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Beste lezers,
Het lijkt wel of de omroepen zich in deze komkommertijd
meer bekommeren om de naamgeving dan om de inhoud
van hun stations. Startsignaal voor de nieuwe naamgevingsoorlog werd gegeven toen Tien haar naam bekendmaakte.
Of was het toch het nieuwe Big L dat het eerst problemen
kreeg met het voeren van de naam Radio London? Maar
hier bleef het niet bij. Noordzee FM mag niet Q-Music gaan
heten van evenementenorganisatie Q-dance. De uitslag is
nog niet bekend, maar stiekem hoop ik dat de naam
“Noordzee” behouden blijft, hoewel ik het Belgische Q-Music
een warm hart toedraag. Verder dacht Yorin dat het tijd werd
voor iets nieuws. Ik verwacht niet dat de programma’s
daadwerkelijk veel zullen veranderen, maar de naam moet
in ieder geval wel nieuw zijn. In een helder moment bedacht
men zodoende “RTL7”. Yorin, dat al eerder de naam ME niet
mocht dragen, kreeg traditiegetrouw ook nu weer tegenstand.
Ditmaal van RNN7, een regionaal station in Zuid-Holland,
dat echter landelijke uitbreidingsplannen heeft. Hopelijk komt
iedereen er snel uit en kan alle energie weer gestoken worden
in de programma’s.
Freewave laat haar naam maar gewoon bij wat het is. Dat is
inmiddels al 380 nummers zo. In ‘Heden en verleden’ o.a.
aandacht voor een “teruggevonden” medewerker van Radio
MiAmigo. Na deze rubriek volgen de mediafeiten uit binnenen buitenland. Rob Olthof breekt een lans voor Big L en Ian
Biggar vertelt over de dj’s die slechts kortstondig voor RNI
hebben gewerkt. Dan is het tijd voor Hans Knot met het
onderwerp propaganda. De N.C.R.V. en de Spiegel hadden
een speciale band en versterkten elkaar op en manier die
tegenwoordig niet meer zou kunnen. De boekrecensie en de
surftips sluiten dit nummer af.
Veel leesplezier,
Jan van Heeren
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Elke auteur en adverteerder is verantwoordelijk voor zijn/
haar eigen publicatie. Zonder toestemming van de redactie
is gehele of gedeeltelijke overname, in welke vorm dan
ook, uit deze Freewave niet toegestaan.

Foto: Trip Tender langszij de MEBO II, 1973

Je mag iedereen die een echte piraat is (geweest)
mijn adres geven.

De aanvullingen
DO 21 APRIL: Ik heb er weer een aantal voor jullie op
een rijtje gezet. Allereerst gebruikte Bart van Leeuwen op Radio Mi Amigo in zijn laatste show een ‘knip’
uit ‘ Goodbye my love, goodbye’ van The Searchers.
Dit om in zijn laatste show in 1977 bij herhaling
voorbij te laten komen. Op 16 augustus 1978 was het
een jaar geleden dat Elvis Presley was heengegaan.
Reden voor Mi Amigo om een Elvis Presley Special
te gaan uitzenden. Hiervoor werd een promo gemaakt
met daarin ondermeer ‘ Return to sender’, ‘Hounddog’,
‘It’s now or never’ en ‘Jailhouse Rock’
Nog
een
paar knippen
Dan was er
op
Radio
Atlantis
in
1974
een
programma
genaamd
‘Import’ gepresenteerd
door
Tony
Houston (foto).
In de intro
van het programma een
knip uit ‘
Houston’ van
Dean Martin
en een ‘knip’
uit ‘Love is the message’ van ‘The Three Degrees’. In
de intro van een jingle voor Mozes van den Berg op
Radio Atlantis bracht hij je naar het beloofde land
want er was een korte knip te horen van ‘The Promised
Land’ van Les Humpries Singers.
Terug gevonden
DO 21 APRIL: In de maand augustus 2004 kreeg ik
van Errol Bruce, die zowel bij Swinging Radio England als Radio Caroline heeft gewerkt, een e-mail
waarin hij wat herinneringen ophaalde en zich tevens afvroeg wat er eigenlijk is gebeurd na 1967 met
Peter Starling, technicus op Caroline South. We konden toen het antwoord niet geven. Peter is één van
de diverse mensen die nog niet zijn opgespoord.
Maar vandaag heb ik het antwoord. Peter stuurde me
een e-mail met de volgende tekst: Ik was via Google
eens aan het testen of ikzelf ook zou voorkomen en
kwam op die manier op je site terecht met daarop het
international report van maanden geleden. Ik zag
dat jullie op zoek naar me waren. Wel, ik ben boven
water. Gedurende de laatste 20 jaar werkte ik voor
CBS News als technicus. Momenteel ben ik betrokken
bij de verhuizing van de studio’s naar een nieuw
onderkomen, die over zes weken voltooid moet zijn.

