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Beste lezers,
Bridget gaat van BNN naar Tien. Kon zij het niet meer
aanzien hoe de jongerenomroep zich steeds meer toelegt op
het brengen van vergane glorie in een nieuw jasje, zoals
Sterrenslag, (of zelfs in hetzelfde oude jasje, zoals Dallas)?
De vraag is of Bridget dan wel beter af is bij John. Ik had
een veelbelovende naam voor zijn station verwacht, maar
het werd 'Tien'. Een nieuw jasje voor een naam die al
meerdere keren werd gerecycled in de geschiedenis. Het
begon natuurlijk met Joop van den Endes TV10. Daarna
kregen we in 1995 het bijna weer vergeten TV 10 Gold, dat
net als BNN allerlei oude series liet zien. Later liet dit station
het “Gold”-deel vervallen en werd dus TV 10 (met spatie).
Maar ook dit bleek geen gouden succes. Recentelijk pakte
SBS de naam weer op voor haar nieuwe digitale tak: TV10.
En nu dus John de Mol met “Tien”. Het leverde hem in ieder
geval al een rechtszaak op die door SBS werd aangespannen.
En waarom eigenlijk dit getal? Tien staat voor topkwaliteit,
de beginletter slaat op Talpa en de naam is nog niet
geregistreerd. Dit waren de weldoordachte redenen van de
“bedenker”, goed genoeg om hem een auto cadeau te geven.
Er waren wel 22 anderen, die ook deze originele naam hadden
bedacht, maar zij gaven minder goede argumenten. Konden
ze bij Talpa zelf niet net zo goed tot 10 tellen?
Bij Freewave tellen we veel verder door en zijn we al bij
editie 379. Dit nummer zit boordevol nieuws van de afgelopen
periode. Hans Knot blikt eens wat minder ver terug in de tijd
en verdiept zich in 1981. Natuurlijk ook aandacht voor de
start van Big L en de tests van Radio Waddenzee. Verder
een lijstje met de RNI Smash Plays, unieke foto’s uit het
archief van VoP-deejay Don Stevens, en nog veel meer.
Veel leesplezier,
Jan van Heeren
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haar eigen publicatie. Zonder toestemming van de redactie
is gehele of gedeeltelijke overname, in welke vorm dan
ook, uit deze Freewave niet toegestaan.

Foto : Ross Revenge tijdens de live-uitzending van
BBC Radio Essex, met op voorgrond de tijdelijke
antennemast (zie pagina 5) © Steve Szmidt

van Stuart Clark.

Goede Vrijdag
VR 25 MAART: Altijd ieder jaar denk je automatisch
terug aan de eerste testuitzendingen die er destijds
vanaf de MV Fredericia uitgingen om de volgende
dag de officiële opening te mogen beleven van Radio Caroline. Ja, liefst 41 jaar al weer geleden dat we
een nieuw, redelijk fris, geluid mochten horen vanaf
de Noordzee. Hoewel het nog tot het voorjaar van
1965 - na de komst van Radio London – zou duren
alvorens er echt van Top 40 radio gesproken zou
kunnen worden als we het hebben over Radio
Caroline.
Hugo Meulenhoff
anno 2001 © JvH

Aanvulling:
VR
25
MAART: Luisterend naar
een oud programma van
Hugo Meulenhoff op Radio Mi Amigo
in 1977 kwam
er ook een
reclamespot
voorbij voor de Radio Mi Amigo kustactie. Hierbij
werden met een mobiele studio diverse kustplaatsen
in Vlaanderen bezocht en de luisteraars opgeroepen
langs te komen voor tal van activiteiten. Ter ondersteuning werd het nummer ‘A far lámore commincia
tu’ van Raffaela Carra gebruikt.
E-mail uit Ierland
VR 25 MAART: Op Goede Vrijdag kwam er een email binnen vanuit Ierland: ‘Hoi Hans, ik vond het de
hoogste tijd worden je eens te vertellen hoe enorm ik
je maandelijkse Knot reports waardeer. Ik ben een
voormalige medewerker van zowel de Voice of Peace
als Radio Caroline en leef heden ten dage in Dublin.
Ik ben muziekredacteur voor het tijdschrift ‘Hot Press’.
Ook ben ik nog steeds actief in radio en werk bij drie
stations. Allereerst bij het staatsradiostation RTE en
bij de onafhankelijke stations Today FM en Newstalk
106. Hier lopen trouwens heel veel voormalige
zeezenderdeejays rond, ondermeer Tony Gareth, Tom
Hardy en Steve Conway, maar ook een technicus die
in de jaren zestig al actief was op Caroline North.
Zo’n 15 jaar verder terug in de tijd hadden we hier
volop piraten in Ierland en werkte ik samen met mensen als Dave Windsor, Robin Ross, David Shearer en
mocht ik het genoegen proeven met Tony Allen te
mogen samenwerken. Een uitstekend radioman en
tevens een maverick.’ En de e-mail was afkomstig

BBC Radio Kent
ZA 26 MAART: BBC Radio Kent was vandaag gedurende enkele uren te beluisteren vanaf de MV Ross
Revenge om stil te staan bij het gegeven dat Radio
Caroline 41 jaar geleden haar uitzendingen startte,
destijds vanaf de MV Fredericia. Eerder meldde ik al
dat de uitzendingen slechts van korte duur zouden
zijn daar de bazen van de BBC in Londen geen
toestemming wilden geven de programma’s gedurende het gehele Paasweekeinde te laten plaats vinden. Maar er is groot nieuws want in de periode tussen 4 augustus 2007 en 14 augustus 2007, drie uur in
de middag, zal Pirate BBC Radio Essex er andermaal zijn. Dan zal worden stilgestaan bij het gegeven dat het op de 14 augustus van dat jaar precies
veertig jaar geleden is dat de MOA van kracht was.
Toeval bestaat wel
ZO 27 MAART: In de mid jaren zeventig leende ik,
via bemiddeling van de toenmalige TROS directeur
en boegbeeld Joop Landré, uit het publieke omroep
archief de film over de bouw van het REM-eiland en
de opening van RTV Noordzee, destijds in 1964. De
film heb ik toen via U-Matic overgezet op video. Jaren later, toen Arno Weltens en ik bezig waren met de
voorbereiding van de tentoonstelling ‘Nederlandstalige Zeezenders’ in het Omroepmuseum, wilden
we andermaal een aantal films vertonen. Het eerder
geleende filmblik bleek spoorloos te zijn dus ons idee
deze film te vertonen ging helaas niet door.

Het lege filmblik waar ooit de REM-film in zat © JvH

Project op school
Onzer aller Jan van Heeren, de man die al een aantal jaren voor de meer dan uitstekende lay-out van
het Freewave Media Magazine zorgt, is leraar op
een school waar men binnenkort een project heeft
met als onderwerp ‘De omroep’. Uiteraard wordt zo’n
project gedegen voorbereid en worden er ook zaken
visueel gemaakt. Jan kon van een bekende wat filmblikken lenen die voorheen in het archief van de
publieke omroep waren geweest. Blikken waren wel
leeg maar Jan vond er één die wel heel speciaal
was. Als laatste had er een film ingezeten uit de laat
zeventiger jaren met daarop leaders voor de NCRV.
Maar op de rand van het lege blik waren nog meer
aantekeningen. Origineel was het blik gebruikt voor
de film over de bouw van het REM-eiland, de film
die ik dus in de midjaren zeventig dupliceerde en in
1994 spoorloos bleek te zijn.
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Andermaal Don Stevens
ZO 27 MAART: Met een bepaalde regelmaat
stuurt Don Stevens herinneringen over de
Voice of Peace, één van de radiostations waar
hij in zijn loopbaan heeft gewerkt en waaraan hij alleen maar goede herinneringen
heeft overgehouden. Hij meldt me allereerst
dat hij dankzij het report weer in contact is
gekomen met zijn voormalige collega ‘Yorkie’
en zeer binnenkort hem in Londen gaat ontmoeten. Ook heeft hij een aantal uren besteed om zijn oude foto’s uit te zoeken en te
scannen. Ingesloten was ondermeer een aantal scans van het logboek van het schip uit het
jaar 1975 en 1976 en foto’s van bemanning
en crew. Uitgebreid zal te zijner tijd deze periode worden besproken op een nieuw te ope-

nen website, waar we later op zullen terugkomen. Geniet
maar vast van de unieke foto’s. (Zie ook pagina 31.)
Ferry en Richard
WO 30 MAART: Al luisterend naar oude radioprogramma’s
kom je nog wel eens wat tegen. Zo hoorde ik gisteren in een
programma van Ferry Eden op Radio Mi Amigo vertellen
over de nieuwe deejays van Radio Caroline waarbij hij het
ondermeer had over Richard Thompson, die hij de bijnaam
‘The Mather of Canada’ meegaf. Ook hadden we nog niet de
veelgebruikte Richard ‘Busby’ Thompson in de lijst van bijnamen staan. Op Radio 227 kreeg Tony Windsor zijn zoveelste bijnaam en wel ‘Tony ‘Big Tee Double You’ Windsor.
Aanvullingen
WO 30 MAART: En zo kwam ik ook een aantal aanvullingen
tegen. Emmely Star staat al vernoemd met een ingezongen
Uit het archief van Don Stevens: links: Charlie, de Franse kok, 1975 - boven:
v.l.n.r. Robin Adcroft, Phil Brice en Black Printz, 1975 - onder: deel uit het logboek
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Het dek van de Ross Revenge
© Christian Bergmann

naamjingle voor Ferry Eden op de
melodie van ‘ No No Sheriff’. Ze heeft
ook de jingle ‘Dit is Mi Amigo Radio
319’ er op ingezongen. The Beatles
hebben voor de Beatles Fanclub in
de jaren zestig met Kerstmis speciale
plastic plaatjes opgenomen met
daarop korte liedjes en kerstwensen.
Het nummer ‘Christmas time is here
again’ werd in december 1974 gebruikt als rondloper op Radio Mi
Amigo terwijl ook wensen van de vier
uit Liverpool van deze plaatjes werden geknipt en door de programma’s
heen, bij herhaling, werden gebruikt
op Mi Amigo.
Leuke show
VR 1 APRIL: Big Jim Murphy leverde op Caroline
North altijd weer topprestaties. Tenminste dat is mijn
mening. Met veel plezier heb ik destijds zijn shows
beluisterd en het is dan ook een feest vandaag twee
oude uren van hem te mogen beluisteren. Jim, die
enkele jaren geleden te vroeg kwam te sterven,
draaide een goede portie soul in zijn show. Hoorde in
dit programma dat hij ‘Wilhelm Tell Overture’ van
Sounds Incorporated als filler gebruikte.
Norderney
VR 1 APRIL: Zoals gebruikelijk vlogen de 1-aprilgrappen op radiogebied vandaag ook weer rond. In
de nieuwsgroep Zeezenders was het Rick die bekend
maakte dat eindelijk de Nederlanders weer blij konden zijn daar de multimiljonair was gevonden die de
Vlaamse eigenaar had uitgekocht en het verder financieel mogelijk had gemaakt de Norderney verder
te exploiteren in de haven van Rotterdam.

Communicator
VR 1 APRIL: Nog een andere schuit kwam in beweging en wel via het Spaanse station Mi Amigo. Gedurende de dag werd verschillende keren aandacht besteed aan het gegeven dat de Communicator op weg
was naar de Spaanse kust om aldaar te worden ingezet om via de middengolf het van de satelliet afgetapte signaal van Mi Amigo te relayeren voor de vissen voor de Spaanse kust. De komst van de

Communicator werd gefinancierd door de Spaanse
overheid in samenwerking met de Verenigde Vissers.
De muziek moet de vissen weer leren in ‘scholen’ te
gaan zwemmen, waardoor weer grote voorraden kunnen worden gevangen. Verslaggever gedurende de
uitzending is ene Hans Knot, die vanavond ook een
boekje zal opendoen op het station over het gegeven dat het 1 april is en bovendien het juiste doel
van de Communicator en Man Music voor Radio Mi
Amigo in Spanje, een station dat uitzendt voor de
vakantiegangers op de Canarische eilanden.
Peter Moore
VR 1 APRIL: Vanuit het Caroline kantoor goede berichten. Peter Moore meldt me dat er 200 bezoekers
zijn geweest op Paaszaterdag, de dag dat BBC Radio Essex live vanaf het schip haar programma’s presenteerde. Tijdens de andere dagen in het
Paasweekend zijn er nog vele andere bezoekers geweest. In de week vooraf is er een goed gesprek geweest met alle vrijwilligers, die programma’s presenteren en wel met als doel het werk van Ed Foster te
verlichten. Er zal meer vooraf worden opgenomen in
de toekomst. Ook waren er in het weekend nog meer
vrijwilligers aan boord om te praten over een nieuwe
verkooporganisatie, die de plek moet innemen van
Radio Caroline Sales en Horizon Sales.
Doorgaan
John Knight, aldus Moore, heeft om diverse redenen
besloten om met Horizon Sales te stoppen. Wel zal
hij doorgaan met de publicatie van zijn blad Horizon. John en Graham Winning zijn nog steeds bezig
het benodigde geld binnen te slepen voor het EPG
Fonds, waarbij de naam van Caroline op Sky zichtbaar kan worden op display, zodat meer bekendheid
kan worden verkregen bij de luisteraars van het digitale boeket. Maar er zijn ook problemen.
Verplaatsing
Peter Moore meldde me tevens dat op zeer korte
termijn een nieuwe ligplaats gevonden dient te wor-
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den voor de Ross Revenge en dus de haven van Tillbury verlaten
dient te worden. De reden is dat er verhoogde verkeersdrukte komt in
de haven. Er zullen ondermeer vele cruiseschepen in de haven gaan
afmeren. Er is nu al ligplaats voor 54 grote schepen geboekt en het
Carolineschip zou alleen maar in de weg liggen als twee van die
grote schepen tegelijk willen afmeren. Moore denkt volgende maand
bekend te kunnen maken waar de Ross Revenge heen gaat.
Vier aanvullingen
ZA 2 APRIL: Luisterend naar oude programma’s van Radio Caroline
en dan heb ik het over de Nederlandse service, die in de periode
april 1979 tot medio maart 1980 actief was, kwam ik twee ‘items’
tegen die nog niet in de lijst voorkwamen. Allereerst voor een promo
voor de Caroline Music Show werd, bij herhaling alleen het begin
van ‘Freak Out’ van de funkformatie Chick gebruikt. Op het nummer
‘Queen of Santamaria’ van de Nederlandse formatie The Millionaires
werd een Caroline 319 jingle ingezongen.
De Gezusters
Dan komen we terecht bij Sister Sledge met het nummer ‘We are
family’. Dit werd gebruikt op Radio Caroline in 1979/1980 en wel om
een actie voor Greenpeace te promoten. Dan kan in de lijst worden
toegevoegd dat het nummer ‘Funny horse’ van Janot Morales, uit
1974, werd gebruikt door Haike Dubois op Radio Mi Amigo.
Mooie aanvulling
MA 4 APRIL: Martin van der Ven heeft
de autobiografie over Ed Stewart gekocht
en viste daaruit volop bijnamen op uit
de Radio London tijd. Hier komen ze:
Duncan ‘Shag’ Johnson, Mike ‘Leila’
Lennox, Tony ‘Bessie’ Windsor, Ed ‘Sally’
Stewart, Kenny ‘Strawberry Whirl’ Everett,
Tony ‘Nut Log’ Windsor en Ed ‘Hazel Cluster’ Stewart. Waarmee zondermeer Tony
Windsor aan de leiding is gekomen met
liefst 10 bijnamen. Wat zal die man het
toch moeilijk hebben gehad.
Technische problemen
WO 6 APRIL: Gisteren was er al geen
signaal te horen van Caroline via de satelliet en vanochtend was er
andermaal niets te horen. Peter Moore gaf ons uitsluitsel door te
berichten dat het ligt aan enorme stroomuitval in Kent, waardoor ook
de aansturing van de apparatuur in het gebouw in Maidstone de
nodige problemen heeft. De apparatuur in de Caroline studio is
deels door de storing beschadigd maar kan tijdelijk worden vervangen door andere apparatuur.
Zelf ingenomen
WO 6 APRIL: Op de site van Jon, the Pirate Hall of Fame, staan
mooie herinneringen aan KING Radio, dat destijds via de 236 meter
haar programma’s uitstraalde. Een deel van de herinneringen is
omrand door fragmenten en het was daar dat ik een nieuwe bijnaam
hoorde. Roger Gomez kondigde zich namelijk zelf aan als Roger
Gomez, one of the truly great disc jockeys.
Uilenspiegel in Histories
DO 7 APRIL: In de Vlaamse plaatsen Edegem en Antwerpen heeft
een researchploeg van het programma ‘Histories’ de laatste weken
het nodige materiaal verzameld voor een aflevering die gewijd zal
zijn aan de eerste Vlaamse zeezender Radio Antwerpen, die op 10
oktober 1962 haar uitzendingen startte. Het was een initiatief van

