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Joost de Draayer en de 13-jarige Little Stevie Wonder, die samen met zijn
moeder voor het eerst Europa aandoet in 1965
Inzet: Het Franse goudvissenduo Knotje en Ollie, vernoemd naar Hans Knot
en Rob Olthof © Leendert Vingerling

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

Beste lezers,

Het is alweer 40 jaar geleden dat Joost de Draayer de
eerste Top 40 de lucht in slingerde. En daarom werd op 2
januari in Almere het Muzenpark omgedoopt tot Top 40-
plein. Almere lag natuurlijk erg voor de hand, meer dan
bijvoorbeeld Scheveningen, omdat ...eh.... eh.... hier ooit
de Communicator heeft gelegen. En ...eh dit schip is ooit
de thuisbasis geweest van Hitradio Veronica. En dit was
weer een nazaat van de echte zeezender Veronica. Van-
daar. (Sorry, lezers, meer relatie kon ik er ook niet van
bakken.) En nu maar wachten op de bussen met grijzende
en/of kalende oude mannetjes die dit bedevaartsoord op de
gevoelige digitale plaat komen vastleggen. Hopelijk heeft
de gemeente ook een partijtje naamborden in voorraad staan,
want stel je voor dat het net zo vergaat als met de naambor-
den van Abbey Road. De Liverpoolse borden verdwenen zo
vaak dat ze nu slechts in geschilderde vorm op de muren
aanwezig zijn. Maar goed, we hebben nu weer een leuke plek
om op 31 augustus een grote tent neer te laten zetten en
met zijn allen bij elkaar te komen. En het werd ook wel eens
tijd dat er in de straatnaamgeving iets aan Veronica zou
doen denken. Zeker wanneer je je bedenkt dat er al sinds
enkele jaren een heus Willy Dobbeplantsoen (in Olst) is. Nu
maar afwachten wat we nog meer krijgen: de Driemaster-
dreef, de Rob Outrotonde of de Maasbachweg om maar wat
te noemen....

Dan over de inhoud van deze Freewave: Joost was in zijn
Top 40-tijd zo populair dat hij een eigen fanclub kreeg. Hans
Knot belicht nog eens de zendtijdaanvraag van deze club.
Ook neemt Hans een greep uit de gebeurtenissen van het
jaar 1972. De MEBO II, die in dat jaar volop in gebruik was,
zou 5 jaar later op weg gaan naar Libië. Over deze tocht ook
een artikel, gemaakt met behulp van aantekeningen van
Robin Banks. Verder de boekrecensie en het medianieuws,
waarbij we ditmaal ook de Caribische warmte weer eens
opzoeken.

Veel leesplezier,  Jan van Heeren



Aanvulling
WO 17 NOV: Begin 1974 produceerde Andy Archer een prach-
tige spot ‘Radio Caroline declares War’ om daarin een uur live-
opnamen van de Amerikaanse formatie War te promoten. Hij
gebruikte als introductie een stuk van de LP ‘War Live’ van Eric
Burdon and War, ingesproken door zijn collega E. Rodney
Jones van het station WVON in Chicago. Ook gebruikte hij het
nummer ‘Cisco Kid’ van War, eveneens afkomstig van de Live
LP.

Andermaal
MA 22 NOV: Er gebeurt helemaal niets behalve het vinden
van aanvullingen. Hoorde in een oud programma van Tineke
opeens het intro van de jingle voorbijkomen die gebruikt werd
voor ‘de pechvogel wordt een geluksvogel’. Een stel schreeu-
wende kinderen op een speelplein. Het blijkt de eerste secon-
den te zijn van het nummer: ‘Met de school een dagje naar
buiten’ van de Wama’s. Thijs Lieferink meldt vanuit Azië dat
hij als tune het nummer ‘Quena Blues’ van The Dutch Swing
College Band gebruikte in zijn programma’s op Radio 227.

Bijnaam
DO 25 NOV: Ik luisterde naar een van de laatste programma’s
van Veronica waarin Chiel Montagne de nodige herinnerin-
gen ophaalde, waarbij hij terloops ook de bijnaam noemde
van de man die de klassieke programma’s presenteerde, Rob
van Dijk. Het was Rob Rip.

Aanvulling
DO 25 NOV: Tijd voor twee aanvullingen ten bate van de
Zeezender Discografie. Het allerleukste is altijd, vind ik, het
afluisteren van oude banden waarop korte fragmenten staan.
Zo kwam ik een opener tegen van het programma ‘In the
Midnight Hour’ dat kort op Radio Veronica te beluisteren is
geweest in de eind jaren zestig en begin jaren zeventig. Ge-
presenteerd werd het door Lex Harding en hij gebruikte ‘In the

Midnight Hour’ van Booker T and the MG’s
als tune. Gisteravond beluisterde ik een
afscheidsprogramma van Chiel Montagne
op Radio Veronica waarbij hij diverse herin-
neringen ophaalde en terloops ook vertelde
dat het nummer ‘Peter Gunn’ van Duanne
Eddy enige tijd werd gebruikt als tune voor
het programma ‘Hondewacht’.

Karel van der Woerd
VR 26 NOV: Vanuit Frankrijk komt een e-
mail van Karel van der Woerd inzake zijn
herinnering aan het Spaanstalige pro-
gramma in de vroege zestiger jaren op Ra-
dio Veronica: ‘Hallo Hans, bedankt weer voor
de laatste nieuwsbrief. Ik zal me even voor-
stellen, wij hebben elkaar nog nooit ont-
moet. Ik ben Karel van der Woerd, oud-
hoofdtechnicus van Radio Veronica over de
periode ‘ 60-’ ’74. Indertijd, en vraag me
niet wanneer,1962/1963? volgden mijn
vrouw en ik bij het taleninstituut de Ridder
in Amsterdam Spaanse les. Daar waar ook
prinses Irene haar opleiding heeft gehad.
Een medewerkster daar was Isabel Calvo
Rodriguez, een jonge wetenschappelijk ge-
schoolde Spaanse jonge vrouw uit Madrid,
die getrouwd bleek te zijn met een melk-
verkoper/venter, Jan Ruwiel van wie zij twee
kinderen kreeg. Aan Dr. de Ridder heb ik
gevraagd of zij mee zou mogen werken aan
een Spaans programma op Radio Veronica.
Eenmaal in de twee weken nam ik haar mee
op zaterdagmorgen naar Hilversum om twee
programma’s op te nemen, hetgeen ik met
veel plezier gedaan heb. Helaas is
Isabel slechts enkele jaren daarna overle-
den aan een hersentumor. Volgens mij was
Corinne Mudde in die tijd een medewerk-
ster van het Spaans verkeersbureau in Den
Haag waar ik toen nog al eens contact mee
 had. Ik wens je veel succes met jouw ge-
schiedschrijving, en mocht je ooit vragen
hebben over Veronica dan hoor ik dat graag,
maar pas op, ook ik weet niet alles(meer).
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Karel van
der Woerd

met zijn
vrouw Ria

en baby
Regina

(1963/4)

Radio Veronica - v.l.n.r.  Rob van Dijk, Arnold Vis en Bart Verstraete, 1963
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Groeten, Karel’. En op die
manier wordt de puzzel
steeds leuker.

Plaatjes
VR 26 NOV: Weer een aan-
tal aanvullingen. Op Radio
Veronica gebruikte nieuwsle-
zer Leo de Later in 1974 het
instrumentale deel van ‘Give
up your guns’ van The Buoys
als rondloper. Dan twee keer
The Crunchy Granola Suite,
die al meerdere malen werd
gebruikt in de uitvoering van
Percy Faith. Op 7 juli 1974
was er elk uur de volgende
tekst te beluisteren op dit
nummer: ‘Elk uur van de
dag, Veronica komt aan land’
ingesproken door Lex
Harding en dat in het kader
van het gegeven dat op die
dag de leden van de Eerste
Kamer beslisten over de toe-
komst van het station en de
andere zeezenders. Maar
het werd ook gebruikt voor
de live sportuitzendingen
van Leo de Later op
Veronica in 1974. Dan
meldde Andy Archer me nog
dat er tijdens het
Stonehenge Festival in 1974
nog een nummer was opge-
dragen aan Radio Caroline,
dat is opgenomen en on-
langs door hem is terugge-
vonden. Het heet ‘Let the
music roll’, gezongen door
Howard Philips.

Nog drie
ZA 27 NOV: Nog drie toe te
voegen. Allereerst naar Ra-
dio Veronica en het pro-
gramma ‘Vaak’s Fiasco’, dat
instrumentaal werd afgeslo-
ten met The Shadows en het
nummer ‘The Frightened
City’. In een promospot voor
Radio 227 werd een onder-
deel van Wim Kan zijn
oudejaarsavond conferences
gebruikt: ‘Weet je wat ik van
een viool persoonlijk vind?
Viool is altijd zo gevoelig.
Weet je wat ook gevoelig is?
Swinging Radio 227’. Ten-
slotte maakte men bij Radio
Veronica in 1973 reclame

voor het te houden Popfestival, georga-
niseerd door Veronica in samenwerking
met CBS, waarbij een onbekende
instrumentale werd gebruikt evenals een
stukje van het nummer ‘My girl Donna’
van The Buffoons uit Enschede.

Vroege constatering, maar niet juist
ZA 27 NOV: Een oud programma komt
voorbij en ik spoel het tapeje een paar
keer terug om te horen of het écht is. En
jawel hoor een jingle voor Lex Harding
op Radio Veronica meldt dat hij een
shock jock is met de tekst: Hey Lex je

bent een Shock diskjockey! Nu 31 jaar later is het al weer een paar jaar een
ingeburgerd woord. Maar om je af te vragen of Lex nu echt een shock jock
was?  Nee toch! Wie denkt er anders over? Maar nu we het toch over Lex
hebben; wat te denken van Klaas Vaak die het in één van zijn programma’s
over Sexy Lexy had. Bijnaam dus!

We blijven bezig
MA 29 NOV: Niet denken dat we alleen maar bezig zijn met de tunes en
jingles; ze komen gewoon voorbij terwijl andere verhalen worden geschre-
ven. Weer wat aanvullingen te noemen: Jan Hendrik Kruidenier schreef me
verheugd erachter te zijn gekomen welke tune Norbert gebruikte op Radio Mi
Amigo: ‘Hallo Hans, ik vond op een box setje van Disky “The best disco in
town” op cd 3, Ultra High Frequency met ‘We’re on the right track’ uit 1975.  Dit
is de tune van Norbert, alleen hier zit er zang in, dus hij is er ook zonder. Ik
zoek verder je hoort van mij. That’s all,  Jan Hendrik’. Bij The Beatles en het
nummer ‘Girl’ kan nog worden aangevuld dat een soortgelijke jingle werd
ingezongen maar dan eindigend met ‘Oh kolder op zolder show’. Een jingle
in augustus 1974 luidde: We houden van Veronica, Veronica moet aan land,
eindigend met een stukje van ‘Someday we will be together’ van the Surpremes.

Aanvulling
ZA 4 DEC: RNI 1970 als eerste aanvulling waarbij Larry
Tremaine het nummer ‘The Champ’ van The Mohawks
gebruikte als filler in zijn programma’s. We blijven
met de aanvullingen bij RNI. In 1973 werd op de Mi
Amigo door Andy Archer een promo gemaakt voor
de RNI ‘Requestshow’ van Graham Gill. Naast een
serie geluiden uit het sounds effect archief hoorden
we ook het geluid van de overbekende Caroline bel
en ‘Way back home’ van Junior Walker and the All
Stars.

Herinneringen
ZO 5 DEC: Terwijl meer dan de helft van de inwoners van Nederland aan de
viering van Sinterklaas doet, zitten we te genieten van mooie muziek en haal
ik enkele herinneringen naar voren die komen uit mijn archief en eigenlijk

door mij nog nooit elders zijn
behandeld. Allereerst neem
ik jullie mee naar een brief
uit de maand september
1974 die mij destijds in
kopievorm is toegestuurd.
Hij is verstuurd op het brief-
papier van Radio Syd in
Gambia en was gericht aan
Bull Verwey en geschreven
door Constance Wadner
Enhörning.
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Flessen
Voorafgaand aan de inhoud
van de brief vertel ik U dat er
een goede band was tussen
Verwey en de toenmalige
eigenaresse van de zeezender
Radio Syd, de voormalige
schoonheidskoningin van Zwe-
den, Britt Wadner. Een aantal
malen had men elkaar per-
soonlijk ontmoet waarbij ook te-
lefonische en schriftelijke con-
tacten waren. Toen Britt een
keer in Nederland op bezoek
was werd ook de Telegraa le-
zer op de hoogte gesteld mid-
dels een kort verhaal en een
foto waarop Bull samen met
Britt was afgebeeld, gezeten
aan een tafel met vele lege
flessen. Bull heeft nog vele ja-
ren van zijn kinderen moeten
horen dat hij handelde in fles-
sen.

Verdrietig
Constance, die we ook kennen
als Conny Wadner, schreef dat
ze heel verdrietig was gewor-
den toen ze het nieuws hoorde
dat Veronica ook moest sluiten
als gevolg van de invoering van
een wet door de regering in
1974: ‘Ik ben een paar weken
geleden door Holland heen ge-
komen op reis van Italië naar
Zweden. Jammer genoeg had
ik geen tijd om langs te komen
omdat ik in Zweden een vlieg-
tuig moest pakken naar Gam-
bia. Wel was ik in de gelegen-
heid een aantal mensen,
ondermeer bij een benzinesta-
tion, te vragen naar hun me-
ning over het moeten verdwij-

nen van het vertrouwde geluid en ze waren allen zeer ontevreden over de
toekomst van Veronica.’

Veel gehoord
‘Mijn moeder, Mrs Wadner, heeft zoveel over u verteld en de mooie tijden
die u samen met haar had, al weer enkele jaren geleden. Zij was ook diep
geraakt toen ze hoorde dat na Radio Syd ook Radio Veronica uit de ether is
verdreven. Ze heeft ook nooit vergeten dat u haar een enorme hoeveelheid
tulpen stuurde, begeleid met een brief vol met lieve en opbeurende woor-
den toen moeder de gevangenis in moest. Ze doet u de allerhartelijkste
groeten en ze vindt het erg jammer dat ze u niet persoonlijk kan schrijven
maar ze heeft het momenteel heel erg druk. Haar hotel, die ze heeft laten
bouwen, moet klaar zijn voordat hier in Gambia het zomerseizoen begint.’