DO 21 APRIL: Het laatste NOS Journaal voor deze
dag brengt ons Sacha de Boer, die na een aantal
zinnen haar excuses brengt voor het buiten adem de
‘lezing’ te zijn begonnen. Dan vraag je toch af wat er
vooraf gebeurde. Ik dacht meteen terug aan Radio
390 waar John Ross Barnard het nieuws op dezelfde
wijze las. Reden in dat geval was dat hij heel snel via
de catwalk rende van de ene toren van Red Sands,
naar de andere en daarna terug, want hij had zijn
uitgetypte nieuws vergeten.
Boekje uit Rotterdam
ZA 23 APRIL: Zo eens in de vier weken struin ik mijn
favoriete boekwinkel af naar nieuw leesmateriaal en
kreeg op deze dag ondermeer een net verschenen
boek in de handen dat ik U even wil melden. Het
heet ‘Stadsblues’ en beschrijft het leven van de jaren
zestig zoals door schrijver Wim Willems beleefd. Terloops heeft hij het nog even over Radio Veronica dat
tijdens de tekenles aanstond. Maar een apart hoofdstuk heet ‘Televisiestation voor de kust’, let wel beschreven in eigen belevenis, hetgeen dus geen geschiedschrijving is. Uitgegeven door uitgeverij Bert
Bakker.
Drie op deze zondag
ZO 24 APRIL: Vandaag intensief bezig geweest mijn
archiefopnamen, die op cd staan, te archiveren. Op
de achtergrond oude programma’s en drie keer raak.
Eerst in een ‘Kop op’ met Peter Holland op Radio
Noordzee komt uit het gelijknamige nummer een
knip voorbij van ‘Geef mij maar Holland’ van Carel
Verbrugge of wel Willy Alberti. Opmerkelijk feit is dat
een aantal jaren later Willy samen met dochter
Willeke op datzelfde Radio Noordzee een weekendprogramma zou gaan presenteren. Een andere knip,
die ik in het zelfde programma hoorde, dat op de
zaterdagmorgen destijds werd uitgezonden was uit
het nummer ‘Saturday Morning’ van Dutch Spring.
Tenslotte gebruikte Johan Visser op Radio Mi Amigo
in 1978 enige tijd ‘The Kid’ van André Brasseur, een
nummer dat al in de lijst, gebruikt door anderen,
staat vermeld.
Vrouwelijke presentator
MA 25 APRIL: Ik heb vanavond een slaapverwekkend programma gehoord uit het Veronica archief,
dat aan het begin Muzikale Familie Service heette
en op het einde Muzikale Muziek Service gesponsord
door de SPAR. Het werd gepresenteerd door Pim
Jacobs, Frans van Dusschoten en Elisabeth Mooi en
zo hebben we weer een naam van een vrouwelijke
deejay op de zeezenders erbij.
Carolineschip verplaatst
DO 28 APRIL: Enkele weken geleden meldden we
reeds dat de Ross Revenge naar een andere ligplaats zou moeten vanwege problemen met de
scheepvaart. Dit seizoen zullen er vele grote cruiseschepen de haven van Tillbury aandoen waardoor
de Ross Revenge diende te vertrekken. Maar men
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heeft nu een tijdelijke plek gekregen in een deel van
de haven dat privé eigendom is. Derhalve zal het
schip voorlopig niet voor het publiek open zijn.
Lachen met de
oude Mol
ZA 30 APRIL:
Even lachen met
de oude Mol,
eens directeur
van
Radio
Noordzee, is de
moeite waard.
Vorig jaar was hij
te gast bij Radio
192 maar ik had
niet eerder de tijd
het af te luisteren. Hij vertelde een anekdote dat Ria, zijn secretaresse, op een bepaalde dag meldde dat de koffiefilters op waren en er dus geen koffie gezet kon worden. Daarop zei Joost den Draayer, die ook in het
kantoor aanwezig was, de oplossing te weten. Hij
ging naar het toilet en keerde terug met een rol wcpapier. Hij legde Ria uit hoe zijn een improvisatie
filter kon maken met gebruik van het papier.
Enige dagen later
Het was enkele dagen later dat de telefoon ging en
de directeur Nederland van Stimorol, één van de
grootste adverteerders, meldde die middag graag
langs te komen om de studio’s eens te bekijken. De
Mol is toen snel naar huis gegaan om wijn, sherry en
port te halen want ze zouden wel eens aan de borrel
willen. Maar er werd door meneer en mevrouw
Stimorol niet voor de sterke drank maar voor de koffie
gekozen. Dus kreeg Ria de opdracht koffie te zetten.
Een minuut later kwam ze het kantoor van de directeur binnen met de mededeling dat er geen koffie
gezet kon worden omdat het wc papier nu ook op
was.
Bijnaam
ZA 30 APRIL: Heerlijk weer eens oude opnamen te
beluisteren. Ik kwam weer terecht via Martin van der
Ven bij andermaal een bijnaam. Het was Robbie
Dale op Caroline South die in de Club Request Show
zichzelf aankondigde als ‘Robbie ‘D”, our Dale to
impress. En Kenny Everett op Radio London kon er
ook wat van want die maakte de jingle ‘Kenny Everett,
the people’s choice’. Ook kunnen we weer een vrouwelijke presentator toewijzen aan de lange lijst. Niemand minder dan The Sweetheart of the Forces,
Vera Lynn, werd in 1964 door Caroline ingehuurd
voor de presentatie van het gesponsorde programma
‘Miners Make Up’.
Aanvullingen
ZO 1 MEI: We gooien er maar weer een aantal aanvullingen uit. Billy Preston zijn versie van ‘Blackbird’
was in een ultra korte looptape te horen bij Veronica
in het programma van Chiel Montagne. Dit wanneer
hij een tijdsmelding maakte. Een wel heel snel ge-
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bruik voor een commercial door Veronica werd bereikt toen met voor de firma Neckermann in 1970
reclame ging maken en wel met ‘In the summertime’
van Mungo Jerry.
Door spitten
MA 2 MEI: Ten bate van research voor een boek, dat
ik aan het schrijven ben, was ik allerlei Freewaves uit
1979 aan het doorspitten en dan komen tot mijn
grote verrassing toch weer dingen tevoorschijn die
we eigenlijk vergeten hadden. In de categorie bijnamen allereerst Boontje Blauw voor Marc Jacobs en
daarna Ds. Toornvliet, die door Andy Archer herdoopt
werd tot The Rocking Vicar.
We blijven aan het aanvullen
DI 3 MEI: ‘She’s about a mover’, een nummer in de
uitvoering van Sir Douglas Quartet en dan specifiek
de eerste tonen als een soort van rondloper, werden
gebruikt voor een jingle voor Kenny Everett in zijn
Radio London tijd. Andy Archer hanteerde ‘On the
street where you live’ van Ray Connif als filler in
1973 op Radio Caroline.
Wel Tony geen Tony
DO 5 MEI: In The Sun, de meest verkochte krant in
Engeland, stond op de showpagina een artikel te
lezen waarin werd verteld dat ITV1 Tony Blackburn
(foto) vanwege zijn leeftijd alsnog niet in een gepland
programma als presentator zal optreden. Hij zou een
nieuwe reality show gaan presenteren, genaamd ‘Stars
on Thin Ice’. Het zou er om gaan dat de ITV bazen
het risico niet willen nemen dat Blackburn ten val
komt. Pogingen om zijn benen te verzekeren liepen
namelijk stuk op de te betalen prijs. In The Sun verklaarde Tony dat men helemaal niet hoeft te vrezen
daar hij goed kan schaatsen en ook achteruit geen
probleem moet zijn. Bovendien stelde hij beter te
kunnen schaatsen dan het merendeel van de mensen die in het programma zullen gaan optreden.
Ondertussen heeft The SUN een campagne opgezet
waarbij de lezers kunnen mailen en protesteren tegen het besluit Blackburn zijn rol af te nemen. De
show is verder geschreven rond Jayne
Torvill
en
Christopher Dean,
twee heel grote namen binnen de
Britse ijssport. Zij
zullen in het programma bekende
Engelsen
leren
schaatsen. Het programma wordt tegen het einde van
het jaar geprogrammeerd op de ITV.
Vrouwen
ZA 7 MEI: Terugbladerend in oude tijdschriften kwam
ik een programmaoverzicht tegen van Radio Veronica
waarbij me toch weer een aantal namen opvielen