6

Georges de Caluwé

Georges de Caluwé. Het station was
actief vanaf een betonnen schip voor
de Belgische kust, in internationale
wateren. Nog voor het eind van dat
jaar liep het op de kust van Knokke
Heist. Het zou 11 jaar duren alvorens
de tweede Vlaamse zeezender, Radio Atlantis, van start zou gaan. De
exacte uitzenddatum is nog niet bekend.
Aanvullingen van Jan Hendrik
ZA 9 APRIL: Van Jan Hendrik Kruidenier de nodige aanvullingen. Allereerst het nummer van de groep Il
Dottore Anguilla ‘Non voglio piu’,
hetgeen op Radio Monique de tune
was van Bert de Aal. Herb Alpert en
het nummer ‘Route 101’ werd gebruikt
als tune door Ad Roberts op Radio
Monique.
De
formatie
VIP
Connection met het nummer ‘Please
love me’ werd als tune gebruikt op
Radio Mi Amigo in 1975. Een jaar
eerder werd het Armada Orchestra
met het nummer ‘Do me right’ als tune
gebruikt op Radio Mi Amigo. Dan
weer de jaren tachtig en de formatie
Lifeline met ‘Nationale vrije radio
tune’, die als tune gebruikt werd op
Radio Monique in 1985.
Nog niet ten einde
Maar deze aanvulling is nog niet ten
einde want Jan had ook de volgende:
LBS, de Vlaams-Nederlandse formatie, die vaker in de lijst voorkomt, had
ook het nummer ‘Crazy Uncle Jim’
dat als tune gebruikt is op Radio
Caroline in 1979. Dan de formatie

Rockets met ‘Rock and Roll drummer 2’, dat werd voor
een reclamespot gebruikt op Radio Mi Amigo in 1974.
The Dream Express Orchestra met het nummer ‘Villa
Rides’ werd weer als tune gebruikt op Radio Mi Amigo in
1976. Tenslotte Silvetti met het nummer ‘Travel check’,
dat we al in de lijst hebben staan, maar kan worden
aangevuld met het gegeven dat het als filler door Marc
Jacobs op Radio Mi Amigo werd gebruikt.
Noodmast Communicator, 1987

Te verwachten
ZA 9 APRIL: Maar eens even bijwerken wat er zoal binnenkwam aan verrassende e-mails gedurende de afgelopen week. Allereerst was er Dennis Jason die 18 jaar lang
een paar honderd foto’s, die hij in de jaren tachtig maakte
toen hij voor Radio Caroline en Laser Hot Hits werkte, van
zolder heeft gehaald en gescand. Hij stelt het ter mijner
beschikking en Martin van der Ven zal er zeker een mooie
samenstelling van maken op zijn internet-site. Alvast een
voorproefje middels een foto van het bouwen van een
noodmast aan boord van de MV Communicator in 1987.
Uit Canada
Vooral in de laatste international reports is er veel aandacht voor The Voice of Peace, waarop weer door anderen wordt gereageerd. Dit komt dat er onder de meer dan
3000 lezers verdeeld over de gehele wereld veel vrijwilligers van destijds van de VOP zijn. Uit Canada reageerde
John Thompson: ‘Ook je laatste nieuwsbrief bevatte weer
leuke informatie rond de VOP, maar alles wat gemeld
wordt dateert van een latere periode dan dat ik er werkte
(februari 1973 tot en met oktober 1973). Ingesloten stuur

ik een herinnering middels een foto van het zendschip met daarop een wens van onze toenmalige briljante Franse kapitein. Hij schreef de herinnering voordat ik tijdelijk op verlof zou gaan. Ik
zou voor een week vanaf 5 oktober 1973 voor
verlof aan land gaan maar ik kwam midden in de
Yom Kippur War terecht. Terug naar het zendschip was niet mogelijk en dus ging ik terug naar
Canada.’
Keith Ahston
In één van de reports vroeg ex-Caroline en exVoice of Peace deejay Don Stevens zich af waar
de briljante collega uit Australië, Keith Ahston
(foto), de enige die echt wist hoe je de reclame
in Israël mocht verkopen en bovendien wist hoe
je het station het beste moest programmeren,
was gebleven. Er zijn maar twee foto’s van Keith
bekend en wel uit de tijd van na het moment dat
hij de Voice of Peace verliet. Hij ging werken
voor Capital Radio in Londen. Toen moest hij
wel op de foto vanwege promotionele doeleinden. Aan boord van het
zendschip ging Keith
altijd op de loop om
er voor te zorgen dat
hij niet ‘gesnapt’ werd.
Via een radiovriend in
Nieuw Zeeland, waar
ik al meer dan 25 jaar
contact mee heb,
hoorde ik dat Keith
Ashton in de begin jaren
negentig
in
Sydney woonde.
Gevonden
Ik ben vervolgens op zoek gegaan en na enkele
dagen kwam ik terecht bij een bureau dat zich
bezig houdt met reclame te verkopen voor
internetsites. Daarnaast heeft men andere activiteiten, gericht op de media. Er was daar een email adres met ‘Keith Ashton’ in de naam. Brutaal weg gevraagd of hij de persoon was die voor
Abe Nathan had gewerkt, leverde in twee uur tijd
het antwoord uit Australië. ‘Ja ik ben het helemaal. Ik adviseer radio- en televisiestations in
Australië en Nieuw-Zeeland en ik ben nog steeds
een grote voorstander van de vrije radio gezien
daar altijd zeer afwijkend is geprogrammeerd
en het talent vaak in ontspruit.’ Inmiddels zijn er
plannen om met de verschillende VOP medewerkers een gezamenlijke publicatie te gaan
opzetten, alleen niet eerder dan eind volgend
jaar als startdatum van het project.
Tom Droog
ZO 10 APRIL: Uit een onverwachte hoek komt
een mail van iemand die zich afvraagt hoe het
is met zijn voormalige Radio 355 collega’s als
Alan Black, David Mac Kaye, Tony Monson,
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Martin Kayne en alle anderen. Tom Droog,
die we natuurlijk kennen als Tom Collins,
heb ik inmiddels uitgebreid geïnformeerd
wat er met deze heren is gebeurd en in
hoeverre ze nog actief zijn, waarbij ik ook
andere collega’s die hijzelf niet noemde
heb toegevoegd. Ik heb hem gevraagd
eens wat persoonlijke herinneringen neer
te zetten. Afwachten maar.
De REM-film
Eerder meldde ik over het project op de
school van Jan van Heeren waarbij ondermeer het lege filmblik te zien was waarin
ooit de film heeft gezeten over de bouw
van het REM-eiland, dat als openingsfilm
destijds in 1964 werd gebruikt op RTV
Noordzee. Ik meldde ook dat ik de film ooit in tweevoud heb
gedupliceerd, één voor mezelf en één voor de TROS. Het laatste exemplaar was jaren zoek en vandaag hoor ik van Juul Geleick,
die de laatste jaren van zijn werkzaam leven actief was als archivaris bij de TROS, dat hij het hele gebouw van de omroep bij
wijze van spreken heeft moeten verbouwen en uiteindelijk de Umatic tape heeft teruggevonden. Inmiddels staan de beelden
op digi beta in het archief wederom opgesteld.
Even terug naar Ad Roberts
DI 12 APRIL: Ad Roberts heeft inderdaad ‘Route 101’ van Herb
Alpert gebruikt op Radio Mi Amigo maar hij weet zelf niet meer
waarvoor en in welke periode: ‘Ik heb een aantal nummers van
hem gebruikt, zeker in een periode dat het gebruiken van tunes
nog ‘cool’ was Naast ‘Route 101’ kan ik me ook ‘Fandango’ van de
groep herinneren. Andere nummers door hem gebruikt tijdens
zijn periode op Radio Mi Amigo, Radio Caroline, Radio Monique
en Radio 819/558 zijn ‘Garden Party’ van de formatie Mezzoforte
en ‘Morning Dance’ van Spyro Gyra.
Droevig nieuws
DI 12 APRIL: Via contacten in Engeland komt bij mij een e-mail
binnen met het verzoek of ik de persoon in kwestie ook in contact
kan brengen met Kas Collins, ons beter bekend als Kas van
Iersel. De reden is dat de broer van de e-mail zender, Ian Strout,
is komen te overlijden en in de dagen dat Kas op de Voice of
Peace werkte zijn hutgenoot en goede vriend was. Ian is bij de
Tony Mandell op Radio 270

fervente zeezenderfans bekend als Tony Mandell. Hij
werkte voor Radio Essex en
Radio 270. Behoorlijk aangedaan reageerde Kas op het
overlijden, evenals andere
voormalige collega’s uit de
Voice of Peace dagen. Hij
werd alom gezien als een
stille figuur die altijd weer
aardig over kwam en vooral
niet luidruchtig was als de
meeste andere deejays aan
boord. Vooral wanneer anderen het eens weer even niet
zagen zitten, wegens te lang
verblijf op het zendschip, was
het Tony die altijd weer de boel oppepte.
Ook leefde hij iedere keer weer geheel
naar zijn programma toe, het was zijn lust
en leven. De meer recente foto van Tony
Mandell is vorig jaar genomen tijdens een
reünie van oud-medewerkers van Radio
Essex, georganiseerd door mijn goede
vriend Bob LeRoi.

Tony Mandell

KRO duikt in zeezender seksgebeuren
VR 15 APRIL: Op 20 april 1973 stond er
een artikel in de krant inzake een eventuele
rechtszaak
tegen
de
Carolineorganisatie in Den Haag aan te
spannen namens de uitgever van Candy,
Peter Muller in Haarlem. Dit wegens het
niet nakomen van het uitzenden van de
geplande sekshow door Radio Caroline.
Groots was eerder in de kranten
aangekondigd dat er een wekelijks programma met seksueel getinte verhalen,
contactadvertenties en interviews zou
worden uitgezonden. In het blad
Candy verscheen zelfs een uitgebreide
reportage waarin de MV Mi Amigo bezocht door Müller en een fotograaf waren
te
zien. Nadat
het
contract,
waarschijnlijk zonder gebruik van, was
gesloten, werden er twee programma’s
geproduceerd. Van één programma-uur
werd slechts een korte versie afgeleverd
op het kantoor in de Van Hoogendorpstraat in Den Haag. Ronan moest namelijk nog toestemming geven om dit afwijkende programma te laten uitzenden.
Eerder had Radio Sutch ondeugend getinte verhalen uitgezonden, maar verder
was er in de zeezenderwereld niets van
dergelijke soft seks hard de ether
ingeslingerd.
Telefoonadapter
Het was Dennis King, die destijds een soort
van ‘wanker’ was, die me op de hoogte
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hield van wat er zoals gebeurde rond Radio Caroline.
Aan de ene kant wilde hij zich enorm graag ‘groot’
maken binnen de Caroline organisatie en aan de
andere kant gunde hij zijn mede ‘wankers’ ook wel
een beetje nieuws. Het moet op een middag rond
een uur of vijf geweest zijn dat hij me belde met de
vraag een recorder klaar te zetten want een kwartier
later zou hij iets sensationeels hebben. Inderdaad
had hij iets voor me, dat jaren in het archief zou
blijven liggen. Hij liet met de intro horen van wat was
gepland als de eerste Candy show op Radio Caroline
met ondermeer een interview met een verdwaasde
publieke vrouw, contacten en het verhaal van de gevallen geile hoofdcommissaris van de Rijkswacht uit
Antwerpen.
32 Jaar later voor het eerst op de radio
Maar, zei King nog, denk erom niet gebruiken want
anders krijg ik de nodige problemen. Achteraf gezien, 32 jaar verder, is het duidelijk dat Dennis al op
de hoogte moest zijn van het eventueel ingrijpen
door een rechter dan wel de poging van Müller om
zijn idee alsnog op de middengolf te krijgen. De
opname, die ik aan de Goudlaan in Groningen met
een telefoonadapter maakte, werd onder in een kast
weggestopt met daarop de sticker ‘Candy’. Het was
Ronan O’Rahilly, de Carolinedirecteur, zelf die er een
stokje voor stak, bang dat andere adverteerders zouden weglopen. Hoewel, het station was al lang niet
meer regelmatig in de ether en de adverteerders stonden echt niet in de rij.
Theater van het Sentiment
In ieder geval zal 20
april aanstaande aandacht worden besteed aan dit onderwerp in KRO’s
‘Theater van het Sentiment’ en wel op Radio 2 vanaf
20 uur. Ik heb ze ondermeer op het spoor gezet van
Will van der Steen, de producer destijds, en op dat
van Peer Muller, de bedenker van het programma.
De beide uren zijn altijd bewaard gebleven in een kluis en
zeer beschermd door Will Steentjes. Peer Muller, die destijds
de productie betaalde, heeft
(hij wist niet dat de tapes nog
bestonden) alsnog toestemming
gegeven voor het deels uitzenden waardoor 32 jaar na dato
alsnog het heter zal worden in
de ether.

derhouden, het in de openbare verkoop zou gaan, is
bewaarheid. Vandaag is het eerste punt van het
ochtendnieuws dat een vertegenwoordiger van het
Rijkswaterstaat heeft bevestigd dat het REM-eiland,
waar in 1964 de uitzendingen van RTV Noordzee
vanaf kwamen en waar Justitie in december ingreep
door het eiland voor dat doel te ontmantelen, openbaar in de verkoop gaat. Het eiland is in de mid jaren
zeventig door Rijkswaterstaat opgekocht en werd gebruikt als weer- en meetstation. Vorig jaar kwam nog
een aantal televisie-uitzendingen van de TROS, die
ooit ontstond uit het RTV Noordzee, vanaf het platform gelegen in internationale wateren ter hoogte
van Noordwijk. Het is nog niet bekend hoeveel het
eiland moet kosten. Mocht het niet verkocht worden
dat zal Rijkswaterstaat opdracht geven tot afbraak.
Dat zal de overheid echter wel miljoenen Euro’s gaan
kosten.
Drie titels toe te voegen aan lange discografielijst
ZA 16 APRIL: Bij het afluisteren van een aantal
Caroline 819 jingles kwam ik een LA-spot tegen die
volgens mij zelden is uitgezonden en in de nadagen
van het station op zee, werd geproduceerd. Het nummer ‘Drive my car’ van The Beatles werd
gedraaid.Tenslotte kan worden gemeld dat er een
gesponsord kwartiertje op een bepaald moment voorbij kwam op Caroline North, Top Rank Bingo. Ter
promotie werd een commercial gedraaid waarbij het
nummer ‘Bingo’ van Don Carey werd gebruikt. Opmerkelijk daar dit de openingstune was van het programma ‘Bingo’ op Radio Luxembourg.
De RNI hitlijsten
ZO 17 APRIL: Enige tijd geleden vroeg Hans Hogendoorn zich af hoe de hitlijsten van de internationale
service in elkaar zaten en hij vertelde waarom de
muziek van de live uitzendingen van de Nederlandse
service toch enigszins afwijkend was dan die van de
opgenomen shows uit Naarden. Nieuwsgierig wilde
hij weten, gelijk aan de goede aanwezige documenMEBO II © Luc van Heeren