Speciale contracten
‘Ze werkt momenteel bijna dag en nacht
om alles gereed te maken voordat de eer-
ste groepen met toeristen arriveren. We
leven hier sinds 1969 in Gambia en Ra-
dio Syd is al weer een paar jaar in de
ether hier. Mijn moeder heeft dus een
hotel laten bouwen, goed voor 250 bed-
den en heeft speciale contracten geslo-
ten met reisorganisaties die groepen aan-
leveren vanaf begin oktober tot eind mei.
Dat is dan ook de reden dat ik haar activi-
teiten bij het radiostation heb overgeno-
men en zij zich geheel op het hotelleven
heeft gestort. Ook zenden we niet meer
uit vanaf de Cheetah maar vanaf land in
Gambia, hetgeen alles voor ons veel een-
voudiger maakt dan vroeger in Zweden.
De uitzendingen vinden plaats vanuit een
huis aan het strand vlakbij de hoofdstad
van het land, Banjul.‘ (foto)

Kunt u ons helpen?
En toen kwam er een draai in de brief want Conny wilde wel assistentie van
Bull: ‘Er worden hier in Gambia behoorlijk veel Nederlandse producten
verkocht zoals Amstel en Heineken bier. Weet u misschien een reclamebu-
reau in Nederland waarmee ik contact zou kunnen opnemen om deze
producten ook via ons radiostation zou kunnen laten adverteren? Maakte u
bij Radio Veronica ook gebruik van een reclamebureau of was uw organisa-
tie in staat al dit werk zelf uit te voeren? Ik zou het heel fijn vinden als u mij
een adres zou kunnen sturen van een bureau dat onze agent in Nederland
zou willen worden. Ik hoop niet dat deze vraag u heel veel extra werk zal
opleveren omdat ik begreep dat u het altijd ontzettend druk heeft. Indien u
het nodig vindt kan ik u de nodige gegevens sturen over ons nieuwe land
Gambia. Met vriendelijke groeten was getekend, Constance Wadner.’ De
Cheetah II bleef jaren lang in de haven van Banhurst verankerd totdat het
bij slecht weer al weer geruime tijd geleden zonk. Nog steeds zijn de resten
van dit voormalige zendschip, dat ook in 1966 tijdelijk door Radio Caroline
werd gebruikt, te zien in de haven. (foto)
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Toadspots
MA 6 DEC: Peter Sellers met het nummer ‘Balham
Gateway to the South’ werd door Robb Eden (RNI en
Radio Caroline in 1973) gebruikt voor een ‘Toad’-
promo met de volgende tekst: “We enter Toad-ham
through the grasslands of Knee-deepersly Park and
at once we are aware that here is a land of happy,
contented toads who go about their daily tasks in true
democratic spirit. Toads from all over the world come
to this quaint little town to join in the annual Gloaters
Festival. As many as two thousand toads have been
known to gloat at each other for hours on end. And so,
as the long night draws on, the gloating stops. It is
finished for another year. Next year, one never knows
how many people will come to Toad-ham the land of
milk and honey. (Peter Sellers’s stem:) Honey’s off,
dear.”  

Stem van Andy Archer
Edward Elgar zijn compositie ‘Pomp & Circumstance
March No.1’ werd eveneens voor een toadspot ge-
bruikt door Andy Archer (Radio Caroline in 1973).
Andy hierover: “Norman Barrington mixte mijn  beste
‘Churchillian’ met het nummer, waarmee de eerste
uitwisseling van Toadisms tussen Caroline en RNI
een aanvang nam met de volgende tekst: ‘1971 saw
the birth of The Toad. Three years have now passed
and still The Toad continues to serve Britain in his
own inimitable way. 1974 will be the year when the
whole world recognizes the talent of The Toad. In
royal circles, heads of state are discussing the
possibility of bestowing the world’s highest award to
this extraordinary creature. I speak of course of the
Imperial Order of the Knee-Deep. Britain and the
whole world should be proud of The Toad. Britain
and the whole world need The Toad. And may The
Toad go on forever, knee-deeping wherever knee-
deeping is needed.”

Antenne Radio Waddenzee/ Radio Seagull

Drie andere aanvul-
lingen
Verder hoorde ik de vol-
gende drie: ‘Merry
Christmas’ uitgevoerd
door Stevie Wonder
werd gebruikt voor een
kerstjingle in 1973 op de
internationale service
van RNI. Een oud pro-
gramma van Willem
Keukenhof op Veronica
bracht  de vaste items
‘Waar heb ik dat laten
liggen’ en ‘Hoe krijg ik
het terug’ na vele jaren
weer in herinnering. Ter
ondersteuning van deze
rubrieken werd: ‘Love is
blue’ van het orkest van
Paul Mauriat gebruikt.
Vond nog een versie van

een bewerking van het nummer ‘Girl’ van The Beat-
les andermaal door Geert de Bruin. ‘ABTT Iedereen
luistert mee en weg met die teevee’. Dit alles in de
laatste week van Radio Veronica in augustus 1974.
Tenslotte is het melden van ‘Soul Limbo’ door Booker
T and the MG’s noodzakelijk daar dit werd gebruikt
op Radio Mi Amigo International door Graham Kaye
als tune.

Haven van Harlingen
ZO 12 DEC: In de haven van het Friese Harlingen ligt
een prachtige Driemaster met de naam ‘Thalassa’.
Op dit schip is tussen de masten een plek gevonden
voor de zendantenne van het tweelingstation Radio
Waddenzee en Radio Seagull. Men is er vandaag,
op zeer laag vermogen, begonnen met de test-
uitzendingen via de 1602 kHz. Zoals bekend is de
licentie toegekend aan de groep van Sietse Brouwer,
die voorheen al een licentie had onder de naam
Radio Caroline. De programma’s van Radio Seagull
zullen geënt worden op de formule van Radio Seagull
uit de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Dank aan: Andy Archer, Martin van der Ven, Rob
Olthof, Sietse Brouwer, Thijs Liefferink, Jan
Hendrik Kruidenier

Samenstelling: HANS KNOT

Bevoorrading MV Mi Amigo, 1973
(met in het midden Charlotte Ribbelink)

© Teun Visser
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MA 15 NOV: Staatssecretaris Medy van der Laan van
Cultuur en Media (OCW) heeft de Tweede Kamer
voorgesteld om snel het wetsvoorstel over de toekom-
stige financiering van de regionale omroepen te her-
vatten. Dit wetsvoorstel regelt dat de financiering van
de regionale omroep volledig via de provincies ver-
loopt. Tot nu toe worden de regionale omroepen
zowel door de provincies als door het Rijk (OCW)
bekostigd. De behandeling van het wetsvoorstel werd
eind vorig jaar aangehouden omdat diverse fracties
twijfelden over de inhoudelijke en financiële onaf-
hankelijkheid van regionale omroepen ten opzichte
van de provincies. De regionale omroepen en de
provincies hebben hier inmiddels afspraken over ge-
maakt. Van der Laan vindt dat deze afspraken vol-
doende zekerheid bieden voor een goede overgang
naar volledige financiering door de provincies. Als
de Tweede Kamer met het wetsvoorstel instemt, dan
gaat de nieuwe financiering in de loop van 2005 in.

MA 15 NOV:  ‘De grootste Nederlander’ bij de KRO
op Nederland 1 bereikt vandaag haar Finale en uit-
eindelijk werd Pim Fortuyn tot ‘Grootste Nederlander’
verkozen. De controversiële en in 2001 vermoorde
politicus liet zijn concurrenten, Willem van Oranje
en Willem Drees achter zich. Televisiekijkend Neder-
land stemde Pim Fortuyn naar de eerste plaats. Voor
zijn ambassadeur, journalist Yoeri Albrecht, was er bij
de overwinning geen reden tot feestvreugde. Hij be-
keek deze zegen als een signaal van de bevolking

dat er nog steeds iets grondig mis is met de Neder-
landse samenleving. ‘Het is hoog tijd dat er naar de
mensen geluisterd wordt,’ aldus een geëmotioneerde
Yoeri Albrecht. Daarnaast wees hij ook de ministers
van onderwijs van de afgelopen twintig jaar terecht.
Zij zijn volgens de journalist verantwoordelijk voor
het ontbreken van echt belangrijke personen uit de
Nederlandse geschiedenis. Alle commotie in de da-
gen achteraf wil ik liever onbeschreven laten. Toch
een persoonlijke opmerking: Ik denk dat de KRO tot
berichtgeving kwam dat de uitslag door technische
onvolkomenhe-
den fout was
geweest omdat
men zich puur
schaamde voor
de nummer 1
positie van Pim.

WO 17 NOV: Een groep Vlaamse dove kinderen heeft
vandaag een petitie met meer dan 23.000 handte-
keningen overhandigd aan mediaminister Geert Bour-
geois. Daarin wordt gevraagd of men bij de VRT
meer programma’s wil gaan ondertitelen. Bourgeois
steunt het initiatief en vraagt de VRT om tegen 2010
alle televisieprogramma’s te gaan ondertitelen. Nog
lang wachten dus voor de ondertekenaars. De minis-
ter liet tevens weten dat de VRT beloofd heeft tegen
het einde van het jaar een enquête te houden om de
wensen van doven en slechthorenden beter te kun-
nen nakomen. De minister zal ook bekijken hoe een
verplichting tot een minimum aan ondertiteling bij
de commerciële omroepen kan afgedwongen wor-
den. De commerciële omroepen reageren positief
en willen onderzoeken of een samenwerking op dat
vlak kan gebeuren.

WO 17 NOV: Er komt
definitief geen sa-
menwerking tussen
de regionale om-
roep Rijnmond en
de lokale Stads Ra-
dio Rotterdam.
Deze laatste heeft
voor het personeel
ontslag aange-
vraagd. In totaal
gaat het om zo’n
twintig medewer-
kers (fulltimers, part-
timers, freelancers
en vrijwilligers), die
hierdoor getroffen
worden. De mede-
werkers blijven
hoop houden dat
het station gered
wordt en zullen tot
1 januari gewoon
doorgaan met het

MV Thalassa in de haven van Harlingen (zie p. 6)
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maken van radio voor de Rotterdammers.

DO 18 NOV: Net5
(SBS Broadcasting)
slaagt er niet in om
voor het eind van het
jaar een gepland

nieuw programma
met Viola Holt (foto)

op de buis te bren-
gen. De show, in
de zendtijd van

de home shopping programma’s VIA5,
moet ‘5 op de koffie’ gaan heten en da-
gelijks rond 10.00 uur worden uitgezon-
den. Men heeft echter meer tijd nodig
om de programmaformule te ontwikke-
len en de financiering rond te krijgen.
De vroegere presentatrice van de 5 Uur
Show (RTL4) zou het programma samen
met Eddy Keur gaan presenteren. Er is
nog geen nieuwe startdatum gepland.

VR 19 NOV: Nieuws uit de koker van staats-
secretaris Medy van der Laan van Cul-
tuur en Media want De Nieuwe Omroep
(DNO) en MAX kunnen vanaf september
2005 wekelijks ieder twee uur televisie
en negen uur radio gaan uitzenden. Vol-
gens Van der Laan voegt de aanpak van
beide organisaties iets nieuws toe aan
de bestaande programmering. Dat
nieuwe zit ‘m niet zozeer in de onder-
werpen of de doelgroepen waar DNO en
MAX zich op richten, maar in de manier
waarop ze onderwerpen willen benade-
ren. Van der Laan verwacht dat de pro-
gramma’s van DNO zich door de filosofie
van ‘praktisch idealisme’ zullen onder-
scheiden en de programma’s van MAX
qua toon, snelheid en de benadering van
de ouderen. Dat draagt bij aan een ge-
varieerder aanbod voor de kijker en luis-
teraar. Daarom geeft Van der Laan beide
aspirant-omroepen de kans zichzelf de
komende drie jaar te bewijzen.

WO 24 NOV: Een ludieke actie is te ver-
wachten van Noordzee FM en bouw-

markten en tuincentra in Nederland want ze delen tussen 13 en
19 december liefst 1007 gratis kerstbomen uit (afgeleid van de
FM-frequentie 100.7). Door middel van deze actie brengt het
radiostation de kerstsfeer op een ludieke wijze bij de mensen
thuis. Vanaf 13 december wordt ook de muziek op Noordzee FM
aangepast aan de kerst. Een speciale kerstdubbeldekker van
Noordzee FM zal elke dag bij een andere vestiging van een
bouwmarkt staan. Daar zal het promoteam automobilisten, die
Noordzee FM als voorkeursstation op 1 hebben geprogrammeerd,
een waardebon overhandigen. Deze bon is goed voor een gratis
kerstboom.

DO 25 NOV: Met de oprichting van het
productiebedrijf IdtV Deutschland be-
treedt dit Nederlandse productiebedrijf
de Duitse televisiemarkt. Vanuit Keu-
len geven Rob Herzet en Jürgen Brinckmann leiding aan deze
nieuwe dochteronderneming van IdtV. Men zal daar formats voor
de Duitse televisiemarkt gaan ontwikkelen en produceren. Het
zwaartepunt komt te liggen op drama, sitcoms, comedy en enter-
tainment. Daarnaast put IdtV Deutschland uit de omvangrijke
catalogus van IdtV en All3Media. Momenteel ontwikkelt IdtV
Deutschland projecten op het gebied van sitcom en factual enter-
tainment voor RTL en SAT1. Rob Herzet en Jürgen Brinckmann
zijn zeer ervaren op het gebied van televisieproductie in Duits-
land. Herzet was Senior Executive Producer bij UFA- Film en
Fernsehen GmbH en Brinckmann was Senior Executive Producer
bij EndeMol. Zij worden bijgestaan door de in Duitsland popu-
laire sitcom-acteur en presentator Jochen Busse die als Creative
Consultant betrokken is bij IdtV Deutschland.

VR 26 NOV: De eer-
ste kennismaking op
verzoek van Novum
Radio met Edvard
Niessing (foto) als
nieuwslezer tijdens
de nacht van de Ame-
rikaanse verkiezingen
is beide partijen goed
bevallen. Zo begint
de tekst van een lang
persbericht waarin de
definitieve komst van
Edvard Niessing als nieuwslezer bij Novum Radio wordt bekend
gemaakt. Zijn komst versterkt het bestaande team van nieuwsle-
zers dat op dit moment bestaat uit Anneloes den Haan, Peter
Hooghiemstra, Robin Velderman, Peter Overman, Robert Bult-
huis, Tamara Bok, Jolanda Bayens aangevuld met een pool van
enthousiaste freelancers. Niessing neemt in december tezamen
met zijn collega’s de presentatie van het Novum Nieuws Jaar-
overzicht voor zijn rekening. Een radionieuwsoverzicht waarin de
belangrijkste gebeurtenissen van 2004 de revue passeren. Edvard
Niessing begon in 1966 bij AVRO’s jeugdomroep Minjon. In 1970
volgde de KRO, waar hij 22 jaar werkte als radio- en televisie-
omroeper, deejay, regisseur, muzieksamensteller en presentator
van programma’s als ‘Pep op Drie’, ‘In antwoord op uw schrijven’,
‘Van Twaalf Tot Twee’, het sportprogramma ‘Goal’, diverse Radio
4 programma’s en het nachtprogramma ‘Niemandsland’. In 1992
maakte hij de overstap naar Radio Noordzee Nationaal (het hui-
dige Noordzee FM), waar hij als programmaleider aan de basis
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stond van dit station. Twee jaar later werd hij nieuws-
lezer bij het ANP, waarna hij werd gevraagd de pre-
sentatie van het RTL Nieuws op de televisie voor zijn
rekening te nemen, wat hij 3½ jaar lang deed. Re-
centelijk presenteerde Niessing diverse programma’s
in de nieuws- en amusementsector bij Radio West,
was hij nieuwslezer bij TV West, te zien in verschil-
lende commercials en presenteerde hij voor Teleac
in 1999 en 2000 de documentaireseries ‘Waterwerk
over maritiem Nederland’. Niessing is vanaf de ko-
mende week te horen als nieuwslezer bij Radio10
Gold, ID&T Radio en bij de ruim 130 lokale en regio-
nale omroepen die Novum radio tot zijn klantenkring
rekent.