van vrouwelijke presentatoren. Bij Veronica, want daar
was het overzicht van, kunnen we de schrijfster Annie
M.G. Schmidt toevoegen. Verder een zekere Doctor
Fantastica, die een programma presenteerde voor
Willem II sigaren.
Bijnamen
ZO 8 MEI: Regen en zelfs hagelstenen teisteren deze
zondag, die beter binnen dan buiten kan worden
doorgebracht. Heerlijk ontspannen en op de achtergrond wat RNI-opnamen uit 1971, die meteen weer
twee bijnamen opleveren. Allereerst noemde Andy
Archer Joost ‘the spin’ Draaier en was het Alen West
die Steve Merike aankondigde als ‘Member of the
Jetset, the former Comedian’ Steve Merike. In een
oude programmering uit 1963 vond ik er nog een
voor Joost den Draaier op Radio Veronica: ‘Flip van
de Flipside’. Op Caroline in de jaren zeventig was
het Don Stevens die Simon Barrett nog een tweede
bijnaam naast ‘Wally’ gaf, namelijk ‘The Queen’. Op
Radio Atlantis, de internationale service, hebben we
nog Derek, ‘Where’s my generator gone’ Jones gevonden.
Radio London zaterdag in de ether en op satelliet
MA 9 MEI: Vandaag dan eindelijk het verlossende bericht
dat Radio London, de reïncarnatie van de zeezender
zoals voorbedoeld door Ray
Anderson, komende zaterdag
officieel van start zal gaan
via een openingshandeling
van Sir Cliff Richard, die de
nieuwe studio’s in Frinton on
Sea zal gaan bezoeken. Ook allerlei andere sterren
zullen aanwezig zijn, inclusief ‘The Cheecky Girls’,
die een nieuwe versie van ‘We love the pirate stations’ speciaal voor Big L hebben opgenomen. Binnen het nieuwe team van deejays zijn inmiddels de
namen vrijgegeven van Mike Read, Michele Stephens en Randall Lee Rose. Uitzendingen gaan er uit
binnen het digitale pakket van Sky kanaal 940 en als
alles volgens verwachting verloopt via de 1395 kHz.
Martin
MA 9 MEI: De
discografielijst
blijft maar uitbreiden. Martin van der Ven
komt met de
volgende aanvullingen:
Jean-Michel
Jarre met het
nummer ‘OxyEen kaartje met het bereik van de Big L-zender in de nachtelijke
uren.
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.

gene (Part I)’ werd gebruikt voor een promo voor het
programma ‘Mi Amigo’s Hitoverzicht van 1978’. Het
nummer ‘Grieg One’van Second City Sound werd
gebruikt door Ton Schipper en Haike du Bois als tune
voor Radio Mi Amigo’s ‘33 toeren op zijn best’ in
1978. En tenslotte werd van Juan Carlos Calderon
het nummer ‘Bandolero’ gebruikt als herkenningsmelodie van het programma ‘Mosterd na de maaltijd’ met Michelle op Radio Mi Amigo in 1976.
Zelf ook drie
DI 10 MEI: Nog maar drie voor de lange lijst, die
trouwens regelmatig op internet wordt bijgewerkt door
Ger Tillekens: Johnny Pearson Orchestra en hun versie van het nummer ‘Heather’ werd op 18 april 1974
in een documentaire gebruikt als rondloper. In de
documentaire stond Rob Out stil bij alle gebeurtenissen rond Radio Veronica in de maand april 1973.
‘Theme from Tommy’ van The Who werd in 1971
gebruikt voor een jingle ‘De LP van de Dag’ op Radio
Veronica, ingesproken door Lex Harding. Tenslotte
gebruikt Terry Davis, toen hij in dienst was van RNI in
1971 gebruik van ‘Theme from Shaft’ van Isaac Hayes
en wel als zijn persoonlijke tune.