Nu definitief
VR 15 APRIL: Datgene wat vorig jaar al rond deze tijd aangekondigd werd dat, wanneer
niet een koper zich vanzelf zou
aanmelden om het REM-eiland van Rijkswaterstaat over te
kopen, met daarbij de verplichting het in goede staat te on-
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tatie van Treiterschijven en de TOP 50, of er ook in Engeland door deze of
gene iets geregistreerd was. Bijna 20 dagen bleef het stil totdat een paar dagen
geleden er een reactie lag van John Blok, een fervent RNI luisteraar uit Nederland. Hij stuurde me een lijst van 25 Smash Plays, die hij noteerde na het
afluisteren van banden. Wel vroeg hij zich af of ik kon bevestigen of er in de
laatste 3 kwartalen van 1972 en de eerste 2 van 1973 geen Smash Plays waren
in de internationale programmering. Ikzelf zou er geen antwoord op kunnen
geven daar ikzelf daar geen aantekeningen over heb gemaakt.
Wat hij wel weet
John vervolgde met: Nadat de Nederlandse en Internationale Service een tijd
lang gezamenlijk per week twee Smash Plays hadden stopten de Nederlanders
er plotseling mee om vervolgens de Treiterschijf te introduceren.’ Hij spreekt
dan ook de hoop uit dat de door hem gestuurde lijst door andere lezers en
luisteraars van die tijd kan worden aangevuld. Maar hij bracht ook aanvullende
informatie over de hitlijsten: ‘Natuurlijk is de Top 50 van 21 februari 1971, zoals
die door de Nederlandse service in 1971 werd opgestart, niet de allereerste.
Immers werd de allereerste Top 50 uitgezonden in 1970, waarna in de eerste
week van de maand mei Roger Day de tweede editie presenteerde op de 190
meter en het ‘The Nifty Fifty’ noemde. Dus tot de laatste week van april was er
RNI Top 40. The Nifty Fifty beleefde slechts twee afleveringen en RNI verdween
weer van de 190 meter. Vanaf dat moment tot en met september 1970, toen RNI
voor het eerst de ether verliet, werd er gebruikt gemaakt van een wekelijkse Top
30.
Het overzicht van 1973 Smash Play
25
118
23-29/6
Judy in disguise-John Fred
and his Playboyband
32
125
11-17/8
Honeybee-Equals
33
126
18-24/8
Band play the boogie-CCS
34
127
25-31/8
Tequila Sunrise- Eagles
38
131
22-28/9
Thinking-Roger Daltrey
40
133
06-12/10
5.15-The Who
41
134
13-19/10
Straight up & tall-Hudson
43
136
27-02/10
It’s a game-String drivin’ thing
44
137
03-09/11
Solitaire-Andy Williams
47
140
24-30/11
Streetlife - Roxy Music (*)
Het overzicht van 1974 Smash Play
3
148
19-25/1
Dreamchild-Sutherland Bros. & Quiver
8
153
23-01/3
Hello it’s me-Todd Rundgren (*)
14
159
06-12/4
This town ain’t big enough-Sparks
15
160
13-19/4
Go Johnny go-Jet
21
166
25-31/5
Rikki don’t lose that numberSteely Dan
22
167
01-07/6
Goodtime Fanny-Angel
24
169
15-21/6
Train of thought-Cher
26
171
29-05/7
Cajun moon-JJ Cale
27
172
06-12/7
Love of life-Earth&Fire
28
173
13-19/7
Drift away-Doby Gray
29
174
20-26/7
I’ve got the music in me-Kiki Dee
30
175
27-02/8
Wildlife-Pointer sisters
32
177
10-16/8
Nothing from nothing-Billy Preston
33
178
17-23/8
Another Saturday nightCat Stevens
34
179
24-30/8
Wintertime-Kayak

Iedereen die een hiaat kan opvullen is hartelijk welkom.
Geweldig
Iedere maand komen er tientallen nieuwe lezers bij voor the International
Report, die zich vanzelf aanmelden en dit vaak via ‘mond op mond reclame’
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krijgen te horen. Meer dan
3000 mensen ‘world wide’
krijgen ze twee keer per
maand toegestuurd. Zo lag
er deze ochtend een email grotendeels in perfect
Nederlands geschreven in
mijn mailbox en afkomstig
uit het Graafschap Kent:
‘He Hans, hoe gaat het
met je. Het is meer dan
dertig jaar geleden dat we
voor het laatst iets van elkaar hoorden. En dat is
dan meteen de reden dat
het Nederlands van me zo
slecht is. Ik ben het, Liz
Poole en ik leefde in de
RNI dagen in Canterbury
en luisterde intens naar het
station en vroeg veel verzoekjes aan. We hadden
toen ook veel contact met
elkaar. Het was mijn oude
vriend Bob Rendle die me
onlangs meldde dat je op
zoek was naar oude hitlijsten van de Engelse Service.
Neergepend
Ik heb destijds veel bijgehouden en de Engelse
Service heeft in 1971 eerst
de hitlijsten met de Nederlanders gedeeld, waarna
in augustus 1971 de eigen
Top 20 werd gebracht met
het nummer ‘I’m still
waiting’ van Diana Ross als
eerste nummer één.
Daarna op 19 september
gevolgd door ‘Hey girl don’t
bother me’ van The
Tamms. Vanaf 3 oktober
1971 ben ik begonnen alle
Top 10’s op te schrijven.
Het programma werd op 5
februari 1972 van naam
veranderd
in
‘The
Prediction Top 40’ en op
10 november 1972 opge-

volgd door ‘The RNI International Hit 40’. Toen ik
hoorde dat de Nederlandse regering actie zou gaan
ondernemen en de zeezenders uit de ether wenste
te halen, besloot ik vanaf dat moment de Top 30
wekelijks geheel uit te schrijven, hetgeen vanaf 22
juni 1973 is gebeurd. Ook deed ik hetzelfde met de
Nederlandse Top 50.’ Liz gaat eerst voor ons alle
Smash Plays opschrijven en toch prachtig dat via
Internet een oud contact zomaar na dertig jaar kan
worden herstart.

Dit soort stickers werden 32 jaar geleden uitgedeeld

Opmerkelijke datum
MA 18 APRIL: Vanochtend dacht ik nog, fietsend
naar mijn werk, 32 jaar gelden rond deze tijd stond ik
rond deze tijd (even voor achten) al aan de
Willemsparkweg in Amsterdam om daar een hele
vracht posters, met daarop de Norderney op het strand,
op te halen. Uiteraard om deze in Den Haag op het
Malieveld aan de man te brengen. We kunnen het
toch proberen dachten zo’n 150.000 mensen met
me. Demonstreren voor het behoud van Veronica en
de andere zeezenders. Maar ik was niet de enige die
erbij stil stond. Jan van Heeren meldde: ‘In het programma van Giel Beelen op 3FM zit het onderdeel
‘Kalender Kim’. Zij geeft altijd de belangrijkste historische feiten van die dag. Giel miste vandaag de
Veronica-demonstratie in haar lijstje, vertelde
erover en draaide de ‘Naar den Haag’-jingle. Ook
vertelde Giel ondermeer dat hij ‘ zo’n nerd’ was die
vroeger op school een spreekbeurt over Veronica
hield..
Nog niet afgelopen
WO 20 APRIL: En ik maar denken dat er een einde
was gekomen aan meer dan twee jaar gezamenlijk
verzamelen van bijnamen, een lijst die we de komende zomer een keer in zijn geheel zullen plaatsen in Freewave. Maar nee, andermaal komt er een
bij. In het programma Buitengaats, op Radio Noordzee, was hij een half jaar te beluisteren. Uit Delft
afkomstig was het Herman de Bruin, die door zijn
collega Gerard Smit smalend Bruin ‘vis’ werd genoemd.
Dank aan Martin van der Ven, Rob Olthof,
A.J.Beirens, Don Stevens, Jan Hendrik Kruidenier, John Blok, Liz Poole, Peter Moore en Jan van
Heeren
Samenstelling: HANS KNOT

ZO 20 MAART: Zangeres Anouk is de grote winnares
van de 3FM Awards. Luisteraars van het station kozen
haar tot beste zangeres van Nederland. Ze kreeg tevens de Schaal van Rigter voor meest gedraaide
artiest op 3FM. Deze prijs is genoemd naar de vorig
jaar overleden radiopresentator van de AVRO, Wim
Rigter. De prijzen werden uitgereikt in Panama in
Amsterdam. Het evenement was ook rechtstreeks te
beluisteren op 3FM. De radioprijzen voor Nederlandse
popmuziek werden dit jaar voor het eerst uitgereikt.
De Award voor beste single ging naar Lange Frans en
Baas B met hun nummer ‘Zinloos’. Beste mannelijke
artiest was deejay Tiësto en Kane is volgens de luisteraars van 3 FM de beste band. De titel beste liveband ging naar Di-rect. The Sheer was beste nieuwkomer en Intwine heeft met Perfect het beste album
gemaakt
MA 21 MAART:
Pieter Storms zet
zijn voormalige tvprogramma ‘Breekijzer’ voort op internet. Hij heeft daarvoor de Stichting Breekijzer opgericht, die via internet
consumentenproblemen aanpakt: “De stichting kan
meer bijdragen aan rechtvaardigheid voor het individu dan het tv-programma ooit heeft gedaan.” Over
drie maanden worden de plannen van de stichting
verder bekend gemaakt.’
DI
22
M A A R T:
Op
vrijdag 15
april is, bij
de VARA
op Nederland 3, de laatste aflevering te zien van
‘B&W’. Het programma – waarin het gesprek van de
dag wordt gevoerd - heeft dan negen seizoenen lang
deel uitgemaakt van de VARA-programmering. Op
dit moment wordt gewerkt aan een nieuw programma
dat, met ingang van september 2005, in de vooravond te zien zal zijn. De allereerste aflevering van
‘B&W’ was te zien op 7 januari 1997. Gedurende het
eerste half jaar werd het driemaal per week uitgezonden en gepresenteerd door Sonja Barend. Vanaf het
tweede seizoen werd het afwisselend gepresenteerd
door Sonja Barend en Paul Witteman. Aan beide
presentatoren dankte het programma (toen nog voluit: ‘Barend & Witteman’) dan ook zijn naam. Na zes
seizoenen stopte Sonja Barend met de presentatie.
Haar plaats – en daarna ook die van Paul Witteman
– werd ingenomen door Inge Diepman, Felix
Meurders, Rob Trip en Hanneke Groenteman. Momenteel zijn Inge Diepman en Hanneke Groenteman (foto) de vaste ‘B&W’-presentatoren.
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partijen binnenkort nader overleg. De 33-jarige
Oerlemans gaat in ieder geval een talkshow presenteren. Julius Minnaar, directeur Media en Financiën
TROS: “We zijn enorm blij dat Reinout voor De Grootste Familie van Nederland komt werken. Hij heeft
zich de afgelopen jaren bewezen als een veelzijdig
televisieman. Reinout is een jonge en ervaren presentator én natuurlijk een goede televisiemaker. De
komst van Reinout is een goede stap met het oog op
de toekomst van de TROS. We verheugen ons zeer
op de samenwerking”.

DI 22 MAART: Even voor middernacht kon er met een
kop koffie geproost worden op het gegeven dat de
nieuwe studio (foto) van Radio 10 Gold werd opgeleverd. Vanaf middernacht is de studio geheel in gebruik.
WO 23 MAART: Drie AVRO Close Up documentaires
zijn op internationale festivals in Kopenhagen,
Montréal en New York in de prijzen gevallen. Het
gaat om The Dalí Dimension, Tintin et Moi en The
Guggenheim and the Baroness. De eerste twee zijn
al uitgezonden, respectievelijk in september 2003 en
september 2004. De laatste staat gepland voor uitzending zondag 5 juni aanstaande om 18.30 uur via
Nederland 1. De Bodil Award is te vergelijken met de
American Golden Globe
Award en is de laatste acht
jaar niet meer aan een
documentaire toegekend.
De jury bestaat uit de
Filmmedarbejderforeningen
(Filmworkers Association) in Kopenhagen. In de documentaire krijgt de kijker aan de hand van oude
geluidsopnamen met Hergé, de geestelijk vader van
striphelden Kuifje en Bobby, inzicht in zijn oorlogsverleden, frustraties en haat/liefde relatie met Kuifje.
The Dalí Dimension, gemaakt in coproductie met
Media 3.14, heeft op het 23e Festival des Films d’Art
in Montréal de Prijs gewonnen voor het Beste Televisieprogramma. Deze documentaire gaat over de obsessie voor de wetenschap van schilder Salvador Dalí.
In zijn schilderijen en werken zijn alle uitvindingen
van de 20ste eeuw terug te vinden. The Guggenheim
And the Baroness, gemaakt in coproductie met White
Pepper Films, heeft op de New York Festivals twee
prijzen in ontvangst mogen nemen. Een bronzen
medaille in de categorie International Film & Video
Awards en tevens een Finalist Certificaat in de categorie International TV Programing & Promotion
Awards.
WO 23 MAART: Reinoud Oerlemans tekende vandaag een overeenkomst die hem drie jaar als presentator en programmamaker aan de TROS verbindt.
Over de invulling van programma’s voeren beide
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WO 23 MAART: Tina Nijkamp wordt per 1 augustus
programmaleider bij SBS6. Ze werkte eerder bij John
de Mol Producties, maakte reality-programma’s en
tv-documentaires. In 2002 zette ze bij SBS
Productions ondermeer het programma ’Shownieuws’
op en ze was een van de grondleggers van ‘Actienieuws’. Tina Nijkamp zal Eric van Stade opvolgen,
die programmadirecteur werd van SBS Broadcasting.
WO 23 MAART: De Wereldomroep bouwt momenteel drie mobiele radiostations, die eind maart naar
Atjeh worden verscheept. Hierdoor kunnen drie
partnerstations van de Wereldomroep in Banda Atjeh,
Meulaboh en op het eilandje Nias eind april hun
uitzendingen weer hervatten. Deze radiostations werden door de tsunami volledig weggevaagd. De mobiele radiostations dragen de namen ‘Queen Beatrix’,
‘Princess Màxima’ en ‘Princess Catharina-Amalia’
(foto). Op de langere termijn helpt de Wereldomroep
deze partnerstations bij de wederopbouw van permanente radiozenders, maar de wederopbouw komt
langzaam tot stand. Algemeen directeur Jan Hoek:
“Het is van groot belang dat de radiostations in Atjeh
zo snel mogelijk in de lucht zijn. Radio is een zeer
belangrijk communicatiemiddel in Atjeh en een grote
informatiebron voor de luisteraars. Daarom zijn we
een paar weken geleden gestart met de bouw van
deze mobiele radiostations.Bovendien zullen onze
Indonesische uitzendingen, zodra de uitzendingen
hervat zijn, ook via deze partners weer een onafhankelijk journalistiek geluid aan velen in die regio laten
horen.” De Indonesische uitzendingen van de Wereldomroep zijn in Indonesië via kortegolf, satelliet, Internet en partnerstations te beluisteren. De Wereldomroep geeft verder bescheiden financiële steun aan

medewerkers van de partnerstations die de ramp overleefden. Daarnaast wil de omroep in de toekomst
trainingen geven aan (nieuwe) medewerkers van de
partnerstations, omdat veel medewerkers de ramp
niet overleefd hebben. De mobiele radiostations, In
het Engels ‘Radio Station in a Box’ genaamd, zijn
tot stand gekomen met medewerking van BFN en
Studiobouw VOF. De mobiele stations worden in bruikleen aan de partnerstations gegeven. Zodra de
partnerstations weer gebruik kunnen maken van hun
eigen radiostation, zal de Wereldomroep de mobiele
stations in andere gebieden en voor andere doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld voor trainingen en toekomstige calamiteiten.
DO 24 MAART: Radio 538 heeft een
meerjarig mediapartnership gesloten
met de KNVB. Hiermee wordt Radio 538 de exclusieve radiopartner en één van de officiële mediapartners van de KNVB en het Nederlands elftal. De
samenwerking, waarover afspraken zijn gemaakt tot
1 juli 2007, bestaat onder meer uit speciale kaartenacties voor Radio 538-luisteraars. Tevens worden er
voorafgaande aan en in de rust van wedstrijden activiteiten op het gebied van entertainment georganiseerd. De toegangskaarten voor de uitwedstrijden van
Oranje worden in het radioprogramma van Edwin
Evers ‘Evers Staat Op’ weggegeven. Voor de thuiswedstrijden worden in ieder programma op Radio
538 kaarten verloot. Daarnaast hebben beide partijen de intentie om ook in het amateurvoetbal ludieke acties te organiseren, zoals het inzetten van
de Radio 538 limousine voor het vervoer van een
amateur-elftal.