ZO 28 NOV: RTL4 start met
‘Doodnormaal’, een
achtdelige reeks waarin
de dood op een integere,
maar niet sombere wijze
bespreekbaar wordt ge-
maakt. Bekende Neder-
landers blikken in ‘Dood-
normaal’ vooruit op hun
dood en uitvaart. Onder
anderen Marco Borsato
vertelt hoe hij begraven

wil worden: “Ik wil een plek, waar ik met mijn hele
gezin zou kunnen liggen. Ik hoorde onlangs zelfs dat
iemand zijn as heeft laten uitstrooien over het oude
voetbalveld van Ajax. Wat dat betreft is de uitvaart-
wereld veel vrijer geworden. Mijn kinderen zeggen:
Als je dood gaat, dan word je een sterretje en Luca
zei onlangs: Ik wil niet in het vliegtuig, want dan ben
ik veel te dicht bij de hemel. Dat zet je aan het
denken.” Ook Anita Witzier (foto) vertelt in aflevering 1
hoe zij denkt over de dood in de breedste zin van het
woord. Haar vader is uitvaartondernemer geweest en
voor haar was het dus de normaalste zaak van de
wereld dat mensen ook dood gaan. “Ik heb tegen
mijn lief gezegd, dat als hem iets zou overkomen,
dat hij wel gewoon gezellig in de urn bij mij op de
schoorsteenmantel komt te staan, met kaarsje en foto
erbij. Dat geeft mij een prettig gevoel. Zelf wil ik niet
dat mijn as wordt verstrooid, dan ben je wel heel erg
weg. Ik wil ook wel op de schoorsteen in een potje. In
ieder geval wil ik geen grijze doeken en geen rigide
ouderlingen of starre dominees, geen bijbelteksten
waar het woord genade niet in voorkomt. Dat alle-
maal niet.”

MA 29 NOV: De foto van Mohammed B, de moorde-
naar van Theo van Gogh, mag toch worden getoond
in ‘Opsporing Verzocht’ op Nederland 1 bij de AVRO.
Zijn advocaat,
Plasman, trachtte
via een kort ge-
ding te voorko-
men dat een foto
van zijn cliënt op
de televisie zou

worden getoond, want  er was volgens de advocaat
geen zwaarwegend belang om de foto te laten zien.
De rechter in Amsterdam was het niet met hem eens
en ging mee met de stelling van het Openbare Mi-
nisterie dat vertoning de enige manier zal zijn om
bepaalde belangrijke vragen beantwoord te kunnen
krijgen.

DI 30 NOV: Het televisieseizoen is louter vier maan-
den aan de gang of de geruchten over het seizoen
2005/2006 doen al de ronde. Zo brengt het blad ‘De
Journalist’ berichten dat het duo Barend en Van Dorp,
wiens contract tot eind augustus 2005 bij RLT loopt,
gaan overstappen naar het nieuwe station van John
de Mol. Afwachten en geduld, want noch het duo
noch RTL wenst commentaar te geven.

DI 30 NOV: Een belangrijk thema aan de kaak ge-
steld: Moeten reclames voor ‘goedkope’ geldleningen
worden verboden? In het RKK-programma
‘Soeterbeeck’ gingen Klaas Wilting (woordvoerder van
de DSB Bank die verantwoordelijk is voor de bekende
reclames voor geldleningen met Frits Bom), Ine Voor-
ham (directeur van het Leger des Heils) en Gon Mevis
(wethouder Sociale Zaken in Tilburg) het debat aan
over de schuldenproblematiek waar veel Nederlan-
ders mee kampen. Barry Germans is zo’n Nederlan-
der die kampt met een torenhoge schuld. Na het zien
van de reclame sloot hij een ‘goedkope’ lening af.
Mede hierdoor liepen zijn schulden nog hoger op.
Hij belandde met vrouw en vijf kinderen op straat.
Het gezin wordt nu opgevangen door het Leger des
Heils. Barry Germans onderstreept in Soeterbeeck
zijn eigen verantwoordelijkheid maar vindt dat le-
nen veel te gemakkelijk wordt gemaakt.’ Helaas voor
hen een te late conclusie. U bent dus gewaarschuwd.

DI 30 NOV: Staatssecretaris Van der
Laan (Media) wil dat het Com-
missariaat voor de Media ook
de definitieve contracten over
de uitzendrechten van voetbal-
wedstrijden gaat toetsen aan de
Mediawet. Dat heeft zij aan de
Tweede Kamer geschreven. De
Eredivisie CV (ECV) probeert mo-
menteel de rechten van Eredivisie-
wedstrijden opnieuw te verkopen. De ECV doet dat
op basis van een zogenoemd ‘tenderdocument’
waarin allerlei voorwaarden zijn opgesomd waaraan
een potentiële koper moet voldoen. Eerder consta-
teerde het Commissariaat voor de Media dat een
aantal van de eisen niet overeenstemt met de Media-
wet. Zo zou de ECV teveel reclameregels stellen en
tornen aan de journalistieke onafhankelijkheid. Om-
dat de tender slechts een onderhandelingskader
vormt, kan de mediawaakhond nog niet optreden.
Dat kan pas na afloop van een uitzending. De staats-
secretaris onderschrijft het voorlopige oordeel van
het commissariaat. Maar zij acht journalistieke on-
afhankelijkheid zo belangrijk dat zij nu al aangeeft
ook de definitieve voetbalcontracten aan de Media-
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wet te zullen toetsen.

WO 1 DEC: Een nieuw ra-
diostation voor het levens-
lied hoopt het gat te gaan
vullen dat is ontstaan door
het wegvallen van vele
piratenzenders. RadioNL
gaat 24 uur per dag het
Hollandse lied in Noord-
Nederland uitzenden. Dat
heeft moederbedrijf
Waterstad FM uit Sneek
gisteren bekendgemaakt.

De piratenzenders, die veel Nederlandstalige mu-
ziek draaien, zijn de laatste tijd hard aangepakt door
de radio-opsporingsdienst. En bovendien draait Ra-
dio 2 geen Hollandse muziek meer en is Radio Na-
tionaal sinds anderhalf jaar uit de lucht is de conclu-
sie van eigenaar N. Silvius van Waterstad FM. Hij
stelt dat de landelijke levensliedstations veel proble-
men hadden met het vinden van sponsors. Radio
Nationaal was een succeshit, maar door het ontbre-
ken van reclame-inkomsten ging het station ter ziele.
‘In Duitsland is dat heel anders. Daar sponsort zelfs
Mercedes Duitstalige stations,’ aldus Silvius. Wan-
neer de stemmen van Marianne Weber, Koos Alberts
en Jannes via RadioNL zijn te horen is nog niet be-
kend. Het station start op de kabel en wil binnen een
half jaar ook via de ether uitzenden. RadioNL zal in
Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en
Flevoland te horen zijn.

WO 1 DEC en DO 2 DEC: Natuurlijk tragisch dat een
held voor het Nederlandse volk komt te overlijden
maar naast het gegeven dat er terecht natuurlijk een
herdenkingsprogramma over Prins Bernhard moest
komen is het allemaal een beetje triest te zien wat
vandaag en morgen in de Nederlandse media voor-
bij komt. Natuurlijk had Prins Bernhard zijn vele goede
daden en tevens zijn slechte. Maar wat moeten we
met volmaakt waardeloze verslaggeving via de tele-
visie. In Het Journaal komen zomaar de Kermis-
klanten, ooit succesvol in de jaren zeventig met hun
accordeon en heden ten dage wonende om de hoek
van het Paleis Soestdijk aan het woord. Hoe goed
Bernhard wel niet was en bovendien dat in dat paleis
wel 5000 olifantjes zijn. Ja, miniatuurtjes, maar me-
vrouw Kermis vindt dat het tijd wordt dat die open-
baar worden nu de prins is heengegaan. Nauwelijks
20 uur na het overlijden van de prins waarbij de
gehele familie en een deel van de bevolking in rouw
is maakte het Journaal er een Kermis van. Dan een
‘10’ voor Evers om direct te stellen dat hij stopt met
het imiteren van de prins, omdat het na zijn overlij-
den niet chique zou zijn om er mee door te gaan.
Tien jaar wist Evers hem na te doen mede doordat
Bernhard zelf veel deed en met hem kon Evers ook
veel doen vanwege zijn accent en zijn bewogen le-
ven. Maar de allerergste vorm van journalistiek vond
ik terug in Het Dagblad van het Noorden, toch al

drastisch achteruit gegaan sinds het geen Nieuws-
blad van het Noorden meer heet. Na het overlijden
van de levenslustige vechtersbaas, die de strijd had
verloren, werden tal van artikelen en zelfs een heuse
bijlage aan hem volgeschreven. Niets mis mee tot-
dat de krant verslaggever Hans Leber, ongecontro-
leerd door de hoofdredactie, te keer laat gaan met
zijn belevenis van de voetbalwedstrijd Feijenoord –
Schalke ’04 in het kader van de UEFA Cup. Hij ver-
meldt dat de Rotterdammers de tweede helft van de
wedstrijd, die om 21.45 uur begon, met een zwarte
band om het veld betraden maar vroeg zich tevens
af waarom de Duitse spelers niet een dergelijke zwarte
band droegen ter droefenis van het overlijden van
Prins Bernhard. ‘Waren er niet genoeg. Nog los van
de Nederlandse rouw, betrof het geen voormalig land-
genoot?’ vroeg Lebers zich af. Hij ging helemaal op
de loop in zijn verslaggeving van het tweede deel
van het spel: ‘Staken is volgens clubwoordvoerders
geen moment overwogen. Pal na Bernhards overlij-
den speelde Feijenoord zichzelf vervolgens in rusti-
ger vaarwater. De druk zal daardoor in en om de club
afnemen.’ Dus de frisse vroege lezer die de krant
rond half acht in de ochtend goed las begreep dat
Leber bedoelde dat dankzij het heengaan van de
Prins Feijenoord verlost was van een zwakke periode.
De spelers hadden dus de laatste weken Bernhard in
plaats van de bal in het hoofd. Waardeloze journalis-
tiek en ik weet zeker dat Leber na afloop de vraag in
de perskamer heeft gesteld aan trainer Gullit wie de
volgende grootheid is waarop ingespeeld dient te
worden tijdens de trainingen.

ZA 4 DEC: Uit diverse hoe-
ken komen de berichten
dat volgend voorjaar de
programmering van het
muziektelevis iestat ion
The Box haar doelgroep zal gaan zoeken bij vrou-
wen tussen 10 en 30 jaar. De verandering zou een
onderdeel zijn van de herprofilering van de vanuit
Nederland gerunde onderdelen van MTV, TMF en
The Box. Voorlopig valt geen officiële bevestiging
van deze berichten te krijgen. De aandeelhouders,
die moeten beslissen, komen in vergadering pas la-
ter bijeen om de beslissingen te nemen.

MA 6 DEC: De Europese Commissie heeft de Duitse
publieke omroepen ARD en ZDF in het vizier. Deze
zouden door hun grote financiering uit overheids-
geld, de commerciële omroepen teveel benadelen.
De EU is vast van plan daar iets aan te doen. Volgens
het actualiteitenmagazine ‘Focus’, kondigde Philip
Lowe, Europees Commissaris voor concurrentiebeleid
aan dat de EU inziet dat omroepen die alleen hun
financiering uit reclame-inkomsten kunnen halen, een
belangrijke achterstand oplopen. Vooral de verplichte

inning van kijk- en luister-
geld, is een extra hulp
voor de publieke omroe-
pen. Lowe wil nu onder



11

meer gaan onderzoeken of de ARD, dat
de Duitse voetbalrechten binnenhaalde
voor een bedrag van 65 miljoen euro
per seizoen, zich dat kan permitteren
omdat het over dat soort belastingsgeld
beschikt. Vanaf april 2005 incasseren
ARD en ZDF jaarlijks meer dan zeven
miljard euro aan belastingsinkomsten.
Nog steeds volgens ‘Focus ‘onderzoekt
Lowe gelijktijdig ‘zeer zorgvuldig’ in
hoeverre on-line spelletjes, chatrooms
of commerciële links op de websites van
de openbare omroepen de markt scheef
trekken. En dat geldt niet alleen voor
de Duitse maar ook de andere publieke
omroepen binnen de Europese Unie.

DI 7 DEC: Het einde
van Canal+ lijkt na-
bij daar concurrent
Versatel 30 miljoen
euro heeft geboden
op de uitzend-
rechten van de live
wedstrijden uit de
Eredivisie, hetgeen
vandaag ook ge-
steld wordt door

sportmarketingdeskundige Frank van den
Wall Bake in de Telegraaf. Het bod van
Versatel ligt tien miljoen euro hoger dan
dat van Canal+. Van den Wall Bake zegt
dat er te veel onzekerheid is rond
Canal+. ‘Het bedrijf heeft nog nooit aan-
getoond dat het winst maakt. Eerst was
het even in handen van Vivendi, nu is
het station doorverkocht aan de eige-
naar van UPC’. Bestuursvoorzitter Hans
Wolfert van Canal+ denkt dat de schade
wel zal meevallen voor zijn station. ‘Na-
tuurlijk zijn er veel mensen abonnee
van Canal+ vanwege het voetbal, maar
ook zonder de eredivisie blijft er nog
heel veel buitenlands voetbal over.’

DI 7 DEC: Wel goed nieuws voor één
van de publieke omroepen want BNN
mag binnen het bestel blijven. De Eer-
ste Kamer heeft een voorstel daartoe
aangenomen. De senaat liet eerder we-
ten moeite te hebben met het wetsvoor-
stel dat vorig jaar door de Tweede Ka-
mer is goedgekeurd. Het aantal nodige
leden is gehalveerd waardoor verlen-
ging van de status is gegarandeerd.
Vanaf september volgend jaar krijgt
men een zogenaamde 50 procent sta-
tus en kan dus per jaar 325 uur via de
televisie en 1500 via de radio gaan pro-
grammeren.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

50-jarig Ra-
dio Hoyer
neemt af-
scheid van
AM

Welkom bij een overzicht van wat er de afgelopen tijd is gebeurd in
het Caribisch Gebied. Net in het jaar dat Radio Hoyer het 50-jarig
bestaan vierde, nam het station afscheid van de AM. Sinds de start
van de voeding van FM-zenders via zonne-energie, had het
Curaçaose station vier zenders in de lucht. Radio Hoyer 1 zond in
het Papiaments uit op FM en AM en ook het Nederlandstalige
Radio Hoyer 2 had twee zenders ter beschikking. Dat gaf onge-
kende mogelijkheden door de zenders soms los te koppelen, waar-
door in theorie vier verschillende programma’s tegelijk konden wor-
den uitgezonden. De AM werd vooral gebruikt voor programma’s
met veel gesproken woord: sport, vergaderingen van de Staten en
op Hoyer 2 werd een groot deel van de dag het programma van de
Wereldomroep doorgegeven. De AM-zenders hadden het grote
probleem dat ze op een afgelegen terrein stonden, midden op het
eiland. Generatoren moesten de energie leveren aangezien er
geen stroomkabels naar het terrein voerden. Om de zenders te
koelen stonden airco’s te loeien. Vele in-
braken en vernielingen zorgden voor re-
gelmatige onderbrekingen van het AM-
signaal. De druppel die de emmer deed
overlopen was de diefstal van drie gloed-
nieuwe airco’s: na 50 jaar werd de AM
definitief verlaten.