Was dit eerder voorgekomen?
ZO 15 MEI: In de vorige Freewave heeft u al een
verslag kunnen lezen van de eerste zeer ongelukkige
uitzenddag van The New Big L, dat op de 1395 kHz,
direct nadat het programma officieel werd geopend
door Cliff Richard, uit de lucht verdween. Gedurende
de gehele verdere uitzenddag deden de programmamakers alsof er niets was gebeurd en kondigden
met grote regelmaat de AM-frequentie ook aan. In
de loop van de late middag verklaarde Ray Anderson
dat er inderdaad grote problemen waren met de koeling en een klein brandje was geweest in de zender.
Pas in de vroege avond van de zondag was er weer,
hoewel tijdelijk, een signaal vanuit de Trintelhaven
te horen.
Eerdere mislukte starts
ZO 15 MEI: Een valse start werd er bijvoorbeeld gemaakt door Radio Mi Amigo in 1974 toen na 78
minuten in de geschiedenis door technische problemen aan boord van het zendschip op Nieuwjaarsdag
de zender uit de ether ging. Will van der Steen moest
er zijn vrije dag voor inleveren om de zender weer
aan de praat te krijgen. Maar ook, vele decennia
geleden tijdens de officiële start van BBC TV 2 ging
het scherm door technische problemen op zwart. In
Birmingham gebeurde in de jaren zeventig de start
van het ILR station BRMB ook niet zoals verwacht.
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ik in vaste dienst was bij Tuschinski
en kort daarna de complete verbouwing van het Metropole Theater in
Den Haag startte en de grote theaterzaal opgesplitst werd in vijf zalen en
had daar mijn handen vol aan.

MV Mi Amigo

Door technische problemen diende de FM-zender al vrij spoedig uit
de ether te gaan en als je kijkt naar de start van de officiële Big L in
1964 had men aan boord maandenlang problemen met het vermogen. Ondanks dat men met een zender met 50 kW vermogen de
programma’s verzorgde, kreeg men niet meer dan 17 kW uit de
antenne.
Na vele decennia boven water
MA 16 MEI: Toen vorig jaar door een aantal mensen werd gewerkt
aan de ‘Caroline Class of 73/74’ viel ook de naam van Secco Vermaat. Overal hebben we gezocht maar helaas was hij niet boven
water te krijgen. Enkele weken geleden echter was het Andy Archer
die hem alsnog opspoorde. Andy gaf me zijn e-mail adres en dit
leidde tot een verhaaltje dat door Secco zelf is geschreven: ‘Zoals
beloofd dan hierbij mijn ‘After Mi Amigo’ verhaaltje. Zoals bekend
moest ik door mijn al te drukke werkzaamheden helaas stoppen met
mijn programmaatje op Radio Mi Amigo. In die tijd had ik een baan
als bedrijfsleider bij de Tuschinski Theaters in Amsterdam, met als
standplaats het bekende Metropole Tuschinski Theater in Den Haag
en had daar een 6-daagse werkweek.

Programma’s maken bleef plezieren
Het bloed kroop echter waar het niet
gaan kon en ik bleef ook nog vrij lang
werkzaam in die Haagse bardiscotheek en ik maakte thuis eigen
radioprogrammaatjes op 90 minuten
bandjes, die ik naar vrienden in het
buitenland stuurde en die tot op heden nog worden beluisterd. Ik heb er
zo’n 500 gemaakt en ben daar inmiddels wel mee gestopt. Ik heb hier thuis
nog wel wat kopietjes, die ik nog wel
eens draai zo af en toe en verbaas
me dan steeds weer hoe ik dat alles
heb zitten doen op een kleine cassetterecorder en een pick-up en later nog
een cd-speler. Ik had zelfs een hele
serie eigengemaakte jingles en ook
jingles die voor mij gemaakt waren.
Helemaal vergeten kon ik Radio Mi
Amigo dus niet. Inmiddels heb ik mijn
25-jarig jubileum bij het bioscoopconcern al weer lang achter de rug
en kan ik terugkijken op een aardig
stukje geschiedenis in een periode
waarin ik het lekker druk had met alles
wat ik deed en waarin ik mezelf kon