VR 25 MAART: Noordzee 100.7 FM presenteert tijdens het paasweekend: 80’s weekend. Vanaf vanavond zeven uur tot en met maandag avond laat de
beste hits uit de jaren ’80 op Noordzee 100.7 FM. Op
Tweede Paasdag, van tien in de ochtend tot zes uur
in de middag, brengt Noordzee 100.7 FM een overzicht van de beste hits uit de jaren ’80 in de Noordzee 80’s Top 100. Vele bekende artiesten en televisiemakers uit de jaren ’80, waaronder Henk Spaan, Carry
Tefsen en Tatjana Simic, vertellen over hun speciale herinneringen uit die tijd.
ZA 26 MAART: Vandaag start Extra Gold met exclusieve uitzendingen van de originele TOP 40, onder
de naam TOP40 GOLD. Daarmee haalt Extra Gold
een primeur binnen. De Top 40 zal gepresenteerd
worden door Luc de Groot. De TOP 40 bestaat dit
jaar 40 jaar. Extra Gold krijgt als enig radiostation in
Vlaanderen de exclusiviteit om de naam te gebruiken. In Nederland zendt radio 10GOLD de TOP 40
uit. Extra Gold heeft ook de exclusieve rechten voor

het verdelen van
de originele TOP
40 dvd’s en boeken.
ZA 26 MAART: Ontevredenheid alom vanwege het
gegeven dat kabelgigant Essent in haar digitale pakket geen ruimte meer verleent aan lokale omroepen.
Men vindt dat de gebruiker van het digitale pakket
maar het knopje op het kastje analoog moet schakelen om niet in het pakket opgenomen televisiestations
te kunnen bekijken. In de praktijk wordt helemaal niet
van dit knopje gebruik gemaakt, laat staan dat de
gebruiker van de aanwezigheid van dit knopje weet.
In Groningen is er veel tegenstand tegen het besluit
van de directie van Essent om geen lokale signalen
in de digitale bloem mee te nemen. Deze lokale
omroep is vooral erg populair vanwege haar televisieprogramma’s en won vorig jaar nog de prijs van de
beste lokale omroep van Nederland. Men hoopt op
korte termijn alsnog met vertegenwoordigers van
Essent om de tafel te gaan daar men van mening is
dat naast de regionale ook de lokale tv-signalen dienen te worden aangeboden.
ZO 27 MAART: Rudi Koot meldt: Ik hoorde op de AM
648 kHz dat de kortegolfuitzendingen van de BBC
World Service voor Europa en Noord-Amerika niet
meer 24 uur dag in het Engels zijn maar dat er alleen ‘s morgens en in de vroege avond uitzendingen
zijn in het Engels via de kortegolf voor Europa en
Noord-Amerika. De reden hiervoor was dat er in deze
gebieden volgens de BBC WS genoeg alternatieven
zijn: satelliet, kabel, internet en relays via FM-stations. Er zouden steeds minder mensen via de kortegolf luisteren. In de weken voor de wijziging had
men abusievelijk vermeld dat ze helemaal geschrapt
zouden worden. Het resultaat: vele brieven van mensen die zeer teleurgesteld zijn en vragen om de beslissing terug te draaien.
MA 28 MAART: Het taalspelletje ‘Tien voor Taal’ moet
op het Vlaamse scherm blijven! Dat is het standpunt
van de Commissie voor het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN). Onlangs schrapte ‘Eén’ het
programma met Marcel Vanthilt uit het programmaschema. Te weinig kijkers naar het programma en
niet passend in het vernieuwde zenderprofiel was de
reden. De CVN adviseert de VRT het programma
weer op te nemen in het schema.
Het programma kreeg door de jaren heen een symboolwaarde voor
de Vlaams-Nederlandse betrekkingen en is bovendien een toonbeeld van wat een echte
coproductie moet zijn.
MA 28 MAART: Afgelopen zaterdag is er in het nieuwe
regeerakkoord het nodige neergezet over de toekomst
van de publieke omroepen, die zich in de toekomst
alleen mogen profileren volgens nieuwe regels, waarbij het concurrentiebeding met de commerciële
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televisiestations geheel komt te vervallen en als het
ware de omroepen niet meer aan amusement mogen doen. Er is de nodige consternatie ontstaan. De
NCRV is verbijsterd over de mediaparagraaf in het
akkoord, hetgeen men heeft neergezet in de volgende verklaring: ‘De plannen zetten een negatieve
spiraal van versmalling en verschraling van het publieke programma-aanbod in werking. De burger
wordt zo beroofd van een brede gevarieerde publieke omroep, waar het grootste deel van Nederland sinds jaar en dag met genoegen naar kijkt en
luistert. In de plannen stelt het Kabinet vast welke
genres de publieke omroep wel of niet mag uitzenden. Daarbij staan de omroepverenigingen ook buitenspel bij het bestuur en beleid van de publieke
omroep. In de gekozen aanpak bepaalt de Raad van
Bestuur of en wanneer een programma wordt uitgezonden en legt daarover verantwoording af aan de Raad
van Toezicht. Beide worden
door het Kabinet benoemd.
Op deze manier krijgt het Kabinet zeggenschap over de inhoud van het programmaaanbod van de publieke omroep via benoemingen, beleid
en budgetten. De recente toelichting van de staatssecretaris op het akkoord illustreert deze manier van denken. De NCRV vindt dit
een slechte zaak. Onafhankelijke media zijn immers
essentieel voor een democratische samenleving. Het
huidige brede scala van programma’s van de NCRV
zal beperkt worden op basis van onduidelijke criteria. Dit ondermijnt de bijdrage, die de NCRV vanuit
haar Protestants Christelijke identiteit aan de publieke omroep wil en kan leveren. Om identiteit volwaardig tot uiting te laten komen is een breed pakket
programma’s nodig. Het is aan de NCRV-leden om
te toetsen en te bepalen of die identiteit daarin optimaal tot uiting komt, niet aan het Kabinet of Raad
van Bestuur. De NCRV blijft zich uiteraard samen
met de andere omroepen en de Raad van Bestuur
inzetten voor een sterke, brede publieke omroep.’

M u u r
(1989) is
volgens de
N e d e r landse bevolking het
belangrijkste nieuwsfeit van de
laatste 25
jaar. Dat
blijkt
uit
een onderzoek van bureau Maurice de Hond ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Teletekst. Op
basis van het onderzoek is een top 100 gemaakt. Daarin
staat ’11 september 2001' op 2 en de tsunamiramp in
Azië op 3 (2004). De Bijlmerramp (5) wordt gezien als
het belangrijkste binnenlandse nieuws. De moord op
Pim Fortuyn staat op 8 en de moord op Theo van
Gogh op 11. Voor het onderzoek is gewerkt met een
lijst van 200 nieuwsfeiten, die geleidelijk werd verkleind. Er deden 3000 mensen aan het onderzoek
mee.

WO 30 MAART:
De kans is groot
dat het commerciële radiostation SLAMFM een boete gaat krijgen wegens het té veel draaien van hitmuziek en
het brengen van een té hoog percentage aan gesproken woord. Er is een advies uitgebracht aan het
ministerie voor Economische Zaken en wel door het
Agentschap Telecom. Men zou veel meer hits laten
horen dan de 7,5% die volgens de toewijzing is toegestaan aan SLAMFM. Ook heeft men veel meer
dan 5% aan gesproken woord in de uitzending. Men
kan tegen een boete in beroep gaan. Er is een ton
aan Euro’s boete opgelegd.

DI 5 APRIL: Frits Barend en Henk van Dorp verhuizen
met ingang van september naar het nieuwe televisiestation van Talpa. De presentatoren gaan daar de
laatste reeks van hun programma ‘Barend en Van Dorp’
maken. Of vaste tafelgast Jan Mulder ook blijft aanschuiven is onduidelijk, want met hem moet De Mol
daarover nog gaan praten. De frequentie van het programma blijft vijf keer per week, van maandag tot en
met vrijdag, rond de klok van 22.30 uur. Als het Nederlands elftal zich plaatst voor de eindronde van het WK
2006 in Duitsland, maken Barend en Van Dorp ook
een dagelijkse serie ‘Villa BVD’ tijdens het toernooi in
j u n i .
Sinds zij
begin
1999 bij
R T L 4

VR 1 APRIL: Het is vandaag verjaardag en wel de
25ste voor NOS Teletekst. De val van de Berlijnse
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VR 1 APRIL: Sommigen hadden gedacht dat het nog
om een 1 april grap ging maar vandaag was het definitief een eind voor Beau van Erven Dorens in het
programma RTL Boulevard. Een snik en een traan en
de uitspraak dat hij nog niets over zijn toekomst kwijt
kan. Na de uitzending een straatje om en bij Talpa
tekenen van andermaal een veel geld opleverend
contract. Niet bekend is wat Beautje voor programma
gaat doen maar hij stelde wel zelf dat hij aan het
mooiste pioniersavontuur begint uit zijn leven.
VR 1 APRIL: De onderscheiding als beste mannelijke
artiest van het jaar, voor de tiende keer op een rij
leverde Marco Borsato ook de onderscheiding op als
zanger van het jaar via de programma’s van TMF.
Uitzending live in de avond en de pers had in de
middag de uitslag al per e-mail binnen, dit alles onder embargo. En TMF in de avond maar leuren om
nog meer SMS’jes om nog meer geld binnen te krijgen van de jeugd.

hun programma lanceerden, staan zij ermee op eenzame hoogte, oordeelt De Mol. Hij is dan ook tevreden over het binnenhalen van de twee, die ooit werden begeerd door Nederland 2, maar een overstap
ging toen niet door.

en kabelaars moeten van de rechter wel opnieuw om
de tafel gaan zitten om tot nieuwe afspraken te komen. Tot die tijd moeten de kabelbedrijven een vergoeding blijven betalen. VECAI zegde vorig jaar
een modelcontract op met Buma/Stemra.

W0 6 APRIL: Het lokale
televisiestation AT5 en de gemeente Amsterdam zijn in onderhandeling met een grote
internet provider over overname van het televisiestation. AT5 moet commercieel worden, vindt het College van B&W. De gemeentelijke subsidie van ongeveer drie miljoen euro
zal aan het einde van dit jaar op zijn en waarschijnlijk niet worden aangevuld. Toch wil de gemeente,
volgens mediawethouder Belliot, het station behouden. Eerdere voorstellen tot samengaan met het regionale RTV Noord Holland stuitten op problemen
bij AT5. Er zal nu worden gekeken naar een deels
commerciële en deels private organisatie om op die
manier het voortbestaan te garanderen.

DO
14
APRIL: Een
rustig weekje
of waren we
misschien te
veel met iets
anders bezig.
Hebben we
wat gemist.
Graham Gill
morgen jarig
en trekt al
weer jaren
van Drees.
Onze oudere
lezers begrijpen wat we
ermee bedoelen. De
Downloadclub
heeft besloten binnenkort het videoarchief van
Freewave op te halen en te digitaliseren. Wordt een
hele klus want het gaat om meer dan 70 banden.
Verder niet veel bijzonders te melden.

ZO 10 APRIL: Rake verklaring deze dag in de Media
in België. Volgens ‘Het Nieuwsblad op Zondag’ heeft
de regering nieuwe maatregelen aangekondigd tegen moslimextremisme en andere vormen van radicale en racistische propaganda. Zo zullen
extremistische imams geen visum meer krijgen om te
komen spreken. Extremistische websites zullen worden tegengewerkt en ‘vrije zenders’, die hun boekje
te buiten gaan, zullen hun zendvergunning verliezen. Het actieplan is niet enkel gericht tegen radicale moslims maar ook andere extremisten.
MA 11 APRIL: De dag begint met een persbericht
van de VPRO waarin de vraag: ‘Heb je interesse in
een universele Internetradio? Dan is de VPRO Internet Radio gemaakt voor jou. Met dit fonkelnieuwe
apparaat kan je wereldwijd tot ongeveer duizend radio- en internetstations beluisteren,. beter dan met
een wereldontvanger. De internetradio biedt bijvoorbeeld Hiphop uit New York en alle digitale radiostations van de BBC. Nog revolutionairder is dat je alle
VPRO programma’s kan beluisteren, waar en wanneer het jou uitkomt. 3VOOR12 in bad? Radio Bergijk
in de keuken? ‘De Avonden’ ‘s ochtends? ‘De Ochtenden’ ‘s avonds? Een druk op de voorkeursknop en
genieten maar. En men meldt nog een internetadres:
vpro.nl/winkel/producten/21902473/

VR 15 APRIL: Ook bij de IKON kunnen ze er niet
langer omheen. Bij deze al decennia bestaande
InterKerkelijke Omroep Nederland, moet drastisch in
het aantal personeelsleden worden gesneden. Men
heeft momenteel 63 volledige arbeidsplaatsen bezet terwijl de tekorten aangeven dat dit moet worden
teruggebracht tot minimaal 52,5 en misschien vallen er wel gedwongen ontslagen.
WO 20 APRIL: Nieuws uit Friesland dat vanaf 30
april een nieuw station via twee FM-frequenties actief wordt met programma’s gericht op een groot deel
van de provincie Friesland. Naam van het station
Nationaal FM, als dat maar niet verbasterd wordt tot
Radio Nationalistisch Friesland op den duur. Men wil
Studio Nationaal FM

MA 11 APRIL: De rechter beslist en dus moeten de
Nederlandse kabelbedrijven, verenigd in de VECAI,
een vergoeding blijven betalen voor de doorgifte
van Nederland 1, 2 en 3 en de BBC. Dat heeft de
rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door
de
auteursr e c h t e n organisatie
Buma/Stemra.
Buma/Stemra
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gezelligheid in de huiskamer brengen, op de werkplek, in de auto en op het vakantieadres. En ze weten het nu al: ‘Bij ons hoor je de leukste programma’s
en win je de mooiste prijzen de hele dag lang.’

heeft op de analoge netwerken, omdat er al wel concurrentie is bij de digitale netwerken. De bedoeling
is trouwens om de analoge netwerken tegen 2008 in
Zweden uit te schakelen.

WO 20 APRIL: Meer nieuws gericht op het noorden
met de benoeming van de Groninger Bert Middel
als de nieuwe voorzitter van de OLON. Natuurlijk erg
leuk als je weet dat de populairste lokale omroep
vorig jaar OOG Radio uit datzelfde Groningen kwam.
Het Eerste Kamerlid Middel gaat besturen voor 290
ether radiostations en zo’n 160 lokale televisiestations.

