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Beste lezers,
Medy heeft het Hilversumse bolwerk eens onder de
loep genomen en het resultaat zal niemand ontgaan
zijn: de Publieke Omroep moet een andere koers
gaan varen. Amusement is uit den boze en moet min
of meer verbannen worden naar een plekje tussen de
reclameblokken van de commerciëlen. De criteria
om vast te kunnen stellen of een programma wel of
niet mag, zijn op zijn minst een beetje vaag. Het
Journaal met Philip Freriks lijkt me nog wel duidelijk.
Dat is natuurlijk puur amusement. Werd daarom
Philip’s contract bij het Journaal alvast niet meer
verlengd? Nee, dan een programma als Sterrenslag.
Hier gaat het overduidelijk om zowel een poging de
politiek dichter bij de burger te brengen als om
sportpromotie. Men zal er toch niet aan denken dit
bijna amusementloze programma te verbieden, mag
ik hopen. En dan TLTZEIDL, ofwel Te land, ter zee
en in de lucht. Dit programma zal ook wel blijven nu
door BNN’s Wout een heuse “Te land en ter zee moet
in de lucht blijven”-aktie is uitgeroepen. (Waar doet
deze leus me toch aan denken?
In Freewave mag amusement nog steeds. Daarom
weer gewoon de vaste rubrieken, plus de visie van
Rob Olthof op het digitale radiogebeuren, een
nostalgische terugblik op 1962 en de interessante
herinneringen van Bob Noakes aan Radio
Luxembourg. Helaas zijn er ons weer een tweetal
bekenden uit de zeezenderwereld ontvallen: Tommy
Vance en Paul Wilking. Over beiden schreef Hans
Knot zijn herinneringen.
Tot de volgende Freewave,
Jan van Heeren
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Grote foto: Dick Duster. Foto rechtsboven: Tommy Vance
bij de opening van Virgin Radio in 1993 © Hans Knot. Foto
rechtsonder: Stuart Henry.

Nieuwe aanvullingen
WO 2 FEB: Bij de tunes-afdeling binnen de
discografielijst staat al het nummer ‘Gassin’ van The
Peddlers. Daarbij kan nog worden aangevoerd dat
er nog een derde Big L deejay was die het gebruikte,
namelijk Lorne King tijdens zijn laatste periode op
de Galaxy. Freddie King en het nummer ‘Hideaway’
werd gebruikt ten bate van Robbie Dale’s Diary op
Radio Caroline South. Dan kwam ik nog een notitie
tegen dat in The Perfumed Garden op Radio London
in de uitzending van 7 augustus 1967 een demo
werd gedraaid van Geoffrey Prowes getiteld ‘The
Perfumed Garden Blues’. Onder de categorie ‘de
naam van de deejays komt voor in een titel’ kan dit
worden weggeschreven. George Martin & His
Orchestra – ‘The Night Before’ werd gebruikt door
Alan Clark in The Five by Four Show op Radio City.
Uit de lijst kan worden gehaald het nummer ‘Eleanor
Rigby’ in de uitvoering van Herb Alpert, die dus werd
aangegeven als zijnde de tune van het programma.
Heel even
R a d i o
Noordzee
ZA 5 FEB:
In het programma TV Toppers was er vandaag aandacht voor
de Dik Voormekaarshow. Er werden beelden van André
van Duin en Ferry de Groot uit 1981 getoond. Tijdens de aankondiging werd niet vergeten te melden
dat het programma bij Radio Noordzee ontstaan
was. Lang geleden maar bij velen nog goed in de
herinnering, zelfs zo goed dat sommige fans de oude
programma’s letterlijk kunnen spellen.
Bijnaam
ZO 6 FEB: In de lijst van nicknames ontbreekt Harry
Knipschilt nog. Vanwege zijn voorliefde voor Rhythm
& Blues werd hij door Joost den Draayer al snel
‘Hopman’ genoemd. Maar er kan ook aan worden
toegevoegd dat Andy Archer in 1972 Jeremy Bender
de bijnaam ‘the man of leisure’ gaf. Op Radio London
was er altijd in Coffeebreak aandacht voor het recept van de dag. Eén van de koks kreeg in het programma van Tony Windsor een bijnaam: Ossie
‘Scouse’ Jones.

Big L T-shirts
DO 10 FEB: Vele commercials voor de Big L T-shirts
kwamen voorbij, vaak ingezongen door de deejays
aan boord van de Galaxy waarbij oude songs werden
gebruikt. Diverse voorbeelden zijn al opgenomen in
de Discografielijst maar de
volgende, in de categorie
‘uitvoerenden onbekend’
noemden we nog niet:
‘Toot toot tootsie’,
‘Swannee’, ‘Yes sir that’s
my baby no sir’ en ‘Roll
out the Barel’. Ze werden geproduceerd voor
hun tweede doel door
Chuck
Blair,
Tony
Windsor, Tony Brandon
en Ed Stewart.
Poging tot moord
DO 10 FEB: Een avondje lekker eten eindige voor ex
RNI-medewerkers Bob Noakes en Graham Gill in een
nachtmerrie. Wandelend van het restaurant naar de
tram werd Bob plotseling van achteren op de stoep
van de Rozengracht in Amsterdam geschept door een
auto en meegenomen. Graham kon nog net wegspringen. Op de kap van de auto werd Noakes meegesleept. Na enige meters stopte de auto en sprongen
de twee inzittenden weg en vluchtten de donkere nacht
in. Inmiddels waren diverse andere auto’s op de plek
gearriveerd. Wat bleek, de twee inzittenden hadden
de auto – een taxi – even eerder gestolen bij het
Centraal Station in de hoofdstad. De politie was na de
melding binnen dertig seconden aanwezig en niet
veel later werden beide inzittenden aangehouden.
Op advies van de politie hebben zowel Bob als Graham
dezelfde nacht nog een aanklacht ingediend wegens
poging tot moord, zodat de beide dieven konden worden vastgehouden. Immers is het stelen van een auto
niet meer genoeg om iemand vast te houden. Gelukkig is Bob er met slechts lichte verwondingen vanaf
gekomen.
Aanvullingen
VR 11 FEB: Twee aanvullingen kunnen er gemeld
worden vandaag. Allereerst de Koninklijke Nederlandse
Marinierskapel met het nummer ‘Trafalger’. Het werd

Van het eerste uur
WO 9 FEB: De jazz hammond organist Jimmy Smith
is op 79-jarige leeftijd in Amerika overleden. Smith
werd bekend van een aantal nummers dat op de
zeezenders werd gebruikt, waaronder ‘The Organ
Grinder’s Swing’ dat in de ochtenden werd gebruikt
als stationsopener op Radio Veronica. Maar hij was
tevens de man die live vanaf het dek van de MV Mi
Amigo in 1964 een concert gaf omdat zijn orgel niet
door de gang naar de studio doorkwam. Ondermeer
speelde hij toen het nummer ‘Hip Ship Blues’.
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meldt Dave dat hij een heel goed gevoel heeft bij de nieuwe
eigenaren en dat deze zich zullen inzetten het zendschip
verder in goede glorie te herstellen en in de toekomst weer
zullen inzetten als zendschip.
Windsor
ZO 13 FEB: In 1966 maakten Ed Stewart, Paul Kaye en
Mike Lennox een speciale song op Radio London die
‘Pausing with Windsor’ heette. Daarvoor werden ‘Walzing
Mathilda’ van Frank Ifield en ‘On the first day of Christmas’
in de categorie ‘Uitvoerende Onbekend’ gebruikt.
Bijnamen
MA 14 FEB: Het lijkt erop dat aan deze al twee jaar durende
opsomming geen eind komt. We hebben weer een paar bij
te voegen, die allemaal betrekking hebben op Radio London:
Norman ‘St Jack’ St John, een bijnaam die hij kreeg van
Skues. Willy ‘Uncle Willy’ Walker en Chuck ‘Chuckles’ Blair
en ook Chuck ‘Baby’ Blair. Dan hoorde ik nog Steve England
zijn collega Andy Anderson ‘Big Sexy Sandy’ Anderson noemen. Zelf had Steve England ‘Big Steve’ als bijnaam.

Eén van de masten op de Ross Revenge © Christian Bergmann

gebruikt voor ‘Willem Keukenhof presenteert’
op Radio Veronica. De RNI-jingle ‘té geeeekkk’
heeft een heel kort instrumentaal begin dat
werd geleend van het nummer ‘Mexican Hat
Dance’ van het orkest Percy Faith.
Voor één dag
VR 11 FEB: De Carolineorganisatie zal de Ross
Revenge voor één dag beschikbaar gaan stellen aan de BBC en wel op paaszaterdag wanneer Steve Scruton live zijn programma vanuit de Carolinestudio zal presenteren. De leiding van Caroline en die van BBC Essex wilden het liefst voor een langere periode het
schip gebruiken om het succes van Pirate Radio Essex een vervolg te geven, maar de directie van de BBC ging niet akkoord met dit
voorstel. Dus zal er slechts een lokaal BBC
programma op 26 maart aanstaande te beluisteren zijn. De Ross Revenge zal op 26 en
27 februari en op 25 t/m 28 maart voor bezoekers open zijn en er zal geen entree worden
gevraagd.
Communicator verkocht
ZA 12 FEB: Dave Miller eigenaar van de
Communicator, vertelt me vandaag dat hij
geen eigenaar meer is. Hij heeft het voormalige zendschip van Laser 558 en Laser Hot Hits
en daarna van ondermeer Holland FM en
Veronica, verkocht. Omdat het contractueel is
vastgelegd dat de naam van de nieuwe eigenaar niet mag worden vrijgegeven kan hij geen
verdere informatie hierover verstrekken. Wel
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John Denny
MA 14 FEB: In een volgend nummer van Freewave staat
het verhaal van Ian Biggar inzake deejays die slechts kort
op RNI hebben gewerkt, een verhaal dat in het Engels al in
mijn Knot Report heeft gestaan. We kregen een reactie van
een lezer, Mark Keable. Mark heeft een paar jaar geleden
in de ziekenomroep Yre met John Denny samengewerkt.
“Ondanks dat iedereen binnen de ziekenomroep wist dat hij
bij RNI betrokken was geweest heb ik altijd de mening gehad dat hij er nooit lang heeft kunnen werken. Wanneer je
er met hem over begon had hij ook altijd weinig directe
herinneringen. Tot voor kort was hij eigenaar van een autorijschool in Beccles, Suffolk. De laatste tijd heb ik hem niet
meer gezien en hij is ook niet meer bij de ziekenomroep
werkzaam, dus ik denk dat hij naar elders is vertrokken. Ook
is hij nog actief geweest bij een RSL Crown FM, destijds in
Norwich en noemde hij zich radio consultant.”
Op de televisie
MA 14 FEB: Een van de grootste verzamelaars van muziek,
speciaal op vinyl, was vandaag te zien in een reportage op
BBC TV One. Sinds 1958 verzamelt de betreffende persoon platen en de eerste die hij kocht werd aangeschaft
vanwege de mooie hoes. Velen zouden volgen maar vanaf
het moment dat hij zijn intrede binnen de radio deed groeide
de verzameling met grote stappen. Het gaat om Keith Skues
die toegaf dat het verzamelen een obsessie is geworden en
een passie voor het leven is. In
de collectie vinyl, die de
100.000 exemplaren al lang is
gepasseerd staat ook een
ouderwetse studio opgesteld
waarin Skues het vinyl nog met
grote regelmaat draait omdat
die vorm van geluidsdrager de
warmste sound geeft. Hij probeert dan ook elke plaat, die
een hit was sinds 1952, tot zijn
collectie vinyl te krijgen, het
Keith Skues © Christian Bergmann

geen hem al aardig is gelukt. Tot zijn eigen muzikale
ontdekkingen, dan wel mensen die hij heeft groot
gemaakt, rekent Keith zondermeer The Byrds. De
grootste blunder vindt hij het afwijzen in de begin
zeventiger jaren van een zeer jong talent dat jaren
later wel gigantisch scoorde. Hij wilde haar niet in
zijn programma laten optreden omdat hij in haar
geen kans voor de toekomst zag. Het ging om Bonny
Tyler.
Boek
DI 15 FEB: De volgende ochtend lag er een e-mail
op de mat van dezelfde Keith Skues waarin hij meldt
dat er eind mei een nieuw boek van zijn hand zal
uitkomen onder de titel ‘That’s Entertainment’. Het
heeft niets met radio te maken maar richt zich volledig op de show business en het goede doel. Eén van
zijn grote fans is Barbara Apostolides en zij heeft het
levensverhaal van Skues geschreven. Keith zal nog
door de teksten heen gaan en verwacht dat dit boek
eind dit jaar zal gaan uitkomen.
Bijnaam
WO 16 FEB: Luisterend naar een aflevering van
Caroline’s Cash Casino op Caroline South hoorde ik
vandaag Bill Hearne afscheid nemen met ‘Your old
money man Bill Hearne’. Ook nog een aanvulling te
melden voor de Discografielijst. Een ‘Luister je rijk
actie’ ten bate van de Nierstichting op Radio Veronica
bracht Heintje om de hoek met het nummer ‘Mamma’.
Ook kan worden gemeld dat ‘Hawaï Five O’ van The
Ventures niet alleen werd gebruikt door Rob Hudson
op Caroline in het programma Gangboord in 1979
maar een jaar eerder ook al in Bakboord op Mi Amigo.
Een heel mooie aanvulling komt van Les and Larry
Elgart en het nummer ‘Beat Junction’. Het werd gebruikt op Radio Nord als promospot in de begin jaren
zestig.
Kenny and Cash
VR 18 FEB: In augustus 1965 waren het Kenny and
Cash die op Radio London het Filharmonisch Orkest
van het station een speciale uitvoering lieten spelen
van ‘Wilhelm Tell Ouverture’ en men liet collega’s
meespelen die tegelijk een bijnaam erbij kregen.
‘Madame Paula’ Kaye, Pete ‘Fingers’ Brady, Tony
‘Swingle’ Windsor en Ed’Strings’ Stewart. Luisterend
naar een oude Rosko show uit augustus 1966 hoorde
ik hem ook Dave Lee Travis ‘The fly killer’ noemen.

Commercials op Radio London
VR 18 FEB: Maanden zijn er voorbij gegaan sinds ik
de eerste aantekening maakte inzake de commercials

die op Radio London ooit zijn uitgezonden tussen 17
december 1964 en 14 augustus 1967. Niet dat er
vanaf de eerste dag al commercials werden uitgezonden, dat zou pas in februari 1965 zijn voor een
bedrijf in Gravesend. Maar geld is er genoeg verdiend door de directie van Radio London, onder leiding van Philip Birch. Deze Birch had een handig
team van zendtijdverkopers ingezet met als resulaat
honderden adverteerders en bovendien tienduizenden ponden aan inkomsten (de pond stond toen rond
de 10 gulden) per maand. Niet alleen adverteerders
werden aangetrokken maar ook religieuze organisaties uit Amerika. Daarnaast was er tevens ruimte voor
gesponsorde shows. In een lijst zijn tevens de reclamespots opgenomen voor charitatieve doeleinden, die
door de Radio London Organisatie in de loop van
haar bestaan zijn gesteund. Meer dan 450 zijn er
inmiddels en je kunt ze terug vinden op www.offshoreradio.de . Klik bovenaan op de hoofdpagina op Hans
Knot en je komt in mijn deel, alwaar je deze lijst nu
ook kunt vinden. Voor een ieder die denkt nog een
aanvulling te hebben is een berichtje naar
HKnot@home.nl voldoende.
MV Bellatrix