Historie
Radio Hoyer lijkt wel de kraamkamer van de
Curaçaose media. Veel bekende mediamensen
van nu hebben er ooit gewerkt. Het station werd in
1954 opgericht door Horacio Hoyer (foto). Op 10
maart 1954 was de officiële opening van het eer-
ste radiostation op het eiland dat uitzond in de
landstaal, het Papiaments. Precies vier jaar later,

niet toevallig ook op 10 maart, startte Radio Hoyer 2. Toen een
cultureel station en Nederlandstalig. Tegenwoordig een muziek-
en nieuwsstation, wel nog steeds in het Nederlands. Sinds 1987
wordt het bedrijf geleid door dochter Helen Hoyer. In navolging
van haar vader vindt zij nog steeds dat radio een belangrijke func-
tie heeft: opvoeden, informeren en entertainen. Dat zij het roer
zou overnemen was al vroeg gepland, want Horacio Hoyer werd
ziek en kon het niet meer alleen aan. Helen ging naar Nederland
en Spanje om ervaring op te doen en opleidingen te volgen.

De zon
Op 10 maart 1984 (uiteraard weer op die
belangrijke datum) zijn de FM-zenders ge-
start op zonne-energie. Het motto ‘E solo di
pueblo’ (‘de zon van het volk’) is ook toen
ontstaan. De zonnepanelen waren min of
meer een noodoplossing omdat er geen
stroom was op de Tafelberg, waar de zen-

ders staan opgesteld. Zonne-energie was toen nog bepaald niet
gewoon en het was een sprong in het diepe. Maar het werd een
succes. Radio Hoyer is naar eigen zeggen het enige radiobedrijf
ter wereld dat compleet op zonne-energie draait. Inmiddels lijkt de
opvolging opnieuw geregeld. Gwenny Visser, een van de dochters
van Helen, werkt ook weer bij Radio Hoyer.
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TeleAruba overgenomen
De Arubaanse minister-president Nelson Oduber heeft
in september de overdracht bezegeld van het natio-
nale televisiebedrijf TeleAruba naar telecombedrijf
Setar. Daarmee volgt Aruba het voorbeeld van buur-
eiland Curaçao, waar het televisiestation TeleCuraçao
al jaren wordt geëxploiteerd door telefoonbedrijf
Setel. Overigens had ook concurrent Cable TV be-
langstelling voor TeleAruba, maar dat bedrijf maakte
geen kans bij de regering. Premier Oduber zei dat
het station niet te koop was. De overeenkomst met
semi-overheidsbedrijf Setar behelst alleen een over-
name van aandelen.

Verplichtingen ook overgenomen
Naast het gebouw, de apparatuur en de uitzend-
rechten, heeft Setar ook de financiële verplichtingen
van TeleAruba overgenomen. In totaal is er een be-
hoorlijke schuld van meer dan 10 miljoen Arubaanse
florin (zo’n 4 miljoen euro).De overname ging niet
zonder problemen; het personeel protesteerde en
staakte. En eerder in het jaar werd de directeur al
ontslagen. Maar volgens de regering was het de enige
manier om TeleAruba te laten voortbestaan. Aanvul-
ling van het exploitatietekort was niet langer verant-
woord. Het 34-koppige personeel kreeg massaal ont-
slag met een afvloeiingsregeling, waarna een deel
weer kon solliciteren. Niet alleen de organisatie wordt
onderhanden genomen door Setar, ook het verou-
derde gebouw wordt opgeknapt. Daarnaast komt er
een nieuwe programmering en een nieuw logo voor
het station. Eigenlijk blijft alleen de naam van het
station hetzelfde.

GIJS VAN DEN HEUVEL

Nieuw ‘public service’ televisiekanaal
Ofcom, de regulerende organisatie voor radio en te-
levisie in Groot-Brittannië, is met het plan gekomen
voor een nieuw publiek televisienet, opgezet naar de
normen van Channel Four in 1985. Met de oprich-
ting probeert men de mogelijkheden te houden een
station te laten functioneren met een informerende

taak naar het kijkers-
publiek. Het zal er
echter niet snel van
komen want de
Ofcom maakte tevens bekend dat de start van een
dergelijk televisienet niet eerder dan in het jaar 2012
is te verwachten. De eventuele start zal samenvallen
met het stopzetten van de analoge televisie-uitzen-
dingen in Groot-Brittannië. Het toekomstige station
zal door elke organisatie, uitgezonderd de BBC, kun-
nen worden gerund. Het budget dat de regering voor
dit net jaarlijks wil uittrekken ligt rond de 300 miljoen
Pond. De gelden kunnen uit verschillende bronnen
komen. Zo denkt men aan een verhoging van de
kijkgelden, belastingverhoging en/of speciale bud-
getten vanuit de regeringskas. Ook heeft men al vast-
gelegd dat het televisiestation niet in Londen haar
burelen en studio’s mag hebben. Het digitale station
zal tevens via breedband en mobiele telefonie te
ontvangen zijn.

Het delen van archiefopnamen
Ofcom heeft bekend gemaakt dat de BBC in de toe-
komst haar geluidsarchieven beschikbaar moet stel-
len aan andere organisaties, waaronder de commer-
ciële radio- en televisiestations. Men vindt dat het
tijd wordt tot optimaal gebruik van het nationale ar-
chief. Stations moeten dus in staat zijn opnamen
tegen betaling aan te vragen voor heruitzending via
ILR stations en het digitale platform. Het BBC-archief
heeft meer dan 750.000 verschillende opnamen lig-
gen, die de afgelopen tachtig jaar zijn opgenomen.
De directrice van de BBC, Jenny Abramski, heeft op
de plannen gereageerd door te stellen dat met ver-
schillende organisaties al onderhandelingen zijn voor
aankoop van opnamen.

REDACTIE RADIONEWS

Van Duitsland naar Amerika
Nog dit jaar gaat Pro-SiebenSat.1 met een Duitstalig
televisieprogramma van start in de Verenigde Sta-
ten. Helemaal verwonderlijk is dit niet, want
ProSiebenSat.1 is al geruime tijd eigendom van de
Amerikaanse miljardair Haim Saban. Er zijn één mil-
joen potentiële kijkers in de VS. De nieuwe omroep
krijgt de toepasselijke naam ProSiebenSat.1-World
en wordt geleid door Hans Fink (37) en Jan Frouman
(33). Het is de bedoeling om vooral films, series, ko-
medies, shows en nieuws uit te zenden, dat wordt
overgenomen van de Duitse kanalen; Pro7, Sat.1,
Kabel 1 en N24. ProSiebenSat.1, is het grootste com-
merciële televisieconcern van Duitsland en wordt
sinds 1 mei 2004 geleid door de Belg Guillaume De
Posch.
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Wetenschap voorop
In de maand december startte in de re-
gio Stuttgart het eerste wetenschappe-
lijke radiostation van Duitsland. Wilantis
is te beluisteren op 88.6 MHz en wereld-
wijd via het internet. Het format bestaat
grotendeels, gedurende de dag zelfs tot
80%, uit onderwerpen uit de wereld van
de wetenschap, onderzoek, technologie
en innovatie. Niet toevallig gaat het sta-
tion in Stuttgart in de lucht. Volgens
General Manager Wolfgang Voßeler is
dit immers één van de meest vooruitstre-
vende regio’s in Europa: ‘Wat we van-
daag zien in de labo’s zal morgen onze
levens beïnvloeden. Wilantis zal al deze
trends volgen en verstaanbaar uitleggen.
Luister naar ons en leer meer.’

Hulp van Internet
Ieder kwartier wordt het programma-
onderdeel ‘Knowledge News’ uitgezon-
den. Live verslagen, interviews en ach-
tergrondinformatie volgen telkens.
Voßeler: ‘We gaan er niet alleen over
praten, we gaan de nieuwste technieken
ook zelf gebruiken. Visuele informatie zo-

als fo-
t o ’ s ,
sche-
m a ’ s

en diagrammen zijn belangrijk voor de
mensen, dus bieden we die hen aan via
internet, DAB en zelfs via UMTS. Onze
reporters zijn niet gebonden aan hun bu-
reau, ook zij gebruiken digitale techno-
logie om hun verslagen te maken. Dat
doen ze ‘on the road’, waarna ze hun
bijdrage in ‘real time’ naar het station
kunnen sturen.’

Koppeling
Het gebruik van de ‘ouwe’ FM-band, ge-
koppeld aan nieuwe mogelijkheden als
het internet en mobiele telefonie, is ont-
staan bij twee ondernemers uit de deel-
staat Baden-Württemberg. Reinhold
Barlian en Manfred Wittenstein bouwden
eerder met succes high-tech bedrijven
uit. Ze zijn ervan overtuigd dat het culti-
veren van wetenschap en nieuwsgierig-
heid erg ontspannend kan zijn. Wilantis
zendt het ‘wetenschappelijke format’ uit
van 06.00 tot 20.00 uur. Daarna worden
zogenaamde audio boeken de lucht in-
gestuurd. Zowel fictie als non-fictie komt
aan bod. Hierbij is het de bedoeling om
een alternatief te bieden voor de televi-
sie.

INGO PATERNOSTER &
REDACTIE RADIOVISIE

Hans Knot neemt ons in de serie ‘Muziek, media andere herin-
neringen’ dit keer mee terug naar 1972. In deze tweede afle-

vering o.a. uitgebreid aandacht voor de programma’s op de Ne-
derlandse televisie uit deze tijd.

Pas als je ouder wordt begin je te begrijpen dat er in een mensen-
leven heel veel kan veranderen. Niet alleen met jezelf en de
personen in je directe omgeving, maar ook met bijvoorbeeld de
beleving van de sport en het vaker denken aan mensen die er
vroeger nog wel waren in het leven. Uiteraard wordt de drang naar
nostalgie, al dan niet bewust aangedreven, groter en ook in het
geval van nostalgie denk je soms met verdriet maar vooral met
een grote knipoog terug aan de tijden van ‘toen’. Inderdaad ‘toen’
want de tijdperkomschrijving is niet exact te geven daar bij elke
andere gedachte naar nostalgie je nooit direct in dezelfde pe-
riode terecht zal komen. Hans Knot neemt je onder meer mee
naar één van de vele verdwenen plekjes in Groningen.

Laten we ons
jaar beginnen te
kijken hoe ons
kijkgedrag was
naar de televi-
sie. In het begin
van 1972 dreig-
de er trouwens
een, in die tijd,
zeer populaire
serie, te gaan
v e r d w i j n e n .
Deze werd door
miljoenen kij-
kers in dertien
landen altijd
met veel vreug-
de bekeken en
dan hebben we
het over de
Britse televisie-
serie voor het
hele gezin ‘Please Sir’. Het ging over een gemiddelde school
waar zoal het een en ander gebeurde en na jaren van succes
hadden bepaalde vaste spelers geen zin meer om hun rol nog
langer te vertolken en wilden de tekstschrijvers ook wel eens wat
anders. Zo was het er het probleem van ‘Duffy’, die in de serie een
15-jarig jongetje was, maar in het dagelijkse leven een vader uit
een huisgezin met twee kinderen. Na lang overleg kwam veel
later in het jaar 1972 het goede bericht dat de serie alsnog was
gered. Men had twee nieuwe tekstschrijvers gevonden in de per-
sonen van John Esmond en Bob Larbey en de serie kreeg een
nieuw jasje. Men ging werken vanuit twee verhaallijnen. De eer-
ste volgde nieuwe leerlingen in de oude klas terwijl de tweede
verhaallijn de oude leerlingen ging volgen in de maatschappij.
Deze laatste ging ‘Fenn Street Gang’ heetten en alle voormalige
leerlingen keerden wekelijks terug in hun favoriete koffieshop en

Please Sir
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er werd verhaald over hun nieuwe leven. Duffy
ging in het leven verder als schildersknecht. De
actrice Penny Spencer, die in de eerdere serie
de rol van seksbom van de klas, genaamd Penny,
speelde, keerde niet terug omdat ze elders een
vervolg op haar loopbaan zocht. Wel kwam de
rol van Penny in handen van Carol Hawkins en
als Penny werd ze boetiekhoudster. En zo had
een groot aantal spelers een nieuwe rol en an-
deren keerden niet terug. Ach, en dan waren de
rollen voor de sullige conciërge en de geduld-
loze leraren in de nieuwe serie bij lange na niet
zo leuk als eerder. Ik ben na een aantal afleve-
ringen, na het begin van de nieuwe opzet, af-
gehaakt hoewel terwijl ik dit schrijf de
herkenningsmelodie van de serie ´Please
Sir´gespeeld door het London Weekend
Orchestra direct door mijn hoofd gaat.

Maar we keken ook vol genot naar andere tele-
visieprogramma’s. Het aanbod was aanzienlijk
minder dan wat er nu over ons wordt verspreid
maar op de één of andere manier keek je met
veel meer fascinatie naar de programma’s.
´Hadimassa´ werd op vrijdagavonden gepro-
grammeerd door de VARA op Nederland 1. Het
was een satirisch programma dat werd gemaakt
met als hoofdrolspelers Wim de Bie en Kees
van Kooten. Ze werden uitstekend bijgestaan
door Ton van Duinhoven, ook bekend als het
typetje in de reclame van het snoepketen
‘Jamin’. Van Kooten en De Bie waren in 1970
benaderd door Dimitri Fränkel Frank om slechts
één scène te schrijven voor het nieuwe pro-
gramma, maar deze éénmalige medewerking
liep uit de hand hetgeen tot gevolg had dat
men drie seizoenen lang een groot succes was.
Ook Annemarie Oster en Ton Lensink waren van
de partij. Eigelijk kon je spreken van ´welvaart
satire´, dat werd gebracht. In het programma,
dat in 1972 haar einde bereikte, werd ook volop
gezongen hetgeen destijds leidde tot het uit-
brengen van de LP Hadimassa. Een aflevering
van het programma uit 1970 werd destijds inge-
stuurd naar het Televisie Festival van Montreux.
Nadat het programma in 1972 was stopgezet
besloten Van Kooten en De Bie de overstap te

maken naar de VPRO waar ze tal van successen hadden
in de daarop volgende decennia.