Het gaat goed met digi televisie in Frankrijk
Meer dan 35 procent van de Franse huishoudens
ontvangt reeds digitale televisie. Dat meldde onlangs
Le Monde. Een belangrijk moment in de geschiedenis van de digitalisering van de Franse media en
bovendien een groei in aantal die veel hoger is dan
het eerder gestelde verwachtingspatroon. In totaal
zijn er op dit moment 15 televisiestations digitaal te
ontvangen en actief vanuit Frankrijk.
Speciaal televisiestation
In Brazilië is het eerste homotelevisiestation van start
gegaan. ‘forMen’ zendt via de kabel, maar alleen
voor abonnees. Er komen vooral homo-erotische films,
met gemiddeld 4 nieuwe films per week. Vanaf 2006
zullen er ook andere programma’s uitgezonden worden voor een ‘gay-publiek’. Na een periode van zes
maanden wil men 50.000 maandabonnementen
verkocht hebben, en 100.000 films ‘on-demand’ tegen betaling hebben aangeboden.
JELLE KNOT

Talpa, Hofstede Oud Bussem

© Hans Knot

WO 20 APRIL: Een beetje weggedrukt door het grote
ochtendnieuws, de belichting van onze nieuwe Paus
Ratzinger, komt naar voren dat het nieuwe tv-station
van John de Mol jr ‘Tien’ zal gaan heten. Dit zou erg
populair in het gehoor liggen. Ettelijke duizenden
mensen hebben hun keuze ingestuurd en laten er nu
liefst 23 mensen voor deze naam hebben gekozen.
De winnaar, die het beste de keuze van ‘Tien’ had
onderbouwd, woont in Tilburg en wint een auto.
HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

Weg met monopolie
De Europese Commissie heeft aan Zweden gevraagd
om op korte termijn het monopolie van Teracom AB
te beëindigen. Die omroep is in handen van de staat.
Als er geen stappen genomen worden op korte termijn, dreigt de Commissie binnen de twee maanden
naar de rechter te stappen. Volgens de Commissie
moet het land de mediamarkt openstellen voor anderen, net zoals de andere Europese landen dat de
voorbije twee decennia gedaan hebben. Volgens
Teracom heeft het bedrijf zich al neergelegd bij de
beslissing. Woordvoerder
Christer Lundin liet wel weten dat het alleen betrekking
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Eerste licentie community radio toegewezen
Ofcom, de Britse verantwoordelijke organisatie voor
de regulering van frequenties en licenties, heeft de
eerste licentie voor community radio voor de duur
van vijf jaren verleend aan Forest of Dean Radio in
Cinderford. Het station was al sinds 2002 als één van
de veertien proefprojecten actief. Bij het station is er
alom enthousiasme mede gezien men nog lang niet
had verwacht dat Ofcom een besluit zou gaan nemen. Er is een klein feestje gevierd, waarbij ook de
vele vrijwilligers, actief bij FoDR, werden betrokken.
Het station was voor de eerste keer in de ether toen
men een drie dagen durende RSL kreeg toegewezen in 1995. Dit met de bedoeling verslag te doen
van het Cinderford Festival. Vervolgens werden er
tussen 1995 en 2002 nog eens zestien verschillende
radio-uitzendingen verzorgd waarin meer dan
1000 programma’s werden
geproduceerd
waarbij meer dan 500
lokale personen waren
betrokken. Doel van het
station is de belangen
van de luisteraars te
vertegenwoordigen, de culturele rijkdom te belichten en de gebeurtenissen binnen de community te
verslaan. De Community Media Association heeft
meer dan 20 jaar lang gepleit voor invoering van

deze zeer kleinschalige vorm van radio. Bij Ofcom
zijn in totaal 192 aanvragen ingediend voor deze
vorm van radio en in de zomer zal een deel van de
aanvragers een licentie krijgen toegewezen.
Voor tien jaar verzekerd
Tessa Jowell, de Britse onderminister voor Cultuur,
heeft met succes een wetsvoorstel door het Parlement gekregen waarbij het in stand houden van de
Britse omroepbijdragen voor een periode van nog
eens tien jaren is gewaarborgd. Per jaar dienen de
huisgezinnen in het land een verhoogde bijdrage
van 126,50 Pond per jaar te betalen. Een speciale
commissie heeft, voordat het wetsvoorstel werd ingediend, uitgebreid onderzoek gedaan of een verlenging van termijn nog wel mogelijk was. Over vijf jaar
zal het huidige stelsel opnieuw worden bekeken, evenals de hoogte van het jaarlijkse bedrag.
Minder reclame op de radio
Volgens de BBC geven de adverteerders in Engeland
meer geld uit aan reclame op Internet dan op de
radio. Voor het eerst overschrijden de reclamebestedingen op Internet die van de radio. Adverteerders geven op de Engelse markt 3,9 procent van hun
reclamegeld uit aan commerciële uitingen op Internet en 3,8 procent aan radioreclame. Over 2004 groeiden de reclamebestedingen op het Engelse Internet
met 60 procent. Het bedrag groeide van, omgerekend uit Britse ponden, 617 miljoen euro tot 990
miljoen euro. Reclamemakers vinden steeds eenvoudiger de weg naar het Internet om hun boodschappen te slijten. De totale advertentiemarkt in Engeland groeide vorig jaar met 5,8 procent, tot omgerekend 26 miljard euro.
HANS KNOT

Onderzoek toekomst radio
Zeer recentelijk is door de firma ‘Love on
Demand’ een onderzoek gedaan in Amerika inzake de toekomst van de radio, waarmee we zijn opgegroeid. Ondanks eerdere
uitspraken in de Amerikaanse pers dat we
de normale radio-ontvanger massaal de prullenmand zouden
ingooien ten voordele van
de digitale radio, zal dit
niet gebeuren. Wel is
er groei in het aantal abonnees op digitale radio maar niet
als verwacht. Wel is er
een enorme nieuwe
instroom aan beluistering van de radio via Inter-

Ingezonden n.a.v. het nieuw verschenen boek over de Top 40.

net te melden. Inmiddels, zo bleek uit het onderzoek, hebben acht van de tien Amerikanen in huis
toegang tot Internet. In 1999 was het percentage
nog onder de 50%. Zo bleek dat bijvoorbeeld het
aantal luisteraars naar de programma’s van Howard
Stern twee keer zo hoog als dat van de luisteraars via
de normale radio-ontvangst. In gebieden waar hij
dus niet normaal via de antenne is te horen, wordt er
via Internet naar zijn spraakmakende programma’s
geluisterd. Terugkomend op de digitale radio, waarbij per aanbieder meer dan 100 programmasoorten
worden geleverd, kan worden gesteld dat het onderzoek uitwees dat 54% van de ondervraagden – allen
boven de 12 jaar – wel gehoord heeft van Sirius, één
van de grote leveranciers van digitale radio en
muziekpakketten, die nauw samenwerken met de autoindustrie. De andere grote aanbieder in de VS is de
onderneming XM, waarbij het percentage bekendheid nog net onder de 50% ligt. Ter vergelijking kan
worden gemeld dat een gelijksoortig onderzoek in
2002 nog percentages van 8% voor Sirius en 17%
voor XM opleverden. De verwachting is dat beide
ondernemingen rond 2010 in totaal 35 miljoen betalende abonnees hebben. Momenteel zijn er in Amerika al 57 miljoen luisteraars die de radio deels via
Internet betrekken. De verwachting is dat in 2010 dit
aantal gegroeid is tot 188 miljoen. Op de vraag of
men in de toekomst nog naar traditionele radio gaat
luisteren werd door 82% van de ondervraagden positief gerespondeerd. Ook kwam er uit het onderzoek
een gemiddelde luistertijd per dag uit voor de personen boven 12 jaar. Dit ligt momenteel op 2 uur en 48
minuten per dag.
RENE BURCKSEN EN JAN HENDRIK KRUIDENIER

Voorontwerp decreet goedgekeurd
Op initiatief van mediaminister Geert Bourgeois
keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van
decreet goed, dat de oprichting van de Vlaamse
Regulator voor de Media (VRM) regelt. Deze nieuwe
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nieuwe mediaregulator uit twee kamers
bestaan met elk eigen deeltaken: een
algemene kamer neemt de bevoegdheden van het vroegere Vlaams Commissariaat voor de Media over. Deze kamer
zal ook toezien op de naleving van de
mediadecreten en de beheersovereenkomst door de openbare omroep.

Advies en daarna naar Parlement
Hierover rapporteert ze jaarlijks aan het
Vlaams Parlement dat voortaan dus op
basis van een onafhankelijk rapport de
uitvoering van de beheersovereenkomst
Per maand wordt uw advertentie
kan evalueren. De algemene kamer zal
door ruim 15000 mensen
gelezen! Tarieven: zie pagina 2
zich ook toeleggen op de monitoring van
van dit blad
de mediaconcentratie. Een kamer
deontologie en ethiek neemt de bevoegdcontrole-instantie moet zorgen voor een efficiënter heden van de Vlaamse Geschillenraad voor Radio
en slagkrachtiger mediatoezicht in Vlaanderen. De en Televisie en de Vlaamse Kijk- en Luisterraad over.
VRM wordt verantwoordelijk voor het gehele taken- Indien de Raad voor Journalistiek eenzelfde klacht
pakket van de bestaande controleorganen. Daarnaast behandelt, treedt deze kamer pas op na vruchteloze
zal de nieuwe regulator voortaan ook toezien op de afhandeling van het geschil door de Raad voor Journaleving van de omroepdecreten en de beheers- nalistiek. Beide kamers zullen werken in volledige
overeenkomst door de VRT. Met de oprichting van de autonomie. Om de VRM voldoende slagkracht te
VRM komt Vlaanderen tegemoet aan de kaderrichtlijn geven, worden tweemaal zo veel personeelsleden
telecommunicatie van de Europese Commissie. Die ter beschikking gesteld als momenteel het geval is in
richtlijn stuurde reeds aan op de oprichting van een de verscheidene toezichtorganen samen. De Vlaamse
onafhankelijk controleorgaan voor het media- Regering bezorgt dit voorontwerp van decreet voor
advies aan de Vlaamse Mediaraad, de SERV en de
landschap in Vlaanderen.
Raad van State, om het vervolgens aan het Vlaams
Eén in plaats van drie
Parlement voor te leggen.
Voor de burgers maakt de VRM alvast een einde aan
REDACTIE RADIOVISIE
de onoverzichtelijke organisatie van de mediacontrole. In Vlaanderen zijn momenteel drie verschillende instanties bevoegd voor elk een deelaspect
van de controle en klachtenbehandeling. Het Vlaams
Commissariaat voor de Media is bevoegd voor het
algemeen toezicht op de naleving van de mediadecreten door de radio- en televisieomroepen. Het
levert tevens de media-erkenningen en -vergunnin- Licentie verlengd
gen af. De Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Tien jaar jong is het radiostation Ostseewelle Hit
Televisie waakt over de onpartijdigheid, de journalis- Radio, dat haar programma’s verzorgt voor
tieke deontologie en de redactionele onafhankelijk- Mecklenburg Vorpommeren. Men heeft inmiddels van
heid in informatieve programma’s. Ze ziet er even- de raad voor de media van de voornoemde staat een
eens op toe dat programma’s niet aansporen tot haat uitbreiding van de licentieperiode gekregen met nogop grond van ras, geslacht, godsdienst of nationali- maals vijf jaren. Ook is dit jaar een nieuw studio
teit. De Vlaamse Kijk- en Luisterraad houdt toezicht onderkomen in digitale uitvoering in gebruik genoop de regelgeving met betrekking tot pornografische men. Maar er is meer beweging in het radiolandschap
nu de raad voor de media voor Mecklenburg
scènes en nodeloos geweld op televisie.
Vorpommeren ook een nieuwe licentie heeft uitgeDe minister zelf in zijn persbericht
geven en wel voor Kulturnetzwerk eV Rostock. Het
‘Met één controleorgaan wil ik vooral zorgen voor zal een 24 uur per etmaal station worden dat lokaal
een doorzichtigere organisatie en een verlaging van gerichte, niet commerciële programma’s zal gaan
de drempel voor elke Vlaming.Vandaag weet nieaanbieden onder de afkormand nog waarheen hij of zij met welke klacht moet.
ting LOHRO. Vanaf 1 juli
Bijkomend leidt de bundeling van de toezichtstaken
zal het station via de 90.2
tot een controle-instantie die krachtiger kan optreMHz in Rostock te ontvanden, indien nodig. Daarom krijgt de VRM er ook pergen zijn.
soneel bij, aldus minister Bourgeois. Om de taken
INGO PATERNOSTER
van de huidige controleorganen uit te voeren, zal de
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et lijkt voor vele mensen nog zo
dichtbij als we het over de jaren
tachtig van de vorige eeuw hebben.
Goed beschouwd is het jaar, waar we
in deze aflevering aandacht aan gaan
besteden, toch al bijna een kwart
eeuw geleden. Een jaar dat het eens
zo vertrouwde geluid van Radio
Caroline al weer geruime tijd verleden tijd was maar ook waarin natuurlijk de nodige ontwikkelingen waren
in de wereld. Hans Knot belicht andermaal een jaar vol herinneringen.
In de maand augustus was er heel
wat verontwaardiging toen op 8 augustus uitlekte dat de toenmalige
Amerikaanse president Ronald
Reagan had besloten de neutronenbom eventueel in productie te gaan
nemen. Vreemd genoeg had zijn voorganger, president Jimmy Carter, het
tegenovergestelde besluit genomen.
Hij was tot het besluit gekomen nadat
er uitgebreide druk was uitgeoefend
door de Europese bondgenoten. Macabere beelden had men in het vooruitzicht gesteld. Bij het afwerpen van
dergelijke bommen zouden mensen
massaal worden gedood maar zou de
omgeving, de gebouwen en de installaties, vrijwel onbeschadigd door
de straling uit de strijd zijn gekomen.
Twee dagen later verklaarde de toenmalige minister van Defensie, Caspar
Weinberger, dat de productie van de

bom zeker noodzakelijk was in het kader van de nog steeds voortgaande Koude Oorlog. In zijn ogen had het Russische leger een
totale overmacht aan troepen en materiaal in diverse landen in het
toenmalige Oostblok. Over snelheid was niet te klagen want binnen
een paar uren na het intreden van een totale crisis zou het mogelijk
zijn de neutronenbommen naar deze gebieden te laten overvliegen en te laten afwerpen. Gevolg was dat er in tal van grote steden,
waaronder in Amsterdam, Brussel, Londen en Parijs massale demonstraties plaats vonden in een warme zomer.

De Amerikanen wisten zo het nodige van snelheid want er werd
volop getest om het ruimteveer tot een succes te brengen. Met
behulp van een sterke raket wordt het ruimteveer al weer decennia
lang, al dan niet met forse tegenslagen, buiten de dampkring geschoten. Als Space Shuttle is het algemeen bekend. Voordeel van
het toen nieuwe toestel was dat het, na de volbrachte taken in de
ruimte, als vliegtuig kon terugkeren naar moeder aarde. Financieel
gezien een enorme stap vooruit daar de toestellen ettelijke malen
konden worden ingezet en er dus enorm op kosten werd gespaard.
Het eerste ruimteveer kreeg de naam Colombia mee en ging in april
1981 de ruimte in, voorzien van een uitgebreid hitteschild dat bestond uit ruim 30.000 keramische tegels. Deze waren nodig om het
ruimteveer te beschermen. Met een maximale snelheid van liefst
27.000 kilometer per uur werd de buitentemperatuur van het schild
door wrijving opgevoerd tot liefst rond de 1300 graden. Spanning
was er volop want na de start vielen enkele van deze schilden terug
op aarde. De lancering gebeurde vanaf de algemeen bekende
ruimtebasis Cape Canaveral. Aan boord van de Columbia waren
gezagvoerder John Young en Robert Crippen die op 14 april de
Columbia weer veilig op de grond parkeerden. Dit gebeurde in de
Mojave woestijn, waar ook de luchtmachtbasis Edwards gevestigd
is.
In vergelijking tot de zendtijd die de regionale omroepen in Nederland heden ten dage hebben was het in 1981 eigenlijk slecht ge-
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steld. Het aantal
regionale omroepen dat in NOSverband werkte
stond op vier. Het
bestuur van de
NOS wilde verandering in het
aantal uren zendtijd en liet via het
Dagelijks Bestuur
in maart van het
jaar een brief uitgaan aan de
toenmalige minister verantwoordelijk voor Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk
werk. Men was van mening dat het mogelijk moest
zijn met ingang van 1 oktober dat jaar, of in ieder
geval in het seizoen 1981/1982, de zendtijd van de
regionale omroepen te verdubbelen. De
verdubbeling, die later ook zou worden toegewezen,
betekende een uitbreiding met drie uur en veertig
minuten. Voorwaarde van de zijde van het NOS Bestuur was dat de regionale omroepen Radio Noord,
Radio Friesland, Radio Oost en Omroep Zuid dan
wel een financiële bijdrage van 370.000 gulden van
de regering moesten krijgen. Deze bijdrage zou voornamelijk worden gebruikt voor het aantrekken van
meer technici.