Eens een piraat altijd een piraat
ZO 20 FEB: Een monsterachtig groot schip bevoorraadde de MV Ross Revenge in de tweede helft van
de jaren tachtig van de vorige eeuw. Vandaag wordt
bekend dat het schip vorig jaar in beslag is genomen.
Leen Vingerling doet verslag: ‘Het voormalige
bevoorradingschip de ‘Bellatrix’ vaart sinds 15 oktober 2004 niet meer. Het schip, al lang geleden omgedoopt in ‘M.V. Polar’, ging een mijl voor de kust
van Taliarte op Gran Canaria voor anker met aan
boord 176 illegale immigranten afkomstig uit de
Saharalanden van West-Afrika. Die betaalden 2000
euro per persoon voor de overtocht. De bemanning
vluchtte aan land door middel van een opblaasbaar
vaartuig. De passagiers bleven achter. De kapitein en
twee andere matrozen, allen met de Ghanese nationaliteit, werden twee dagen later gearresteerd.
Tijdelijk rijk
Ze hadden een grote hoeveelheid geld bij zich. Dat
dit nu pas bekend wordt, komt doordat voormalig eigenaar Danny Vissers geheel onverwacht vanmid-
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Verdische eiland San Vincente. De motor van de Zeemeeuw is
niet meer te repareren. Een nieuwe motor kost teveel. Het
scheepje heeft zijn geld dubbel en dwars opgebracht. (Dit onder
meer met de bevoorrading van de MV Ross Revenge, sigarettensmokkel, garnalenvangst, goederentransport, Kaapverdië en
Canarische eilanden) De voormalige kotter uit Zoutkamp zal
worden afgezonken, omdat de eigenaar niet wil dat er door
slopers nog aan verdiend wordt. Een principekwestie dus. Ik denk
heel wat bezoekers van de Ross Revenge met enige weemoed
aan het blauwe bootje uit Nieuwpoort zullen terugdenken. Danny
was destijds de enige die ik kon overhalen om te bevoorraden
voor Radio Caroline. Dat was december 1983.
dag even langs wipte. Op doorreis in ZuidFrankrijk maakte hij een stop op het strand
van Juan-les-Pins. Danny woont op het
Kaapverdische eiland San Vincente. Hij
vertelde me dat de ‘Bellatrix’ voor 70.000
euro was verkocht aan een Ghanees. Dezelfde dag dat Danny zijn centjes ontving, vertrok het schip zonder eigendomspapieren. Een officiële overdracht had
namelijk nog niet plaatsgevonden. Dat
hoeft ook niet meer, want het schip is in
beslag genomen en zal waarschijnlijk gesloopt worden. De ‘Bellatrix’ was een 47
meter lange loodsboot die door Fred
Bolland en Ronan O’Rahilly in 1987 werd
gekocht bij Bakker in Den Oever. Dit gebeurde op basis van ‘bare charter’. Een
soort huurkoopbasis.
In handen van Danny
Toen de heren niet aan hun verplichtingen konden voldoen kocht Danny de boot
voor het nog uitstaande bedrag. Vele tochten maakte het grote schip naar de Ross
Revenge, maar dat stopte door geldgebrek . De ‘Bellatrix’ kwam in 1990 weer in
het nieuws door een mislukte drugsmokkel
voor de kust van Blankenberge. Ze vertrok daarop naar de Kaap Verdische eilanden en hield zich ‘braaf ‘ bezig met
duikexpedities. Door het zware werk gingen de motoren achteruit en had Danny
geen zin meer in een kostbare opknapbeurt. Daarom verkocht hij het schip. Van
de eens zo roemruchte bevoorradingsvloot voor de Ross Revenge is niets meer
over. De Bellatrix (Gran Canaria) en de
Poolster (Miami) zijn in beslag genomen
en de Zeemeeuw (San Vincente) kan niet
meer varen en zal binnenkort worden
afgezonken. ‘Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht, als een
vlinder altijd vrij en voor het leven op de
vlucht, wil ik sterven op het
water...(Lennaert Nijgh)’
Andere tender
De Zeemeeuw krijgt haar zeemansgraf
voor de kust van Min-delo van het Kaap
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Kleine aanvulling
Daarnaast wil ik even iets aanvullen op de posting van Peter de
Wit in de Nieuwsgroep Zeezenders betreffende de Poolster. De
voormalige URK 35 was drie jaar geleden verkocht aan een
groep Senegalezen. Die hadden een tripje met ‘wit poeder’ richting Miami gepland. Maar ze sloegen de adviezen over de dieselcapaciteit in de wind en zo kon het gebeuren dat de Poolster de
oversteek van de Kaap Verdische eilanden naar Miami niet
haalde. Op 100 mijl voor de kust vielen de motoren stil en kwam
de US kustwacht niet veel later aan boord. Danny kocht de Poolster via Koos van Laar uit IJmuiden. Koos was ooit de bevoorrader
van de Mi Amigo. Koos (62) heeft tegenwoordig een bedrijf in
kettingen en ankers en een vloot van zeven schepen, die booreilanden bevoorraden http://www.vanlaarmaritime.com/
Week van de jaren zestig
MA 21 FEB: Deze week nemen in iedere uitzending van het
AVRO Radio 2-programma Schiffers.fm legendarische deejays
uit de jaren zestig de presentatie van Hans Schiffers een half uur
lang over. Radio 2 staat andermaal de hele week tijdens de
werkdagen in het teken van de jaren zestig. Op maandag komt
Willem van Kooten langs. Hij werd bekend als Joost den Draaijer
op Radio Veronica en later ook te horen op RNI en Radio Monique.
Hij zal te horen zijn met zijn programma ‘Joost mag het weten’.
Dinsdag 22 februari is Meta de Vries aan de beurt. Zij begon bij
de AVRO als omroepster, maar ging midden van de jaren zestig
ook programma’s presenteren. Ik dacht zelfs dat ze ook nog iets
deed met ‘Het programma voor de warme Bakker’ op RNI. Woensdag is het Herman Stok die Hans Schiffers een half uur vervangt.
Hij maakte voor de VARA programma’s als ‘Tijd voor Teenagers’
op Hilversum 2 en later diverse andere programma’s via Hilversum
3 en werd ook bekend door het televisieprogramma ‘Top of Flop’.
Jan van Veen sluit donderdag de rij. Jan begon zijn carrière bij
Radio Veronica met ‘De Jan van Veen Show’ en was tevens
presentator van onder meer ‘Alle Remmen Los’. Iedere middag
na het nieuws van drie uur zijn de heren te beluisteren via Radio
2.
Aanvulling
MA 21 FEB: Andermaal
een aanvulling en wel
de gebruikte country
songs in de commercial
voor RCA Teleflight in
samenwerking met Radio Veronica: ‘Yakety
Yak’ van Chet Atkins, ‘I
love you because’ van
Jim Reeves, ‘I wanna
go home’ van Bobby

Bare, Skeeter Davis met ‘The end of the
world’ en ‘Please help me I’m fallin’ van
Hank Locklin.
Einde van de week
VR 25 FEB: Andermaal een aantal aanvullingen. Allereerst kan bij ‘Peace’ van
Peter worden toegevoegd dat in de
tweede helft van de jaren tachtig aan
boord van het Vredesschip het nummer
iedere ochtend om zes uur als een soort
van ‘dagopener’ werd gedraaid. In het programma 65- van Hans Molenaar op Radio Noordzee in 1973 was er reclame voor
‘Voetbalnieuws op Radio Noordzee’. In de
promospot werd gebruik gemaakt van het
nummer ‘Zwaaien en Zwieren’ van de
Twee Pinten. Dan heeft Jan Hendrik Kruidenier nog twee aanvullingen ingeleverd.
Philly Groove Orchestra met het nummer
‘Love Freeze’ werd gebruikt op Radio Mi
Amigo in 1974/1975 als filler. De formatie Rusty Rock en het nummer ‘Ruby Ruby
baby’ werd gebruikt als doorloper voor de
promospots van de Radio Mi Amigo drive
in shows. Chris Moore gebruikte als tune
op Radio Caroline in 1964 het nummer
‘I’ve got a woman’, in de uitvoering van
Jimmy McGriff.

Don Stevens (r) en Keith York (l)

Don Stevens
ZA 26 FEB: Een lange e-mail van Don
Stevens, die zowel op de Voice of Peace
als Radio Caroline heeft gewerkt. Hij
schreef ondermeer dat hij aan boord van
de MV Mi Amigo in 1974 de bijnaam ‘The
Lumberjack’ Stevens kreeg omdat hij altijd rondliep (stampte) in van die zware
Amerikaanse militaire laarzen. Uiteraard
bracht dit altijd veel lawaai met zich mee.
Nu was het zo dat Don vaak de uren tussen drie en zes uur in de nacht presen-

teerde en op weg naar de studio veel van zijn collega’s en
bemanningsleden met het gestamp wakker maakte. Ook na het
programma ging hij zo te keer dat hij veelvuldig werd gepest.
Aan de andere kant had het weer een voordeel dat de kapitein
niet kon slapen. Heerlijke ontbijten werden hem de studio
ingedragen. Ook schreef Don dat hij het laatste internationale
uur van Radio Mi Amigo presenteerde in half Engels en half
Vlaams. Iedereen in Europa vond het prachtig en de Engelsen
klaagden, die konden de humor er niet van in zien. Binnenkort
is de opening van een nieuwe site te verwachten waarop Don en
vele andere voormalige medewerkers van de Voice of Peace
hun verhalen en foto’s kwijt kunnen.
Nog één originele
generator is aan boord
van de Norderney te
vinden © Peter de Wit

Teleurgesteld
DI 1 MAART: Jos
Leijgraaff, jaren
eindredacteur geweest
van
Freewave,
wil
graag even iets
kwijt: ‘ Gisteren
was ik even in Antwerpen. Het was
waanzinnig koud.
De lucht lag als een grauwe sluier over de stad. Kortom, goed
weer om depressief van te worden. Als je bij Antwerpen de eerste
afslag naar het centrum neemt en ongeveer 2 kilometer doorrijdt kom je langs een stukje haven. Daar ligt verscholen de
Norderney. Het is dat er twee masten op staan waartussen men
de gore durf heeft gehad een soort kermisverlichting op te hangen met de woorden Radio Veronica. Een schip met een dergelijke historie hoort niet weg te rotten in een stukje afgelegen
haven van een industriestad in België. Ik kreeg bijna tranen in
mijn ogen, en niet omdat het koud was. Is er dan helemaal
niemand in Nederland met een beetje radioachtergrond en wat
centen die deze schuit naar Nederland kan halen en er een
museum van kan maken? Gasten die door die schuit groot zijn
geworden en inmiddels net als het schip zelf, zijn binnengelopen, hebben blijkbaar totaal geen interesse. Onbegrijpelijk. Het
is bijna je eigen nest bevuilen. Van Kooten, Van den Hengst,
Mulder, De Mol, (samen goed voor miljoenen) sla de handen
ineen en denk eens verder dan het uitbreiden van het eigen
kapitaal. Geruststellende gedachte mag zijn dat er nog altijd
veel mensen zijn die met hun bewaarde spullen een heel aardig overzicht van de geschiedenis van de buitengaatse radio
kunnen maken en die daar dan ook graag aan zullen meewerken.‘
Ray Connif
DO 3 MAART: De man die zoveel geweldige muziek heeft gemaakt met zijn koor en orkest en waarvan vaak bij de recycle
winkels LP’s zeer goedkoop te krijgen zijn. Recentelijk had ik al
een stukje muziek opzij gelegd op een cassettebandje, dat werd
gebruikt door Don Allen op Caroline International in 1968. Veel
LP’s heb ik doorgeprikt en eindelijk kwam het nummer tevoorschijn. Het gaat om ‘The Continental’.
Osmonds en Hugo Montenegro
VR 4 MAART: Andermaal twee aanvullingen: een spot deels
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ingesproken door Tony Allan en deels door
Joop Verhoof op Radio Mi Amigo voor de
Osmond prijsvraag. Winnaars mochten een
avondje stappen met het deejayteam. Het
begin van ‘Crazy Horses’ van The Osmonds
werd als rondloper onder de promo gebruikt.
Peter van Dam gebruikte als filler in 1975/
76 ‘Classical Gas’ van Hugo Montenegro in
zijn programma.

Uitstel mogelijk
VR 4 MAART: Enkele maanden geleden
maakten we gewag van de plannen om te
komen tot een RSL station met de naam
Radio Sutch en werden in het international
report mensen opgeroepen die als vrijwilliger mee wensen te werken om dit jaar een
station, ter nagedachtenis aan ‘Screaming
Lord Sutch’ in de ether te brengen. Organisator Gerald Gray meldt ons dat er een
enorme response is geweest. Niet dat Radio
Sutch, dat in 1964 in de ether kwam, een
enorm succes was maar het was wel een
van de pioniers op zeezendergebied, daarbij gebruik makend van de Shivering Sand
Forts. Maanden verder is de organisatie in
contact gekomen met de organisatie Project Redsand, die sinds kort eigenaar is van
Red Sands, dat voorheen basis was van
Radio 390. Men is tot een vergelijk gekomen en de restauratie van het fort wordt in
mei aangevangen. Tijd is te kort om nog dit
jaar met de restauratie klaar te komen, maar
tegelijkertijd vinden beide organisaties het
wel een goed idee om de RSL eventueel
vanaf
R e d
Sands
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te laten uitzenden. Om onnodige risico’s met het nog te gevaarlijk benaderen van de torens te voorkomen, denkt men er
sterk over om de uitzendingen van de RSL te verplaatsten naar
2006. Wel is er een aantal belangrijke sites die aandacht besteden aan de ontwikkelingen:
www.sutchonair.co.uk,
www.backtobasicsradio.co.uk,
www.offshorememories.co.uk
Plan gaat niet door
VR 4 MAART: Ook werden enkele maanden geleden de plannen bekend gemaakt van een inwoner van Ipswich om een
RSL te gaan runnen met als basis Felixstowe. De persoon in
kwestie wenste daarvoor eventueel de Communicator in te
zetten. Dit voormalige zendschip is inmiddels in andere handen terecht gekomen. Maar de RSL, die vier mijlen uit de kust
van Felixstowe was gepland, gaat op die manier sowieso niet
door daar de Ofcom, verantwoordelijk voor het beschikbaar
stellen van de licenties, heeft beslist dat de RSL alleen van
een schip mag worden uitgezonden mits dit schip in een haven ligt. De licentie is ook voor een laagvermogen FM zender
en het signaal zou, indien 4 mijl vanuit zee zou worden uitgezonden, het land niet eens hebben bereikt.
Frank van der Mast
ZA 5 MAART: Het afluisteren van oude shows van Frank van der
Mast leveren drie aanvullingen op: ‘Kwek Kwek’ van Ronald
and Donald werd ook gebruikt op Radio Mi Amigo door Frank
van der Mast voor een spot om adverteren op het station te
promoten. Dezelfde Frank van der Mast gebruikte in zijn beginperiode op Radio Mi Amigo als hij Baken 16 moest presenteren het nummer ‘Because they’re young’ van Duanne Eddy als
tune. Tenslotte maakte hij nog een spot op Mi Amigo ‘Vaar met
ons mee op de muzikale golven van Radio Mi Amigo 212.’ Het
nummer ‘Peace’ van Peter Goshling werd hiervoor ingezet.
Martin Kayne
ZO 6 MAART: Een e-mail komt binnen van Andy Cadier, ons beter bekend van Radio 355, Radio Caroline
en RNI als Martin Kayne (foto): ‘Ik las
recentelijk je lijst met nicknames en
zag dat je me er had staan als ‘the
man with the smiles and all that
jazz’. Volgens mij heb ik me zo
slechts één keer genoemd in een
programma op Radio 355. Als je van
me dan een echt een bijnaam wil
opnemen noem dan ‘Cuddles’, een
naam die ik van Dave Rodgers of
van Tony Allan kreeg toen ik in 1971
op RNI werkte. Dit vanwege de vele
love songs die ik draaide als de meeste van de luisteraars al in
bed lagen na te genieten. Het was een programma dat ‘Europe
into Monday’ (Tuesday etc) heette. Ik vond het altijd leuk om
muziek te draaien voor mensen die al in bed lagen, ach we
hebben allemaal zo onze problemen.’ Dezelfde avond luisterde ik naar een programma voor Muziek Parade op Radio
Noordzee met Ted Bouwens ‘Trouwens’ en zie daar andermaal een bijnaam voor de zeer lange lijst.
Liefst 34 jaar geleden
ZO 6 MAART: Ik hoor net op een oud bandje Waldo de Los Rios

en dat doet me meteen terugdenken aan het
allereerste programma van Radio Noordzee, de
Nederlandstalige afdeling van RNI op 6 maart
1971 toen Jan van Veen en Joost de Draayer het
hadden over Waldo de los Rios samen naar de
bios. Drie deejays hadden ze in het begin in de
studio in Hilversum niet te ver verwijderd van de
Oude Amersfoortseweg en het Omroepmuseum
waar ik tot voor drie jaar graag mocht verblijven
en dan altijd weer een luchtje ging scheppen om
even door die straat te lopen waar de eerste programma’s van Noordzee, via technische ondersteuning van Iemke Roos werden opgenomen.
Eén keer ben ik er slechts binnen geweest. Het
stonk er muf en vooral naar sigarenrook van schoorsteen Van Kooten. Maar de gezelligheid droop
er al vanaf. Een derde deejay was al present in
de persoon van Ferry Maat, die al een kleine
muziekcarrière had doorgebracht als pianist bij
de Rotterdamse soulformatie The Free. Een aantal weken later werd besloten het aantal uren
Nederlandse service uit te breiden naar meer en
dus kwam Peter Holland het team verblijden.
Datzelfde jaar kwam er nog meer uitbreiding met
ondermeer Hans ten Hoge en Leo van der Goot.
Luisteren naar de radio werd voor het eerst sinds
het heengaan van Caroline in maart 1968 weer
volop luisteren met plezier. Ongelofelijk dat dit
al weer 34 jaar geleden is.
Ferry Maat

Vanuit het verre Australië
DI 8 MAART: Een onverwachte mail komt vandaag binnen uit Zuid Australië en wel van Jack
Curtis, eens actief voor de organisatie achter onder meer Swinging Radio England, Britain Radio en Radio Dolfijn. Hij was recentelijk in contact met wat voormalige medewerkers en werd
geattendeerd op een simpele opmerking in mijn
report dat ik recentelijk Boom Boom Brannigan
nog op tape had beluisterd. Curtis: ‘Heel opmerkelijk is dat, zonder we het van elkaar wisten,
Boom Boom en ik na de SRE/Britain Radio periode vertrokken naar een radiostation in Roanoke.
Na een tijdje wisselde hij van station en kwam bij
WPXI terecht. Helaas overleed Boom Boom niet
veel later veel te vroeg. Als je zo op het internet
kijkt dan vind je altijd dezelfde foto en dus Hans

wil ik graag met jou en de lezers een foto delen (zie
hierboven). Op de foto van links naar rechts Marty Shayne ,
de Pixie Girls (Valeria Cook & Michele Lowe) en Boom
Boom Brannigan. Veel geluk en blijf door gaan met je
geweldig werk en vergeet niet de groeten te doen aan
mijn oude buddy Graham Gill.’ Leuk die herinneringen
die overal vandaan worden gestuurd. En Graham reageerde met: Curtis was zondermeer één van de aardigste
collega’s die ik ooit mee heb gemaakt op de Laissez
Faire, dan wel de Olga Patrica. Een zeer geschoolde
persoon die heel wat meer te brengen had dan mensen
als Boom Boom Brannigan en andere schreeuwers die
ook daar van uit Amerika waren overgekomen.
Minder Skues op de radio
WO 9 MAART: Vanaf volgende maand zal de
doordeweekse uitzending van Keith Skues via het Eastern
Counties Network van de BBC alleen nog maar plaatsvinden op de maandagavond, wanneer hij zijn Pirate
Radio Skues programma zal gaan doen. Er valt een totale herindeling van de programmering plaats en de
inmiddels 66-jarige Skues greep de veranderingen aan
om aan te kondigen minder te willen gaan presenteren.
Sinds 1994 presenteerde Skues het late avond programma. Wel krijgt hij op de zondagen een nieuw programma dat zal lopen van 9 in de ochtend tot 1 uur in de
middag.
Peter Van Dam en de plugplaten
MA 14 MAART: Gisteren was het
eerste deel van de Historie van Radio Luxemburg te beluisteren op
de VPRO, een productie van
Gerard Leenders. Vele reacties kwamen bij me binnen naar aanleiding van het programma, dat werd
gemaakt met als rode draad een
tweetal lange artikelen dat ik
schreef in 2002. Ik wil één reactie
met je delen die veelzeggend is
over de beïnvloeding van platen-
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maatschappijen gericht op de deejays in de jaren 70
en 80 van de vorige eeuw. Hij is ingestuurd door Jille
B. Westerhof
Vanuit Sneek
Ik heb het programma over
de historie van Radio Luxemburg via de VPRO gehoord
(en opgenomen). Ook heb ik
het uitgebreide artikel gelezen op Soundscapes en ik
moet zeggen heel interessant. Zelf luisterde ik pas in
de jaren 70 naar Radio
Luxembourg, ‘s avonds tijPeter van Dam
dens mijn huiswerk. Vanaf
19.00 uur eerst naar Mike Verdrengh, dan het vreselijke Italiaanse programma, en vanaf 20.00 uur het
betere werk van de Engelse service. Ik woon vlakbij
Sneek in Friesland, maar - af en toe fading - was het
hier prima te ontvangen. Op zondag was er ook Frans
van der Drift met de hitparade, Peter van Dam heeft
die hitparade ook nog een poosje gedaan en hij nam
dat programma op in een studio in Brussel. In 1982
werkte en woonde ik Antwerpen als nieuwslezer/dj
voor Radio Expres. Peter van Dam maakte daar ook
elke dag twee uur aan programma’s. (Behalve op
woensdag want dan zat hij bij de KRO op Hilversum
3).