Plaatjes draaien
Naast die functie werkte ik ook nog in een bekende Haagse bardiscotheek, waar ik plaatjes draaide na afloop van de avonddienst in
de bioscoop. Op mijn enige vrije dag maakte ik dan meestal 7 programma’s voor Radio Mi Amigo in het vooruit en passend in het
schema van de uitzendingen aan boord. Toen eenmaal de
studio’s naar Breda waren verhuisd werd het voor mij moeilijker omdat ik meestal pas in de avond en in de nacht de 7 programma’s kon
maken, dit omdat het voorwerken van de programma’s en het afwerken van de post en het beluisteren van de nieuwe plaatjes en
commercials veel tijd kostten. De andere morgen ging ik dan weer
met de trein naar huis om even een uurtje te slapen om daarna weer
aan mijn nieuwe werkweek in het theater te beginnen.
Te zwaar
Dat hield ik niet al te lang vol en moest daarom, helaas, afhaken en
afscheid nemen van een fijne ploeg collega’s bij Radio Mi Amigo. Ik
weet niet meer hoe lang men nog in Breda is doorgegaan maar door
de nieuwe wetgeving verhuisde men tenslotte naar België en later
naar Spanje en had ik toch ook moeten afhaken. Het was een geweldige en spannende tijd waar ik met veel plezier aan terug denk en
blij ben dat ik de opstart en een lange periode bij Radio Mi Amigo heb
kunnen meemaken. Er veranderde daarna niet veel voor mij omdat
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Secco Vermaat

uitleven met radio en bioscoop en
veel muziek. Een stukje geschiedenis
dat nog steeds leeft en niet alleen bij
mezelf.’
Namen
DI 17 MEI: Vandaag wordt het toch
duidelijk dat, naast het erg losse
format dat Radio London hanteert en
bijna iedereen in de diverse nieuwsgroepen het weer beter weet en denkt
dat het weer allemaal niets is, dat
Radio London zeker een aantal namen uit het verleden heeft opgedoken met als doel programma’s te maken. Was het eerst Ian Damon die voorbij kwam, vanavond was het leuk om
drie uur lang naar Roger Davies te
luisteren, die trouwens niets –zoals ik
elders las- te maken had met Roger
Day. Ook de namen van Martin Kayne
en Duncan Johnson, beiden ook met
een rijk waterverleden, worden genoemd als programmamakers.
Het Parool
DI 17 MEI: Nadat wat GPD kranten al
een vooraankondiging hadden gedaan inzake het nieuwe Radio
London brengt vandaag Het Parool
bericht dat de Radiopiraat London
weer terug is. Niet dat het er letterlijk
staat dat men illegaal bezig is, men
suggereert wel dat – gezien Anderson
jaren lang een licentie probeerde te
krijgen via Ofcom in Engeland, hij nu
eigenlijk weer het pad van de illegaliteit opgaat door een Nederlandse
licentie te gebruiken die zich richt op
Engeland. Gelukkig stelt een woordvoerder van het Commissariaat voor
de Media dat er niets illegaals gebeurt.
Terugblikken
DI 17 MEI: In de rubriek ‘Oud Papier’
in dezelfde krant aandacht voor de
strijd die Ds. Toornvliet in zijn loopbaan moest leveren om zijn boodschap alsnog te kunnen verkondigen.
Hij maakte daarbij gebruik van zeezenders als Radio Caroline en Radio
Mi Amigo om duizenden luisteraars
te laten kluisteren aan de radio. In
het artikel wordt hij dan ook de progressieve dominee genoemd die wist
hoe hij de jongeren moest benaderen met de boodschap van God.
Telefoontje
DI 17 MEI: Bij SMC komt een telefoontje binnen van iemand die zich
afvroeg of het nieuwe station vanaf

een schip komt. Zowel Rob als ik hadden het even niet bij het horen
van de naam van de vragensteller (die we niet noemen) maar het
riep wel associaties op met Leen Vingerling, die we vroegen inzake
deze persoon eens terug te gaan in de tijd en wel liefst 23 jaren.
Rubberboot koerst naar de Ross
© Leendert Vingerling