Maar de regering wist wel een oplossing voor de
financiële problemen want de regionale radio zou in
de toekomst moeten worden betaald middels een
opslag op de omroepbijdrage. Men maakte wel bekend in 1981 dat de opslag per provincie zou gaan
verschillen. Voor de noordelijke provincies zou het,
vergeleken met andere provincies, om een forse opslag gaan. Berekeningen hadden getoond dat een
inwoner van de provincie Groningen een bedrag van
6,90 gulden per jaar meer ging betalen. Inwoners
van Noord Holland, waar toen nog geen regionale
omroep actief was, kwamen er het beste af met een
bedrag van fl. 1,65 per omroepbijdrage. De extra
belasting werd dus, via halfjaarlijkse doorberekening,
ingehouden door de Dienst Omroepbijdragen om
vervolgens te worden afgedragen aan de Provinciale
Besturen. Deze zouden vrijwel altijd kunnen beslissen in welke vorm en met welk doel de gelden vervolgens naar hun regionale omroep zouden gaan.

In Nederland waren er in 1981 ook weer de
Parlementsverkiezingen waarbij democratisch Nederland haar mening mocht geven over de af te lopen
regeringsperiode onder leiding van Dries van Agt en
hun hoop voor de toekomst. Als de Partij met de
meeste aanwinst als het ging om zetels in de Tweede
Kamer dient D66 te worden genoemd. Deze partij,
die op dat moment werd geleid door Jan Terlouw,
kreeg 9 zetels meer dan in de voorgaande verkiezingen voor het Parlement en steeg naar 17. CDA, PvdA
en VVD verloren allemaal zetels, respectievelijk 5,9
en 2. Hierdoor verloor de regeringscombinatie haar
meerderheid en na een zeer moeilijke periode van
formatie kon in de maand september het tweede
kabinet van Agt worden ingehaald door de koningin,
de eerste keer trouwens dat dit gebeurde door Koningin Beatrix, die in 1980 werd gekroond.
Opmerkelijk was dat de voormalige Boerenpartij, bekend geworden door Boer Koekoek, in 1981 nog wel
aan de verkiezingen meedeed maar onder de naam
Rechtse Volkspartij. Of de liefde voor de partij was
verdwenen, dan wel de kiezer het helemaal niet zag
zitten dat de naamsverandering had plaats gevonden, is niet duidelijk. Wel dat de partij na de verkiezingen niet langer was vertegenwoordigd in de
Tweede Kamer. Maar er waren meer partijen die niet
tot totaal onbekend waren, die deelnamen aan voornoemde verkiezingen en allemaal veel te weinig
stemmen kregen en dus ook geen zetel.
Wat te denken van de volgende namen van deelnemende partijen:
- S.O.S.
- Internationale Kommunisten Bond
- Partij Likwidatie van Nederland
- Wereld Welzijn Bewustwording
- God Met Ons
- Partij voor Rijksgenoten
- Vrede Partij
- Kleine Partij
- Nederlandse Evolutie Partij
- Leefbaar Nederland
- Realisten ‘81
Opmerkelijk dat de naam “Leefbaar Nederland’toen
ook al vertegenwoordigd was en men haalde, als het
voornoemde groep aangaat, de meeste stemmen.
Het waren 8.613 landgenoten die hun keuze voor de
partij lieten gelden. De partij die in de periode voor
de verkiezingen van voornoemden zich het meest
deed gelden in de publiciteit was die van Realisten
’81. Het Partijbestuur had zich voorgenomen te scoren met een krachtig personage dat de strijd moest
aangaan voor het winnen van kiezers. Men had deze
gevonden in de persoon van Hans Knoop, onderzoeksjournalist en vooral bekend geworden door het opsporen van de oorlogsmisdadiger Pieter Menten in
Zwitserland.
Verder was ondermeer Mr. Dr. A. Zeegers betrokken
binnen de organisatie van Realisten ’81. Hij was voor
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de Tweede Wereldoorlog al actief in het
schrijven van een serie
artikelen in ‘Nieuw Nederland’, het vormingsblad van de NSB in ons
land. Ook na de
Tweede Wereldoorlog
was hij actief bij een
groot aantal groeperingen met extreem
rechtse of nog radicalere standpunten.
De link naar ‘zeezenders’ is, wat betreft
deze Zeegers twee keer
te leggen. Op 19 maart
1981 meldde Hans
Knoop vol trots, op een
door hem georganiseerde persconferentie,
de weg te hebben gevonden om de publiciteit voor de Partij optimaal te maken. In tal
van radio- en kranteninterviews bracht hij het
grote nieuws van zijn
plan – dat nooit zou
worden uitgevoerd,
naar buiten. Ikzelf
maakte er in het
Freewave Media Magazine van 30 maart 1981
het volgende van: ‘De
nieuwe politieke partij
Realisten ’81 wil vanaf een schip in internationale
wateren van de Noordzee haar verkiezingsprogramma
gaan voeren. Dit om voldoende zetels te krijgen bij
de Tweede Kamerverkiezingen. Een zender met een
vermogen gelijk aan de Hilversumse omroepen, zal
tijdens de komende weekeinden de boodschap van
Realisten ’81 over het kiezersvolk uitstrooien. In de
laatste twee weken voor de verkiezingen wil men elke dag, 24 uur per etmaal, gaan uitzenden. De uitzendingen zullen worden gelardeerd met rustige achtergrondmuziek en men zal uitsluitend korte partijspots en interviews
met sympathisanten van Realisten ’81
uitzenden. De Amsterdamse hoofdofficier van Justitie, mr. C. van
Steenderen, die belast is met het beleid inzake zeezenders, verklaarde dat
bij het doorgaan van de aangekondigde uitzendingen vanaf een schip
een onderzoek zal worden ingesteld
naar de strafbaarheid daarvan.’

spraken van Van Steenderen door te stellen: ‘Ik hoop
dat de Officier van Justitie, die overweegt om ons
toch te vervolgen voor het overtreden van de antizeezenderwet, dit in elk geval voor de verkiezingen
zal doen, zodat we nog meer publiciteit zullen krijgen’. Eén van de punten uit het verkiezingsprogramma was dat iedere Nederlander met een inkomen, ongeacht de grootte daarvan, 25% belasting
moest gaan betalen. Een tweede voor de partij belangrijk beginsel was dat er een forse extra bijlage
diende te komen voor defensie onder meer voor een
versterking van de bewapening, ook nucleair. Tevens
diende er in bepaalde taken van onderwijs flink te
worden gesnoeid, vonden Knoop en de zijnen,
vooral in de Sociale Wetenschappen. Er zouden te
veel psychologen en agogen af studeren en vervolgens werkloos het handje ophouden bij de Staat.
Dat het voornamelijk bluf was, dat door Knoop en de
zijnen naar buiten werd gebracht, bleek al op 22
april. Het station had al tijden in de ether moeten
zijn maar een signaal van Realisten ’81 bleef uit.
Men kondigde op die dag aan dat de nieuwe zender
een vermogen zou krijgen van 500 Watt, dat zou
worden verspreid via de 101.8 MHz in de FM band.
Hoezo even sterk als de zenders van de publieke
omroep in Hilversum? Knoop had ook andere ideeën
over hoe met de illegaliteit om te gaan: ‘We willen,
gezien de wetgeving, geen naam van het schip gaan
vrijgeven en ook niet vertellen wie er werkzaam zullen zijn. We gaan onder vreemde vlag varen en een
bemanning uit het buitenland kiezen. De bevoorrading, zo hebben we besloten, zal niet uit een Nederlandse haven plaatsvinden en de programma’s worden in een studio in het buitenland opgenomen.’
En dan de mooiste vorm van kiezersbedrog kwam
vervolgens toen Hans Knoop het had over het succes
van het radiostation: ‘Ik ben tevreden met de proefuitzendingen, die tot diep in Nederland te ontvangen zijn. De zender laat muziek horen, afgewisseld
met reclameboodschappen voor onze partij. We hebben ook aanbiedingen gekregen van diverse landpiraten om de programmabanden ook daar af te
De Rolf, het latere Vredesschip (p. 22)

Knoop reageerde destijds op de uit-
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draaien.’
Terugkerend op kaderlid van Realisten ’81, Mr. Dr.
A. Zeegers. kan tevens nog worden gemeld dat hij
bij het grondwerk van een andere zeezender betrokken was. Hij was, vreemd genoeg, ook lid van
aanbeveling van ‘Vredesschip Nederland’ dat in
1969 middels verkoop van Vredesaandelen de verdere financiering en uitrusting van de MV Cito tot
Vredesschip trachtte te bevorderen. Het schip was
aangekocht in Groningen, deels opgeknapt in Amsterdam en zou vervolgens naar New Yark (bij New
York) vertrekken voor de verdere uitrusting. Tot 1973
zou het duren alvorens het schip, dat ondermeer in
de haven van Groningen was gedoopt door de
Katholieke bisschop Möller en de Joodse Rabbijn
Soetendorp, de uitzendingen voor de vrede in het
Midden-Oosten zou opstarten voor de kust van Israël ter hoogte van Tel Aviv.
En dat alle publiciteit rond Realisten ’81 in kranten, op radio en televisie en via de nooit opgestarte
uitzendingen vanaf een zendschip tot een nonresultaat leidde mag worden gezien in de resultaten. Na telling van alle stemmen gedaan tijdens
de Parlementsverkiezingen in mei 1981 bleken
slechts 2211 Nederlanders gestemd te hebben op
de partij van Hans Knoop en de zijnen, waarmee
uiteraard geen enkele stem in de Tweede Kamer
werd gewonnen.
Het Freewave Media Magazine bestond drie jaar in
1981 en zoals heden ten dage berichtten Ingo Paternoster (foto) en Jelle
Knot toen ook al
over nieuws uit respectievelijk Duitsland en uit de wereld. Ze namen tezamen een verhaal
voor hun rekening
inzake een op 21 februari 1981 om 21.47 uur gepleegde bomaanslag bij het gebouw van Radio
Free Europe aan de Oettingerstrasse 67 in München,
waarbij enorme schade ontstond. Jelle kende de
radioscène al sinds de mid jaren vijftig, terwijl Ingo
wakker werd geschud door de ontwikkelingen van
de radio in de jaren zestig. Nog steeds schrijven ze
beiden hun berichten voor het langst bestaande
mediatijdschrift in Nederland.
‘Radio FRE, ofwel Radio Free Europe, dat dertig
jaar geleden haar kruistocht begon voor de vrijheid
en dagelijks in vele talen nieuws gericht op het
Oostblok uitstraalt, was korte tijd uit de lucht vanwege de bomaanslag. Onmiddellijk na de aanslag
werd het programma voortgezet door een ander
steunpunt. De berichtgeving in Nederland is maar
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Het RFE-studiogebouw in Praag

zeer summier geweest over dit station en daarom toch
maar even de voortgang op datgene we zelf de eerste
uren hebben kunnen optekenen’.
Ik herinner me zelf nog zeer goed dat Jelle verbijsterd
door de aanslag me de melding deed via de telefoon.
Uiteraard was hij al jaren op de hoogte van de vriendschappelijke band tussen de in Augsburg wonende Ingo
Paternoster en besloten werd onderling contact te houden omtrent de ontwikkelingen na de bomaanslag. Dit
resulteerde in het vervolg van het verhaal: ‘Radio Free
Europe dat dertig jaar geleden haar kruistocht voor de
vrijheid begon en dat dagelijks in vele talen nieuws
het Oostblok instraalt, was korte tijd uit de lucht. Zo snel
mogelijk na de aanslag in München werden de uitzendingen hervat vanuit een andere steunpunt. De
berichtgeving in Nederland is maar zeer summier geweest en daarom even een voortgang van het geheel,
zoals dat we in de eerste uren na de aanslag zoal
hebben kunnen optekenen.
Omwonenden vertelden dat met hels kabaal om 21.47
uur de bom explodeerde en deze het gebouw en in het
bijzonder de ruimten van de redactie beschadigde.
Een 40-jarige redactrice verkeert vanaf dat moment in
direct levensgevaar. Om 21.51 uur, 4 minuten na de
explosie, lopen de eerste meldingen binnen bij de
politiecentrale. De surveillance wagen en opgewonden omwonenden, berichtten van de geweldige explosie en de schade aan het gebouw, gelegen vlak bij
de Engelse tuinen. De springlading, die in een nis aan
de gevel was geplaatst, explodeerde en reet de buitenkant van het gebouw over een lengte van 18 meter
uiteen. Betonpijlers met een afmeting van 50 bij 50
cm knapten als luciferhoutjes dubbel, kasten en stellingen in het gebouw werden met geweld omgegooid.
Stukken van het dak braken af, geluidsbanden en papieren werden door de lucht geslingerd. De haard van
de ontploffing ligt naast de telefooncentrale en de
Tsjechische redactrice Maria Pulda werd zwaar gewond
afgevoerd.’
Direct na tienen, die avond, kwam de reddingsoperatie
op gang en bleken er meerdere gewonden te zijn waar-

onder eerder genoemde Pulda. Verder ene Rudolf
Skukalek en Josef Antalic. Lichtgewond bleek de telefoniste te zijn. Ten tijde van de ontploffing waren
er ongeveer dertig mensen in het gebouw aanwezig. Ongeveer twaalf verschillende programma’s gingen op het moment van de explosie de ether in. De
reddingstroepen werden massaal ingezet en dat was
ook nodig, getuige het verslag van Jelle en Ingo:
‘Dozijnen politiemannen worden ingezet in het gebouw, dat een verschrikkelijke aanblik biedt. In een
wijde cirkel om het gebouw liggen de brokstukken,
terwijl de gordijnen in de kruinen van de bomen
hangen. Delen van de dakgoten hangen naar beneden en aan de kasten, wanden en deurposten kleeft
bloed. Het ergste is het keldergedeelte, dat van de
Tsjechische redactie, waar ook alle gewonden zijn
gevonden. In een kring van enkele honderden meters rond het gebouw zijn ruiten van woningen kapot
geslagen. Enkele bewoners van het nabij gelegen
Lerchenfeldstrasse zijn uit paniek hun huis uitgevlucht, denkende dat hun eigen onderkomen explodeerde.
De tussenbalans, die
rond 23 uur die avond
werd opgemaakt, sprak
van enkele verdachte
personen die zouden
zijn gearresteerd. Later
bleek dat het hier ging
om omwonenden die op
de vlucht waren geslagen, bang voor verdere
ontploffingen..
Karl
Seegerer,
oppercommandant van de
brandweer vreesde dat
er nog meer explosies
zouden volgen. Natuurlijk sprak een dergelijke aanslag zich snel rond en
vele medewerkers van RFE, die thuis waren, kwamen naar de plek des onheil. Met bleke gezichten
hoorden ze aan met welk een geweldige knal het
gebouw beschadigd moet zijn. Direct daarna werd
op de plaats van de explosie een onbeschadigde
gasbuis aangetroffen en op dat moment wordt dan
ook de realiteit duidelijk dat het echt ging om een
springstofaanslag.
Nog voor middernacht namen ambtenaren van het
Bayerische Landeskriminalamt de onderzoekingen
over van de politie van München met een team van
liefst 38 personen met als eerste doel uitgebreid
sporenonderzoek. Achteraf bleek dat een uur voor de
aanslag nog uitgebreid was gepatrouilleerd en dat
er niets verdacht was geconstateerd. De bewaking
van de gebouwen was in de daaraan voorafgaande
periode verslapt en zelfs was een beschermingsmuur
om het gebouw juist afgebroken omdat men dacht
in een veilige wereld te wonen. Op een persconferentie, later in de nacht, werd bevestigd door de chef