werkt heb). Op dat feest ontmoette ik een van de
grote bazen van Radio Expres, Louis de Vries, tegenwoordig voetbalmakelaar. Hij kon smakelijk
vertellen over vroeger en hij was in de jaren 60 impresario, en regelde optredens en dergelijke in België voor ondermeer Jimmy Hendrix en Rolling Stones.
Uitvinder
Hij vertelde ook dat hij de uitvinder was van de ‘klaphoes’ voor elpees! De Rolling Stones maakten het in
België na optredens bijzonder bont op hun hotelkamers - de Vries boekte altijd hetzelfde hotel. De
eigenaar wilde geen popartiesten meer binnen, of
ze moesten het rustig houden, Een paar weken later
kwamen de Moody Blues na een concert in datzelfde
hotel en De Vries zei dat ze zich moesten gedragen.
De volgende ochtend liep hij naar hun kamers, niks
aan de hand, ze hadden zelfs hun bedden opgemaakt !
Bijnaam
DI 15 MAART: In de keuken en tijdens de afwas was
het vandaag luisteren naar een oud programma van
Laser Hot Hits van bijna twintig jaar geleden. De tijd
gaat snel. Op kant 2 van de cassette een Elvis Show
op Laser Hot Hits met DL Bogart. We hadden in onze
lijst met bijnamen al twee voor hem. In dit programma kwam er nog een derde bij doordat hij zichzelf ‘DL Bogart, the Rock and Roll Man himself’
noemde.

De pluggers
In Hilversum kreeg hij stapels singeltjes van de
pluggers en ik kwam weleens bij hem thuis. In zijn
studiootje lagen veel plasticzakken met het RTL-logo,
gevuld met nieuwe singeltjes. “Wat doe je er mee”
vroeg ik en het antwoord “Op een paar na niks, in
Hilversum kreeg ik bijna dezelfde als in Brussel. Als er
wat voor je bij zit, neem het maar mee! “Mijn platencollectie is dat jaar zeker 2 meter groter geworden.
Met dank aan 208! Er zaten soms zeer goede platen
tussen, die had Peter van Franse, Engelse en Duitse
pluggers gekregen, platen die op dat moment nog
niet in België en Nederland waren uitgebracht. Die
platen draaide ik in mijn radioprogramma, en kreeg
dan na het draaien van zo’n plaatje een telefoontje
van een platenmaatschappij: “Hoe kan het dat we
deze plaat horen want het nummer is nog niet eens
uit!” Zo had ik dankzij Radio Luxemburg en Peter van
Dam veel primeurs.

Herinneringen van Bossink
DO 17 MAART: Een verhuizing staat voor de boeg in
Huize Bossink en dus komen er heel wat herinneringen los tijdens het
inpakken van enorme
hoeveelheden boeken,
knipsels tijdschriften en
de duizenden platen.
Bert e-mailt: ‘Heel toevallig draaide ik ook onlangs
de hele LP van Waldo de los Rios en de single heb ik
ook. Ik heb hier nog een paar bandjes van Joost den
Draayer met de Noordzee top 50 met vooral schitterende nummers zoals ‘Faithfull’ van Marvin Welch
and Farrer, ‘Susan’s Tuba’ van Freddie and the
Dreamers en vele andere mooie platen uit die tijd.
Alle hitlijsten van Noordzee heb ik ook nog in een
ingebonden boekwerkje staan!

Meer herinneringen
Begin jaren tachtig
werkte ik voor Radio Expres in Antwerpen. Peter
van Dam maakte er programma’s en ook Luk
van
Kapellen
(programmaleider, samen met Peter ex-radio
Atlantis). Ik was op het
huwelijksfeest van Luk
en zijn vrouw Cathy, (de ex van Francis Le Maire,
eigenaar van Radio Contact Brussel waar ik ook ge-

Het eerste jaar
Vooral de periode 1970 toen RNI nog Engelstalige
uitzendingen maakte was schitterend. Ze draaiden
daar bijvoorbeeld iedere dag 4 weken lang ‘The wonder of you’ van Elvis Presley. En invloed hadden ze
want het nummer stond toen wel even 4 weken lang
nummer 1 in Engeland. Maar ook overdag hoorde je
allemaal LP tracks zoals bijv. ‘Sound of the Shadows’
van The Shadows met bijvoorbeeld het nummer ‘The
lost ciyt’, The Animals met ‘It’s my life’. The Pretty
Things met ‘Don’t bring me down’, Marianne Faithfull
met ‘Sister Morphine‘en het onvergetelijke ‘Goodbye
Sam, Hello Samantha’ van Cliff Richard, allemaal
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typische RNI-platen.
Stopzetting
Vooral toen Radio Luxemburg op was gehouden met
de Nederlandstalige uitzendingen en Veronica wel
aardige dingen deed maar niet wereldschokkend luisterde ik een paar uur per dag op mijn werk destijds en
ook privé naar RNI een het was enorme verademing.
Er zat toen ook zo’n Golden Oldies Show op RNI. In
1971 kreeg je allemaal nummers zoals ‘Honey don’t’
van The Beatles en verder muziek van The Beatles,
Buddy Holly, Searchers, Jim Reeves en Jet Harris
and Tony Meehan.
Deel 1 Luxemburg
Afgelopen zondag deel 1 van ‘Onvoltooid verleden
tijd’ beluisterd met zeer leuke oude reclames uit de
jaren dertig. Alleen was het progamma zo vlug voorbij, slechts 35 minuten en ik vind dat men wel twee
uur per uitzending aan Radio Luxemburg had mogen besteden. Terwijl ik de 70ste verhuisdoos aan
het inpakken ben heb ik jouw oude Radio Noordzee
LP uit 1973 nog eens opgezet en ook een EP uit
1970 van de Engelse uitzendingen van RNI met
ondermeer Bruno Brandenburg en anderen.Ik stop
er weer mee want het is hier zo druk maar muziek
tijdens de verhuizing geeft wel een kick en ook oude
radiofragmenten!’ Bert, sterkte met de verhuizing.
Het laatste het mooiste
DO 17 MEI: Hierbij kan ik exclusief bekend maken
dat de MV Communicator in goede handen is terecht gekomen en momenteel op een niet nader te
noemen plaats in het graafschap Lancashire wordt
opgeknapt om ingezet te worden ter promotie van
het toekomstige radioproject van Music Mann, het
lange golf project dat al enkele jaren geleden werd
aangekondigd. Het schip zal eerst naar het eiland
Mann worden gesleept waar het tijdens de eerste
uitzendingen van het nieuwe station, dat deze zomer waarschijnlijk van start zal gaan, zal worden ingezet. Daarna zal het schip als promotiedoel worden
ingezet. Het schip zal niet alleen een technische
outfit krijgen maar ook de cabines zullen weer worden heringericht. De bedoeling is dat tijdens de eerste periode van uitzendingen het schip verankerd zal
worden op zee en dat voor het eerst echt sprake zal
zijn van een legaal internationaal zeezenderproject.
Voorlopig zullen we, volgens afspraak, details verder
voor ons houden uitgezonderd dat een kleine sluier
wordt opgelicht door twee namen van het deejayteam te
noemen: Emperor Rosko en
Mike Ahearn hebben inmiddels toegezegd van de partij te zijn. Let wel 38 jaar
nadat de anti-zeezenderwet
voor Groot-Brittannië van
kracht werd zijn beide heren weer vanaf een
Voorzitter van het Music Mann
project Robert F. Riding

schip in de omgeving van Britse wateren te beluisteren. De organisatie achter Music Mann, de werknaam
voor het station, heeft niet alleen toestemming gekregen op een platform voor de kust de nodige technische voorzieningen te treffen maar ook aan boord
van de Communicator een zender met een vermogen van 100 kW te gaan plaatsen. De organisatie
heeft zelf ook een internetsite waar men de toekomstige luisteraar op de hoogte wenst te houden:
www.iomib.com. Er is ook een mogelijkheid om als
particulier te investeren en aandelen te komen. Schrijf
voor meer info naar: chairman@longwaveradio.com.
Dank aan ondermeer: Martin van der Ven, Bart van
Peer, Hans Hendriks, Jelle Boonstra, Leen
Vingerling, Dave Miller, Harm Koenders
Samenstelling: HANS KNOT

ZA 5 FEB: Klaas Samplonius wordt per 1 mei aanstaande hoofd van de ledenorganisatie van de TROS.
De benoeming moet volgens de omroep worden gezien in het licht van de zwaardere rol die de vereniging TROS zal gaan spelen. Klaas Samplonius is al
bijna twintig jaar werkzaam voor de TROS in tal van
managementfuncties, zowel bij radio als televisie.
Op dit moment is hij nog hoofdredacteur van de
actualiteitenrubriek TweeVandaag. TROS-voorzitter
Karel van Doodewaerd maakte bekend: ‘Wij zien de
vereniging als de meest geschikte uitvalsbasis voor
nieuwe ontwikkelingen, die door de TROS worden
geïnitieerd. Essentieel daarbij is in dit verband ook
de worteling van onze omroep in de maatschappij.
TROS wil de Nederlandse burgers en hun voorkeur
centraal stellen en met hun invloed tegenwicht geven aan de centralistische en aanbodgerichte tendensen binnen de Publieke Omroep’.
MA 7 FEB: De AVRO overweegt naar de rechter te
stappen om een goede plek in het zendschema te
krijgen voor de serie ER. De omroep is erg ontevreden met de huidige plek van half negen in de avond
op Nederland 3 en wil de serie op de late avond op
Nederland 1 of 2 uitgezonden hebben. Het zou voor
het eerst zijn dat een omroep via een kort geding een
beslissing van een netcoördinator ongedaan wil maken. AVRO-directeur Eggink vraagt zich af: Is de omstreden verplaatsing van ER naar Nederland 3 niet
slechts bedoeld om het kijkcijfer kunstmatig laag te
houden? De omroep had protest aangetekend bij de
Raad van Bestuur van de Publieke Omroep, met name
ook om na te gaan of de netcoördinatoren echt zulke
vergaande bevoegdheden hebben. Maar de klacht is
inmiddels door de raad afgewezen.
DI 8 FEB: De VPRO heeft Connie Palmen uitgenodigd de 18 de editie van Zomergasten te presenteren.
Zij heeft deze uitnodiging geaccepteerd. Connie
Palmen: “Als je vijftig wordt kun je twee dingen doen:
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gaan bungy jumpen of Zomergasten presenteren. Ik
koos voor het laatste. Voor één keer.” Connie Palmen
zal in de periode van 24 juli tot en met 28 augustus
zes Zomergasten ontvangen. Na afloop van iedere
aflevering wordt, net als in 2004, een keuzefilm van
de gast vertoond. De namen van de Zomergasten
2005 worden in het voorjaar bekend gemaakt.
DO 10 FEB: Joop
Daalmeijer (foto) is benoemd tot hoofdredacteur
van
de
Wereldomroep. Samen met de onlangs
benoemde
algemeen directeur Jan
Hoek vormt hij daarmee de leiding van
de
internationale
omroep van Nederland. Als hoofdredacteur krijgt
Daalmeijer de verantwoordelijkheid voor het programmatisch/journalistieke deel van de organisatie. Hij stelt:
‘Mijn hart ligt bij de journalistiek. Het is voor mij dan
ook een uitdaging om het journalistieke proces binnen een innovatief en internationaal opererend bedrijf als de Wereldomroep te leiden. De Wereldomroep
bereikt via onder andere radio, tv en internet een
miljoenenpubliek, door slagvaardig en innovatief in
te spelen op de technologische ontwikkelingen en
veranderende behoeften. Een wereldwijd publiek in
acht talen via verschillende mediaplatforms bedienen, geeft voor mij een nieuwe dimensie aan het
journalistieke metier.’ Algemeen directeur Jan Hoek is
zeer verheugd over de benoeming: “Ik ben blij dat wij
een man met zowel een enorme journalistieke ervaring als met kennis van en visie op de crossmediale
toekomst aan de Wereldomroep hebben kunnen binden. Wij spelen al jaren in op de in het recente WRRrapport gemaakte analyse dat inhoud en doelgroepen belangrijker zijn dan mediumtype.” Joop
Daalmeijer stapte in 1972, na eerst zijn loopbaan als
schrijvend journalist te zijn begonnen, in de televisiewereld. Hij werkte dertien jaar bij de VARA. In 1985
stapte hij over naar Veronica, waar hij in 1990 directeur werd. Daarna werkte hij bij HMG, Filmnet en
Canal+. Sinds 1998 is hij als netcoördinator voor Nederland 1 bij de Publieke Omroep aan de slag gegaan, alvorens in 2000 in dezelfde functie van net te
wisselen naar Nederland 2.
VR 11 FEB: Het Commissariaat voor de Media geeft
het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en
de Nederlandse Moslimraad (NMR) tot 21 februari de
gelegenheid een gezamenlijke zendtijdaanvraag in
te dienen in het kader van de zendtijd voor kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke
grondslag (artikel 39f Mediawet). Deze aanvraag dient
afkomstig te zijn van een nieuw op te richten stichting
met een paritair samengesteld bestuur van leden uit
de kring van het CMO en van de NMR, onder leiding
van een onafhankelijke bestuursvoorzitter. De zendtijd die de stichting krijgt toegewezen wordt in een
fiftyfifty verhouding geoormerkt voor de twee oprich-
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ters. In programmatisch opzicht zijn die daarmee
geheel vrij, maar op facilitair gebied dient te worden
samengewerkt, onder meer in de vorm van een gezamenlijke financiële administratie en gezamenlijke
huisvesting. De hoeveelheid voor de Islam beschikbare zendtijd was eind december 2004 al vastgesteld, tegelijk met de zendtijdtoewijzing aan de overige zes 39f-instellingen. Op 1 maart neemt het Commissariaat een beslissing over de zendtijdtoewijzing
ten behoeve van de Islam. De beslissing over de
aanvraag van een derde Islamitische organisatie, de
Samenwerkende Islamitische Koepel (SIK), is tegen
de achtergrond van de gewenste oprichting van een
nieuwe stichting aangehouden.
ZA 12 FEB: Het reclameblok STER+Cultuur, het
reclameblok voor de cultuur op de publieke omroep
in de STER blokken, heet vanaf vandaag Cultuur.tv.
De nieuwe naam geeft meteen de verandering weer,
want cultuur.tv verbindt cultuur met zowel televisie
als internet. Via de website cultuur.tv kan de kijker
door middel van spots, links, films, banners meer
informatie over culturele evenementen en de culturele afzender vinden. De nieuwe naam weerspiegelt
tevens tal van inhoudelijke veranderingen. Qua vormgeving heeft het blok een facelift gekregen. En de
spots kunnen nu, naast de traditionele 7 seconden,
tevens in 10 of 12 seconden worden uitgezonden.
Extra aandacht wordt besteed aan de Cultuurspots.
Door middel van filmmateriaal, animaties, voice-over
en muziekfragmenten is iedere Cultuurspot aantrekkelijk en opvallend. Tenslotte wordt een nieuwe, zowel voordelige als praktische prijsstelling gehanteerd, waarbij in
één oogopslag duidelijk is wat een televisie/internet campagne in Cultuur.tv
kost. Cultuur.tv wordt dertien maal per week uitgezonden op Nederland 1 en 3 en bereiken daarmee
een landelijk miljoenenpubliek met een hoge interesse in kunst en cultuur.
ZA 12 FEB: Rudi Koot hoorde vanmiddag rond half
vier een test op 1602 kHz waarbij muziek en
Nederlandstalige presentatie werd gehoord. Hij dacht
meteen aan de frequentietoewijzing aan Sietse Brouwer en de zijnen en dus gingen we op onderzoek uit
hetgeen het volgende antwoord van Sietse genereerde: ‘Wij gaan in principe pas weer testen als we
de definitieve opstelplaats gereed hebben. De aanvraag bouwvergunning bevindt zich in de laatste fase.
Het begint een beetje op het verhaal van Paul Rusling
te lijken. De licentie en het station is een ding, maar
een plek waar je de handel neer mag zetten is wat
anders. We hoeven helemaal geen milieuvergunning,
maar toch maken mensen bezwaar tegen aspecten
van storing en gezondheid. Bij een aanvraag bouwvergunning uiteraard volkomen irrelevant, maar elk
bezwaar moet wel behandeld worden en formeel
afgewezen. Dat kost sloten tijd [en geld].’
WO 16 FEB: De redactie van het tijdschrift Must zal
een kort geding aanspannen tegen de STER. Men

eist dat het reclamebedrijf twee spotjes voor het derde nummer van het Tijdschrift uitzendt. De STER heeft de reclamespot geweigerd omdat beschuldigingen aan het adres van
wijlen prins Bernhard te ver zouden gaan. Seksueel gedrag
van de eens 56-jarige Prins met een 19-jarige vrouw zou
worden vergeleken met moreel aan pedofilie grenzend gedrag. Zelden wordt er door de STER een spot geweigerd.
Men claimt schade als gevolg van het niet uitzenden van de
spot door de STER.
DO 17 FEB: De landelijke commerciële en publieke omroepen overtraden in 2004 verschillende regels op het gebied
van reclamezendtijd op televisie. Het wettelijke maximum
van 12 minuten reclame per uur werd overschreden. De zogenaamde telewinkelblokken duurden te lang, er zat minder
dan de voorgeschreven 20 minuten tussen de programmaonderbrekende reclameblokken. En films werden onjuist onderbroken of reclameblokken waren niet voldoende herkenbaar. Dat heeft het Commissariaat vastgesteld op basis van in
september, oktober en november 2004 uitgevoerde controles
in het kader van het reguliere toezicht op naleving van de
Mediawet. In totaal is een bedrag van 243.000 euro aan
boetes aangekondigd. De totale boete die de Publieke Omroep voor de netten 1, 2 en 3 boven het hoofd hangt bedraagt 108.000 euro. De commerciële stations SBS6, Net5,
Veronica, TMF en Yorin mogen in totaal een boete van
135.000 euro tegemoet zien. Tijdens hoorzittingen in de
maand maart kunnen de verschillende organisaties zich nog
verweren voordat de boete definitief wordt opgelegd. RTL 4
en 5 vallen buiten de mand omdat ze onder de regels van
Luxemburg vallen.