De NCRV had op Nederland 2 het programma ‘Farce
Majeure’ waarin met de nodige kwinkslagen de politieke
en maatschappelijke zaken aan de tand werden gevoeld.
In een vroeg interview, nadat de serie voor het eerst werd
uitgezonden, stelde tekstschrijver Alexander Pola: ‘Het pro-
gramma is niet links en niet rechts. Het is modern, kun je
beter zeggen. Maar het is beslist niet een beperkt pro-
gramma, zoals gesuggereerd werd omdat er geen vrou-

wen in meedoen.’
Vreugde was het ook
om weer een afleve-
ring te kunnen zien
van ‘De Versierders’
(foto) met Roger Moore
en Tony Curtis in de
hoofdrollen. Als ik he-
den ten dage een af-
levering van de serie
– die nog wel eens
langs komt op de di-
verse satellietkanalen
– zie, begrijp ik niet
dat ik er ooit wat aan

heb gevonden. Gemaakte Britse humor met quasi stunte-
lig acteerwerk. Absolute topper voor de Nederlandse
producties was in 1972 ‘De Kleine Waarheid’, waarin Willeke
Alberti de hoofdrol speelde. Op 26 december 1971 ging
de eerste aflevering er uit en liefst 26 weken lang zat een
groot deel van het Nederlandse volk gekluisterd aan, wat
nog steeds wordt gezegd, de mooiste dramaserie die ooit
voor de Nederlandse televisie is geprogrammeerd. Het
script verhaalt het leven van Marleen Spaargaren, een
meisje dat in Amsterdam werd geboren en opgroeide in
een burgermansgezin. Al vanaf haar jeugd probeerde ze
het burgerlijke te ontvluchten en kwam daardoor regelma-
tig in conflict met (met name) haar vader. Jacobus Spaar-

Hadimassa
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garen was ambte-
naar bij de Stads-
bank van Lening, en
was als de dood dat
hij niet voor vol werd
aangezien door de
buurt. Marleen ont-
vluchtte haar ouder-
lijk huis al op jonge
leeftijd. Toen haar
vader kwam te over-
lijden nam ze de
zorg op zich voor
haar broer Eppo, die

meer aandacht nodig had dan een gemiddeld kind
van zijn leeftijd. Het verhaal gaf een goed beeld van
het leven van de ‘gewone’ Amsterdammer aan het
einde van de 19e eeuw. De serie werd een gespeelde
versie van het gelijknamige boek van Jan Mens.

En midden in de week keken horden kijkers naar het
programma ‘Mik’ op de KRO-televisie. Dorps amuse-
ment waarin de hoofdrollen waren weggelegd voor
Gait Jan Kruutmoes en Drika. Humor en zang ge-
bracht in een ‘Veluwe’ accent, in een programma dat
eerst een radioversie kende als ‘De Boertjes van
Buuten’. ‘Gait Jan Kruutmoes’ was een rol gespeeld
door Kees Schilperoort, terwijl Annie Palmen de rol
van ‘Drika’ voor haar rekening nam. (foto) Een andere
hoofdrolspe-
ler was
‘Lubbert van
Gortel’ die
n e e r g e z e t
werd door
Henk Jansen
van Galen.
D a a r n a a s t
kunnen nog
André Carell,
Piet Eikel en
Pierre van
Ostade ge-
noemd wor-
den. Liefst
125 afleve-
ringen van
‘Mik’ zouden
worden uitge-
zonden. Uiteraard kennen we Kees Schilperoort ook
van het KRO- en later Veronica-programma ‘Raden
maar’, dat tevens immens populair was in die tijd.

Dan, zoals beloofd weer een verdwenen stukje Gro-
ningen, waarnaar ik u mee terug wil nemen. Op zon-
dagen, in de tweede helft van de jaren vijftig en de
eerste periode van de jaren zestig van de vorige
eeuw, was het altijd met het hele gezin Knot even bij
‘Opoe en Opa Knot’ aangaan. Dit gebeurde op de
zondagen en vaste prik was dan het koffiedrinken in
hun bejaardenflatje. De koffie, die werd geschonken,

was een mengelmoes van pruttelkoffie die de hele
week als ‘restjes’ was opgespaard en op zondag werd
opgekookt met melk. De grootouders woonden in de
noordelijke stadswijk, die toen geen bepaalde naam
had, aan de Johan de Witstraat. Slechts twee woon-
blokken verder had je de spoorbaan die leidde naar
onder meer Delfzijl met daarachter het weideveld.
Op dergelijke dagen hadden we als kleinkinderen
soms, als het mooi weer was of wanneer we goed op
elkaar pasten, de mogelijkheid een half uurtje bui-
ten te spelen in de omgeving van de Johan de Wit-
straat. Wel, daar was nogal wat te zien voor de op-
groeiende jeugd. Naast de remise van het Openbaar

Vervoer (de trolleys en de bussen) was er een station,
het zogenaamde ‘Noorderstation’, een naam die tot
en met 1972 in gebruik is geweest en in 1973 werd
veranderd in Station Noord.

In 1879 werd door de toenmalige minister van Ver-
keer en Waterstaat besloten dat er een verbinding
zou komen tussen de stad Groningen en Delfzijl,
echter niet middels een rechtstreekse verbinding maar
via een omweg met stopplaatsen als Sauwerd,
Bedum, Stedum, Loppersum en Appingedam. Er
diende daarvoor ook een station te worden gebouwd,
dat in eerste instantie gepland werd bij de doorsteek
van de Moesstraat naar de toenmalige weilanden.
Later werd op dit besluit teruggekomen en werd het
station gepland aan het toenmalige Studentenpad.
Het zou enige jaren duren alvorens de spoorbaan
richting Delfzijl was voltooid en in juni 1884 werd er
een noodstation neergezet in de vorm van een hou-
ten loods. Enkele maanden later werd het latere
‘Noorderstation’ opgeleverd.

Twee dingen die ik even wil benadrukken. Op de
achtergrond op één van de foto´s zie je een trein
staan. Deze waren toen blauw van kleur en heetten
de Blauwe Engel. In 1972 werd een groot deel van
het zogenaamde rijdend materiaal in Nederland
vervangen door de overbekende gele treinstellen.
Ook zie je een telefooncel staan. In die tijd waren de
cellen grijs van kleur en bovenin was in het glas het
woord ‘telefooncel’ in blauw aangebracht. De trei-
nen reden als het ware op de rails voorbij langs de
toen nog ‘nieuwbouwhuizen’ van de Van
Oldebarneveldlaan. Overgangen voor het spoor wa-

Noorderstation
Groningen
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ren er genoeg. Ouderwetse overgangen, waarvan
deels de spoorbomen met de hand werden bediend.
Je vond ze onder meer bij de Kerklaan, de Moes-
straat en de Asingastraat. En dan heb ik het slechts
over de overgangen in het noordelijke stadsdeel van
de Martinistad Groningen.

Om tussen Moesstraat en het station nog een over-
gang te creëren voor de vele wandelaars, die naar
de nieuwbouw achter het Noorderstation wilden, de
zogenaamde ‘Studentenbuurt’ dan wel de ‘Driehoek-
buurt’, werd door de leiding van de NS besloten dat
er een voetbrug moest worden geplaatst. De brug
kwam direct naast het station, een brug die werd
gebouwd in 1926 in Duitsland. Als je deze overging
kwam je terecht bij enkele nieuwbouwstraten maar
ook bij het gebied van ‘Het Noorden’ een plek waar ’s
winters, mits het goed had gevroren, een natuur-
ijsbaan werd aangelegd. Leuk was het altijd weer
met een hand vol steentjes de loopbrug te bewande-
len en ze één voor één naar beneden te gooien.

Als je verder liep achter de ijsbaan, kwam je automa-
tisch in de eindeloos lijkende weilanden terecht en
af en toe mochten we met vader mee om daar een
boerderij op te zoeken. Het is de boerderij die nu

nog steeds staat
in het Sel-
werderpark en
deels als mos-
kee en deels
door de Ge-
meentelijke Mi-
lieu Dienst,
wordt gebruikt.
Boer Nienhuis
woonde daar
met zijn huis-
houdster Nina
en de boer

moest geknipt en geschoren worden. Een feest, vooral
in de zomer want dan kwam je ontzettend veel wilde
aardbeien in het veld tegen die geplukt konden wor-
den.

Terug naar het Noorderstation kwam in 1970 het be-
richt dat een deel van het tracé vernieuwing diende
te krijgen. Dit daar er nieuwe stadswijken met dui-
zenden inwoners waren gepland. Selwerd was gro-
tendeels al gebouwd, Paddepoel begon ook te
groeien evenals Vinkhuizen. Overgangen waren dus
niet meer van die tijd omdat het verkeersbelemme-
rend zou zijn. De spoorbaan diende over een be-
hoorlijke lengte te worden verhoogd zodat het ver-
keer via tunnels kon doorstromen. (Kerklaan, Moes-
straat, Asingastraat). Het tracédeel tussen de Moes-
straat en de Oude Spoorbrug aan het Van Starken-
borg Kanaal werd verhoogd en bij afloop van de
werkzaamheden hadden de bewoners langs de Van
Oldebarneveldlaan bij wijze van spreken de trein
niet meer langs de woonkamer maar langs de slaap-
kamer.

Daarmee kwam er in 1972 een einde aan het ‘Noorder-
station’ dat compleet met loopbrug werd afgebroken.
Het nieuwe station ‘Noord’ werd enkele jaren later
officieel in gebruik genomen en veranderde de situa-
tie op die plek. Veel meer in dezelfde buurt was en
zou nog veranderen, maar daarover een andere keer
meer.

Een opmerkelijke
maatschappelijke be-
levenis vond plaats
bij onze zuiderburen
en wel om precies te
zijn in Antwerpen. Het
unieke feit werd ge-
vierd dat Lode
Craeybeckx (foto) liefst
25 jaar burgemeester
was van de stad. Hij
is vooral zeer bekend
geworden door Ant-
werpen tot een enorm
industrieel groei-
gebied te maken en
het havengebeid van zijn stad tot één van de be-
langrijkste van Europa te maken. Ook stond hij in
1972 op de bres voor de invoering van de Neder-
landse voorkeursspelling in Vlaanderen. Zijn studie
volgde Lode aan de Vernederlandste Gentse Univer-
siteit ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. In 1918
maakte hij zich lid van de Vlaamsch Nationale Partij,
hetgeen hem na die oorlog negen maanden in de
cel deed belanden. Hij besloot de handels-
correspondent aan de slag te gaan en werd later
redacteur buitenland bij de Volksgazet. In 1928 be-
haalde hij zijn doctoraat in de rechten en begon drie
jaar later zijn eigen advocatuur. Zijn politieke loop-
baan start in 1932 en vanaf dat jaar is hij socialistisch
kamerlid voor Antwerpen. In 1947 werd hij benoemd
tot burgermeester, het ambt dat hij tot zijn dood in
1976 zou uitoefenen.

Eén van mijn hobby’s is het op mooie zondagen
maken van fietstochten door het mooie Groninger en
Drentse landschap. Het fototoestel gaat dan vaak mee
om plaatjes uit de natuur vast te leggen dan wel
oude auto’s voor het archief vast te leggen. Die auto’s
moeten dan aan de eis voldoen dat ze minimaal van
voor het jaar 1978 afkomstig zijn. Het kan soms voor-

DAF 66

Futuristische
 Panasonic TV, 1972
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komen dat je helemaal niets tegen-
komt en soms meerdere tijdens zo’n
fietstocht. Wat was er zoal met de auto-
industrie aan de hand in 1972? Er
werden in Nederland liefst 432.083
exemplaren verkocht en als je kijkt naar
het lijstje van de meest populaire mer-
ken dan kwam Opel op de eerste plaats
met 13,2%, gevolgd door Fiat met
11,1% en Ford met 9,7%. De vierde en
vijfde plaats waren weggelegd voor
Simca en Renault. Opmerkelijk was dat
de populariteit van de Volkswagen al
erg tanende was en men nog slechts
6,5% van het aantal verkochte auto’s
vertegenwoordigde. Twee jaar eerder
stond dit percentage nog op 10,1 %
van de Nederlandse verkopen. In Ne-
derland kwam de DAF 66 op de markt.
Het was een verbeterde versie van de
DAF 55 en van het DAF merk werden
er in het jaar 1972 binnen de catego-
rie personenauto’s 92.000 exemplaren
gefabriceerd. Hetzelfde jaar kwam 50%
van de aandelen van DAF in handen
van de Zweedse onderneming Volvo.
De DAF 66 kreeg hetzelfde jaar ook
nog een combo uitvoering. Deze wa-
gen werd door mijn toenmalige werk-
gever, het Elektriciteits Bedrijf voor Gro-
ningen en Drenthe (EGD), destijds aan-
geschaft voor het verzorgen van de in-
terne post op het immense bedrijfster-
rein en het maken van de tochtjes naar
de dependance van ‘Laagspannings-
netten’ en andere bedrijven in de
Martinistad Groningen. Decennia la-
ter kan ik melden dat – hoewel op het
bedrijfsterrein – ik me eenmalig aan
‘joy riding’ overgaf, alles zonder scha-
delijke gevolgen.

In 1972 was er ook de introductie van

de betaalcheque, iets dat al decennia als normaal wordt beschouwd.
Het nieuwe betaalmiddel werd omschreven als: ‘de betaalcheque
is een document waarin de schriftelijke opdracht van een klant aan
zijn bij het betaalcheque project aangesloten bank is vervat, tot
betaling van het op de betaalcheque ingevulde bedrag aan een
met name genoemd persoon, genaamd de begunstigde. Uitbeta-
ling van het bedrag aan de begunstigde wordt door de bank tot het
bedrag van f 100,— gegarandeerd.’ De betaalcheque werd dus als
wettelijk betaalmiddel gezien, dit in tegenstelling tot de girobetaal-
kaart, waarmee slechts een bedrag kon worden overgeschreven. De
regels omtrent het betalingsverkeer van het nieuwe ‘betaalmiddel’
waren vastgelegd in de statuten van de Stichting Bevordering
Chequeverkeer, gevestigd te Amsterdam.

Een Nederlands duo was in bepaalde kringen al jarenlang wereld-
wijd bekend en in 1972 namen ze een LP op, genaamd ‘Seemon
and Marijke’ en scoorden een hit met het nummer ‘I saw you’.Tijdens
haar opleiding aan de Amsterdamse Kunstacademie ontmoette
Marijke Koger medestudent Josje Leeger. Samen begonnen ze
destijds in het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw aan
de Prinsengracht een boetiek onder de naam ‘The Trend’. Ze wer-

den bij de incrowd
redelijk succesvol
en hun ontwerpen
kregen al vrij snel
veel aandacht in de
diverse tijdschriften
en alternatieve bla-
den. Ook internatio-
naal werd dit gele-
zen, hetgeen ze
een presentatie op-
leverde in het
London Royal Gar-

den Hotel. Marijke verhuisde vervolgens met haar vriend en kunste-
naar Simon Posthuma (Zaandam, 1939) naar Londen, waar hun
werk in de smaak viel bij de internationale popscene. Hun ontwer-
pen waren zeer psychedelisch te noemen, waarbij ze onder meer
beïnvloed werden door de prikkels die ze opdeden tijdens diverse
reizen die ze maakten naar het Midden en Verre Oosten. Ze ont-
wierpen posters (o.a. voor Bob Dylan) en verzorgden het interieur
van het Saville Theatre van Brian Epstein. Josje Leeger, die haar
geluk eerst dacht te vinden op Ibiza, besloot ook naar Londen te
gaan en het trio vormde samen met Barry Finch de ontwerpers-
groep ‘The Fool’ vernoemd naar het nummer ‘Fool on the Hill’ van
The Beatles. Ze hadden ook snel succes in Engeland en ontwier-
pen prach-
tige hoe-
zen voor
vele groe-
pen waar-
o n d e r
Incredible
S t r i n g
Band, The
Cream en
The Hol-
lies en be-
sch i l de r -
den instru-
m e n t e n

Marijke Koger en
Simon Posthuma

Door The Fool beschilderde Rolls van John Lennon
© Annmarie Wilhelm

Gitaar Todd Rundgren (door The Fool beschilderd)
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Barend Servet
(l) en Fred
Haché

Tenslotte,
wat deze
aflevering
van ‘Me-
dia, mu-
ziek en
a n d e r e

herinneringen’, betreft nog even aandacht voor een
opmerkelijke opvolger van ‘De Fred Haché Show’ op
de VPRO-televisie in 1972. Die werd gevonden in
‘De Barend Servet Show’ waar menig landgenoot
iedere week naar uitkeek. IJf Blokker was de persoon
achter Barend Servet, die eigenlijk gecreëerd werd
door Wim T. Schippers. De show hield het zes jaar
lang vol en behaalde de pers volop in negatieve zin
(hoewel velen lachend hebben genoten) door de
koningin als spruitjes schoonmakende oma Juliana
ten tonele te laten verschijnen. Satire leverde vele
opzeggingen op voor de VPRO en tegelijkertijd heel
veel nieuwe leden, die de humor wel konden inzien.
Bovendien bracht het voor de eerste keer de Friese
politicus P.J. Engels in het voetlicht door Kamer-
vragen te stellen over deze onzinnige vorm van tele-
visie maken. Het schijnt dat voor de rest van zijn
loopbaan deze politicus als een kleine grijze muis is
gebrandmerkt.