van de landsrecherche dat er sprake was geweest van
een hoge explosieve lading en dat de Tsjechische
programmamakers geluk hebben gehad dat het niet
een paar minuten later was gebeurd, gezien dan
hun programma in de verwoeste ruimte een aanvang had genomen.
Een dag later stelde woordvoerder Robert Redlich,
namens Radio Free Europe, dat het de eerste aanslag in haar soort was geweest op het station en dat
de geschatte schade rond de vier miljoen DM lag.
Later bleek het te gaan om een aanslag gepleegd
met een zogenaamde plastic kneedbom van 10 kilo.’
De medewerkers van Radio Free Europe lieten zich
echter niet kisten. Een intensieve investering leverde
een herbouwd onderkomen en bovendien meer bescherming op. Nadat de muur tussen Oost en West
viel werden de activiteiten gewoon voortgezet en al
weer meerdere jaren worden de uitzendingen verzorgd vanuit Tsjechië waar het hoofdkantoor van het
station in 1999 naar Praag heen is verplaatst.´, aldus
Ingo en Jelle destijds over de aanslag.
Even wat nadere informatie rond de taken van
RFE en ook Radio
Liberty. Beide stations
hadden zich als doel
voor ogen gesteld met
open vizier de boodschap van het westen gericht op de luisteraars, in
eerste instantie in de
Oostbloklanden te brengen. Dit om op die manier
het
nieuwsmonopolie
van
de
staatsomroepen te doorbreken. Dat dit doel dagelijks werd bereikt blijkt
wel uit de voortdurende toenmalige communistische
protesten. ‘Als we geen succes hadden zouden ze
niet constant op ons schieten’, was een van de opmerkingen van een woordvoerder van RFE.
Solchenyzin, die in 1972 naar het westen werd afgeschoven, verklaarde destijds tegenover een reporter
van The New York Times: ‘Wanneer we iets over ons
land willen weten (in dat geval de Sovjet Unie) dan
komen we achter het ware verhaal via het luisteren
naar Radio Liberty.
Specialisten hebben in het begin van de jaren zeventig onderzoeken ingesteld naar de luisterdichtheid
en zij kwamen toen al tot 22 miljoen regelmatige
luisteraars in de Sovjet Unie voor Radio Liberty en
liefst 30 miljoen luisteraars telde Radio Free Europe
in andere Oostbloklanden. Latere onderzoeken gaven aanvankelijk het inzakken van deze aantallen
aan, maar rond de aanvang van de jaren tachtig van
de vorige eeuw werd weer een stijging waargenomen in luisteraantallen. Dit uiteraard ondanks de technische mogelijkheden van Oostblokzijde, die vernuf-
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gefinancierde organisaties ondergebracht zouden worden in
één gebouw. In 1981 had men een begroting die over de 170
miljoen Mark heen kwam. Het management bestond geheel
uit Amerikanen maar de 1400 medewerkers werden vooral
gerekruteerd uit vluchtelingen. Gevolg was wel het regelmatig ontstaan van spanningen wegens duidelijke verschillen op
het gebied van politieke opvattingen.
Waren het in de beginjaren van beide stations vooral conservatieven, streng Russische Nationalisten en Orthodoxe Christenen die de stempel op de inhoud van de programma’s drukten, sinds 1975, na de golf van vertrekken uit Oost-Europese
landen, waren het vooral Joodse activisten en dissidenten die
de stempel overnamen. In de eind jaren zeventig werd door
de leiding actie ondernomen om al te radicale elementen
weer te verwijderen uit het programmateam.

tiger werden en storing van de uitzendingen van beide stations steeds heftiger maakten.
De protesten vanuit het Oosten hebben zich
helemaal niet beperkt tot stekelige commentaren in de eigen media. Een goed voorbeeld van invloed, die ze toch hebben, is
gebleken in 1976 toen reporters van beide
stations werden geweerd uit de Olympische
verslaggeving tijdens de Winterspelen in
Innsbrück, wat gebeurde onder druk van de
Oostblok autoriteiten. Ook is er weerstand
tegen Radio Liberty en RFE vanuit Amerika
geweest. Zo waren in 1973 de senatoren
Mansfeld en Fulbright voor een opheffing
van beide stations. Zij noemden de stations
overblijfselen van de Koude Oorlog, die de
ontspanningspolitiek in de weg zouden
staan.
Al eerder waren er in 1971 problemen toen
bekend werd dat beide stations gefinancierd
werden door de CIA, de Amerikaanse geheime dienst. Als gevolg daarvan werden
beide stations onder controle gebracht van
de in Washington residerende Board of International Broadcasters (BIB). Het geld voor
de stations moest vanaf dat moment beschikbaar worden gesteld door de Senaat.
In 1975 zag het ernaar uit dat de protesten
uit Moskou er toe zouden leiden dat beide
stations alsnog uit de ether zouden worden
gehaald.
De crisis rond RFE en RL was niet het gevolg van politieke spanningen maar het
gevolg van bezuinigingen. Men kwam overeen dat de tot op dat moment gescheiden
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Oprichter van RFE was de toenmalige Amerikaanse opperbevelhebber in Duitsland, Lucius D. Clay, die na zijn terugkeer in
Amerika in 1949, de kruistocht voor de vrijheid aankondigde.
Hij zorgde ervoor dat belangrijke diplomaten, politici en zakenlieden zich achter zijn plannen stelden. De eerste uitzending van Radio Free Europe vond plaats op 4 juli 1950, waarna
in 1953 die van Radio Liberty werden opgestart. Naast zenders in Duitsland beschikten beide stations in 1981 over zenders in landen als Portugal, Spanje en Taiwan en werden er in
totaal in 21 talen uitzendingen verzorgd.
Terugbladerend door oude exemplaren van het Freewave
Media Magazine kom ik nog een opmerkelijk berichtje tegen
uit de maand mei. Het toenmalige VVD Kamerlid Jaap
Scherpenhuizen wilde mee helpen te zoeken naar het bestaansrecht van een toekomstig radiostation dat een directe
vervanger zou moeten worden van de landpiraat Radio Terschelling. Dit alles onder het motto ‘Amsterdam Radio Stad,
Wij Radio Wad’. Scherpenhuizen zei dit op een spreekbeurt
waarin ondermeer werd ingegaan op de populaire piraat op

het eiland. Gek genoeg wist hij op de spreekbeurt, die op Terschelling West werd gehouden,
tegenover de eilandbewoners niet duidelijk te
maken hoe het station in de ether zou moeten
komen en hoe het een en ander officieel geregeld diende te worden. Nu decennia later is er
sprake van Radio Waddenzee, eigenlijk ook ontstaan als idee uit de populariteit van de voormalige illegale radio, maar dan vanaf zee.
Terugkerend op een eerdere opmerking van één
van de woordvoerders van ‘Realisten 81’ moet ik
stellen dat de linkse concurrent van deze rechtse
partij wel erg goed geluisterd heeft toen men
meldde dat diverse piratenzenders aan land van
plan waren geweest programma’s met de boodschap van de partij te gaan uitzenden. Want in
het nummer van de maand juni 1981 kwam ik in
de rubriek ‘Kanttekeningen’ van het Freewave
Media Magazine een snedige rubriek tegen van
Paul Jan de Haan.
Sicco Mansholt op Franse postzegel

‘Op maandag 25 mei, daags
voor de verkiezingen, is in
Havelte de clandestiene zender ‘De Rooie Parel’ door de
Rijkspolitie uit de lucht gehaald. Op zichzelf niets
sensationeels, daar er iedere
dag meerdere zenders door
de RCD worden gepakt. Echter deze actie vraagt eniger toelichting mijnerzijds. Aanwezig waren tijdens de actie ondermeer Sicco Mansholt en Relus ter Beek. Beiden
verleenden ook medewerking aan de uitzending.
Mansholt is een oud PvdA minister en Ter Beek
is lid van de Tweede Kamer voor dezelfde partij.
Verder was een tiental andere lieden aanwezig
van de PPR en de PSP en tenslotte PvdA wethouder Visser uit de gemeente Steenwijk. Met
andere woorden een uitgesproken ‘links clubje
lieden’ en ten overvloede vermeld ik nogmaals
dat de uitzendingen plaats vonden op de dag
voor de verkiezingen. Volgens de zo juist vernoemde personen handelde het hier om een
experiment van de werkgroep Lokale Omroep
Havelte in samenwerking met de VARA, maar
door een dergelijk motief prikt een ieder verstandig denkende burger heen als was het een zeepbel. Lariekoek, de enige reden was om op die
enige dag voor de verkiezingen het luisterpubliek
te indoctrineren met de ‘heilige’ linkse leer.

ding van de kiezer’. Andermaal Mansholt: ‘Dit is geen
piraterij maar een lokale uitzending.’ Fout! Want lokaal
uitzenden betekent ondermeer dat alle stromingen binnen het volk aan het woord dienen te komen, iets wat
tijdens deze uitzending niet is gebeurd. Ik zou het liever
een VARA uitzending willen noemen op een tijdstip dat
deze publieke omroep geen eigen zendtijd had. Als dit
‘model’ Rooie Parel een voorbeeld moet zijn voor lokale
radio zoals de PvdA dat ziet, dan hoop ik dat het huidige
omroepbestel de komende 100 jaar ongewijzigd blijft. Ik
citeer wethouder Visser: ‘De uitzending was van belang
vanwege zijn voortrekkersfunctie’. Nonsens, een dergelijke vorm van lokale radio brengt niets nieuws. Het is
alleen een nieuwe politieke uitlaatklep met de favoriete
stokpaardjes als kernenergie, kerntaken, NAVO en vooral
het wanbeleid van het kabinet Van Agt. Kijk of liever
luister eens naar Radio Stad Amsterdam, een station dat
ook beïnvloed is door onze linkse heelmeesters.
Stad Radio, het station met de slechtste luistercijfers.
Dergelijke, ergerlijke, vormen van lokale radio zijn nooit
en te nimmer in het belang van de luisteraar. Weer krijgen ze meningen en visies opgedrongen terwijl ze zelf
wel een keuze tussen goed en slecht kunnen maken. Ik
citeer nogmaals Mansholt: ‘clandestiene zenders zijn niet
gewenst, dit is echter geen piraterij.’ Zeer tegenstrijdig, of
vindt dr. Mansholt dat hij als links intellectueel misschien
boven ‘Jan met zijn Pet’ met zijn clandestiene zender
uitreikt? Oh ja, na de VARA Piratenprijs trekt nu de VARA
voorzitter Van den Heuvel weer fel van leer tegen de
piraten door zich te beklagen over de huidige laksheid
inzake het opsporingsbeleid. Begrijpt U er ook niets meer
van? Ik ook niet. Ik ga maar een straatje om, in ieder
geval niet links om!’ Aldus Paul Jan de Haan destijds in
de rubriek ´Kanttekeningen´.
Studio Radio Stad Amsterdam, 1981

Ik citeer Mansholt: ´ík heb er plezier in gehad. De
discussie was prima.’ Discussie? Een onderonsje
tussen PvdA, PPR en PSP een discussie noemen. Dat had gekund als ook de VVD, CDA, D66,
en CPN waren uitgenodigd mee te doen. De
uitzending moet meer worden gezien als een
preek voor eigen kerk ofwel ‘illegale beïnvloe-
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Tenslotte wat betreft deze eerste aflevering van deze serie
inzake het jaar 1981 twee berichtjes met betrekking tot de
televisie in Nederland. Het kabinet maakte bekend dat elke
vorm van buitenlandse televisie, die gericht is op ons land
mede bedoeld voor het brengen van commerciële boodschappen, in de toekomst zal worden verboden. Let wel vele jaren
voordat er echt sprake zou zijn van satellietstations die vanuit
onder meer Luxemburg ons zouden bestoken. Wel kwam men
overeen om extra gelden aan te wenden voor de NOS om het
zo heilige publieke omroepwerk nog beter gezamenlijk te kunnen uitvoeren. De wekelijkse zendtijd van de STER, zo werd
besloten, zou worden verdubbeld van drie tot zes uur per week.
Wie heeft er trouwens de laatste tijd er eens een stopwatch bij
gehad om de reclame uitingen bij te houden, die er via de
publieke omroepen dagelijks uit gaan?
HANS KNOT
Gebruikte literatuur:
Knot, Hans: Historie van de zeezenders, 1974-1992, meer duimzuigers
en mislukkelingen, Amsterdam, Stichting Media Communicatie, 1994.
Knot, Hans: De Historie van The Voice of Peace, deel 1 1966-1976.
Freewave, Groningen en Monitor Benfleet, 1992.
Het aanzien van 1981, twaalf maanden wereldnieuws in beeld, Spectrum BV Amsterdam, 1981
Knot, Jelle en Paternoster, Ingo. Aanslag op Radio Free Europe, zware
verwoestingen door bomaanslag, Freewave Media Magazine,
Amstelveen, 1981.
Kanttekeningen Freewave Media Magazine, Amstelveen, 1981.
Parlement en Politiek: www.parlement.com
Freewave Media Magazine, jaargang 4, 1981, Amstelveen.