een
etherfrequentie
in
Friesland,
waarna diverse
k a b e l frequenties in
vooral Noord
Nederland aan
het luisterbereik
zal worden toegevoegd.
MA 28 FEB: Linda de Mol zal meteen vanaf
de start in augustus te zien op het nieuwe
televisiestation van John de Mol. Met de overstap komt een einde aan een arbeidsrelatie
van 20 jaar tussen Linda en de publieke
omroep TROS. Linda de Mol wordt een belangrijk gezicht bij het station van John de
Mol. Op het ogenblik wordt hard gewerkt aan
de verschillende programmaformules, die
deels door Linda gepresenteerd zullen worden. Ze maakt de overstap naar Talpa Media
omdat ‘het avontuur van iets nieuws’ haar
trekt. Bovendien beschouwt ze het als een
uitdaging die ze samen met haar broer aangaat. De komende maanden dient Linda de
Mol haar contract met de TROS gewoon uit.

MA 21 FEB: AB en TF1 hebben in
Monte Carlo een akkoord bereikt met
de groep Pathé rond de verkoop van
Télé Monte Carlo (TMC). TF1 en AB
zijn voortaan elk voor 40% eigenaar
van TMC. De resterende 20% blijft in
handen van het prinsdom Monaco, zo stelt AB in een communiqué. Met hun kennis op het vlak van gratis televisie
willen beide groepen van TMC een topstation maken. TMC
is een familiestation dat vooral fictie, film en informatieve
programma’s aanbiedt. Het signaal wordt via kabel en satelliet verdeeld en bereikt zo’n 13 miljoen mensen
DO 24 FEB: Het programma ‘40 jaar Top 40’ zal op zondagavond 6 maart als gast Willem van Kooten hebben, een
programma dat reeds is opgenomen. In deze vier uur durende show praat presentator René van Kerk met Joost den
Draaier over zijn loopbaan binnen de radio-industrie. Uitgebreid zal worden ingegaan op de zeezendertijd bij Radio
Veronica en Radio Noordzee en tevens worden natuurlijk zijn
activiteiten bij de publieke omroep belicht, evenals zijn betrokkenheid bij de introductie van de meest geliefde hitlijst
van Nederland, nu meer dan veertig jaar geleden. De uitzending vindt plaats tussen zes en tien uur in de avond.

Linda en John de Mol in de jaren ‘80

VR 25 FEB: Op 1 maart aanstaande zal de opening van het
nieuwe radiostation RadioNL plaats vinden, hetgeen zal gebeuren met het nummer ‘Waanzin’ van de nieuwe Nederlandstalige CD van de Volendamse formatie BZN. Leden van de
groep zullen in de studio aanwezig zijn. De slogan van Radio NL zal ‘Ik luister Hollands’ worden. Karel van Cooten zal
alle jingles voor het station inspreken. Men gaat van start via

WO 2 MAART: Opgeblazen sneeuw op binnenwegen van Noord Nederland maakt de
wegen totaal onbegaanbaar. Snelwegen zijn
mondjesmaat te bereiken en daarnaast valt
er binnen een paar uren meer sneeuw dan
ooit eerder in de afgelopen vijftig jaren.
Jeroen van Inkel is één van de tienduizen-
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den die onderweg naar het werk forse achterstand
oploopt in zijn verbindingstijd naar zijn werkplek. Oplossing is het live vanuit zijn auto presenteren van
het programma. Maar oh je, hij vergeet de regels en
presenteert niet hands free zijn programma. De politie, als altijd op de loer, geeft hem een bekeuring
voor deze overtreding. Een bekeuring is volledig terecht, alleen had het veel hoger moeten zijn daar
zijn salaris gigantisch is en hij zeker als presentator
een voorbeeldfunctie heeft.
WO 2 MAART: Maar het kan allemaal nog veel erger.
Mijn morgen begint altijd met het geluid van Radio
2, waarnaar we vanaf kwart voor zeven luisteren. Lekkere muziekjes, maar een steeds meer storende presentator die niet weet hoe hij soms de werkelijkheid
van de fictie moet onderscheiden; zijn lesje niet goed
heeft geleerd en bovendien er zeer regelmatig naast
zit met de gedraaide muziek. Je vraagt je af hoe de
redactie van het programma van VARA’s Ontbijtshow
is samengesteld. Deze ochtend is de sneeuw in Nederland natuurlijk het belangrijkste onderwerp, dat
telkens in het programma terugkeert. Een vaste verslaggever is altijd onderweg en men meldt dat de
verkeerssituatie in Noord Nederland bijzonder slecht
is als men overschakelt naar de vaste presentator
voor een verslag. Dan denk je aan Heerenveen, St
Jacoba Parochie, Stedum, Bedum, Appingedam, St.
Annen of de Rijksweg naar Zuidwolde in de provincie Groningen. Nee, de VARA laat zelfs Lelystad,
zo’n 25 kilometer van Hilversum, vandaag in het noorden liggen. Beschamend!
DO 3 MAART: Feest, want de fans van ER kunnen
opgelucht ademhalen. De ziekenhuisserie wordt
vanaf zondag 13 maart aanstaande om 20.55 uur bij
de AVRO op Nederland 2 gecontinueerd. Op vrijdag
28 januari jl. werd deze populaire Amerikaanse serie, die in Nederland al tien jaar door de AVRO op de
buis wordt gebracht, onderbroken in verband met een
tijdelijke programmawisseling op Nederland 3. Deze
onderbreking van zes weken leverde vele duizenden
boze telefoontjes, brieven en e-mails van de vele
trouwe ER kijkers op, die het geschipper met de
uitzendtijdstippen en- dagen meer dat zat waren én
zijn.
DO 3 MAART: De Publieke
Omroep (PO) wil met een
verscherpte profilering van
Nederland 1, 2 en 3 én
nieuwe programma’s zoveel mogelijk kijkers vasthouden. In plaats van de
gebruikelijke jaarlijkse vernieuwing van zo’n 25 procent van de programma’s , moet binnen anderhalf
jaar ongeveer de helft van het uitzendschema zijn
vernieuwd, zegt Ruud Bierman van de raad van bestuur van PO. Welke programma’s sneuvelen en welke
daarvoor in de plaats komen, kan Bierman niet zeggen. Zeker is wel dat Nederland 2 vanaf dit najaar
ingrijpend zal veranderen door het verdwijnen van
de eredivisie naar het nieuwe station van John de
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Mol. Voorts vindt de raad van bestuur dat de publieke
omroep meer mogelijkheden moet krijgen om geld
binnen te halen door uitbreiding van de reclamezendtijd, extra sponsoring en nieuwe vormen van
publiekprivate samenwerking, bijvoorbeeld met
krantenuitgevers.
DO 3 MAART: Veel is er al van mening verschild over
de toekomst van de digitale radio en televisie. De
tegenstanders van de invoering krijgen weer een
beetje hoop nu bekend is geworden dat de Finse
publieke omroep YLE zal stoppen met hun digitale
diensten, omdat er te weinig vraag naar is. Digital
Audio Broadcasting kwam in 1997 naar Finland met
als doel programma’s aan te bieden op een traditioneel radiotoestel via slechts één antenne.
VR 4 MAART: Twee moslimorganisaties gaan samenwerken in een nieuwe stichting die de zendtijd voor
moslimprogramma’s gaat verdelen. Dat hebben de
twee organisaties, de Nederlandse Moslim Raad
(NMR) en het Contactorgaan Moslims en Overheid
(CMO), bekendgemaakt. De moslimzendtijd is nu nog
in handen van de NMR, die daarvoor de Nederlandse
Moslim Omroep (NMO) in het leven riep. Onlangs
beoordeelde het Commissariaat voor de Media opnieuw de zendtijd voor godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen, maar kon tussen de twee
moslimorganisaties geen keuze maken wie de zendtijd zou moeten krijgen. De mediawaakhond vroeg
daarop aan de NMR en CMO om te gaan samenwerken in een nieuwe stichting die technische faciliteiten moet gaan delen. Wel kunnen beide organisaties gescheiden omroepen in het leven roepen of
behouden.
DO 10 MAART:
Nederlandse kinderen drinken veel te veel alcohol.
Zij zien ook veel alcoholreclame. In 2004 werd ruim
de helft van de reclameboodschappen voor alcoholhoudende drank (55%) uitgezonden voor 21.00 uur ’s
avonds, wanneer veel kinderen tv kijken. Om te voorkomen dat kinderen te veel alcoholreclame zien wil
STAP dat de Nederlandse radio, tv en bioscopen tot
tenminste negen uur in de avond vrij zijn van alcoholreclame.
ZA 12 MAART: De bonden en de werkgevers hebben
een principeakkoord bereikt voor een nieuwe CAO
binnen de publieke omroepen. De leden moeten het
akkoord nog goedkeuren. In het akkoord wordt ondermeer gesproken over een structurele loonsverhoging
van 0,5% per 1 april 2005 over het 1e halfjaar van
2005, en een eenmalige uitkering van 1/4% van het
jaarsalaris. Ook krijgt 90% van de contractanten van
structurele programma’s na een jaar een vast contract en krijgt 60% van de medewerkers aan tijdelijke
programma’s een vast contract na 1 jaar. Ook komt er
een vertrekvergoeding voor tijdelijke contractanten.
MA 14 MAART: Hans Laroes, hoofdredacteur van het
NOS Journaal, is met ingang van vandaag benoemd
tot hoofdredacteur van alle nieuwsredacties van de
NOS. De nieuw te vormen multimediale nieuws-

afdeling bestaat uit de huidige nieuwsafdelingen van het Journaal, NOS Actueel,
het Radio 1 Journaal, het NOS Radionieuws,
Met het Oog op Morgen en de nieuwsredacties van NOS Internet en Teletekst. Door
zijn benoeming wordt Laroes journalistiek
eindverantwoordelijk voor de gehele nieuwsvoorziening van de NOS. De bundeling van
de nieuwsredacties past in het beleid van de
NOS om zijn nieuwsaanbod via zoveel mogelijk informatiedragers (multimediaal) aan
een zo groot en breed mogelijk publiek aan
te bieden. Verder meldt het ANP dat de komende maanden de multimediale nieuwsafdeling van de NOS verder wordt ingevuld
met de benoeming van adjunct-hoofdredacteuren, chefs, eindredacteuren en redacteuren. Naar verwachting verhuizen in oktober
alle NOS nieuwsprogramma’s naar
de derde verdieping in het Videocentrum op het
Mediapark, die op
dit moment wordt
omgebouwd tot
zogenoemde NOS
nieuwsvloer. Hans
Laroes (49) is sinds
3 juli 2002 hoofdredacteur van het NOS Journaal. Vanaf 1988
werkte Laroes (foto) in diverse functies bij het
NOS Journaal. Eerst als verslaggever/presentator bij de Haagse redactie van het Journaal, later in Hilversum waar hij in juli 1997
adjunct-hoofdredacteur werd.
MA 14 MAART: Rik Siere (43) is per 1 april
2005 benoemd als hoofd Communicatie en
lid van het Managementteam van de AVRO.
Hij volgt Ad Everaars (54) op, die de functie
op interim-basis vervulde sinds januari 2004.
Rik Siere werkte als account director bij Bennis Porter Novelli, een adviesbureau op het
gebied van in- en externe communicatie in
Amstelveen. Hij adviseerde daar diverse opdrachtgevers en gaf daarnaast leiding aan
de afdeling Corporate Communicatie. Siere
volgde een postdoctorale opleiding Communicatie en Voorlichting aan de Rijksuniversiteit Utrecht en studeerde Cultuur, Organisatie
en Management aan de Vrije Universiteit
Amsterdam.
WO 16 MAART: Per flitsende ansichtkaart
meldt abonnee Henny Meijner uit Warnsveld
ons dat de 702 en de 855 kHz in Duitsland
sinds kort worden gebruikt voor ‘Truck Radio’.
Gebruikte zenders staan in respectievelijk
Jülich en waarschijnlijk Berlin-Britz. En dan
nu flitsend langs de Duitse wegen.
MICHEL VAN HOOFF EN HANS KNOT

M

oet de publieke omroep VRT zich zorgen beginnen te
maken over haar financiering? Het is een vraag die
zich langzaam manifesteert nu de Europese Commissie niet
minder dan drie Europese landen tegelijk heeft gevraagd
hun wijze van financiering van hun respectievelijke openbare omroepen over een andere boeg te gooien. ‘Slachtoffers’ van dienst zijn Nederland, Duitsland en Ierland. De
Europese Commissie besluit zoiets niet zomaar, daarvoor
waren diverse klachten nodig die tot onderzoek leidden.
Daaruit zou zijn gebleken dat de manier van budgettering
van de publieke omroepen in die landen niet langer overeen zou stemmen met de geldende regels in Europa. Dat
de VRT buiten schot bleef is vooral te danken aan het feit
dat de Vlaamse klager van dienst, de VMMa, pas later haar
dossier heeft overgemaakt aan de Europese Commissie. Dat
de VRT niet buiten schot blijft is een evidentie, wel kon
Commissiewoordvoerder Jonathan Todd nog niet aangeven wanneer dit dossier klaar zou zijn.
Overeenkomsten
Wel kon hij aangeven dat er veel overeenkomsten waren
met de drie landen die nu op de vingers getikt werden. Het
komt er voor het geviseerde trio momenteel vooral op aan
om een meer duidelijke boekhouding voor te leggen waardoor het verschil tussen openbare opdracht en nevenactiviteiten duidelijker wordt. Ook mogen openbare dienstactiviteiten niet langer buitensporig gecompenseerd worden. Opvallend is dat de internetactiviteiten van openbare
omroepen deel uitmaakten van het onderzoek en van aanbevelingen. De Nederlandse en de Duitse nationale omroepinstellingen mogen er websites en online activiteiten op na
houden, maar niet zij zelf mogen bepalen wat die behelzen. Dat moet duidelijk in de verbintenissen met hun overheden afgelijnd worden.
Eerder andere landen
De opmerkingen de van Europese Commissie hebben voor
de drie betrokken landen geen onmiddellijke gevolgen.
Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben nog even de tijd
om zich te verdedigen en meer bijkomende uitleg te geven.
Intussen zal de Europese Commissie voorstellen overmaken
om de financiering in het vervolg beter in overeenstemming
te brengen met de Europese regels. Houden de landen zich
daaraan, dan worden de dossiers gesloten zonder verdere
gevolgen. Het huidige trio ‘berispen’ is een vervolg op eerdere bemoeienissen van de Europese Commissie aangaande
publieke omroepen. Eerder werden zowel Italië, Spanje,
Frankrijk als Portugal gevraagd om hun manier van financieren in overeenstemming te brengen met de beginselen
van het Europese verdrag. Minister van media Geert Bourgeois kondigde onlangs in het Vlaams Parlement aan dat er
tussen de federale regering, gemeenschappen en gewesten
een consensus is bereikt over de efficiëntie van het BIPT,
het bekende controleorgaan van de Belgische ether.
REDACTIE RADIOVISIE
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I

n het boek van Thomas Riegler worden de zegeningen beschreven van DAB ontvangst. Immers, de
Europese Unie wil voor het jaar 2010 af van analoge
radio-uitzendingen op AM en FM. Volgens de DAB
fanatici is de geluidskwaliteit van DAB aanzienlijk
beter dan dat van FM (minders storingsgevoelig, geen
geruis en geknetter). Bovendien heeft een DAB zender 90% minder vermogen nodig dan een FM zender. Je kunt meer zenders op de middengolfband
DAB kwijt dan op de FM band. Bovendien kan je in
DAB de kwaliteit van het uitgezonden signaal bepalen: hoogste kwaliteit voor klassiek, iets minder voor
popmuziek, nieuws in mono en zo zijn er nog meer
voorbeelden opsombaar.