Tot zover deze aflevering en ik kan u garanderen dat
we zeker nog eens in dit legendarische jaar 1972
zullen terugkeren.

HANS KNOT

Als je de geschiedenis van de afgelopen 45 jaar
beschouwt, heeft Radio Veronica zichzelf altijd

gemakkelijk kunnen promoten omdat ze zeer geliefd
was bij de (rechtse) landelijke, regionale en lokale
pers. Zo was er ondermeer veel aandacht voor het
korte, maar hevige bestaan van de Joost de Draaijer
Fanclub. Men gaf een eigen blad uit onder de titel
‘Turkse Koffie’, een titel die men ‘geleend’ had van
de achterkant van de single ‘He Joost, hé Tineke’
destijds valselijk gezongen op de plaat door Tineke
en Joost. In de loop der jaren is er binnen de vrije
radiowereld een groot aantal organisaties bezig ge-
weest om de aanhang van de diverse stations te

ondersteunen dan
wel aan te moedi-
gen vooral hun fa-
vorieten te blijven
ondersteunen. Denk
maar terug aan
Pirate Radio News,

van topartiesten.

Ze hadden hun kantoor vlakbij het kantoor van de
grammofoonmaatschappij Apple, waar The Beatles
de scepter zwaaiden. Ze kregen de opdracht de Apple
Boetiek aan de buitenkant te beschilderen en hun
modeontwerpen kregen tijdens de wereldwijde ver-
toning van ’The Magical Mystery Tour’, van The Beat-
les, volop aandacht.

In Amerika braken ze ook door met hun ontwerpen
en namen ze in 1968 hun eerste, naamloze, LP op,
die werd geproduceerd door Graham Nash onder de
groepsnaam The Fool. Op de LP onder meer
achtergrondzang van Joni Mitchell en Rita Coolidge.
Men was dus duidelijk in zeer goed gezelschap. In
eerste instantie was George Harrison benaderd om

de LP te produ-
ceren maar hij
wilde zijn naam
niet geven aan
iets dat niet zijn
oorspronkel i jk
idee was. Ook
de tweede LP,
‘The Son of
America’, werd
door Graham
Nash geprodu-
ceerd waarbij
naast de eerder

genoemde achtergrondzangeressen ook Booker T,
van Booker T and the MG’s, werden ingezet. Herb
Alpert zag het duo helemaal zitten en bracht de LP
destijds in de VS op zijn eigen A&M label uit. In
Nederland was Ariola verantwoordelijk voor de
release, die uitkwam onder de naam ‘Seemon and
Marijke” .

In 1972 waren ze dus succesvol in eigen land met de
hit ‘I saw you’ en werden ze zowat door ieder toon-
aangevend tijdschrift geïnterviewd. Tijdens die in-
terviews kwamen opmerkelijke zaken aan het licht,
die tot op dat moment niet echt tot de Nederlandse
aanhang waren doorgedrongen. Zo had het viertal,
voornamelijk zonder de benodigde vergunningen –
die zo moeilijk in Amerika te verkrijgen zijn – alle
theaters waarin de musical ‘Hair’ in de VS werd op-
gevoerd aan de buitenkant geschilderd. Ze hadden
daartoe dwars door de VS getrokken van Chicago,
via New York, Boston, St. Louis, Los Angeles tot San
Francisco om hun opmerkelijk werk te tonen. De hoes
van ‘Son of America’ had in eerste opzet een naakte
man op de hoes. De man verdween naar de binnen-
kant omdat al vrij snel bleek dat de platen-
maatschappij de voorkant niet zag zitten daar grote
delen van het preutse Amerika de LP links zouden
laten liggen als het die voorkant had gekregen. Te-
rugdenkend aan de LP, die ik destijds direct kocht,
moet ik spijtig toegeven dat ik de LP veel te vroeg
van de hand heb gedaan. Nadien heb ik deze LP
nooit weer gezien in de platenzaken.
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FRC Holland, Baffle, Stichting
Vrienden van Vrije Radio, Freeway,
Free Radio Action, DX Magazine,
Mi Amigo Fanclub, Vrienden van
Veronica, Freewave Media Maga-
zine en de Stichting Media Com-
municatie.. Er is echter één organi-
satie niet genoemd in het boven-
staande rijtje. Gevestigd aan de
Madurastraat 27 II was het Frits
Ubels, die functioneerde als voor-
zitter van de Joost de Draaijer Fan-
club.

Ubels werd ondermeer in het be-
stuur bijgestaan door Wim
Herrebrugh ~ in de eind zestiger
jaren korte tijd betrokken binnen de
redactie van Pirate Radio News, de
voorganger van het Freewave Me-
dia Magazine. Maar laten we eens
terug gaan naar het jaar 1965 en
een blik nemen in de vele inter-
views die in de diverse bladen en
kranten waren terug te vinden met
Joost de Draaijer: ‘Het hart van Ra-
dio Veronica klopt  in het centrum
van de radiostad Hilversum. Een
steegje van een smalle straat leidt
naar een klein huis. Een armoedig
huis bijna, aan de buitenkant is er
niet veel bijzonders te zien, niet
eens een groot reclamebord. Maar
binnen in dit huis bruist het des te
meer van leven, van drukdoende,
heen en weer rennende mensen,
van muziek, veel muziek en ook nog
keihard. Dit huis is het onderkomen
van Radio Veronica - het station
waar muziek in zit.’

Luisteraars uit die tijd wisten zelf al

niet meer hoe vaak het ‘192 een goed idee’ door Joost en de zijnen de
ether was ingeslingerd. Joost zelf gooide de kreet iedere avond, tussen
zes en zeven ettelijke malen eruit in zijn programma ‘Joost mag het
weten’. Volgens één van de kranten was Joost er al een aantal jaren
mee bezig en verveelde hij geen enkele ‘tiener of twen’ terwijl hij ook
razend populair zou zijn bij duizenden oudere luisteraars: ‘Hij mag
met recht Nederlands beste en bekendste diskjockey worden genoemd.
Van andere, officieel wel erkende, omroepen heeft hij al meerdere
malen een aanbod ontvangen bij hen in dienst te treden. Maar Joost
blijft Radio Veronica trouw en vult inmiddels iedere week tien tot
twaalf uur aan populaire programma’s.’

In die tijd werd er ook al uitgebreid geschreven omtrent een spoedig
vertrek van het populaire station want de regering, zo werd aangeno-
men, zou snel ingrijpen. De vraag echter wanneer dit zou gaan gebeu-
ren beantwoordde de journalist van de krant ‘De Havenloods’ uit Rot-
terdam met ‘Joost mag het weten’. Joost de Draaijer werd als Willem
van Kooten op 7 januari 1941 geboren en bij de Burgerlijke Stand
ingeschreven. Na de lagere schoolperiode bezocht hij het lyceum en
na het behalen van het broodnodige diploma besloot hij Nederlandse
taal en Letteren te gaan studeren. Een studie die hij destijds, in 1965,
nog niet had afgemaakt. De reden: “Tijdens een van de vakanties
ontmoette ik een dochter van een van de Verwey broeders en deze
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haalde me over om in de vakantie
wat werk voor het radiostation te
gaan doen. Inmiddels ben ik fulltimer
in het aanbieden van grammofoon-
platen aan de luisteraars. Het me-
dium radio heeft me gepakt en met
‘t volste plezier wijd ik me aan deze
volle dagtaak.”

Als een soort Privé wist de éénmaal
per week verschijnende krant vervol-
gens de voor die tijd spannende in-
formatie aan de Draaijer te ontlok-
ken: ‘Enige tijd geleden is hij ge-
huwd met Elisabeth, met wie hij een
keurig huisje bewoont in Blaricum
en graag in zijn auto een ommetje
maakt. Joost de Draaijer heeft in zijn
programma’s een eigen stijl weten
te brengen, iets waaraan hij zeer
zeker zijn enorme succes en een
groot deel van zijn populariteit heeft
te danken. Zijn topprogramma
‘J.M.H.W.’ is bij vele tienduizenden

luisteraars in het land
overbekend maar ook
programma’s als
‘Veronica’s Top 40', ‘Uit
de koers’ en nog een
paar andere titels be-
horen tot de meest be-
luisterde programma’s
van alle radiostations.
Naast zijn werk in de
studio presenteert
Joost verschillende
shows, treedt hij bij
openbare en besloten
gelegenheden op als
diskjockey, is hij redac-
teur en uitgever van
het muziekblad ‘Teen-
beat’, waarvoor hij zelfs
‘gratis’ reclame maakt
op Radio Veronica en
schrijft hij teksten voor
grammofoonplaten,
die hij soms via zijn eigen uitgeverij ‘Impala Music’ uitgeeft.’

Dat van Kooten toen ook al een klasse programmamaker was mag
blijken uit de waardering die de journalist had voor zijn vakmanschap:
‘In een ruimte van nog geen twee bij drie meter praat Willem van
Kooten zijn plaatjes aan elkaar. Zijn programma’s worden praktisch
non-stop opgenomen. De keer dat wij daar op bezoek kwamen be-
hoefde de band in het uur slechts een keer voor een verspreking te
worden stilgezet. Joost kan geen minuut stil zitten. Ook als hij praat,
soms zelfs schreeuwt voor de microfoon, is hij een en al bewegelijkheid.
Zodra de microfoon is uitgeschakeld loopt hij naar de technicus en
zoekt hij reeds platen uit voor zijn volgende programma.’

De toen nog op de onderste treden van de platenindustrie staande
Van Kooten had toch wel een duidelijk gevoel dat de Nederlandse
artiesten in de daarop volgende jaren succesvol zouden zijn en zou-
den kunnen concurreren met de Amerikaanse en Britse popmusici: ‘Als
Joost zijn wekelijkse uitgave van Veronica’s Top 40 - “ze vliegen weg in
de winkel” - laat zien, blijkt dat er inderdaad een keur aan Nederlandse
artiesten onder de eerste veertig genoteerden prijkt. Ook voor de toe-
komst verwacht Joost dat de Nederlandse plaat het bijzonder goed zal
doen. Hij gelooft dat de inhoud, de teksten vooral, en de kwaliteit van
de platen, de opname en de uitvoering in de komende jaren nog
aanzienlijk zullen worden verbeterd. In het bijzonder bij het Hitwezen
op internationaal gebied zullen de Nederlandse artiesten steeds meer
van zich doen spreken.

Het protestlied dat de laatste tijd ‘in’ is zal volgens Van Kooten slechts
van tijdelijke aard zijn: “Om onze eigen artiesten meer bekendheid te
geven heb ik de ‘Gouden Gerbra’ ingesteld. Dit goud is bestemd voor
de Nederlandse zangers en zangeressen die met hun platenverkoop
met een opname de vijftigduizend exemplaren passeren. Omdat in
ons kleine land de gouden plaat (voor honderdduizend verkochte
exemplaren) niet al te vaak uitgereikt kan worden is dit kleinood in de
toekomst van groot belang. The Golden Earrings hebben dit kleinood

De Zweedse zangeres Siw
Malmkvist geeft Joost haar

nieuwe single “Küsse nie nach
Mitternacht”... (1965)



21

recentelijk als eerste groep in ontvangst mogen
nemen. Van verschillende kanten is hier kritiek op
gekomen.”

De Golden Earrings werkten voor de platen-
maatschappij Polydor en hun muziek werd uitge-
geven door de eerder gememoreerde muziek-
uitgeverij Impala. De journalist van de Haven-
loods vroeg Joost dan ook om commentaar: “Geen

commentaar, een moet
de eerste zijn en mijn ei-
gen zaak kan ook wel
een beetje reclame ge-
bruiken.” Tenslotte ging
men in op het feit dat
Joost de enige platen-
draaier in Nederland was
met een eigen fanclub:
‘Deze fanclub houdt er al
rekening mee dat Radio
Veronica eerdaags zou
kunnen verdwijnen. De
bestuursleden zijn al op
het ministerie geweest
om te onderhandelen
over zendtijd voor hun
‘Joost’ op Hilversum. Ze
proberen per week min-
stens twee uur zendtijd
te krijgen voor de pro-
gramma’s van Joost de
Draaijer. De fanclub
voelt zich in haar streven
gesterkt door duizenden
reacties van ‘Vrienden
van Radio Veronica’.

De eerder gememoreerde Frits Ubels wist op een
heel goede manier elke willekeurige krant, dan
wel weekblad, in Nederland te bereiken want of
het nu de Telegraaf was of een plaatselijk krantje
met een oplage van 4000 exemplaren, de daarop
volgende maanden waren er honderden bericht-
jes terug te vinden inzake de Joost de Draaijer
Fanclub. Op 6 januari 1966 besloot Frits het nog
sneller aan te pakken middels een zeer eenvou-
dig, kort, persbericht dat hij stuurde aan het ANP.
Nog meer dan in deze tijd namen de kranten de
berichten van het ANP over: ‘De positie van Joost
de Draaijer bij Radio Veronica is ernstig in gevaar
en derhalve heeft het Bestuur van de Joost de
Draaijer Fanclub, na lang aarzelen, de knoop door-
gehakt en besloten zendtijd aan te vragen bij het
Ministerie voor Cultuur Recreatie en Maatschap-
pelijk werk.’

Nu was het wel zo dat in de daaraan voorafgaande
zes maanden dit diverse malen was toegezegd
door Ubels en de zijnen maar het vaak bij fantase-
ren bleef. Die bewuste keer echter besloot men
daadwerkelijk een brief te schrijven aan de toen-
malige minister Marga Klompé. Diverse kranten

sprongen op dit bericht
en interviewden zowel
Joost de Draaijer als
Frits Ubels. “Het besluit
van de fanclub zal een
opluchting voor de Hilversumse zuilen zijn”, stelt Joost
met vriendelijk sarcasme. Door de commerciële kant van
zijn werk is hij nuchter genoeg geworden om het initia-
tief van zijn bewonderaars als een goedbedoelde ‘joke’
te beschouwen: “Ik houd wel in de gaten dat ze het niet
te dol maken”.