‘Een merkwaardig geval’
Dat kon gezegd worden van een bezoeker op één van de vele trips
naar de Ross Revenge. Het speelde zich af in het najaar van 1983.
Vanuit Colijnsplaat aan de Oosterschelde vertrok de motersailer
‘Zilvermeeuw’ met dertien opvarenden richting het Knock Deep. Daar
lag toen sinds kort het nieuwe zendschip van Radio Caroline. Na
ruim vijftien uur ploegen in de ruwe zee bereikte het kleine scheepje
diep in de nacht het prachtig verlichte zendschip. De gloed van de
lampen weerkaatste op de golven. Schipper Ko stopte op 300 meter
de motor. Iedereen die ziek, zwak of misselijk was geweest tijdens de
reis, kwam als een zombie weer boven dek. Frisse lucht deed ze goed
en bij het zien van de Ross Revenge werd menig broekje ‘nat’. De
eerste flitsen van camera’s schoten de nog donkere ochtend in.
Aanleggen onmogelijk
Aan de reling van Ross hingen slechts twee autobanden. De MV Mi
Amigo had tenminste voldoende autobanden, maar de Ross
Revenge was betreft de autobanden te karig uitgerust. Hoe kun je
dan zonder beschadigingen langzij komen? Dat was ook uit den
boze. De Zilvermeeuw was een mooi plezierjacht en de eigenaar
wilde dat ook zo houden. Om toch aan boord van de Ross te komen
was er een rubberboot meegenomen. Er ging nog wel enige tijd zitten
in het gereedmaken van de rubberboot om naar de Ross te varen.
Eerst moesten alle touwen los, daarna de boot in het water gooien,
dan de buitenboordmotor bevestigen, de benzinetank aansluiten en
dan maar hopen dat het beestje wil starten.
Problemen met stem
Dit duurde veel te lang naar de mening van een bezoeker die een
wat merkwaardige manier van spreken had. Hij haalde adem en
stotterde tegelijk. Er kwamen dus klanken uit zijn keel, die slechts de
Hutu’s of Tutsi’s begrijpen. De meeste bezoekers gingen hem dan
ook spontaan imiteren. Tot grote hilariteit. De enige die het niet
door had, was de man in kwestie. Gelukkig maar. Er is geen beter
leed, dan leedvermaak. Terwijl de rubberboot in gereedheid werd
gebracht schommelde het bootje enorm heen en weer. Er stond een
behoorlijke zeegang, die het leven er niet prettiger op maakte. Som-
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migen leegden hun maag voor de zoveelste keer en
ons ‘merkwaardig geval’ draaide ineens door.
Suikerspiegel
Hij begon te stotteren, kwam totaal niet meer uit zijn
woorden en begon wild om zich heen te slaan. Het
werd helemaal zwart voor zijn ogen, en het schuim
kwam zelfs uit zijn mondhoeken . Hij schreeuwde over
de stille Noordzee: ‘Ik word hier helemaal gek, ik
word hier helemaal gek, dit is niet normaal, dit is
niet normaal.’.. De overige bezoekers keken elkaar
aan en haalden hun schouders op. Zeker weer zo’n
gestoorde radiofreak! ‘Het merkwaardig geval’ wist
maar niet van ophouden; Hij bleef maar schreeuwen
dat ie gek werd van die ‘rotboot’. Hij kon het niet
meer aanzien. ‘Ik word ziek ziek ziek ooh ooh... ik
word helemaal gek, rotboot, rotboot, rotboot...ooh
ziek ziek...rotboot, rotboot.... Jullie zijn allemaal
gek...ik neem de bus, ik neem de bus.’.. en hij voegde
de daad bij het woord en stapte met zijn ene been
over de reling van de Zilvermeeuw om lopend naar
de bushalte te gaan. ‘Jullie zijn allemaal gek, ik pak
de bus wel, dan ben ik er veel eerder,’ riep hij en
maakte aanstalten om zijn tweede been ook over
reling te trekken.
Redding was nabij
Op dat moment nam één van de medebezoekers
een snoekduik en kon het ‘geval’ nog net bij zijn jas
grijpen. Hij hing bungelend overboord, met zijn benen al in het water. Godzijdank gered van een eventuele verdrinkingsdood, want niemand geloofde dat
hij op het water naar een bushalte op zee kon lopen.
Het bleek dat hij was doorgedraaid, omdat hij zijn
spuitje tegen suikerziekte
niet
had kunnen
toedienen doordat de boot zo tekeer ging. De Ross
Revenge bewoog vervolgens nauwelijks. Dus besloten we om hem in de rubberboot mee te nemen naar
de Ross Revenge zodat hij zichzelf ‘een shotje’
kon geven. Na een kwartier kwam hij weer bij zijn
positieven en we vertelden hem wat er gebeurd was.
Hij kon het zelf niet geloven. Hij riep:’’jullie zijn
gek ..jullie zijn gek” en voordat hij het nog een keer
kon zeggen doken er drie mannen op hem. Ze wisten
niet of hij weer de bus wilde pakken!’
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Volkskrant
DO 19 MEI: In de Volkskrant vandaag aandacht aan
de terugkeer van Radio London, waarbij Peter van
den Berg namens de krant het artikel schreef. Peter,
chairman van the Big L Foundation in Nederland
sinds decennia, liet ondermeer Ruud Poeze aan het
woord inzake de technische problemen die tijdens
de eerste uitzenddagen van het station ontstonden.
Ray Anderson kwam met een uitleg dat het station
een breed formaat heeft gekozen voor de luisteraars
boven de dertig jaar, waarbij andermaal gelijk aan
het oude Radio London, ruimte is voor onbekende
progressieve muziek. Tenslotte is het Hans Knot die
aan het woord kwam en duidelijk maakte dat de oude
fans er niet op moeten rekenen dat het een reïncarnatie kan zijn van het oude Radio London en het dus
niet alleen een kwestie zal zijn van alleen muziek uit
de jaren zestig.
Aanvullingen maar weer
VR 20 MEI: De RNI-actie voor de Whoepie Wip werd
begeleid met de eerste tonen van ‘Hans Brinkers
Symphonie’, uitgevoerd door de gelegenheidsformatie ‘Holland’. Een onbekende ínstrumentale uitvoering van ‘It’s my party’ werd gebruikt in het jaar
1965 ter promotie van Caroline Sales. Dan dient nog
toegevoegd te worden aan ‘Mooda Masaic’ dat het
nummer ‘A touch of velvet and a string of brass’ ook
door Rob Hudson op Caroline werd gebruikt als rondloper.
Geld genoeg voor een eigen zendschip
DO 26 MEI: Liefst acht dagen had de federale rechtbank in Detroit er voor nodig om een zaak te behandelen die was aangespannen tegen een radiostation
in Southfield door een zekere Erin Weber. Zij had
WYCD aangeklaagd omdat ze bij herhaling ziek was
geworden van een parfum dat door een collega werd
gedragen en in haar omgeving ook werd gespoten.
Het betreffende station, WYCD FM had destijds de
verspreidster van de Tresor Parfume van het merk
Lancome, Linda Lee (Bullock), er wel op gewezen
dat het niet langer was toegestaan de parfum te verspreiden in de richting van de dame, maar daar werd
niets van aangetrokken. De strijd werd aangegaan