Dat is de theorie. Maar dan gaan we
naar de praktijk zoals door mij onlangs ervaren. Ik was op zoek naar
een nieuwe cd speler. Ook al een
hele toer tegenwoordig om die te
vinden in de vakzaken. Ik slaagde
echter, na lang zoeken, bij firma
Zwolsman in Amsterdam. In de etalage van deze
ondernemer stond ook een DAB ontvanger en enthousiast vroeg ik aan de verkoper om een demonstratie. Zijn antwoord was meer dan verrassend te
noemen: “Meneer, dit is volkomen onmogelijk. U hoort
niets uit het apparaat. Dat komt omdat de DAB zender in Amsterdam stoort op de frequentie van RTL 5.
De zendsterkte van DAB in Amsterdam is nu zo laag,
dat we hier in de Clercqstraat helemaal geen DAB
signalen kunnen ontvangen”. Zo wordt je als nieuwsgierig consument dus direct afgestraft als je eindelijk
ergens een DAB ontvanger in de verkoop ziet.
Het ligt in de bedoeling van het kabinet om uiterlijk
in 2010 DAB volledig te introduceren in Nederland.
Tezamen met de andere omliggende landen stappen we dan langzaam maar zeker af van AM en FM.
Het nadeel van AM kennen we allemaal, het nadeel
van FM kennen we, onbewust, ook: grondruis en
slechte kanaalscheiding. Bij DAB behoren ruis en
geknetter tot het verleden (wat er niet bij verteld wordt
is dat de geluidskwaliteit niet altijd optimaal is omdat het station kan kiezen voor een bepaalde kwaliteit). Classic FM zal kiezen voor 192 kilobyte per sec,
een popstation voor 160 kb per seconde en een station dat in mono uitzendt voor 96kb per seconde. Het
voordeel van DAB is dat je het station eenmaal programmeert en het dan geregistreerd blijft in het toestel.
Als je een Brits station hebt opstaan, wordt er om het
kwartier ‘halleluja’ geroepen over DAB. DAB is zo
mooi, zo fijn, geen mens kan er buiten. De werkelijkheid is dat diverse stations wel in DAB uitzenden,
maar de consument klaagt steen en been over de
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geluidskwaliteit. Wel is men aanzienlijk verder met
de invoering van DAB dan in Nederland, waar nu
slechts de publieke omroepen en sinds kort ook een
nieuwsstation in DAB uitzenden. Slechts 5-10% van
de Engelse consumenten is overgegaan tot de aanschaf van een DAB toestel. Ik ben bang dat in
Nederland nog geen promille een DAB toestel
heeft. Laatst zag ik er ook
een paar staan in De Bijenkorf in Amsterdam. De
verkoper had zelfs niet eens van DAB gehoord! In
Engeland maakt men zich toch zorgen omdat de
concurrentie van Ipod (zo’n miniatuur mp3 apparaatje
met lullig luidsprekertje) een grote concurrent is van
de DAB ontvanger omdat de jeugd niet meer naar
radio luistert maar uitsluitend zijn of haar muziek
downloadt. DAB wordt vooral omarmt door zogenaamde ‘niche stations’. De Ipod bezitter luistert echter alleen naar radio als een voor hem of haar zeer
populaire presentator on air is. Men heeft in Engeland berekend dat in 2008 ongeveer 13 miljoen DAB
toestellen verkocht zullen zijn en dat getal komt overeen met een penetratiegraad van 30% van alle huishoudens. Er is dus ook in het vooruitstrevende Engeland nog een verre weg te gaan! In Duitsland heeft
men al een autoradio ontwikkeld waar je, behalve
naar de AM/FM en DRM ook naar de Ipod kan luisteren. In Canada zendt men inmiddels ook via DAB uit,
echter de grote publieke belangstelling blijft ook daar
uit.
DRM, hetgeen staat voor Digital Radio Mondiale is
eigenlijk digitale AM. De geluidskwaliteit komt overeen met FM. Voordeel is geen fading. Nadeel is dat
DRM een iets mindere geluidskwaliteit zal hebben
dan DAB. In Nederland heeft Radio 10 getest met
DRM. Radio Luxemburg op 1440 kHz zendt tegenwoordig in DRM uit. In een Brits blad las ik dat er nu
een gecombineerde DRM/DAB ontvanger op de markt
gaat komen en zo rond Kerst 2005 in de winkels zal
liggen.
R0B OLTHOF

Het record dat geen record werd
Dave Plotkin had er zich zoveel van voorgesteld na
zijn vermeende wereldrecord platendraaien. Hij zou
plaats nemen in het prestigieuze Guiness Book of
World Records. Dave is een 25 jarige deejay verbonden aan het universiteitsstation WPRK in Florida.
Liefst 110 uur en drie minuten draaide hij onafgebroken de muziek en dacht daarmee het bestaande record te hebben gebroken. Feest werd er gevierd en
de officiële papieren ingediend bij de organisatie.
Weken later kreeg hij het bericht dat het record niet
zou worden gehonoreerd omdat in 2003 in Sri Lanka

Dave Plotkin

door Arulanantham Suresh Joachim in Sri Lanka het
record op 130 uur was gezet. Dit was echter nog niet
opgenomen in de database en dus had Dave vooraf de
verkeerde informatie gekregen. Door zijn ‘record’ had
Plankin wel 17.000 dollar voor een goed doel bijeen
gebracht en als nieuw doel heeft hij zich gesteld het
volgende jaar een nieuwe poging te doen waar hij dan
zal gaan voor een verbetering naar 144 uur.

jonge echtgenote Tamara. John Glenn, de eerste
Amerikaanse ruimtevaarder, begeleidde hen en liet
het duo ondermeer de Freedom 7 zien, een toestel
van waaruit astronaut Shepperd de eerste sprong
in het heelal dan wel een ruimtewandeling maakte.
Veel publiciteit trok het bezoek en men wilde de
Rus zoveel mogelijk laten zien, waaronder een filmvoorstelling van The West Side Story, een film waarmee dat jaar een Oscar werd gewonnen. Gherman
Titov was al eerder vanuit Amerika uitgenodigd om
vooral Cape Canaveral te bezoeken, waarop hij
niet was ingegaan. Na aankomst hebben zijn gastheren vele malen het verzoek herhaald maar hij
zou de Amerikaanse ruimtevaartbasis niet bezoeken. Dit zeer tegen de zin van de Amerikaanse
autoriteiten in, die wereldwijd hadden willen
stunten met verslaggeving van het bezoek.

Aantal stations Amerika
Een recente telling van de in Amerika actieve radiostations geeft aan dat er 2533 educatieve dan wel public
radio stations actief zijn in de VS. Het aantal AM stations staat op 4774 terwijl de commerciële FM stations
een totaal van 6218 haalt. Bij elkaar opgeteld heeft
het land momenteel 13.525 radiostations.
RENE BURCKSEN EN JAN HENDRIK KRUIDENIER

W

elkom in een nieuwe aflevering vol met herinneringen aan het jaar 1962, waarin ondermeer door
de toenmalige Koningin Juliana tezamen met haar
gemaal Prins Bernhard het zilveren huwelijksfeest werd
gevierd. Charles Aznavour vertelde
zijn fans over een tot op dat moment geheime zoon en Harold
MacMillan, een groot staatsman,
begon in Engeland zijn macht te
verliezen. In Nederland was er een
zeer populair programma op de radio, dat gepresenteerd werd door
Dick Duster. Hans Knot neemt u in
zijn ‘Muziek, media- en andere herinneringen’ mee terug naar 1962.

Soms denk je wel eens terug aan al het lekkere dat
in die jaren werd geboden. Zo herinner ik me opeens de speciale koekjes met krentjes erin die waren te krijgen van het merk ‘Verkade’. Verpakt waren
ze in een doosje met tien vakjes en voorzien van
knisperend papier in de kleur rood. Daarnaast ondermeer ‘Café Noir” en ‘Lange Vingers’. Terecht dat
het advertentiebureau achter de onderneming de
producten van Verkade aanprees als ‘daadwerkelijk
onweerstaanbaar’ en dat alles afkomstig uit
Zaandam. Op de Duitse televisie, wij hadden het

In Amerika was er allereerst een
opmerkelijk nieuwsitem toen
Gherman Titov, de Russische
kosmonaut, een bezoek bracht en
daarbij werd vergezeld door zijn
John Glenn (l.) en Gherman Titov
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een relatie had met een jonge danseres, hetgeen de nodige
gevolgen zou hebben. De danseres raakte in verwachting en
Charles Aznavour jr. werd geboren in 1950. De danseres wilde
de jongen alleen opvoeden en sloeg elk aanbod van de
zanger af om de opvoeding mee te verzorgen en te financieren. Ze leefde in betrekkelijke armoede en kon op een bepaald moment de opvoeding niet meer aan waarna Aznavour
sr. zijn zoon in zijn gezin opnam en verder verzorgde.

geluk een signaal te kunnen ontvangen via
de steunzender ‘Aurich’ even over de Duitse
grens, keek je ook naar de reclame en wat
me direct te binnenschiet zijn de klinkende
reclames voor ‘4711’ eau de Cologne en voor
een drankje dat werd aangeprezen door een
persoon met een bijzondere warme en tevens donkere stem. ‘Asbach Uralt’, een product
dat ook in de Nederlandse dagbladen werd
aangeprezen als een ultieme belevenis.
Ook wat mededelingen uit het land der Nederburen in 1962. Allereerst werd bekend gemaakt dat het wel goed zat met de Rijkswacht. Per dag werden er gemiddeld 30 auto’s in België gestolen, waarvan liefst 29 door
de Rijkswacht werden terugbezorgd bij de
rechtmatige eigenaren. En men hield van
statistieken want er werd ook bekend gemaakt
dat het land liefst 300.000 beoefenaars had
van ‘caravanning’, ofwel regelmatig een camping bezochten. Op de 37 ste aflevering van
‘Foor van Handel en Industrie’ die te Rijssel
werd georganiseerd, hield men van extreme
uitersten. Men stelde de kleinste en tevens
de grootste motorfiets van dat moment ten
toon.
De Franse zanger Aznavour maakte in Europa al enige jaren succesvolle optredens en
had zijn privé-leven altijd zoveel mogelijk
gescheiden van zijn artistiek bestaan gehouden. Wel was in de loop der jaren uitgelekt
dat hij twee huwelijken achter de rug had en
dat hij opnieuw op één van de vrouwen,
Evelyne, verliefd was geworden en zich met
haar had verloofd. Van Patricia had hij een
dochter van 18 jaar. In 1962 werd echter bekend dat hij tijdens zijn huwelijk met Evelyne
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In Groot-Brittannië was sinds het verlopen van de Tweede
Wereldoorlog geen enkele premier zo lang aan de macht
geweest als Harald MacMillan. In 1962 had hij er al vijf jaren
op zitten, terwijl zijn politieke partij, The Torries (Conservatieven), al zelfs 10 jaar ononderbroken aan de politieke macht
was. 1962 gaf een leeftijd van 68 jaar voor MacMillan. Vitaal
en gezond en tijdens zijn ambt als premier was hij geen dag
ziek geweest. Hij was de man van de legendarische uitspraak
uit 1959: ‘Wij hebben het nog nooit zo goed gehad’. Engeland beleefde een grote periode van voorspoed en op grond
hiervan behaalde de Conservatieve Partij dat jaar een klinkende overwinning op de Arbeiderspartij Labour en een kleine
groepering Liberalen. De drie jaren erna veranderde er echter veel en bleef men economisch gezien behoorlijk achter
op andere landen. Zo ging de productie in West-Duitsland in
1961 omhoog met 7,6%, terwijl in Frankrijk een percentage
van 4.3% werd gehaald. Nederland zat ook redelijk goed met
een verhoging van 5%. Engeland haalde echter niet meer
dan 3% hetgeen een absoluut dieptepunt was in de loopbaan van Harold MacMillan. Het leverde het land een
begrotingstekort op van 250 miljoen gulden, hetgeen een
enorm bedrag was voor die tijd.
Tussentijdse lokale verkiezingen wezen uit dat de populariteit van de Torries tanende was. Lokaal ging het aantal stemmen op de partij in Blackpool van 15.857 naar 973. In een
ander district, Derby North, ging men van 22.112 naar 7502,
hetgeen deed lijken dat bij de daarop volgende landelijke
single uit 1962

gemaakt dat 20 mei zal gestart worden.
Het schip, dat thans in het Willemsdok in
gereedheid wordt gebracht, zal voor de
kust bij Blankenberge ankeren. De Maatschappij heeft ook haar tarieven bekend
gemaakt. Zo zal een publicitaire spot van
10 seconden 500 Franken kosten. Een
concert van 15 minuten 4500 Franken.
Voor de zondagen worden de tarieven
met 25% verhoogd. Alle opdrachten dienen vooraf te worden betaald. In de overeenkomsten staat verder dat, in geval van
gedwongen stopzetting van de zender,
om welke reden dan ook, het recht voorbehouden wordt, de niet gedane uitzendingen op een later te bepalen datum te
doen plaatsvinden.’ Het zou echter tot in
oktober 1962 duren alvorens de uitzendingen echt van start gingen.

MacMillan voor de microfoon

verkiezingen zeker een einde zou komen aan de Conservatieve
leiding van het land. MacMillan zelf probeerde de glorie erin te
houden en bij aankomst op het vliegveld van Heathrow, na een
bezoek aan Amerika, wilde hij het volk via de BBC toespreken.
Helaas, de microfoonverbinding was niet goed aangesloten. Een
inzicht op de toekomst? De toekomst was bitter te noemen mede
door het Christine Keeler/Profumo schandaal, een opname in
het ziekenhuis en het aftreden van MacMillan. Maar dat was een
jaar later in oktober 1963.

In de maand mei 1962 was er in de kranten te lezen dat het voortbestaan van
Radio Veronica werd bedreigd: ‘De Raad
van Europa in Straatsburg en enige
overheidsinstanties zullen maatregelen
gaan treffen, waardoor illegale commerciële radiostations tot ondergang gedoemd zijn. De regering van de Scandinavische landen heeft per 1 augustus
reeds een zendverbod opgelegd aan de
drie drijvende radiostations Merkur, Nord
en Sud (moest Syd zijn). België heeft
inmiddels aangekondigd streng te zullen optreden tegen de medewerkers van
illegale zenders. Ook in Nederland is een

Rechts: De Uilenspiegel; rechtsonder: Georges de Caluwé

Bij onze benedenburen was er ook in het belichte jaar
al lang de taalstrijd tussen Wallonië en Vlaanderen
ofwel het Frans en Vlaams. Wereldwijd werd er wel
over gepubliceerd en kreeg men volop aandacht, maar
dat er zelfs een televisieploeg vanuit Canada zou
overkomen om beide partijen aan het woord te laten,
had men binnen de twee strijdende partijen nooit
verwacht. Maar België stond niet alleen als het ging
om taalstrijd. In Moldavië, onderdeel van het toenmalige USSR, werd geluid van de programma’s van
de televisie via twee verschillende geluidskanalen uitgestraald. Eén bracht het signaal in het Russisch, de
ander in de Moldavische taal. De Russen volgden
daarmee een systeem dat al jaren in Algerije in gebruik was. Ook daar maakte men gebruik van twee
kanalen. Één voor doorgifte van de Arabische en één
voor de Franse taal.
In de maand mei kwam ook in de publiciteit dat er
voortgang was in de plannen tot het brengen van een
zeezender voor de Vlaamse kust. Op 14 mei was in
‘De Post’ het volgende bericht te lezen: ‘De Maatschappij die de publiciteit zal uitbaten van de drijvende zender Radio Uilenspiegel, geleid door de old
timer van 4Edm Georges de Caluwé, heeft bekend

19

wet op komst waardoor medewerkers van Radio Veronica strafbaar
zullen zijn. Een commissie, waarin vertegenwoordigers van het
departement van Justitie en Verkeer en Waterstaat zitting hebben,
werkt momenteel aan dit wetsontwerp, dat Veronica het uitzenden
onmogelijk maakt’. Let wel mei 1962 en het zou nog 12 jaar en 3
maanden duren alvorens er echt een eind aan Radio Veronica als
zeezender zou komen.
Paul Vandenbussche, directeur-generaal van de BRT
in ‘62

Nu we het toch over de maand mei
hebben even een blik op een aantal
televisieprogramma’s dat er bij de
BRT was te zien. ‘Herfst in New York’
was een van origine Amerikaans toneelstuk in een Nederlandse bewerking van KRO-vertaalster Nel Bakker.
De originele titel luidde ook anders
namelijk ‘Catch a falling star’ en was
geschreven door Sidney Caroll. Het
toneelstuk draaide om een oude actrice die leeft in een wereld vol herinneringen. ‘Als haar plotseling weer
een rol wordt aangeboden gelooft
Julie in een comeback’. Het heimwee naar de planken en het
publiek werd weer levendig en ze stemde toe in haar nieuwe rol.
Beter was het voor haar geweest als ze zich verschanst had gehouden in haar imaginaire leven vol met mooie souvenirs. ‘Tweemaal
drie in de zes’ was de titel van een zangprogramma met Chris Ellis,
Will Tura en Francis Bay terwijl in de gids ook het volgende was
terug te vinden: ‘Jeromh Verhaeghe brengt in zijn wetenschappelijke programma ‘Brood voor drie miljard mensen’ zeer geleerde
en beroemde professoren, die vertellen hoe de mensheid het aanleggen wil om zichzelf te voeden en om het nodige voedsel te
vinden voor de 3 miljard mensenkinderen die over twintig jaar de
wereld zullen bevolken’. Ook ‘Tienerklanken’ voor de toenmalige
jeugd kwam voorbij, terwijl de wereldberoemde zanger Mario del
Monaco op de zaterdagavond een live concert gaf. Lang nog niet
zo slecht dus, het buisje kijken destijds in Vlaanderen.
De week van 12 mei had trouwens ook leuke programma’s op de
Nederlandse televisie, waar natuurlijk alleen Nederland (het latere Nederland 1) was te ontvangen. ‘Sport in Beeld’ duurde toen
nog maar een half uur en was vanaf 20 uur op de zondag te zien.
Daarna was het die avond tijd voor de NCRV met ondermeer een
reis door Israël en bezoeken aan Heilige plaatsen. Verder een
portret van
een
bezoek aan
het Leger
des Heils
en verder
een éénakter. Mister
Simpson
was de titel
op deze pagina
advertenties uit
een VARA-gids
van mei 1962,
met dank aan
Vincent Schriel
(www.schriel.nl)
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met ondermeer Guus Verstraete, Nell
Koppen en Teddy Schaank. Op de
maandag een serie programma’s waarvan we de actualiteitenrubriek ‘Woord
in Beeld’ noemen en ‘Dit is Afrika’. Een
programma dat werd aangeleverd door
de WDR en telkens in een aflevering
één land uit het grote Afrika onder de
loep nam. Dinsdags was het tijd na het
Journaal voor de Politieke Zendtijd. En
in ‘Verkeer verkeerd’ lieten Dick de Vree
en Piet Kaart ons educatief meegenieten van wat er zoal verkeerd kon
gaan in het verkeer. Ook de woensdag
tal van programma’s waarvan allereerst
dient gemeld te worden dat de programmering niet, zoals gebruikelijk, om
acht uur in de avond begon maar al
om vijf uur in de middag.