Verder heeft Van Kooten het te druk met de opname van
zijn programma’s en het verzenden van zijn programma-
bandjes in waterdichte kisten naar het veelbesproken,
maar schijnbaar ongenaakbare, schip op de Noordzee.
Blijkbaar maakte Joost zich toentertijd geen zorgen ge-
tuige zijn uitspraak: “Als er werkelijk gevaar dreigde wa-
ren we allang weg geweest. We zijn nu ook begonnen
een aantal programma’s live vanaf het schip te gaan
presenteren. Binnenkort gaan we alle programma’s aan
boord maken. Wat kunnen ze ons dan nog in de weg
leggen? Als het toch nog mis gaat met Veronica ga ik
iets in de muziekindustrie doen. Alles wat met muziek-
auteurs te maken heeft boeit mij bijzonder. De popmu-
ziek moet in de toekomst openbaar hitbezit worden, In
Amerika is dat al lang het geval. Het is daar bijna een
wetenschap geworden.”

Ubels, gevraagd naar zijn besluit om de minister zend-
tijd te vragen, antwoordde op een eventuele toewijzing
met: “We geloven zelf niet dat we zendtijd zullen krijgen
van de minister. Het is echter een goede publiciteitsstunt
om de schijnwerpers nu eens goed te richten op de
meest sublieme diskjockey uit de Nederlandse geschie-
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denis,” aldus de me-
ning van de toen 19-
jarige Frits Ubels. “We
hebben momenteel
114 leden en Wim
Hagen zal de ‘public
relations’ op zich
gaan nemen. Joost
heeft al toegezegd
dat wanneer we een
uurtje per week bij het
ministerie los-
peuteren hij dit voor
ons zal gaan vullen.

“Dat van overheids-
zijde in die tijd zeer
langzaam gerea-
geerd werd mag blij-
ken uit de originele
brief die in mijn ar-
chief zit inzake de
reactie op het schrij-
ven van de Joost de
Draaijer Fanclub. Pas
op 15 juni 1967 werd
een brief geschreven
waarin A. Bloemen-
dal, chef Post en
Archiefzaken van het
Ministerie voor Cul-
tuur, Recreatie en
M a a t s c h a p p e l i j k
Werk, namens Minis-
ter Klompé mee-
deelde dat men niet
in aanmerking kon ko-
men voor zendtijd
aangezien de door
de Fanclub overlegde
stukken hadden uitge-
wezen dat men geen
rechtspersoon was
volgens artikel 11,
eerste lid, sub le, van
het Radiobesluit van
1965. Derhalve
diende de aanvraag
te worden afgewe-
zen. De afwijzing le-
verde andermaal een
smak aan publiciteit
op, waarna Frits
Ubels en de zijnen
zich terugtrokken om
vervolgens hun uni-
versitaire studies te
beginnen dan wel te
hervatten.

HANS KNOT

Nadat in juni 1974 een speciale anti-zeezenderwet werd aangenomen door de
Nederlandse regering en er een datum werd gesteld voor de van kracht wording

van deze wet besloot het merendeel van de toen bestaande radiostations dat actief
was vanaf schepen in internationale wateren, te stoppen met hun uitzendingen. Eén
van deze stations was RNI, dat sinds 1970 vanaf de MEBO II zowel programma’s in
het Duits, Engels en Nederlands had uitgezonden. De eigenaren besloten het schip
te gaan gebruiken voor een nieuw radiostation dat onder de naam Radio Nova voor
de kust van Italië zou gaan uitzenden. 31 augustus 1974 waren de laatste uitzendin-
gen voor de kust van Nederland en de eigenaren, die al een deel van de medewer-
kers hadden benaderd mee te gaan werken voor het nieuwe station, besloten dat het
schip nog eerst een onderhoudsbeurt zou krijgen op de werf, alwaar de MEBO II in
1969 was verbouwd tot zendschip. Dus ging de tocht vanaf  een plek in internationale
wateren voor de kust van Scheveningen via de Noordzee en Nieuwe Waterweg naar
Rotterdam en vervolgens naar de werf van De Groot en Van Vliet in Slikkerveer.

Aan boord van het schip werd, ondermeer door Bob Noakes en Robin Banks, hard
gewerkt aan de verbouwing van de studio’s. Maar nog voordat ze er mee konden
beginnen waren er vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid langs geweest
om de zenders aan boord van het zendschip te verzegelen en het schip aan de
ketting te leggen. De plannen om zo spoedig mogelijk voor de kust van Italië van start
te kunnen gaan, moesten met onmiddellijke ingang in de vrieskast worden gestopt.
In de daarop volgende jaren werden tal van advocaten ingeschakeld en rechtszaken
tegen de Nederlandse staat aangespannen.

Uiteindelijk kregen de eigenaren in 1977 onder restricties – waaronder het niet
mogen uitzenden voor de Nederlandse kust – toestemming het schip weer uit de
haven van Slikkerveer te verplaatsen naar een andere bestemming. Begin van het
jaar was het zover waarbij het ook snel duidelijk werd dat het zendschip niet naar
Italië zou gaan maar een nieuwe ankerplaats zou gaan krijgen bij Libië. Meister en
Bollier, de eigenaren van het zendschip, waren vanuit hun standplaats Zürich (Zwit-
serland) een overeenkomst aangegaan met de Libische leider Kolonel Ghadaffi,
waarbij werd overeengekomen dat het zendschip gedurende de verbouwing van de
zenderparken van Libië aan land, dienst zou doen als zendstation voor de staats-
radio genaamd ‘Peoples Revolution Broadcasting’. Robin Banks hield in die tijd een
dagboek bij waarvan ik, naast mijn eigen aantekeningen, dankbaar gebruik maak bij
het schrijven van dit verhaal.

Robin is altijd
een fervente
a a n h a n g e r
van de vrije
radio geweest
en werkte
voor stations
als Radio
Caroline, Ra-
dio Seagull
en RNI als
z e n d e r -
technicus en
presentator.
Zoals al eer-

De Angela en de
MEBO II naast
elkaar in Slikkerveer
© Luc van Heeren
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der gesteld was hij uitverkoren bij MEBO Ltd
in dienst te blijven en maakte de tocht naar
Libië op het schip mee, waarbij het in fe-
bruari 1977 tot de eerste testuitzendingen
vanaf de MEBO II voor Libië zou komen.
Want de 9e februari 1977 zou een dag wor-
den die door de inwoners van Tripoli in her-
innering bleef als datum van aankomst van
de radioschepen MV MEBO II en de MV
Angela in Libië. Er ging veel aan vooraf voor-
dat de schepen daadwerkelijk zouden
afmeren. Het was ruim kwart over twaalf in de
morgen op 14 januari 1977 dat na een opont-
houd van bijna 2,5 jaar de schepen uitein-
delijk Slikkerveer zouden verlaten en via de
rivier de Maas en andere obstakels de weg
naar de vrije zee zouden verkiezen.

Voorafgaand waren er tal van geruchten ge-
weest over een eventueel plotseling vertrek
van het zendschip en haar eventuele toe-
komstige doelen en op het moment dat de
schepen daadwerkelijk vertrokken hadden de
meeste mensen getwijfeld aan de waarheid
van de berichtgeving – uitgezonderd dege-
nen die daadwerkelijk aanwezig waren. Hans
Hogendoorn troffen we aan, in dienst van de
Wereldomroep om een reportage te maken
van het vertrek, waarbij hij onder meer Kapi-
tein Van der Kamp interviewde.

Pas een dag voor het vertrek was de brief
binnen gekomen waarin de Hoofdofficier van
Justitie in Den Haag verklaarde dat de beslag-
legging van de MEBO II tot een einde was
gekomen en dat men zonder problemen het
land zou kunnen verlaten, en zich daarbij
moest houden aan de regulatie en begelei-
ding van douaneambtenaren tot in interna-
tionale wateren.

Aan boord van zowel de MEBO II als de MV
Angela, beter bekend als de eerdere MEBO
I, waren negen bemanningsleden. De lei-
ding aan boord van het zendschip was in
handen van Kapitein Van der Kamp, die eer-
der al gezagsvoerder was geweest aan boord
van de MV Mi Amigo. Hij was afkomstig uit
Den Haag en zijn hoofdtechnicus was Joop

du Pau, die in RNI-dagen ook al op het zendschip had ge-
werkt. Daarnaast was Robin Banks aanwezig als zender-
technicus. Eindverantwoordelijke namens de eigenaren was
de uit Zwitserland afkomstige Max Stapfer, die tijdens de
tocht werd vergezeld door zijn vrouw. Op de Angela stond de
bemanning onder leiding van Herman B. de Zwart, afkomstig
uit Hoek van Holland en broer van Werner de Zwart, eens
kapitein aan boord van de Mi Amigo in 1975, toen de Britse
autoriteiten een raid uitvoerden op het op drift geslagen
zendschip van Radio Caroline en haar zusterstation Radio Mi
Amigo. Daarnaast waren de Nederlandse technici Coos van
Duinen en Dirk Adrichem aanwezig. Alle andere aanwezige
bemanningsleden op beide schepen waren afkomstig van de
Kaap Verdische Eilanden.

Joop du Pau

Maar voordat open zee werd bereikt gebeurde er nogal het
één en ander. Zo moest men onder de Wilhelminabrug in
Rotterdam, waarop zowel auto’s als treinen zich voortbewe-
gen. Daarna verder door onder de Koninginnebrug in de
richting van de Keilehaven. Daar werden beide schepen voor-
zien van verse goederen voor de overtocht en werden ook
nog eens beide kompassen op zuiverheid getest. Het was de
bedoeling beide schepen af te meren aan de Parkkade, waar
het een en ander misging. Toen de MEBO II zou aanleggen
aan haar tijdelijke plek aan de kade werden de motoren in de
achteruitstand gezet om te voorkomen dat het schip nog ver-
der vooruit zou varen. Dit laatste gebeurde echter wel en het
ging spoorslag rechtuit in een ander schip, de 500 ton MV
Estebrügge, afkomstig uit het toenmalige West-Duitsland.
Deze werd doorgedrukt in de achtersteven van een in Groot-
Brittannië geregistreerd schip, de MV Hoocrest, die op haar
beurt crashte met een ander Brits schip, de MV River Taw.
Inspectie wees uit dat de totale schade op dat moment 30.000
gulden was.

De eigenaren van het West-Duitse schip lieten meteen een
tijdelijk beslag leggen op het zendschip omdat het vaker

De Angela (l) en MEBO II (r) op weg naar Libië
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voorkomt dat schepen, varende onder Panamese vlag,
stiekem de haven na een incident ontvluchten om
op die manier aan kosten te ontkomen. De volgende
ochtend werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd
aan de boeg van de MEBO II, waaronder het lassen
van enkele nieuwe staalplaten, op de plekken waar
gaten boven de waterlijn waren ontstaan. De gaten
waren ontstaan vlak voordat men tegen het West-
Duitse schip aankwam en een houten pijler raakte.

Een andere klus die moest worden uitgevoerd was de
mast verstevigen met drie extra staaldraden zodat
deze sterk genoeg zou zijn om de 2500 zeemijlen
lange tocht te kunnen doorstaan. Precies op het
moment dat al dat werk was voltooid kwam het nieuws
dat de verzekeringsagent namens de eigenaren van
de MEBO II een regeling hadden getroffen met de
eigenaar van de MV Esterbrügge en dus de MEBO II
en de MV Angela zonder problemen konden vertrek-
ken uit Rotterdam.

Op 16 januari 1977 om half elf precies verliet de MV
Angela de Park-
kade om de
Nieuwe Maas af te
varen richting
open zee. Een
kleine twintig mi-
nuten later werd
ze gevolgd door
de MEBO II. Op
dat moment deed
zich het volgende
probleem voor
omdat de
d o u a n e -
ambtenaren van
mening waren dat
er bepaalde per-
sonen aan boord
van het zend-
schip waren die er niet behoorden te zijn. Als gevolg
daarvan dienden deze over te stappen door een in-
derhaast gehuurde motorboot. Onder hen Bollier en
Frans van der Beek. De laatste was aanwezig om een
reportage te maken voor de Veronica Omroep Orga-
nisatie. Deze zou een dag later inderdaad via
Hilversum 1 worden uitgezonden.

Om twee uur in de middag werd Hoek van Holland
bereikt waar langs de waterkant vele oude fans aan-
wezig waren om met hun autolampen ter afscheid te
knipperen. Bollier deed de bemanning van beide
schepen via de marifoon zijn beste wensen voor de
overtocht en nog geen half uur later waren beide
schepen in internationale wateren. Gedurende de
nacht werd daar voor anker gegaan omdat men er-
achter was gekomen dat de radar, toch een van de
belangrijkste onderdelen voor een schip op reis, aan
boord van de MEBO II defect was. Er werden technici
met de tender Eurotrip vanuit de haven van
Scheveningen aan boord gebracht om het defect te

herstellen. Binnen een half uur hadden ze het pro-
bleem opgelost.

Onderweg naar land kwam de tender in problemen
en werd door een sleepboot naar de haven van
IJmuiden getrokken. Het gekke is dat op dezelfde
avond via France Culturel een programma de ether
inging omtrent de geschiedenis van de vrije radio en
de overbekende SOS calls van de bomaanslag, uit
mei 1971, werden herhaald. Dat met Alen West ach-
ter de microfoons van RNI. Sommige fanatieke luis-
teraars in Nederland hoopten een nieuw geluid vanaf
de MEBO II op te vangen en wandelden over de
middengolf om vervolgens de uitzending van France
Cultural op te pikken. Eén regionale krant ging de
volgende dag wel heel ver door te melden dat het
zendschip van RNI voor de kust in brand was geraakt
en om assistentie van reddingsboten vroeg.

Beide schepen doorstonden het slechte weer tijdens
de tocht, speciaal ter hoogte van het Franse Best. Ze
gingen er voor anker tussen 20 en 28 januari en later

doorstonden ze
een enorme storm
ter hoogte van
Kaap Finisterre in
Noord West
Spanje. Ook bij
Kaap St. Vincent
in Zuid Portugal
ging de zee be-
hoorlijk te keer. Het
stuurwiel van de
MEBO II brak en
beide schepen
botsten kort tegen
elkaar toen de
Angela ter assis-
tentie langszij
kwam. Andermaal
was de schade

aan beide schepen gelukkig boven de waterlijn en
eigenlijk was dat het enige vermeldenswaardige mo-
ment tijdens de trip naar de Middellandse Zee.

De schepen passeerden de Straat van Gibraltar op 1
februari en de volgende dag werd de haven van
Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko aangedaan
om olie, water, verse groenten en andere zaken aan
boord te nomen. Vanaf dat moment duurde het een
week om Tripoli te bereiken waar beide schepen
afmeerden om 9 uur plaatselijke tijd op de 7e fe-
bruari 1977, dit ondanks het feit dat aan boord van
de MV Angela nog technische problemen waren met
de motor, op zo’n 150 zeemijlen van de eind-
bestemming verwijderd.