door de 43-jarige Erin Weber toen bleek dat ze haar
stem bij voortduring kwijt raakte en daardoor gedurende langere periodes thuis moest blijven. Dit leidde
uiteindelijk weer tot haar ontslag in 2001. Het station, eigendom van Infinity Broadcasting, heeft volgens Erin vanaf dat moment haar op de zwarte lijst
gezet waardoor ze nergens meer aan de bak kon
komen. Een rechter moest beslissen of het ontslag al
dan niet terecht was en in hoeverre de opzettelijk bij
herhaling gespoten parfum reden was van de ziekte
en dus het langdurig afwezig zijn van Weber. Een uit
alleen vrouwen bestaande jury heeft positief gereageerd in het geval van de deejay. De rechter heeft
haar een compensatie toegewezen van 7 miljoen
dollar aan schadevergoeding en nog eens 2 miljoen
dollar emotionele bijdrage. Tenslotte werd er nog
een bedrag van 1,6 miljoen toegewezen voor het
verlies van inkomen in heden en de toekomst. En
waarom heeft dit berichtje nu als kop ‘Geld genoeg
voor een eigen zendschip’? Omdat de zeezenderliefhebbers haar kennen als Erin Kelly van Laser 558.

links: Erin “Kelly” © Leendert Vingerling en rechts: Erin Weber

Dank aan: Martin van der Ven, Dick Verheul, Jan
Hendrik Kruidenier, Rob Olthof, Leen Vingerling,
Hans Hoogendoorn en Secco Vermaat.
Samenstelling: HANS KNOT

MA 25 APRIL: De marktaandelen van Noordzee 100.7
FM en Radio 10 Gold zijn gestegen. Dit blijkt uit de
vandaag bekend gemaakte luistercijfers van Intomart
GFK over de maanden februari en maart. De stations
stijgen beide met 0,2% naar respectievelijk 4,7% voor
Noordzee 100.7 FM en 5,0% voor Radio 10 Gold.
Talpa Radio Nederland, de verkoop- en marketingorganisatie van Noordzee 100.7 FM en Radio 10
Gold, is met beide stations nu goed voor een marktaandeel van 9,7%. Talpa Radio Nederland richt zich
met haar twee stations op de doelgroep vrouwen 2049 jaar en scoort hierbij een marktaandeel van 12,8%.
Noordzee 100.7 FM richt zich op vrouwen 20-34 jaar
en behaalt in die groep 9,3%. Radio 10 Gold behaalt in de doelgroep vrouwen 35-49 jaar een markt-

aandeel van 8,4%. Talpa Radio Nederland realiseert
met beide stations bijna een miljoen luisteraars per
week in de belangrijke commerciële doelgroep vrouwen 20-49 jaar.
DI 26 APRIL: Blijheid bij
het nieuwe Veronica want
19,2 procent van de 20-49
jarigen (1,4 miljoen personen) heeft tussen 11 en 17
april geluisterd naar de
80’s Top 880. Dit blijkt uit
een onderzoek dat is uitgevoerd door RadioCall,
onderdeel van onderzoeksbureau Intomart GfK, in
opdracht
van
Radio
Veronica. De lijst was niet
alleen op de radio een
succes, maar ook op Internet was er veel belangstelling. Dit resulteerde in
90.000 unieke bezoekers op de website
radioveronica.nl. In totaal is de website in de week
van De 80’s Top 880 meer dan 300.000 keer bekeken.
WO 27 APRIL: SBS Broadcasting heeft Karin de Groot
benoemd tot de nieuwe programmaleider van NET
5. De Groot (35) is nu nog werkzaam als producent bij
EndeMol Nederland. Ze zal uiterlijk 1 augustus, maar
mogelijk eerder, haar werkzaamheden voor NET 5
aanvangen. Met de komst van De Groot is de
programmaleiding van SBS Broadcasting weer op
volle sterkte. Na de benoeming begin dit jaar van
Eric van Stade tot programmadirecteur werd Tina
Nijkamp aangesteld als programmaleider SBS 6.
Alphons Martens blijft programmaleider Veronica. De
Groot begon haar televisiecarrière in 1991 bij de ‘5
Uurshow’. In korte tijd ontwikkelde ze zich daar van
redacteur tot uitvoerend producent. Daarna stond ze
aan de basis van de SBS 6 programma’s ‘Ushi en Van
Dijk’ en ‘Hart in Aktie’, dat twee jaar geleden de
‘TeleVizier-Ring’ won. De laatste jaren was De Groot
bij EndeMol ook verantwoordelijk voor programma’s
zoals ‘Love Letters’, ‘Life and Cooking’, ‘De TV Makelaar’ en ‘6 Pack’.
WO 27 APRIL: Maar er is meer
nieuws uit de hoek van SBS
Broadcasting, want men wil
Talpa voor de rechter slepen
omdat deze onderneming haar nieuwe televisiestation ‘Tien’ wil gaan noemen. SBS had eerder in
een brief geëist dat Talpa de naam Tien niet meer
zou gebruiken, anders zouden er ‘stappen worden
ondernomen’. Dat ultimatum liep gisteravond af. De
naam Tien werd vorige week bekendgemaakt. Twee
dagen later kondigde SBS aan in september het digitale entertainmentkanaal TV10 te zullen lanceren. Men is bij SBS sinds april 2001 eigenaar van de
naam TV10. In maart heeft men drie digitale kanalen aangekondigd, met de opmerking dat er meer
zullen volgen. Dat men de naam TV10 zou gebrui-
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ken, was binnen het bedrijf algemeen bekend.
DO 28 APRIL: Wat toch weer een typische dag
in VARA’s wereldje. Jack Spijkerman (foto) wil
graag multimiljonair worden na een periode
van meer dan 25 jaar in dienst te zijn geweest
van de VARA. Hij kan aan de bak bij De Mol
zijn nieuwe televisiestation maar mag niet van
Vera Keur, die de scepter zwaait bij de VARA.
Bang voor een reactie in het satirische programma Kopspijkers van dezelfde Spijkerman
last ze de laatste vier uitzendingen van het
programma gewoon af. In de sportwereld wordt
een speler op de bank gezet en kan worden
weggekocht via een afkoopsom. Ben benieuwd
of de rechter er nog aan pas komt.