Opener in het kinderprogramma was
‘Op zoek naar de schatkist van Opa
Bastiaan’, een spannend verhaal van
Maarten Toonder. En dan begrijpt u
het al dat het ging om Olivier B Bommel en zijn Tom Poes. Dit werd gevolgd door ‘De Verrekijker’, een aflevering van het NTS Jeugdjournaal. Korte
educatieve en informatieve filmpjes
over datgene er in de wereld gebeurde.
Tenslotte was er om kwart voor zes nog
een Bijbelse vertelling verzorgd door
de samenwerkende kerken van Nederland. Sluiting om 18 uur. Maar om 20
uur werden de knoppen weer ingedrukt
voor het Journaal, gevolgd door VARA’s ‘Achter het Nieuws’ in de presentatie van Arie Kleywegt en Jan
Leyendekker. ‘Onbekend Talent’ was
een programmaonderdeel dat werd ge-

Geluidstechnicus met “schakelbord” in
de nieuwe VARA-studio, 1962 (archief
Vincent Schriel)

U’ (met orkest Pi Scheffer en
Anne Shelton) en ‘Ontmoeting met’ uitgezonden, terwijl
de avond werd afgesloten
met een ‘Geestelijk Woord’
gericht op de zondag.

presenteerd door Jaap van Praag en inderdaad niet eerder vertoond talent ons op het
beeldscherm vertoonde. Ook interessant was
‘Spot of Sport’ met andermaal Jan
Leyendekker en Rien Bal. Voetbal interlandwedstrijden, in dit geval Noorwegen-Nederland, werden niet live gebracht maar via een
tien minuten durend filmverslag, vier dagen
na de gespeelde wedstrijd in Oslo.
Dan de donderdag en een paar
programma’s van
die avond. ‘Kijken
op Kunst’ met Jan
Willem Hofstra
was vaste prik om
te zien, immers
ook kunstzinnige
programma’s dienden te worden bekeken voor het
voeden van de
geest. Wim van de
Heuvel, Jan Blaaser (foto) en Magda Janssen waren een paar
van de spelers in het blijspel ‘Fanfarélla’ die
avond. De vrijdag was er ondermeer ruimte
voor een balletvoorstelling en een Tour de
Chant van de Franse zanger Philippe Clay.
Ook was er het programma ‘Flits’ waarvan ik
me herinner dat Paul van Vliet en ik dacht
ook Fred Oster presentator waren en eigenlijk het kijkerspubliek in het ‘ootje’ werd genomen met een verborgen camera. De zaterdagen in 1962 begonnen vaak om 3 uur
in de middag met een Amerikaanse speelfilm gevolgd door programma’s voor de jeugd
tot zes uur. Om half acht in de avond werd
het programma heropend en op de 19e mei
waren er programma’s als ‘Vader weet het
beter’, ‘Morgen is het Zondag’, ‘Muziek voor

De situatie in vele staten van
de VS was nog dermate afschrikwekkend door de rassendiscriminatie dat meer een
meer werd geprotesteerd, ook
door de negers zelf. In juli
1962 moest de vorig jaar overleden Ray Charles verschijnen voor een rechtbank in de
staat Atlanta en werd bestraft
met een boete van 2500 gulden. Reden was dat hij contractbreuk had gepleegd. Charles
was ingehuurd door de eigenaar van een nachtclub in Augusta
(Georgia). Toen hij hoorde dat het aan negers niet toegestaan was om op de dansvloer te komen en deze alleen als
toeschouwer aanwezig mochten zijn, weigerde hij op te treden en verliet hij de zaal via de dansvloer. Na de rechtszitting
stelde Ray Charles, die tegelijkertijd in diverse hitlijsten over
de gehele wereld stond met ‘I can’t stop lovin you’, dat hij
totaal geen spijt had van deze dure beslissing.
Liefst zes weken toerde Bennie Goodman met zijn Jazz band
door de Sovjet-Unie en op het einde van de toer mocht hij op
audiëntie komen bij premier Nikita Chroesjtsjow. Deze werd
door Goodman vol lof geprezen vanwege het gegeven dat
hij de Jazzmuziek nu ook toestond in zijn land. De premier
was echter totaal ontevreden over de muziek, waar hij maar
niets aan vond. Toen Goodman hem vertelde dat hij de tijd
er voor moest nemen om het te leren waarderen gebruikte
Nikita zijn veelgehoorde uitdrukking ‘Njet Njet Njet’.
‘Top of Flop’ was maandelijks op de televisie in presentatie
van Herman Stok en de VARA scoorde dus dubbel want ook
het programma ‘Tijd voor Teenagers’ was het meest populaire programma op de radio, waarmee Arbeidsvitaminen was
gepasseerd. Het programma was in handen van Dick Duster,
wiens echte naam Dick van ’t Sant is. Dick was van origine in
dienst bij de NRU en later bij de VARA als medewerker bij de
Ray Charles
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Dick Duster en Anneke Grönloh

Dick Duster herinnerde zich enige jaren geleden: ‘Het programma werd
eerst uitgezonden op vrijdagmiddag
en zou een half uur gaan duren. Voor
de eerste uitzending was niet meer
dan een paar uur voorbereiding beschikbaar. Na lang zoeken en luisteren koos ik voor de tune het begin van
het nummer ‘Secret Love’ in de uitvoering van Catarina Valente. Voordat ze inzette werd er afgeteld met
zo’n metalen raketstem. Five... four...
three... two ... We monteerden er de
kreet ‘Tijd voor Teenagers’ er achteraan.

hoorspelkern. Op een bepaald moment, eind jaren vijftig, werd hij
gevraagd een stemtest te doen en voordat hij het wist was een nieuw
programma, ‘Tijd voor Teenagers’, geboren met hem als presentator. Op 11 september 1959 werd door de VARA de allereerste aflevering van ‘Tijd Voor Teenagers’ uitgezonden. De eerste plaat die werd
gedraaid was de versie van ‘Kansas City’ van Pim Maas. In oktober
1963 verliet Dick van ’t Sant de VARA om in dienst bij de NCRV te
treden als televisieregisseur. Herman Stok nam vervolgens de presentatie over. Co de Kloet sr. was de bekende producer van ‘Tijd Voor
Teenagers’.
Maar terug naar Dick Duster. Hij creëerde op de radio zijn eigen stijl
waarbij vooral informatie over de gedraaide artiesten belangrijk was
en als gevolg van het directe succes ook andere omroepen besloten
jonge medewerkers uit hun hoorspelkringen weg te halen om programma’s te gaan presenteren. 27 juli 1932 werd Dick in Bloemendaal geboren. Zijn vader werkte bij de Nederlandse Spoorwegen en
werd ettelijke malen overgeplaatst, waardoor verhuizingen vaak voor
kwamen. In het midden van de jaren vijftig kwam hij terecht in
Bilthoven, onder de rook van het Hilversumse. En plots was daar dus
de stemtest. Was Nederland verbaasd van het nieuwe programma?
Binnen de VARA zelf toch wel een beetje want bijna iedereen keek
verstoord op toen jeugdchef Joop Söhne het idee in de programmavergadering lanceerde voor het nieuwe programma. De producer Co
de Kloet jaren later over zijn troetelkindje ‘Tijd voor Teenagers’: “Ik
ben daar overigens niet bij geweest want de programmavergadering
was een bijeenkomst van afdelingschefs en hogere bazen. Zij beslisten gezamenlijk over het halfjaarlijkse radioschema. De leiders van
de muziekafdeling spuugden vuur en wilden niets van het voorstel — te ordinair
voor woorden — weten. Anderen vielen
deze liefhebbers van operette en orgelspel bij en het idee leek kansloos. Ary van
Nierop, Hoofd van de Afdeling Gesproken Woord van de VARA kwam uiteindelijk met de pakkende titel van het programma. Doel was niet het klakkeloos
draaien van platen maar ook kritisch zijn
en regelmatig wijzen op bedenkelijke
muzikale peilen en wangedrocht moest
worden geweerd. Daarnaast was een educatief element zondermeer gewenst.’
Herman Stok in ‘Top of flop’

22

De dertig minuten werden al ras uitgebreid tot vijftig en in de lente en
zomer werd het op de zaterdagmiddag
gebracht, terwijl het in de andere seizoenen – om onbegrijpelijke redenen
– op de vrijdagmiddag werd gebracht.
Hoewel dit weer te maken zal hebben gehad met de zendtijdtoewijzing
aan de diverse omroepen. Terugkijkend op de programma’s van voor de
tijd van ‘Tijd voor Teenagers’ kan je
snel bedenken dat echte muziek voor
de teenagers er niet was. We werden
zoet gehouden met ‘kwijlmuziek’, gesproken woord, klassieke deuntjes en
jazzplaten. Hoofdzakelijk werd vernederend gesproken over de muziek die
de babyboomers het liefste hoorden
en over grote Amerikaanse sterren als
Elvis Presley en Bill Haley werd door
vele ouders minachtend gesproken.
De uitweg was voor velen af te stemmen, het liefst onder de dekens, op
het geluid van Radio Luxembourg.
Daar werden de platen van en voor
de leeftijdsgenoten wel gedraaid. Alleen, en dat beseften we ons toen
niet echt, waren ze te kort om er echt
volop van te kunnen genieten.

door het programma vooral volwassen was
geworden. Bovendien had het invloed gewonnen want naast de teenagers luisterden voorzichtig ook de ouders mee, die de stroom van
teenagermuziek eerder als het ware haatten.
‘De ontwikkeling is snel gegaan. Vele elementen uit het eerste begin zijn verdwenen en andere hebben zich op het gehele terrein van de
lichte muziek ingevoegd. Het ‘wilde’ is er af.
De ongeschoolde stemmen van de eind jaren
vijftig zijn in de vergetelheid verdwenen. De
jongens en meisjes van 16,17 jaar, die één
keer een hit konden maken, lukte dat nooit
weer. Maar er waren ook de componisten en
tekstdichters die de teenagermuziek op een
hoger niveau hebben getild.’
Dieper ingaand op de kleine successen en de
eerste directe acceptatie van zo maar weer
een tienerster wilde Duster wel wat zeggen:
‘Eerst was alles mooi! Neem nu de zanger
Fabian, die jongen die niet zingen kan maar
er wel erg mooi uitzag. In de USA werd hij een
grote ster. In Nederland maakten allerlei dubieuze rock and roll bandjes snel furore maar
de lol was er betrekkelijk snel af. De toenmalige teenagers wilden teenager muziek horen
en niet iets wat er een beetje op leek. Elvis
Presley gaf het goede voorbeeld door na zijn
diensttijd van de ruige rock and roll over te
stappen op de betere muziek. Hij had het goed
bekeken en spoedig zou het goede talent hem
volgen en tegelijk de beperkingen van de toenmalige rock and roll komen te vervallen.’
links: Cover VARA rtv-gids 5 mei 1962 (archief V. Schriel)

Platenmaatschappijen kochten hun eigen kwartiertje of half
uur zendtijd en daarin moest zoveel mogelijk nieuw materiaal voorbij komen, het liefst avond aan avond in de herhaling.
En wat was de herinnering van Dick aan het eerste programma? ‘Na de eerste uitzending, een directe, hadden
we allemaal hoofdpijn en dienstdoende technicus Hagen
Niehaus slaakte een zucht van verlichting toen het programma voorbij was. En ik was natuurlijk gloeiend benieuwd
of er reacties zouden komen. Wel ze kwamen, bij stromen.
Brieven, briefkaarten en telefoontjes. Uit alle delen van het
land, uit dorpen en steden. En na de eerste uitzending
wisten we het wel dat ‘Tijd voor Teenagers’ het enthousiasme van de mensen, waarvoor het programma bestemd
was, had opgewekt en gelukkig is dat enthousiasme gebleven gedurende de drie jaren dat ik het zelf presenteerde en
in de jaren van Herman Stok na die tijd. Ook de eerdere
tegenstanders van de tienermuziek zijn door het nieuwsgierig en vooral stiekem luisteren fan geworden van ons
programma. Ze zijn, hoewel langzaam, duidelijk tot andere gedachten gekomen. We draaiden voornamelijk
nieuwe platen om de teenagers vooral de nieuwe muziek
uit bijvoorbeeld Amerika te laten horen.’
Geheel expliciet was hij in een ander interview waarin hij
stelde dat men zou kunnen stellen dat de teenagermuziek
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En natuurlijk doordat de artiesten
meer en meer in tienerprogramma’s op de diverse radiostations waren te beluisteren kreeg
men ook meer kans om te worden
gevraagd via het redelijke nieuwe
medium van televisie hun songs
te vertolken. Niet iedereen bracht
het er echter goed van af want
kritiek, zo wist Duster, moest er
zeker ook zijn: ‘Ik heb in de periode dat ik ‘Tijd voor Teenagers’
presenteerde
songs
finaal
afgekraakt en dit leverde altijd
weer tegenreactie van het publiek.
Luisteraars konden heel erg boos
worden en brieven sturen met teksten als ‘bemoei je er niet mee’ of
‘we maken zelf wel uit wat we
mooi vinden’. Gelukkig waren daar
tegenoverstaand altijd weer de positieve reacties van teenagers die
het roerend met me eens waren.
Zo heb ik ooit eens een uitgebreide kritiek geuit op een Nederlandse groep die de klassieke thema’s verrockte, hetgeen een gebrek was aan eigen idee en creativiteit. Ik kreeg veel bijval en gelukkig is die plaat nooit een hit
geworden. In de begin jaren zestig was er ook een grote hoos aan
Duitstalige zangers en zangeressen die bij veelvoud de Nederlandse hitlijsten beklommen. En
als er dan weer een nieuwe single uitkwam en een song die erop
stond mij niet beviel, zei ik dat
gewoon. Ik heb bijvoorbeeld eens
in een programma gemeld dat
Freddy Quinn me zo mierzoet
overkwam en vervolgens een
woordvoerder van de anti Freddy
Fanclub uitgenodigd. Tientallen
boze brieven maar ook de oprichting van de anti Rex Gildo Fanclub had die uitzending tot gevolg.’
Zo maar een korte terugblik op
een programma en de loopbaan
van één van de eerste ‘deejays’
van Nederland. Ongetwijfeld komen we in 2005 nog een keer
weer terug in het jaar 1962.
Bronnen: ‘Ton van Draanen’s weblog’ 2005 /
Kloet, Co, de: Teenager Parade: Top of Flop,
Helmond, Uitgeverij Helmond, 1963 / Kloet, Co,
de: Tijd voor teenagers. Het eerste programma
met rock ‘n’ roll op de Nederlandse radio / Aether,
1994 (8).
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elen hebben jeugdherinneringen dan wel muzikale herinneringen
aan het station dat ons in de avonduren aan de radio kluisterde. Op
208 meter in de middengolf was het geluid van Radio Luxembourg.
Maar ook andere herinneringen zijn mogelijk, lees hier maar eens het
verhaal van Bob Noakes, die voorheen onder meer actief was bij de
BBC, Radio Seagull, Caroline, RNI en de Voice of Peace.
In 1975, na een rampzalig verblijf in het Midden Oosten, keerde ik terug
naar Nederland en kwam in een toen voor mij tamelijk onbekend Amsterdam terecht. Mede door de inspanningen van stadsgenoot Graham
Gill duurde het niet al te lang eer ik een baan kon vinden bij een
plaatselijke platenhandelaar. Maar ik miste wel mijn oude collega’s van
bij de radio en besloot daarom maar eens een reisje te maken naar
Luxemburg stad. Daar, bij Radio Luxembourg, werkte Stuart Henry, de
ruige Schotse deejay die ik kende van mijn tijd toen ik bij de BBC werkte.
Ook was Tony Prince er, die ik in Ierland had leren kennen tijdens en na
een nogal uit de hand gelopen optreden van ondermeer The Tremeloes
in Dublin. En sinds kort zat ook Chris Cary, voorheen station manager van
Radio Caroline en later mijn werkgever, bij de Engelstalige ploeg daar.
Op een nazomerse zaterdagavond kwam ik in Luxemburg aan en stelde
mij in uiterst gebrekkig Duits voor aan de bedrijfsleider van de plaatselijke kroeg ‘The Black Bess’ aan de Avenue de Liberté. Er werd hartelijk
gelachen toen deze een rasechte Amsterdammer bleek te zijn en dat ik
net zo goed in het Nederlands had kunnen spreken. Hij bracht me tot
een tafel waar Chris Cary een beetje de superstar zat uit te hangen;
samen met Tony Prince – die uitbundig aan het lachen was en een
relatief sobere Bob Stewart. Na de nodige versnaperingen kwam ook
Stuart Henry tevoorschijn en het feest was daarmee compleet.
Luttele uren daarna werd ik wakker in Chris zijn logeerkamer. Ik lag op
een tweepersoons bed en zijn dochter Louise – toen misschien zes jaar
oud – zat op mijn buik. Ze riep herhaaldelijk mijn voor en achternaam
en bleef net zo lang op mijn borst slaan, trommelen en zelfs staan tot ik
uit pure ellende uit bed kroop. Ik trok een broek aan en tamelijk mak en
nog steeds beduusd van de whisky van de voorafgaande avond werd ik
naar de keuken gedreven. Het bleek twintig over zeven te zijn en ‘mevrouw’ had eenzijdig besloten dat er thee zou worden gezet en boterStuart Henry, 1977
© Dick Offringa

hammetjes gesmeerd. En wel te
verstaan door mij!
In de loop van de middag reden
Chris en ik naar de studio. Bij het
verlaten van zijn garage zette hij
zijn Mercedes in zijn achteruit,
draaide snel de contactsleutel om,
en zodra de motor aansloeg gaf hij
plankgas en liet abrupt zijn koppeling opkomen. Met gierende banden vlogen we de weg op. Omgekeerd reed hij noodvaart de garage
in (gelukkig stond de deur altijd
open), om op het laatste moment
keihard te remmen en tegelijk de
motor uit te zetten. Vervolgens
sprong hij uit de wagen en rende
hij de trap op naar de woning. Chris
bezat nog steeds de impulsiviteit
en haast die ik zo typerend had gevonden in onze Caroline dagen.
foto links: Barry Alldis (l) en Stuart Henry, 1977 © Dick Offringa
foto boven: Chris Cary (l) en Tony Prince, 1977 © Dick Offringa

komen. Een prettige bijkomstigheid was dat de deejays allemaal de
nieuwste platen ontvingen, die nog niet in de winkel te koop waren in
Nederland. Deze werden door mij voor een luttel bedrag gekocht om
daags daarna weer in Amsterdam te worden verkocht als een soort van
Nederlandse primeur maar wel voor de volle prijs. De winst die ik
daarmee opstreek was ruim voldoende om mijn reiskosten te betalen.