Hoewel de tocht naar de nieuwe positie was vol-
tooid, betekende het nog niet dat alle problemen
waren overwonnen. De Arabische autoriteiten, die
ter controle aan boord kwamen, begrepen niets van
de teksten van de scheepsdocumenten maar toen

Hans Hogendoorn (l) en
kapitein Van der Kamp (r)
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Die zender had eerder
gestaan aan boord van
The Laissez Faire om
ondermeer de pro-
gramma’s van Radio
355 uit te stralen. Niet
veel later zou juist deze
zender worden ingezet
om de programma’s
van de Libische staats-
radio uit te stralen om-
dat haar eigen zender-
park diende te worden
gemoderniseerd. Meer
over de MEBO II in de
periode voor de kust
van Libië in een toe-
komstig vervolgver-
haal.

HANS KNOT EN
ROBIN BANKS

GEHEIMSENDER 2005/2006

Geheimsender is exact vertaald in het Nederlands
‘Geheime Zenders’, hetgeen beslist niet de lading
van dit nieuwe boek, uitgegeven door Verlag für
Technik und Handwerk GmbH, dekt maar een alge-
meen gebruikelijke naamgeving is voor ‘niet-officiële
stations’, die gebruik maken van frequenties buiten
toewijzing van de Internationale Telecommunicatie
Unie om. Allerlei categorieën zou je kunnen invoe-
ren: piratenzenders, vrije radio, kraakradio, strijdradio
en ga zo maar door. De schrijvers van Geheimsen-
der hebben uitgebreid research gedaan om een zo
uitgebreid mogelijk overzicht te geven van de histo-
rie op dit gebied.

Het eerste hoofdstuk is een beschrijving van het ont-
staan van de vroege vorm van deze vorm van radio,
in de periode tussen 1914 en 1939, waarbij ze dan
ook de naam ‘politieke, ondergrondse radiostations’
introduceren. In het prille begin van het radiotijdperk
werd dan ook al vrij snel duidelijk welke invloed de
radio zou kunnen hebben als overdrager van berich-
ten en propagandaboodschappen. Lenin heerste in
Rusland en liet door hem geschreven brieven via
een radiozender uitstralen omdat hij door had dat
de enorme hoeveelheid analfabeten op deze ma-
nier bereikt en vooral beïnvloed kon worden met zijn
‘toekomstmuziek’.

Maar ook de ontwikkelingen in de diverse staten van
het Duitse Rijk worden zeer goed door de auteurs
Rainer Pinkau en Hans Weber, beschreven. Al voor
1920 zagen de communistische en socialistische vak-

de kapitein uitleg gaf van de instructies bij de brand-
apparatuur aan boord ging men snel over tot goed-
keuring van de scheepspapieren. De schepen lieten
het anker neer in de haven van Tripoli op 14 fe-
bruari, waar ze beiden zij aan zij lagen afgemeerd.
De Kaap Verdische bemanningsleden verlieten beide
schepen en werden teruggevlogen naar Nederland
op zoek naar nieuw werk op zee. De Nederlandse
bemanningsleden bleven nog een paar dagen aan
boord en de laatste van hen die vertrok was Will van
der Kamp. Via Rome vertrok hij op 3 maart terug
naar huis om te worden vervangen door een voorma-
lige Caroline kapitein, Taal. Dezelfde dag kwamen
er reserveonderdelen aan boord zodat Robin weer
aan de zenders kon gaan werken. Hij was niet in staat
het zendschip te verlaten omdat er geen directe ver-
vanging voor hem mogelijk was. Hij bleef in totaal
2,5 maand aan boord van de MEBO II met slechts
drie uur pauze aan land. In de maanden februari en
maart werden er enkele testuitzendingen verzorgd
via de 1232 kHz tussen 8 en 11 uur in de avond
lokale tijd.

De testuitzendingen bestonden voor Robin Banks uit
het aankondigen van platen zonder over te gaan tot
het melden van de naam van het uitzendende sta-
tion. Gemiddeld werd er een vermogen van 40 kW
gebruikt voor de testuitzendingen, met uitzondering
van één nachtuitzending die er uitging met een ver-
mogen van 90 kW en die daardoor luid en duidelijk
kon worden ontvangen in Zürich waar het kantoor
van Meister en Bollier, toen nog de eigenaren van
het zendschip, was gevestigd. Het vermogen moest
echter worden teruggedraaid omdat de uitzending
interferentie veroorzaakte met de belenende kust-
radio. Niet veel later werden er nieuwe testen uitge-
voerd middels het gebruik van de oude Veronica 10
kW Continental Electronics zender, die de reserve-
zender aan boord van de MEBO II had vervangen.

Robin Banks aan boord van de MEBO II
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programma’s onaangenaam werd gemaakt.

De Duitse regering zag de angstinvloeden van de ‘Geheim-
sender’ en bracht een wet in werking op 24 november 1937
die bekend stond als ‘Sende und Empfangsverbote’. Bij het
betrappen door Gestapo was er sowieso voor de bezitter
van een zender de weg naar het Tuchthuis en eventueel
was er zelfs een directe plaatsing in de gevangenis moge-
lijk.

Hoofdstuk twee is er ruimte voor de periode van de Oorlogs-
jaren 1939-1945 waarin vele Geheimsender in geheel Eu-
ropa worden beschreven. En andermaal waren het de Duit-
sers die een belangrijke hoofdrol speelden. Zo werd door
Duitse Nationaal Socialisten Patris Radya gerund, een ra-
diostation dat het Griekse volk (Station Vaderland bete-
kende immers de naam) de weg moest leiden tegen de
Engelsen. Zo werd er een speciale uitzending verzorgd
waarin de Grieken werden gewaarschuwd om beslist geen
drup water meer te drinken uit de kranen daar de Engelsen
al het water in het land hadden besmet om op die manier
op grootschalige wijze tyfus te veroorzaken. Daarbij tegelij-
kertijd de Grieken benadrukkend dat hun religieuze achter-
grond van enorm belang in samenhorigheid kon zijn in
strijd tegen de ‘vijand’. Maar er zijn veel meer stations die
uit die periode door de auteurs onder de aandacht van de
lezer worden gebracht.

Vervolgens is de periode ‘Propagandawapen van de Koude
Oorlog’ (1945-1972) aan de beurt, waarbij ook de stations
RIAS en Deutschlandfunk niet worden overgeslagen. Deze
stations gingen pro-Amerikaanse uitzendingen gingen ver-
zorgen die dan weer konden worden ontvangen in het toen-
malige DDR, dat communistisch gericht geleid werd. Uiter-
aard was ook de propagandaradio een belangrijk wapen
toen in 1956 de opstand in Hongarije een feit werd en de
Patriotten werden opgeroepen de strijd om de vrijheid aan
te gaan via het voeren van revolutie tegen het communis-
tische bewind en de troepen van de Sovjet-Unie.

De hedendaagse vorm van ‘Geheimsender’ wordt door de
auteurs zeker niet vergeten. Men gaat, alfabetisch op naam
van landen, in op de laatste 10 jaren van de radio-
geschiedenis waarbij vaak vanuit het buitenland program-
ma’s verzorgden gericht op landen waar brandhaarden en
politieke mistanden zijn, dan wel waren. Nemen we Cuba
als voorbeeld dan leren we vrij snel dat het niet alleen gaat
om het wel overbekende Radio Marti dat propaganda-uit-
zendingen verzorgt gericht op het Cubaanse volk, maar dat
ook stations als Conversando Entre CubanosForo Militair
Cubano, Radio Revista Lux en Voz de la Junta Patriótica
Cubana met regelmaat zijn te beluisteren.

Liefst 163 pagina’s lang wordt mijn volledige aandacht
getrokken bij het lezen van dit boek ‘Geheimsender’ door
Rainer Pinkau en Hans Weber. Een SiebelVerlag
Fachbuch dat in de boekhandel is te bestellen onder
ISBN 3-88180-639-3 Maar het is ook rechtstreeks te be-
stellen bij vth-Bestellservice en wel via e-mail:
service@vth.de . De verkoopprijs exclusief verzend-
kosten is Euro 16,80

HANS KNOT

bewegingen het nut van het nieuwe medium
om de arbeiders te bereiken en vooral te be-
werken met hun dwangmatige boodschappen,
hoewel het nog vele jaren zou duren alvorens
echt tot het maken van programma’s over kon
worden gegaan. De eerste echte Duitstalige
‘Geheimsender’ dateert van 1934 toen via de
korte golf ‘Der Sender der Schwarzen Front’
actief werd via uitzendingen in de korte golf
band. Het werd gerund door Otto Strassner,
één van de eerste afvalligen die Hitlers NSDAP
verliet om een oppositionele organisatie op te
richten en de radio als open medium gebruikte
zijn boodschap uit te dragen. Iedere nieuwe
week werd er een nieuwe rede opgenomen
die telkens herhaald werd. Daarnaast werden
er allerlei krantenartikelen, belangrijk inzake
de toenmalige toestand in de wereld, voorge-
lezen waardoor men een andere blik op de
betreffende zaken kreeg dan Hitler en de zij-
nen verspreidden onder de Duitsers.

De Nazi’s hadden zelf direct na de machtso-
vername in 1937 al twee sterkte kortegolf zen-
ders ingezet om ‘Het uur van de grote afreke-
ning’ aan te kondigen gericht op de volkeren
in de naburige landen. Zes jaar later was het
aantal door de Nazi’s gebruikte zenders al ge-
stegen tot een paar honderd. In 1937 was er
een station dat zich ‘Die Stimme der Freiheit’
noemde en antifascistische berichtgeving als
hoogtepunt van haar programma’s had. De
Gestapo greep in waarbij via het inzetten van
een stoorzender met een hoge pieptoon op
een frequentie direct naast die van Die Stimme
der Freiheit, waardoor het beluisteren van die



De volgende site hebben we een paar jaar geleden
al eerder genoemd maar willen we toch nog een
keer onder de aandacht brengen. Mooie historische
verhalen over onder meer kleine en vroege zee-
zenderprojecten: http://radiodx.com/spdxr/

Eén keer per jaar maken Rob Olthof en ik een radio-
reis naar Engeland, waarbij altijd ook Londen wordt
aangedaan. Vorig jaar hoorden we er een nieuw sta-
tion. Ga ook maar eens luisteren:
http://www.easy1035.com/easytop10.htm

Het was Hans Hendriks die de volgende site ontdekte
en adviseerde eens te gaan luisteren naar dit nieuwe
gouwe ouwe station op internet:
http://www.euronetradio.com

Met bepaalde regelmaat is Euronet ook weer actief
te ontvangen via een zender vanuit Letland. Voor
meer info kun je terecht op de volgende site:
http://www.euronetradio.com

Johnny Lewis heeft ook een eigen site gemaakt waarin
hij niet alleen ingaat op zijn radioactiviteiten in he-
den en verleden maar tevens zijn hobby’s belicht
waaronder het golven en het drinken van echte bie-
ren: http://www.roundsandsounds.co.uk/

Even zin om met oude jukeboxen te spelen? Ga dan
naar de volgende site en maak je eigen muziek-
keuze: http://dapatchy.com/oldies/

Naar aanleiding van een boekrecensie over ‘Geheim-
sender’ elders in deze Freewave een aantal interes-
sante sites, die terug te vinden zijn over dit en
belenende onderwerpen:
www.clandenstineradio.com
www.geheimsender.de
www.schoechi.de/crw.html
www.hard-core-dx.com
www.dxing.com
www.radio-portal.org
www.airtime.be
www.tdp.info
www.freie-radios.net
www.frei-radio.at
www.radio-aktiv.de

Leen Vingerling tipte ons recentelijk een site waar je
vele uren op kunt doorbrengen als je een fan bent
van stations identificaties: http://intervalsignals.net/

En deze volgende site staat vol met heel leuke oude
Amerikaanse radiofragmenten en herinneringen:
www.angelfire.com/ky2/cumberlandgapbc/

Heb je ook een interessante site gevonden meldt het
dan aan Hknot@home.nl

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT
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Wij ontdekten een fantastische serie dubbel cd’s welke de jaren 60, 70 en 80 vrij goed
weergeven. Ze kosten per dubbel cd euro 17,—     1) Hitdossier 65-66, 2) Hitdossier 67-68, 3) Hitdossier
69-70, 4) Hitdossier 71-72, 5) Hitdossier 73-74, 6) Hitdossier 75-76, 7) Hitdossier 77-78, 8) Hitdossier 79-80, 9)
Hitdossier 81-82, 10) Hitdossier 83-84, 11) Hitdossier 85-86, 12) Hitdossier 87-88, 13) Hitdossier 89-90, 14)
Hitdossier 91-92, 15) Hitdossier 93-94, 16) Hitdossier 95-96

Voorts is een schitterende dubbel cd uitgekomen van Sony: typisch zestig Prijs euro 17,—
Hierop  staan tracks die je nooit meer hoort.

DE LAATSTE EXEMPLAREN VAN: ONE WAY WIND, over de Palingpop: Cats en andere
Volendamse groepen. k kreeg van de uitgever nog een paar uitverkoop exemplaren en kan u
die aanbieden voor slechts euro 6,—

Nog leverbaar: The never ending story van Veronica dubbel cd euro 17,—

DVD NEDERPOP AND THE BEAT GOES ON.  Een briljante verzamelaar: we noemen: Brainbox,
Cuby and the blizzards, Greenfield and Cook, Dizzy Man’s band, Bonnie St. Clair, Smyle, Leftside, Supersister,
Earth and Fire, New Adventures, Carlsberg, Peter en zijn Rockets, Teeset, Bolland and Bolland + de DVD:
Shocking Blue, Golden Earring, Dizzy Man’s Band, Catapult enz. euro 26,—

Er is veel belangstelling voor het boek van Ron Bijtelaar: “Ik heb ze nooit meer teruggezien”.
Ron was gitarist in de bands van Jan Akkerman, Hunters, Blue Diamonds, ZZ en De Maskers,
Gingerale en Bootleg Doors. 302 pagina’s die je in een ruk uitleest voor euro 17,—

Dan: Live Aid, kunt u zich het nog herinneren: live uit Londen en Amerika voor het hongerend
Afrika? Alle grote artiesten deden mee en nu verkijgbaar op 4 dvd box voor euro 50,— In de
winkel 10 euro duurder!

En verder: Digitale uitgave van Loving Awareness band+ bonus tracks+ Ronan O’Rahilly
euro 5,—

Dan is er die fantastische serie 40 jaar top 40, bestaande uit een DVD en een cd van diverse
jaren nl. 1965 t/m 2004. Per set (1 dvd + 1 cd) euro 17,—De serie is onderverdeeld in de
volgende jaren;1)1965-1966, 2)1967-1968, 3)1969-1970, 4)1971-1972, 5)1973-1974, 6)1975-1976, 7)1977-
1978, 8)1980-1981, 9)1982-1983,  10)1984-1985, 11)1986-1987, 12)1988-1989, 13)1990-1991, 14) 1992-
1993, 15) 1994-1995, 16) 1996-1997, 17) 1998-1999, 18) 2000-2001, 19)  2002-2003

Tenslotte kan ik u nog melden dat het boek van Erik Bevaart: 50 jaar pophistorie, frustraties
en blunders nu een 2e  en gewijzigde druk beleefde waarin de laatste mutaties (overlijden Ray
Charles bijv) zijn bijgewerkt. Prijs euro 14,95 ; het boek werd nu in grotere oplage gedrukt en
is daardoor goedkoper geworden.
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