Allereerst naar het zonnige zuiden waar
Will Luikinga een begin heeft gemaakt met
zijn levensbeschrijving en zijn successen
op de radio en binnen de muziekindustrie.
Jammer dat er de nodige hiaten zijn. Misschien dat hij bepaalde zaken niet meer
wenst te herinneren: www.willwilwel.nl
Dan is het tijd voor de geschiedenis van de
landpiraten in Londen en omgeving met
informatie over stations als Radio Free
London, Radio Helen, Radio Kaleidoscope,
Radio Telstar South, Radio Invicta en vele
anderen. Ook zijn er regelmatig oude opnamen te beluisteren van deze stations:
hhtp://radio.eric.tripod.com
Elders vindt je in de rubriek nieuws uit Duitsland een newsitem over Ostseewelle Hitradio, een station dat ook op Internet is te
vinden:
www.ostseewelle.de
Het station KABL in San Francisco werd
ooit opgezet door Gordon McLendon een
man die heel wat formats ontwikkelde. Nog

-advertentie-

BOOTTOCHT NAAR HET VOORMALIGE REM-EILAND
Op zaterdag 10 sept 2005 zal SMC voor het laatst een boottocht organiseren naar het REM eiland. Immers, het REM eiland wordt wellicht afgebroken
volgend jaar. De kosten bedragen euro 10,---. We vertrekken om 16.00 uur
uit de 2e binnenhaven van Scheveningen (Dr. Lelykade) bij Rederij Vrolijk.
Deelname! U maakt euro 10,-- over op bankrekening 98.80.40.301 of girorekening 4065700. Voorts vult
u onderstaand formuliertje in en stuurt dat zo snel mogelijk op naar SMC. Aan de hand van die formulieren kunnen we zien of er zonodig een 2e schip gehuurd moet worden.
NB: uw betaling dient uiterlijk 1 aug. a.s. in ons bezit te zijn!
Medio augustus sturen wij de plaatskaarten voor de boottocht op.
Reserveer nu, want aan de kade betaalt u euro 15,--!
____________________________________________________________________________________
Uw naam
Adres
Plaats+ Postcode
Hierbij reserveer ik ….. kaarten voor de boottocht van 10 sept a.s.
De betaling zal ik omgaand in orde maken. Handtekening,
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immer klinkt het station als in het jaar van oprichting.
Dankzij een tip van Paul Jan de Haan is het genieten
geblazen op:
http://www.960kabl.com/listenlive.html
Een persbericht luidde de terugkeer in van een
pseudo ‘Radio 390’. Toch maar eens luisteren wat
jezelf er van vindt:
www.falklandsonlineradio.com

De uitgever van het maandblad FUNK geeft regelmatig, een paar maal per jaar, een zogenaamd
Sonderheft uit, met telkens weer andere onderwerpen. Zo ook recentelijk weer eentje óver, maar vooral
mét amateur-software. 60 bladzijden en een Cd-rom
met een aantrekkelijke verzameling programma’s voor
Windows, met een zwaartepunt voor de 32-bits versies 95 t/m XP. Op de volledig volgeperste Cd-rom
zijn 650 MB actuele programma’s en informatiebronnen in meer dan 40 rubrieken gesorteerd. Nieuw
is de VTH-CD-Browser, die u een directe gang naar
de gewenste programma’s of informatie mogelijk
maakt. Bijna geen aspect van onze technische hobby
blijft onbesproken: Contest en Logboekprogramma’s,
software voor satellietenberekening, programma’s
voor digitale modi als PSK31, PSK63, FSK441, JT44,
MFSK, Morse, Packet, RTTY, SSTV en Fax zijn vertegenwoordigd. Veel aandacht is er voor de berekening en maatvoering van Antennes. Nieuw is een
onderdeel voor DRM met programma’s rondom de
ontvangst van digitale radio op de kortegolf. Een
ander zwaartepunt is de elektronica en software voor
signaalanalyse via de geluidskaart van je computer.
Voor de in het tijdschrift beschreven zelfbouw ontwerpen zijn de schakelingen,
lay-out voor de prints en
aanvullende informatie
opgenomen op de Cdrom. Het tijdschrift is mogelijk bij Uw tijdschriftenhandelaar te verkrijgen of
te bestellen bij VTH,
Robert Boschstrasse 4,
76532 Baden –Baden.

Thomas Riegler heeft andermaal een boek geschreven, en wel ‘DAB, das neue Radio’, waarin hij ons
uitgebreid bijpraat inzake de praktijk van de nieuwe
ontvangstvorm, die we kennen als Digital Audio
Broadcasting. Hij gaat niet alleen dieper in op de in
Europese mogelijkheden van ontvangst die al aanwezig zijn maar spreekt ook met de lezer door inzake
de al verkrijgbare ontvangsttoestellen. En dat er inmiddels een grote schakering aan ontvangers is, zal
je ten hoogste verbazen. Alleen moet je wel de juiste
adressen weten hoe aan de ontvangers te komen.
Zoals zo vaak bij Riegler het geval is brengt hij de
lezer de diverse technische mogelijkheden op een
leesbare manier. Zo ook dit keer middels de mogelijkheden die hij aanbiedt om de ontvangst van de
DAB signalen nog te kunnen verbeteren. Ook heeft
hij
de
proef op
de
som
genomen
door met
zijn auto,
uitgerust
met DAB
ontvangst,
v a n u i t
Oostenrijk
tot diep in
Denemarken te rijden
om
op die manier erachter te komen
in
hoeverre
de ontwikkelingen
van
de
DAB er al is. Hij concludeert dat vele van de stations,
die hij voorbij is gekomen, naast de door ons vaak
geliefde FM, zeker al voorzien in een goede DAB
ontvangst. Naast de stations in de diverse streken, die
hij voorbij is getrokken, neemt hij ons ook mee naar
de ontwikkelingen van de DAB in andere landen.
Een kwaliteit vergelijk tussen FM en DAB mocht in dit
boek natuurlijk ook niet ontbreken. Op 163 pagina’s
met meer dan 200 afbeeldingen brengt Riegler ons
geheel op de hoogte. DAB, das neue digitale radio
is voor 17,80 Euro te bestellen via de uitgever
service@vth.de . Kijk ook op de site van VTH voor
andere publicaties: www.vht.de

JELLE KNOT

HANS KNOT

Mike Brand meldde dat de organisatie All for Peace,
die ondermeer een radiostation runt voor Palestijnen
en Israëli’s, hun website een nieuw jasje heeft gegeven: www.allforpeace
Als je ook een leuke site of een surftip weet, laat het
ons dan weten via Hknot@home.nl
MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT
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Radio Waddenzee is donderdag 12 mei
begonnen met testuitzendingen via
1602 AM. Het radiostation richt zich op
toerisme in Noord-Nederland in het algemeen en de waddeneilanden in het
bijzonder. De testuitzendingen zijn met
beperkt vermogen, uiterlijk 1 juli het is
het radiostation op vol vermogen volledig operationeel. De AM-zender is dan
te beluisteren in Noord- en Midden-Nederland.
Vertraging
De oorspronkelijke planning was om de
toeristenzender al in de zomer van 2004
in de lucht te brengen. De procedures
voor het verkrijgen van een bouwvergunning voor zendmasten bleken ingewikkelder dan was voorzien. Begin mei zijn
de zendmasten geplaatst nabij Finkum
in Noord-Friesland en daarna konden de
testuitzendingen beginnen.
Muziek, nieuws en informatie
Radio Waddenzee brengt dagelijks van
07.00 tot 19.00 uur muziek, nieuws en
informatie. De luisteraars worden op de
hoogte gebracht van de vele mogelijkheden die er op toeristisch gebied zijn.
Maar ook actuele zaken zoals verkeersinformatie, veerdienstregelingen, evenementen en watersportzaken komen
uitgebreid aan de orde. Internationaal,
nationaal en lokaal nieuws houdt vakantiegangers en uiteraard de inwoners
van de regio op de hoogte van actuele
gebeurtenissen.
Radio Waddenzee is te beluisteren via
AM 1602 Khz (188 meter) en via
www.radiowaddenzee.nl. In de avond en
nacht (19.00 - 07.00 uur) is via de zender te luisteren naar Radio Seagull, een
internationaal muziekstation.
Foto: zendmast Finkum (nabij Stiens) in
Friesland. Inzet: beide masten
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De zendmast en zender van Big L
bevinden zich in de Trintelhaven
© Peter Vrakking

Vandaag met horten en stoten
van start
ZA 14 MEI: Eindelijk is het helemaal rond, na ruim drie jaar van
voorbereiden gaat vandaag de officiële uitzending van ‘The New
Big L’ van start. Ray Anderson en
de zijnen hebben de laatste weken ontzettend hard gewerkt om
de nieuwe studio in Frinton on
Sea klaar te krijgen en in Nederland heeft Ruud Poeze en de
Nozema mensen het één en ander moeten doen om het tot een
succes te brengen. Eindelijk de terugkeer, het zij in
reïncarnatie model – van het eens door miljoenen
geliefde station uit de jaren zestig. Donderdagavond
werd er al getest, evenals in de nachtelijke uren van
de vrijdag. Gisteravond andermaal signaal, hoewel
veel minder sterker dan een avond eerder.
Ian Damon
Totaal vreemd was het een gepresenteerde show voor
de officiële opening te beleven. Normaal gebeurt dit
door non-stop muziek te programmeren. Maar maakt

Cliff bij de studio met een replica
van de “Summer Holiday”-bus

allemaal niet uit want Wombat kwam om de hoek,
Ian Damon, die in de jaren zestig ons met veel plezier bestookte met zijn presentatie. Helaas moet ik
stellen dat hij het bij lange na niet haalt bij de hoogte
van toen. Zoekend naar woorden, verkeerde platen
instarten, e-mails bij herhaling voorlezen waardoor
het voor de scherpere luisteraars als beschamend
overkwam. Hopelijk vindt hij de draai in de komende
maanden. Hij zal iedere zondag een vier uur durend
programma presenteren.
Drie mogelijkheden waren er
om te luisteren
In een persbericht, dat afgelopen maandag binnenkwam,
werd melding gemaakt van het
gegeven dat men het station
via de satelliet kan ontvangen
als wel via internet en op 1395
kHz, waarbij een zender wordt
gebruikt die in de Trintelhaven
staat opgesteld. Alle informatie kun je verder vinden op
www.bigl.co.uk. Technisch
ging het echter al om even
voor twee uur in de middag,
door onbekende reden, fout.
Het was me al wel gebleken
dat het signaal op de middengolf bij lange na niet de sterkte
had dan destijds toen dezelfde zender werd ingezet
voor de programma’s van Radio 10Gold. Hopelijk kunnen
we er spoedig weer op af stemmen. Luisterend via internet
werd duidelijk dat maximaal
150 mensen kunnen intunen
op de stream. Gelukkig zijn er
op andere plekken op internet
extra streams te vinden.
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Photos, Logos and Images are copyright RADLON MEDIA
LIMITED on behalf of RADIO LONDON INTERNATIONAL
LIMITED. “BIG L” is a registered trade mark. Used with
permission.

nieuwe set in klank kleur veel te schel overkomen
vergeleken met het oude materiaal maar duidelijk
kan gesteld worden dat Ray Anderson met zijn kindje
Big L er werk van gemaakt heeft. Trouwens Michelle
Stevens heb ik nog even gehoord deze middag en
tijdens het programma merkte je gewoon dat ze in
‘de draai’ kwam. In één van de nieuwsgroepen werd
ze al vergeleken met Jessie Brandon van Laser, hoewel ik deze wel iets te ver vond gaan.
Ze zullen er alles aan doen
Ray Anderson maakte eind van de middag bekend
dat technici al vrij snel bij de zender in de
Trintelhaven aankwamen om te zien wat het technische probleem was. Hij sprak de hoop uit dat spoedig
de zender weer in de ether kan komen en wel met het
gelijkwaardige signaal als dat van Radio 10 destijds
op de 1395 kHz. Wonderful om Radio London terug
te hebben, hoewel niets boven het originele gaat –
zo werd mij vandaag overduidelijk.

Opening
De officiële opening van het station vond plaats onder regie van Mike Ried. In het programma van Ian
Damon werd al duidelijk dat rond half 1 plaatselijke
tijd Cliff Richard in het gebouw was gearriveerd. Mike
Ried, die op de doordeweekse dagen de ontbijtshow
zal presenteren, interviewde hem en meteen werd al
duidelijk dat met Mike een topper is binnengehaald.
Destijds op Radio One was hij al goed maar nog
steeds heeft hij een prachtige stem, een perfecte
keuze in muziek en vooral kennis van de muziek. Cliff
zijn nieuwe, en enkele oude singles werden gedraaid
en het klinkt – bij de eerste impressie – wel lekker. Ik moet wel
stellen dat het soms wennen is
dat er muziek uit de jaren negentig voorbij komt, maar zoals
Ray Anderson al stelde het gaat
om de luistergroep boven de
dertig jaar, die men wil bereiken.
Opnieuw opgenomen
Het uit 1966 stammende lied ‘We
love the pirate stations’ van The
Roaring Sixties, beleefd haar
vierde jeugd. Ofwel het is voor
de vierde keer opgenomen. Dit
keer door The Cheeky Girls (foto)
en in een wel heel speciale versie die gericht is op ‘Big L’. Ook
hoorde ik, naast de overbekende
oude Radio London jingles, vele
nieuwe. Jammer dat deze
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Persbericht
Ter verduidelijking van eventueel onbegrip van lezers, die niet eerder lazen over de komende uitzendingen van Big L het volgende. Het mei nummer
ging rond 20 april naar de drukker en werd begin mei
in de brievenbus van de lezer gevonden. Het persbericht van Radio London kwam afgelopen maandag 9
mei binnen op de redactie, dus kon onmogelijk verwerkt worden. Op internet via mediapages.nl en
radiovisie.be hebben we direct de betreffende maandag de berichtgeving geplaatst. Helaas waren we dit
keer afhankelijk van de organisatie achter Big L, die
niet snel genoeg de geschreven pers heeft geïnformeerd.
HANS KNOT

Voice of Peacefoto’s
uit het archief van
Don Stevens:
Boven: kaft logboek 1975 - vlnr:
Steve Gordon, Ken Dickin, Don
Stevens, maart 1976
Midden: Phil Brice en Jules
Detrot, feb. 1976 - vlnr: Charlie,
kapitein Christie, feb. 1976
Onder: Peaceship in 1975 Ken Dickin, 1976
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Radiovrienden,
Wederom een aantal zeer bijzondere cd’s
die onlangs zijn uitgekomen:
The Outsiders, singles A en B sides dubbel cd, euro 15,- ( incl. Wally Tax solo singles)
100 hits of the fifties, grandioze dubbel cd, euro 19,-Nederbeat singles en B sides dubbel cd, euro 19,-(met o.a. Q 65, Outsiders, Ro-D-ys, Golden Earring, Sandy
Coast, Les Baroques, Rudy Bennett, Shocking Blue,
Hunters, Johnny Kendall, Boudewijn de Groot, George Baker, Cats, Brainbox)
100 Hits of the 80’s 4 cd box, euro 19,-Brainbox, the very best, euro 10,-Shocking blue, best of, euro 10,-Cats greatest hits, euro 10,-Ro-D-ys, euro 10,-ZZ en The Maskers hits, euro 10,-ZZ en The Maskers on tour( live cd), euro 15,-Maskers complet collection ( dubbcd), euro 19,-Sandy Coast A en B sides dubbel cd, euro 15,-Sandy Coast the singles, euro 10,-Les Baroques, singles A en B sides, euro 15,-Johnny Lion+ Jumping Juwels, A en B sides, dubbel cd
euro 15,-Peter Koelewijn collection 3 cd box, heel bijzonder!! euro
15,-Rene and the Alligators complete collection euro 19,-Dubbel cd
Johnny and the cellar Rockers complete coll euro 19,-Dubbel cd
Rob Hoeke Singles en B sides dubb cd euro 19,-Armand Singles en B sides dubb cd, euro 15,-Cuby and The Blizzards singles A en B sides, euro 15,Motions A en B
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sides dubbel cd, euro 15,--

EN NU DE KLAPPER VAN DE
ZOMERMAANDEN:
DVD + CD BOX TOP 40 1965-1974
Prijs euro 16,--(en dat is veel goedkoper
dan in de winkel!!!!!!!!!)
DVD: deze documentaire voert u door 10 jaar geschiedenis van de top 40 van de radiopiraat
Veronica. Bij elkaar gezocht door Ad Bouman en
verteld door Erik de Zwart. Met beelden van de
studio’s, maar ook het leven aan boord van de
Norderney. Lex Harding, Jan van Veen, Rob Out,
Willem van Kooten, allemaal komen ze voorbij in dit
fascinerende verhaal dat nog maar eens aangeeft
wat een fantastische tijd dit was.
En de CD?
Is een unieke verzamel cd samengesteld door Ad
Bouman; alsof je Radio Veronica uit de periode 19651974 aan hebt staan, compleet met originele jingles
en de Adje Bouman single edit van “Child in Time”.
Tracklist:
Jumping Jewels: Africa
Albert Hammond: I’m a train
Motions: Wasted words
Cher: Gypsys, Tramps en Thieves
Scorpions: Helle Josephine
Peter en zijn Rockets: Veronica sorry
Troggs: with a girl like you
Hollies: Dear Eloise
Keith West: Excerpt from a teenage opera
Herd; From the Underworld
Golden Earrings: Just a littlebit of peace in my heart
Love affair: everlasting love
David Mc Williams: Can I get there by candlelight
Fleetwood Mac: O Well
Shocking Blue: Venus
Steve Rowland & Family Dog: Sympathy
Earth & Fire: Maybe tomorrow, maybe tonight
Deep Purple: Child in Time
Cliff Richard: Power to all our Friends