En de witte betonnen vloer van zijn
garage was allengs zo verfraaid met
remsporen dat die aardig op een
zebrapad was gaan lijken.
Eenmaal aangekomen bij de studio’s moesten wat promo’s gemaakt
worden maar het bleek al gauw dat
er niemand daar echt kaas van gegeten had. Chris had zelf gewoonweg geen geduld genoeg om een
perfect geproduceerd spotje te
maken. Tony nog wel, maar kon
slecht het geluid balanceren. Stuart
had soms teveel last van bevende
handen, die het op ouderwetse
wijze plakken van geluidsbanden
vrijwel onmogelijk maakte.
Ik sprong dus in de bres en zodra
de sec teksten waren opgenomen
werd ik alleen in de studio achtergelaten om op mijn gemak de
promo’s te produceren. Iedereen
was enthousiast toen ze later mijn
werk beluisterden en Tony Prince
vroeg of ik wat vaker naar Luxemburg wilde komen om te helpen. Ik
beloofde twee weken later terug te

Stuart Henry verdient wel enige nadere uitleg. Ik had hem als Radio 1
drive time jock gekend in een periode dat hij razend populair was.
Toch werd zijn contract door de BBC een keer om ogenschijnlijk onverklaarbare redenen niet verlengd waardoor hij genoodzaakt werd naar
Radio Luxembourg te vertrekken. Maar achter de schermen verdacht
de BBC leiding Stuart van drugsgebruik en men besloot hem daarom
te laten gaan, bevreesd voor een mogelijk schandaal. Stuart, echter,
verklaarde heel verontwaardigd dat hij soms last ondervond van bevende handen wegens zijn ziektebeeld. Hij leed immers aan de spierziekte Multiple Sclerose, waaraan hij tenslotte zelfs is overleden. Maar,
zoals vaker, de waarheid lag ergens in het midden. Daarom verbaasde
het me niet toen Stuart mij een handjevol Belgische bankbriefjes in de
hand deed met het verzoek wat lekkere hasj voor hem mee te nemen
uit Amsterdam.
Natuurlijk voldeed ik aan zijn verzoek. Er waren toen ook al nauwelijks
meer grenscontroles binnen de Beneluxlanden en ik zag er niet bepaald uit als een gebruiker. Maandenlang maakte ik reisjes naar Luxemburg. Het was leuk om (ofschoon onbezoldigd) voor het station te werken, altijd gezellig in de weekenden en dan vooral in de zomermaanden. Dan zaten we meestal met zijn allen bij Chris in de tuin te
barbecuen. De kok was een gitzwarte Amerikaanse MP, Pete genaamd.
Hij maakte echt onbeschrijfelijk lekkere Amerikaanse hamburgers, vaak
zo groot als je voet. Naast de nodige drankjes lustte hij ook wel eens
een prettig rookje uit Amsterdam, en gaf toe nogal eens een stickie te
roken tijdens zijn diensturen. Maar dat vond niemand erg, meldde hij.
Zijn taak was slechts met een automatisch wapen de Amerikaanse
ambassade te bewaken en dat kon zijn zusje van zes ook.
Er werd altijd gepauzeerd om half vier. Chris had een enorme
‘Hirschmann’ antenne op zijn dak geplaatst, en omdat hij hoog in de
heuvels boven de stad woonde, kon hij een redelijk beeld ontvangen
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van één van de Amerikaanse legerstations in Duitsland. Chris
had nooit de tijd genomen om maar één vreemde taal te leren
en af en toe had hij zelfs moeite met zijn eigen Engels. Dankzij
de antenne kon hij samen met zijn vrouw Kate toch kijken naar
een lopende band Amerikaanse soap, kook- en gezondheidsprogramma’s en met om half vier altijd het nieuws dat immer
werd voorgelezen door een Amerikaanse sergeant of kolonel in
militair ornaat, tot platte pet met lintrandje aan toe. Een weekendje Luxemburg had voor mij dus iets weg van een vakantie.
Stuart was iedere keer blij als hij mij weer zag aankomen en de
reisjes kostten mij toch niets!
Maar toen brak er een periode aan van een paar weken waarin
ik niet naar Luxemburg kon reizen wegens verplichtingen in
Nederland. Eerst is Stuart bij mij in Amsterdam een weekend
komen logeren, een andere keer stuurde hij me 300 Duitse
Marken per post met het verzoek ‘weer inkopen voor hem te
doen’. Maar ik vroeg hem toen hoe ik het op een onopvallende
wijze kon verzenden aan hem. ‘Simpel!’, riep hij, ‘stop het in
een muziekcassettedoos naar het station. Maar let op, adresseer
het aan Mr X, die inmiddels bij het station was vertokken en in
Engeland werkt. Want zodra ik een cassettedoosje met die naam
bij de post zie op het kantoor, weet ik dat het voor mij is.’
Voor het door hem gestuurde geld kon ik een behoorlijk stuk
kwaliteitshasj kopen die ik verwikkelde in aluminiumfolie, en
vervolgens in met Bison Kit aangesmeerde landbouw plasticfolie. Zodoende hoopte ik zelfs een doorgewinterde douanehond de tuin om te leiden. Het geheel deed ik in een cassettedoosje, compleet met een informatiefolder van TDK. Hierom
heen deed ik een papieren adreswikkel en zelfs een groene
douanesticker. Daarop meldde ik dat het ging om een audio
cassette met een waarde van DM 12,- en tevens dat het om een
cadeau ging. Even langs Tante Post, onderweg naar mijn werk,
en klaar was Kees. Tenminste, dat dacht ik.
Maar een paar dagen later kreeg ik Stuart aan de telefoon want
hij had nog niets ontvangen. Ik probeerde hem gerust te stellen
en zei dat het pakje hoogstwaarschijnlijk voor het weekeinde bij
hem zou zijn. Maar een week later belde hij me nogmaals op
en klonk enigszins geïrriteerd. Nog een week daarna belde hij
voor de derde keer en die keer was hij ronduit boos op me.

Bob Noakes, 1985

© Ton van Draanen

Drie weken gingen vervolgens voorbij en
ik hoorde niets meer van Stuart. Plotseling
ging op een dag de telefoon weer en werd
ik vriendelijk begroet door Stuart. De avond
daarvoor had hij onverwachts telefoon uit
Engeland gekregen van oud collega Mr
X.: ‘Je zult het niet geloven maar vorige
maand ontving ik een kolossaal stuk van
de meest fantastische hasj vanuit Amsterdam!’
Blijkbaar had de secretaresse in
Luxembourg op een ochtend, terwijl Stuart
nog op één oor lag, het pakje plichtsgetrouw van een adreswijziging voorzien en
alweer op de bus gedaan. Het weekeinde
daarna ging ik zelf weer naar Luxemburg.
Groet ook al je lezers van me,
BOB NOAKES

v.l.n.r.: Mark Wesley, Chris Cary en Tony Prince © Dick Offringa

“RTI brengt vandaag de radio van de toekomst” was de kop van het persbericht dat
Radio Tatras International verspreidde. Het
station zal op 9 april van start gaan. Men
werkt met internettechnologie. Vanuit het
hoofdcontrolecentrum in Londen worden
de programma’s naar diverse zendlocaties
gestuurd. Programmamakers kunnen vanuit hun thuisstudio m.b.v. de nieuwste technologie inloggen op het RTI-controlecentrum, van waaruit het programma wordt
doorgezonden.
Het RTI-netwerk bestaat op dit moment uit:

26

- Radio Tatry FM (in Poprad, Slowakije).
De RTI netwerkuitzendingen worden op
gezette tijden afgewisseld met lokale programma’s.
- Riga (Letland). Vanuit Riga wordt op AM
uitgezonden op 1350 kHz en door een
lokale zender op 945 kHz. De 1350 kHz
zal tot in midden Europa te ontvangen
zijn. ’s Avonds is het bereik groter en zal
het signaal ook in de Benelux te ontvangen zijn. RTI geeft dan het geluid van
Radio Caroline door. Ook wordt op de korte
golf uitgezonden. Komende herfst zal dit
gedigitaliseerd worden in de DRM-vorm.
-Tenslotte zal het signaal ook via de
Eurobird satelliet en internet te beluisteren zijn.
Meer informatie op de website van RTI:
www.rti.fm

antennes, noodantennes
met soms uitstekende mogelijkheden, logperiodische antennes met
bouwbeschrijving etc. etc.
Ook wordt aandacht besteed aan antenne-tuners,
voedingsleidingen, voorschriften, bliksembeveiliging, de richtwerking van
antennes, ja zelfs een
azimutale wereldkaart is
opgenomen. Bij het doornemen van dit boekwerkje
stuit je steeds weer op leerzame dingen. Het is dus
een boekje dat niet alleen
voor de zendamateur,
maar vooral voor de luisteraar een goede aanvulling is voor de boekenkast, een boekje waarop hij vaak en graag
zal teruggrijpen. Te bestellen is het bij VTH Fachbuchservice,
in D 76526 Baden Baden Duitsland. In Duitsland is de prijs
13,90 euro.

AMATEURFUNL-LEHRGANG, ISBN 3-88180-389-0

ANTENNEN-RATGEBER
door Gerd Klawitter
Bij VTH-Fachbuch is de volledig bijgewerkte uitgave van dit boekwerkje verschenen, dat allerhande informatie geeft over
ontvangstantennes voor bijna alle golfbereiken. Buiten-, binnen-, nood- en actieve antennes komen erin aan bod. Een
aantal onderwerpen: dipolen, meervoudige dipolen, multiband-dipolen, invertedV-antennes, dipolen van coax, langdraadantennes, groundplanes, bouwsetjes voor

Onder deze titel verscheen het leerboek Techniek van de hand
van Eckart K.W. Moltrecht, DJ4UF, bij VTH in Baden-Baden.
Een paar maanden geleden meldden wij over het complementaire deeltje Bedieningstechniek en Rechtskunde. Deze cursus
is gebaseerd op de examenvraagcatalogus die in Duitsland
wordt gehanteerd. Alle daarin voorkomende onderwerpen uit
wiskunde, elektrotechniek, elektronica, zenders en ontvangers,
uitzendtechniek, antenne- en meettechniek worden hierin uitvoerig belicht. Vereiste is dat het boekje wordt gebruikt door
leerlingen die reeds de novicestatus hebben bereikt. Om er
prettig mee te kunnen werken is het noodzakelijk de vragencatalogus die in Duitsland wordt gehanteerd aan te schaffen.
Zelfs is nog aandacht besteed aan Morse. Het boekje is zo
opgebouwd dat er een onderwijstechnisch zinvolle cursus mee
kan worden gegeven en er concreet kan worden ingegaan op de
vraagstelling uit de catalogus. De moeilijke opgaven worden uitvoerig voorgerekend en de vragen
beantwoord. Het is zowel
geschikt voor begeleid
studeren als voor zelfstudie. Wat wil je daar nu
mee, een Duits boekje beschrijven? Welnu, het kan
voor cursusleiders (begeleiders) een handzaam
werkje zijn om de techniek
eens op een andere manier aan te pakken in de
cursus. Belangstellenden
kunnen het boekje bestellen
bij
VTH
Fachbuchservice, Robert
Boschstrasse 4, D 76532
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in Baden-Baden. De Duitse prijs die op de
omslag staat vermeld is 17,70 euro.

Z

SPEZIAL-FREQUENZLISTE 2005/06,
ISBN nr. 3-88180-641-5
Michael Marten geeft in dit boekwerk een
opsomming van al datgene wat u kunt ontvangen en wààr u het ontvangt. Voorbeelden hiervan zijn : scheep- en luchtvaartverkeer, weerstations, diplomatieke diensten, tijdsignaalzenders, militaire communicatie en andere ‘speciale diensten’. Ontdek
met deze Spezial-Frequenzliste alle verkeer
dat plaatsvindt tussen 9 kHz en 30 MHz. Het
belangrijkste deel van het boek is de actuele
frequentielijst met meer dan 20.000 zenders
die worden benoemd. De uitvoerige, gedetailleerde roepletterlijst helpt bij de identificatie van onbekende stations. Het is de
meest uitgebreide lijst tot nu toe. Nieuw is
het volgende: steeds meer digitale dataoverdracht vindt plaats op de Kortegolf. Een
extra hoofdstuk geeft uitgebreid informatie
over alle ALE-stations alsook de belangrijkste netwerken en hun frequenties. ALE overigens staat voor Automatic Link Establishment.
Ook is een nieuw hoofdstuk opgenomen over
HF-ACARS (High Frequency Data Link-HFDL)
voor overbrenging van data in de luchtvaart.
Kortelings werd voor deze techniek een wereldwijd kortegolfradionet opgebouwd. Nieuw
is ook de lijst van alle Europese bakenzenders
op de Lange- en Middengolf. Kortom, zowel
voor de luisteramateur als de zendamateur
een boekje waaruit bijna alle gegevens kunnen worden gehaald. Het boek is te bestellen bij VTH, Leserservice,
Robert
Boschstrasse 4, 76532 Baden-Baden. Bestellen per e mail is ook mogelijk via
service@vth.de en neem ook eens een
kijkje op www.vth.de
JELLE KNOT
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ondag 5 maart werd bekend dat Tommy Vance is komen
te overlijden. Rond vier uur in de morgen overleed hij
aan de gevolgen van een hartaanval in een ziekenhuis in
Kent, waar hij drie dagen daarvoor was opgenomen. Officieel heette hij Richard Anthony Crispian Francis Prew Hope
Weston en werd geboren op 11 juli 1943. Zijn schooltijd doorliep hij in London totdat hij wegens herhaald spijbelen werd
weggestuurd. Zijn eerste baan was opleiding assistent manager in het Hyde Park Hotel in London maar al vrij snel zag hij
dat als ‘cabin boy’ op een cruiseschip beter uit was, een schip
dat hem naar New York bracht, waar ook de basis van de
werkgever was – een bedrijf waar hij het twee jaar lang uithield. Vervolgens ging Tony aan de slag bij een jukebox
bedrijf, alwaar hij vooral heen was gegaan om de hele dag
gratis naar muziek te kunnen luisteren.
Daarna werd het tijd voor een baan als toneelmeester bij het
Ulster Bridge Repertory Company. Wispelturig bleek hij andermaal na terugkomst in Groot-Brittannië want al vrij spoedig wist hij dat dit werk ook niet zijn toekomst en het grote
geld zou brengen en hij besloot andermaal de Atlantische
Oceaan over te steken om te zien of er misschien binnen de
radio industrie een job te verkrijgen zou zijn. Het werd Canada, waar hij al een vriendin had. In Vancouver raakte hij
voor het eerst radiobesmet. Niet dat hij er geld verdiende
maar meer als eerste ervaring. Een soort van manusje van
alles was hij voor Jim Thom, die het nachtprogramma presenteerde tussen middernacht en zes uur in de ochtend.
De volgende stap was toch in Amerika de radiozucht echt te
beleven, hetgeen gebeurde bij KEPR en vervolgens KARY,
beide stations in Washington. De weekenden ging hij op en
neer naar Canada om zijn vriendin te bezoeken en onderweg
leverde hij bij diverse stations auditietapes af om in de toekomst dichter bij zijn liefde te kunnen zijn. Een tijdelijke job
volgde onder de naam Rick West in Seatlle. Andere delen
van de VS werden ook bezocht en bewoond want ook KOL
Tommy Vance op een reünie in 2002

© Martin van der Ven

niet langer zag zitten dat hij iedere keer twee weken weg was op
zee. Maar ook Radio Luxembourg zou niet lang van zijn diensten
gebruik maken. De reden was dat Tommy Vance de manier van
leven in Luxemburg totaal niet het zijn vond.
Daarna werd het andermaal Radio Caroline, waar hij op 6 december 1966 weer was te horen. Zes maanden later verruilde hij
de MV Mi Amigo voor de MV Galaxy, het zendschip van Radio
London. Hij was van mening dat er een grote toekomst voor hem
open zou liggen daar hij had gehoord dat na de intrede van een
eventuele wet de organisatie achter Radio London van plan was
aan land een groot commercieel radiostation op te zetten met
ondermeer lange golf uitzendingen. Een wet kwam er vrij snel,
een nieuw station voor de Radio London organisatie niet. Tommy
was de presentator van de allerlaatste Fabulous Forty op Radio
London, een hitlijst die hij slechts éénmaal presenteerde.

