen beste
deejay verkozen Luc de
Groot.
JEAN-PIERRE LEGEIN
> Ieder zijn eigen favoriete
station, mening, deejay,
muzieksoort, emoties, belevenissen, tekortkomingen
en veel meer. Deel het net
zoals Jean-Pierre.<
Ruud Poeze © Martin van der Ven
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De publieke radio van Armenië richt zich
sinds enkele maanden ook op de buitenlandse luisteraars via de korte golf. Meer
informatie rond de programmering The Voice
of Armenia is terug te vinden op:
www.armradio.am
Vanuit hetzelfde land is ook een religieus
station actief dat onder de naam Family
Radio:
www.familyradio.com
Jan Fré Vos stuurt een tip op: ‘Ik weet niet
of je deze al kent, honderden jaren 40-50
radioprogramma’s van de Amerikaanse
radio te downloaden via verschillende links:
http://users2.ev1.net/~ey/audio.html
Maar ook Meindert Dikboom brengt ons een
heel mooie tip voor een site waar heel veel
links naar Amerikaanse radiostations zijn te
vinden:
http://mattii70.tripod.com/usstations
Luister nog eens een keer naar Keith Skues
en vooral op de maandagavond wanneer hij
zijn ‘Pirate Show’ presenteert. Dat kan via
het volgende Internet adres:
http://www.bbc.co.uk/england/
realmedia/live/localradio/
threecounties.ram
Een ode aan Alfred Lagarde is er in verhaal, beeld en geluid sinds enkele maanden
te vinden op:
www.bigbadal.tk/
Nog een tip met een site waarop je tal van
stations kunt vinden die aan webradio doen,
met dank aan Herman Content:
www.radiotower.com/
Vlak bij Apeldoorn ligt het rustieke dorp Kootwijk, alwaar historisch het zendgebouw van
Radio Kootwijk nog steeds staat:
www.radiokootwijk.com
Er is een internetradio actief speciaal voor
de fans van theaterproducties en musicals,
die kan worden bezocht via:
www.theaterradio.co.uk
Denk je ook een leuke site te hebben (gevonden) mail het ons dan op
HKnot@home.nl
MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

Nog 2 foto’s uit het archief van Mick Luvzitt: Janet Teret als bruid
op weg naar de MV Caroline. En een promotiekaart van Decca
Records bij het verschijnen van de single ‘Long Time Between
Lovers’, gezongen door Mick Luvzit.
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Amsterdam, najaar 2004
NEDERPOP ’70-’79 AND THE BEAT GOES ON
Ondergetekende koopt al ruim 20 jaar ook verzamelceedees, maar zo’n
briljante verzamelaar ben ik zelden tegengekomen. 3 cd box + 1 dvd met
werkelijk buitengewoon goede songs erop. We noemen de bands:
Brainbox, Cuby and the Blizzards, Blue Planet, Machine, Shoes, Sandy
Coast, Livin’Blues, Bintangs, Focus, Supersister, Greenfield and Cook,
Dizzy Man’s Band, Bonnie St. Clair, Smyle, Leftside, Spirit of St. Louis,
Earth and Fire, New Adventures, Carlsberg, Peter en zijn Rockets, Tee Set, Bolland and
Bolland… + de dvd: Shocking Blue, Cats, Golden Earring, Teeset, Dizzy Man’s Band, Catapult
enz Een aanrader dus euro 20,—
NB:
Voorts is nu voorradig de briljante serie Top 40 Hitdossiers ( 2cd ) van de jaren: ’65-’66; ’6768; ’69-’70; ’71-’72; ’73-’74; ’75-‘76; ’77-’78; ’79-‘80’81-’82 enz enz De dubbelceedees kosten
euro 17,— per stuk

Dubbel cd: Veronica, the never ending story. euro 17,—
Voorts wijs ik u nog op een belangrijk boek welke pas is uitgekomen:
“Ik heb ze nooit meer teruggezien” van Ron Bijtelaar. In deze autobiografie
staan o.m. verhalen over Jan Akkerman, The Hunters, Blue Diamonds,
Gingerale en The Bootleg Doors. Ron speelde als bassist/gitarist in The
Hunters, Blue Diamonds, Gingerale en ZZ en De Maskers. 302 pagina’s
met foto’s die je in een adem uitleest. Prijs euro 17,— EEN MONUMENT
VOOR NEDERBEAT LIEFHEBBERS!!!
DVD+ CD. Onlangs kwam er een fraaie serie uit: “40 jaar
top 40”, bestaande uit een cd + dvd. De serie begint met
de jaren ’65-’66; ’67-’68; ’69-’70 enz. enz. 40 delen dus.
Per deel euro 17,—
DVD Radio 192 herdenkt RNI, Veronica 828 en Radiodag 2004, 2 uur speelduur euro 15,—
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