TV voor de microfoon van Radio Caroline

Los Angeles en KHJ maakten van zijn
diensten gebruik. Bij het laatste station
veranderde hij van Rick West in Tommy
Vance. Dit gebeurde op verzoek van de
stationmanager daar een andere deejay
met die naam niet kwam opdagen en de
jingles voor deze deejay al waren
ingezongen. Tommy Vance was ‘echt geboren’.
Maar de angst om als militair naar Vietnam te worden gestuurd deed Tommy
besluiten niet te lang te blijven hangen
in de VS en dus sloeg hij het aanbod tot
het leger toe te treden vriendelijk af en
keerde hij terug met veel ervaring in zijn
rugzak naar zijn geboorteland GrootBrittannië. Rond de Kerstdagen van 1965
kwam hij in Engeland aan en ging hij
bijna
rechtstreeks
naar
het
Carolinekantoor
aan
Chesterfield
Gardens in de luxueuze wijk Mayfair in
Londen. Bill Hearne was op dat moment
de programmaleider en was overtuigd
van het succes van Tommy voor het station. Hij kreeg dan ook een baan op
Caroline South alwaar hij op 3 januari
1966 voor het eerst aan boord van de
MV Mi Amigo klom. Daar ontstond ook
zijn bijnaam ‘TV on Radio.’
Onrustig en druk sinds zijn jeugd met totaal geen tijd om te relaxen, zoals hij in
een recent interview vertelde, besloot hij
binnen drie maanden weer bij Radio
Caroline weg te gaan. Luxemburg was
de volgende radiohalte waar hij een
kleine negen maanden bij ‘208’ zijn kunnen hoorbaar maakte. Hij was bij Caroline
eigenlijk vertrokken omdat zijn vrouw het

Na de invoering van de Marine Offences Act was het niet te lang
stil want samen met de eerder dit jaar overleden John Peel presenteerde hij bij BBC Radio One het programma Top Gear. Toen
de leiding van het station vond dat het programma in lengte
diende te worden teruggebracht werd besloten ook een van de
presentatoren te laten vallen, hetgeen voor Tommy Vance het
vertrek betekende. In 1968 was hij via het programma ‘New Faces’
voor Granada TV actief. Samen met Kenny Everett en Dave Cash
was hij vervolgens voor een korte periode te beluisteren via Radio
Monte Carlo.

Vanaf begin jaren zeventig heeft hij tal van banen binnen de
radio- en televisieindustrie kort, middelkort en langdurig gehad.
Zo was hij ondermeer te horen via Capital Radio in Londen, BBC
Radio One waar hij liefst 14 jaar een rockshow presenteerde, BBC
TV (ondermeer Top of the Pops), BBC 2, Greater London Radio,
Sky TV, BFBS, de BBC World Service. Hij was de eerste
programmadirecteur van Virgin Radio, een station dat op 1 april
1993 officieel van start ging. Na zijn vertrek bij Virgin in de mid
jaren negentig ging hij onder meer werken bij VH1, waar hij als
video jock werkzaam was. Ook richtte hij begin jaren negentig de
digitale audio productieondernemingen Silk Sound en The Bridge
op, dat in de wijk Soho in Londen liefst zeven studio’s bezit en tot
de grootste in de wereld, qua omzet, behoort. Ook was hij betrok-

29

ken bij de oprichting van Total Rock, een
zeer populair internet radiostation. Tijdens een van de vele RSL’s die de naam
Radio London droegen, was Tommy
Vance als gastpresentator aanwezig
(1997). Recentelijk was hij iedere vrijdagavond ook te beluisteren via Virgin Classic
Rock, een DAB en internetstation.
Ikzelf heb Tommy twee keer mogen ontmoeten, in werkelijkheid een stille verlegen persoon die zich op de bijeenkomsten redelijk op de achtergrond hield. De
eerste keer was op eerder genoemde 1
april 1993 toen Virgin Radio ten doop
werd gehouden in het centrum van Londen. Nadat opmerkelijk genoeg door de
BBC een grote tros ballonnen – na de
gehouden persconferentie – was aangeboden aan Tommy als programmaleider
van Virgin – stond hij me in een park
vlakbij de studio’s ter woord over het
nieuwe project en tevens over zijn lange
loopbaan. Hij stelde toen heel duidelijk
helemaal niet te houden van dergelijke
presentaties waar vrolijk en opgetogen
de pers diende te worden voorgesteld en
hij blij was dat hij even met één persoon
in het park de drukte kon ontlopen. Nadien was het borreltijd en ook daar verbleef Tommy maar zeer kort om vooral
de luwte weer in te trekken. Een tweede
keer dat ik hem ontmoette was op de door
Chris en Mary Payne georganiseerde reünie van oud Radio London medewerkers
en mensen die decennia betrokken zijn
in het zeezendergebeuren. Ook daar was
Tommy wel aanwezig maar bleek vooral
andermaal het liefste op de achtergrond
te willen staan – let wel zoals zo vaak met zonnebril op.
Naast presentatie op radio en televisie
was hij ook op een andere manier actief.
Zo nam hij twee platen op gedurende
zijn loopbaan, zoals zo vaak gebeurde
destijds door deejays. ‘You must be the
one’ en ‘Off the Hook’ waren de titels. In
het jaar 1975 was Tommy Vance te zien
als deejay in de film ‘In Flame’ waarin
verder ondermeer de formatie Slade
meespeelde en een deel van de opnamen een radiostation lieten zien, dat haar
programma’s verzorgde vanaf één van de
forten in de Theems monding.
De laatste jaren van zijn leven bracht hij
deels door in Spanje, genietend van de
oude dag, die helaas niet te lang mocht
duren. Tommy werd 61 jaar en laat zijn
ex vrouw en twee kinderen na.
HANS KNOT
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T

erugkerend van een reis naar Luxemburg, waar ik op nostalgische wijze nog eens de geschiedenis heb verteld van de
beginjaren van dit legendarische radiostation voor de VPRO microfoon, kwam het op maandag 7 februari tijdens de tocht door
België plotseling op het onderwerp ‘horloges’. Mijn reisgenoot,
Rob Olthof, constateerde dat ik een ander ‘klokje’ om had dan
normaal. Niet geheel juist, maar dat terzijde. Heel gek komt
vanuit dit onderwerp een ander onderwerp naar voren en wel
‘Paul Wilking’. Het moet rond half 12 in de ochtend zijn geweest
dat we het over Pistolen Paul hadden. Aangekomen in Groningen, rond acht uur in de avond, werd laat in de avond de mail
geopend en zat daar, vanuit Ierland via mijn zoon Pim die het
daar op internet had gevonden, het trieste nieuws dat Paul Wilking
was overleden op 80-jarige leeftijd in zijn woning in Amsterdam
Zuid. Paul was de achterbuurman van Rob Olthof en vooral tijdens onze zomerse bezoeken aan Amsterdam zaten we nogal
eens te mijmeren op het balkon over onze speciale ontmoetingen met Wilking in zijn woning in de Van der Breestraat. En die
ontmoetingen waren er niet omdat hij toevallig de vriendelijke
achterbuurman van Rob Olthof was of omdat hij veelvuldig in de
media werd genoemd als oplichter, vervalser, wapenhandelaar
en bovenal dierenvriend nummer één van Nederland.
P a u l
Wilking
had
ook
iets met de
zeezenders. Toen
op 18 april
1973 de
hoorzitting
werd gehouden inzake Radio
Ve r o n i c a
en de tot
op dat moment grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis werd gehouden, was Paul Wilking, beter bekend als
Pistolen Paul, één van de boegbeelden van ons volk om de
speciale commissie te vertellen over hoe hij dacht inzake het
eventuele voortbestaan van het zo immens populaire radiostation. Maar ook bij een ander project zou hij zijdelings betrokken
zijn. Het kleine ministaatje Sealand, eigendom van Roy Bates
eens de man achter Radio Essex en BBMS, had in de eind jaren
zeventig een zogenaamde ‘putsch’ beleefd waarbij een zekere
Achenbach de macht had overgenomen en aanwezige mensen
op het eiland, waaronder de zoon van Bates, Michael, werden
gegijzeld. Ook een Nederlander, de zwager van Willem van
Kooten, behoorde tot de gegijzelden. Het hele verhaal is terug te
lezen in ‘De Droom van Sealand’, een boek door mij geschreven
in 1988. Om heel kort te zijn, kwam er na de coup een tegencoup
en werd de Oostenrijker verdreven. En daarna kwam Paul Wilking
om de hoek. Achenbach was namelijk nog niet tevreden en zocht
contact met een groep Amsterdammers om andermaal mensen
bereid te vinden een bestorming op Sealand te doen. Eén van

hen was Paul Wilking. Zoals al gemeld stond Paul
bekend als wapenhandelaar, maar ook had hij faam
gemaakt als huurling. Zo was hij ondermeer betrokken bij het Front Nationale de Ben Bella tijdens de
Algerijnse Oorlog, was nauw betrokken bij de
studentenopstand in Griekenland en zat tijdens de
Tweede Wereld Oorlog al in het verzet. Vol trots vertelde hij me tijdens één van onze ontmoetingen over
hoe hij de toenmalige Papandreou uit Griekenland
liet smokkelen en vervolgens liet onderduiken in zijn
huis in Amsterdam-Zuid. Direct tijdens het eerste gesprek met Achenbach in 1978 werd Paul al benoemd
tot kolonel van het leger en kreeg hij een paspoort
van Sealand plus de opdracht het eiland terug te
winnen tegen betaling van een bedrag van 300.000
gulden. Paul destijds in het interview met mij: ‘Er
viel natuurlijk wel het nodige te verdienen, maar het
leek me allemaal erg vaag. Ik heb twee ontmoetingen met ze gehad in het Hilton Hotel en tijdens deze
gesprekken rolden de miljoenen over tafel. Afgesproken werd dat ik een huurlegertje zou samenstellen
en een tweede poging zou wagen het eiland Sealand
te bezetten. Ik heb allereerst een klein vliegtuigje
gehuurd om met een aantal sterke jongens, onder
wie Wim Ruska, de situatie rond het platform, dat in
de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd en gebruikt
als afweergeschut, te bekijken. Toen we boven het
eiland vlogen werden we direct onder vuur genomen
en de hagel vloog als het ware om onze hoofden. Ik
heb toen besloten terug te vliegen naar het vliegveld van Southend on Sea. We hebben toen contact
gezocht met onze opdrachtgever Achenbach en na
drie uren kregen we andermaal contact waarbij werd
gezegd dat we ons dienden terug te trekken. Het
bleek dat de landsadvocaat Ooms aan Achenbach
had aangeraden maar geen stappen meer te ondernemen omdat de Nederlandse overheid ook wenste
in te grijpen vanwege de nogal negatieve publiciteit
rond Sealand.
Niet alleen de gijzelneming en de putsch waren
aandachtrekkers maar ook de plannen van Willem
van Kooten en compagnons om op het eiland een
radiostation te beginnen hadden volop publiciteit
getrokken. Paul zijn betrokkenheid bij de problemen
rond Sealand waren dus van zeer korte, maar felle,
duur. In een later gesprek met Prince Roy Bates vertelde deze mij dat hij ook geprobeerd had de kleine,
maar beroemde Nederlander, in te huren voor het
runnen van een hulpleger om het eiland te kunnen
verdedigen. Dit laatste heeft Wilking altijd ontkend
omdat hij de Prins nooit heeft ontmoet en er dus ook
geen sprake kan zijn van een toenmalige dubbelrol.
Terugkomend op het ‘andere klokje’, het onderwerp
van gesprek tijdens de treinreis op de morgen dat
Wilking kwam te overlijden, gingen onze herinneringen terug naar één van de ontmoetingen met Paul.
Het was de week dat mijn boek ‘De Droom van
Sealand’ uitkwam en nadat ik hem maanden eerder
had geïnterviewd, vroeg hij mij een persoonlijk getekend exemplaar langs te brengen als ik weer in Amsterdam zou komen. De betreffende dag zat ik al om

12 uur in de ochtend met hem aan de whisky te
mijmeren over de vele spannende dingen uit zijn
leven. Hij was vol trots dat ook de belevenissen met
Sealand in schrift waren vastgelegd, hetgeen vol dank
werd bekroond. Hij wenste nog eens vier exemplaren
van het boek. Kosten per exemplaar destijds f 25,00.
Paul rekende meteen af en stelde dat wanneer de
boeken langs werden gebracht er nog eens hetzelfde
bedrag zou volgen. ‘En, loop even mee naar de achterkamer’. Daar werd mij een gouden horloge overhandigd, iets – zoals ik later hoorde – een ritueel was
als Wilking gasten ontving in zijn huis. Een amusante en tevens plezierige man, die naar mijn mening af en toe te foute publiciteit heeft gehad. Hij
ruste in vrede.
HANS KNOT

We gooien er allereerst maar eens een site tegenaan
die interessant kan zijn voor de jingleliefhebbers onder ons: www.jingleark.co.uk
Roger Day heeft bij diverse stations zijn brood verdiend ondermeer bij Pirate FM, een volmaakt legaal
station trouwens, hoewel de naam anders doet vermoeden.
www.jinglenetwork.info/video/piratefm.rm
Op deze site wordt door Johnny Walker het een en
ander verteld over zijn tijd bij Radio Caroline:
www.jinglenetwork.info/video/caroline.rm
Meindert Dikboom wijst ons op een site waar een
filmpje is te zien over AFN in Irak:
http://hn.afnews.af.mil/WMF/afn%20iraq.wmv
Kijk eens op deze site van Steve Pregnall waarop
Mike Stevens, actief op Caroline in de eind jaren
zeventig, zijn foto’s heeft laten plaatsen.
http://www.geocities.com/steveprag/album.html
Dan ex-Mi Amigo deejay en radiomens in vlees en
bloed Ton Schipper. Zijn site werd gevonden door
Theo van Halsema: www.schipper.be
In 1982 was het Tom de Munck die als eerste ontdekte waar Caroline haar zenders vandaan haalde.
Bij Besco International, een onderneming die nu
een eigen site heeft met ondermeer aandacht voor
Caroline. www.besco-int.com/pictures.htm
Zoals al maanden geleden gemeld komt er in 2006
een RSL met de naam Radio Sutch:
www.sutchonair.co.uk
De jinglemaatschappij TM uit Dallas heeft sinds begin dit jaar ook een officiële vertegenwoordiging in
Europa, die in Nederland is gevestigd:
www.tmeurope.nl/dbase.php
MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT
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RADIO CAROLINE BOEK,THE WET AND WILD HISTORY euro 25,— van Hans Knot.
U heeft onlangs nog gelezen op internet over de rellen die uitgebroken zijn naar
aanleiding van dit boek? Lezen!!!
28 jaar geleden werden op Mi Amigo de laatste afleveringen uitgezonden van “De
geschiedenis van de Zeezenders”. 34 afleveringen van 25 minuten staan nu
allemaal op 1 mp3 cd en die is nu verkrijgbaar voor euro 17,—
Nieuw bij smc: Radio Caroline North boek van Robert Preedy euro
15,— Prachtig verhaal, mooie foto’s. Net zo’n klasse boek als zijn
Radio 270 boek ( ook nog leverbaar! Voor euro 15,— )
“50 jaar pophistorie, blunders, jatwerk & frustratie” een boek over het
popwezen geschreven door Erik Bevaart”. Ik las het in een adem uit. Geweldig.
Slechts 650 exemplaren werden gedrukt.Vol met anekdotes. Een must voor elke
popliefhebber. euro 14,95
IK HEB ZO NOOIT MEER TERUGGEZIEN, BOEK VAN RON BIJTELAAR, GITARIST BIJ DIVERSE 60-ER
JAREN BANDS W.O ZZ EN DE MASKERS. EEN PRACHTBOEK VOOR euro 17,—

Wij zijn tegenwoordig aangesloten bij de cd en dvd groothandel en kunnen u leveren voor
prijzen onder de winkelprijs! Kijk voor verdere updates op: www.mediacommunicatie.nl

Nieuw: RNI boek: Herinneringen aan Radio Noordzee van Hans Knot.
Inmiddels reeds de 3e druk. Alleen bij SMC verkrijgbaar euro 15,—
OPNIEUW UITGEKOMEN EN WEL IN GEDIGITALISEERDE VERSIE: LOVING
AWARENESS BAND MET EEN SPEELDUUR VAN 1 UUR EN 9 MINUTEN. MET
BONUSTRACKS, RONAN O’RAHILLY SPREEKT EN L.A. JINGLES VOOR
SLECHTS euro 5,—
DUBBEL CD: VERONICA, THE NEVER ENDING STORY. DESTIJDS
VERSCHENEN ONDER ANDERE NAAM OP DUBBEL LP, DAARNA OP DUBBEL
CD EN OPNIEUW UIT MET AANVULLINGEN! euro 17,— Een schitterende
herinnering aan die nostalgische Veronica dagen op de 828 kHz.
BAANTJER: CD MET DE MUZIEK UIT DE SERIE euro 15,—
CLASS 73/74, een 31 uur durende mp3 met de dj’s van Caroline uit die tijd.
Fantastische import uit Duitsland euro 12,50 Radio Seagull, een uren durende
MP 3 met alle dj’s uit die tijd. Import uit Duitsland euro 12,50
DVD: Sixties Pirates, met honderden foto’s uit de jaren zestig euro 12,50
CD: THE OUTSIDERS, Best of: euro 15,—
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