ruime bestuurlijke ervaring opgedaan in zijn functies bij
onder meer de Stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront, het synodaal deputaatschap van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland en het College van Hoofden van Dienst van de geestelijke verzorging Krijgsmacht.
MA 2 MEI: Vandaag
start RTL Nederland
met RTL Video.
Deze nieuwe interactieve dienst stelt
mensen in de gelegenheid om op laagdrempelige, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige manier zelf te bepalen wanneer ze een
film of serie naar keuze bekijken.Via rtlvideo.nl kan men op
elk moment van de dag genieten van talloze aansprekende
titels, zonder daarvoor de deur uit te hoeven. Nadat de
kijker op de website een keuze heeft gemaakt uit het gevarieerde aanbod, kan hij of zij met een simpel en goedkoop
telefoontje (1,30 euro per film of aflevering van een serie)
de dienst activeren.
MA 2 MEI: De laatste maanden laat het krakersgilde zich
weer gelden alsof we zijn terug gekeerd in de jaren tachtig
van de vorige eeuw. Bob Noakes, onze vliegende reporter
uit Amsterdam, vertelt dat hij met lijn 16 door Amsterdam
reed en tot zijn verbazing zag dat het oude pand van Radio
10 aan de Vijzelgracht nu ook in handen is gevallen van
hen die geen huur wensen te betalen en zich het gewoon
toe-eigenen. Alle uitingen die nog zichtbaar waren aangaande Radio 10 zijn verdwenen achter protestdoeken van
de krakers.

DO 28 APRIL: Veronica heeft donderdag Els
Bovenlander aangesteld als nieuwe directeur
van de radio- en televisieorganisatie. Dat heeft
de Vereniging Veronica bekendgemaakt. Zij
volgt interim-managers Peter Kuipers en Cees
van Steijn op. Bovenlander was tot 2002 directeur van de Media Academie in Hilversum.
Daarvoor bekleedde zij diverse directiefuncties,
onder meer voor Sony Nederland. De kersverse
algemeen directeur van Veronica Holding is
tevens bestuurslid van onder meer het Philip
Bloemendal Fonds.
VR 29 APRIL: Leuk bericht uit Friesland. Op 6
november wordt de marathon en de halve
marathon van Terschelling gehouden. Mijn
vrouw heeft zich ingeschreven en ik zal aan de
kant staan om haar aan te moedigen. Misschien
dat ik mijn transistor meeneem want Radio
Waddenzee 1602, zal binnenkort wel beginnen. De masten zijn net geplaatst en ze staan
bij Finkum, vlakbij Stiens (even boven
Leeuwarden). Heerlijke middengolfradio!
ZO 1 MEI: Vanaf vandaag zal de heer drs. Leo
Born ad interim voorzitter worden van de NCRV.
De heer Born neemt de taken van Jan Greven
over, die als vice-voorzitter van het verenigingsbestuur na het vertrek van Kees Klop het voorzitterschap heeft waargenomen. De heer Born
heeft, volgens een persverklaring van de NCRV,
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DI 3 MEI:
RadioDagblad.nl heeft
de afgelopen weken
een radiopoll gehouden. Hierbij werd de
vraag gesteld: “Wie
heeft er tussen 07.00 en
09.00 uur het beste
medicijn tegen een
ochtendhumeur?” Tot
zijn grote verrassing
stond de ochtend-DJ
van Radio Mi Amigo
Michael Bakker direct
bij de top 3 van DJ’s die dagelijks een ochtendprogramma
presenteren. Samen met Jeroen van Inkel moest Michael
uiteindelijk de 2e plaats delen met 18,3%. Bakker: ‘Het is
een enorme opsteker om als Internet DJ als tweede gekozen te worden tussen programmamakers die dagelijks de
kans hebben om een miljoenenpubliek te bereiken. Winnaar van deze Poll is Edwin Evers van Radio 538 (26,1%),
gedeelde tweede plaats Michael Bakker en Jeroen van Inkel
(18,3%), derde is geworden Giel Bielen van 3FM (12,7%).
DI 3 MEI: De STER, zo blijkt vandaag, heeft vorig jaar
minder inkomsten gehad uit reclame op radio en de televisie. De grote evenementen als het EK Voetbal en de Olympische Spelen, hebben de jaarcijfers nog enigszins gered

maar de belangstelling voor reclame via de omroepen is duidelijk tanende. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Jaarverslag
van de STER over 2004.
WO 4 MEI: The Press Association,
het landelijke persbureau van het
Verenigd Koninkrijk en Ierland,
heeft de overname bekendgemaakt van het grootste onafhankelijke weerbedrijf van Europa,
Meteo Consult. Meteo Consult is
de toonaangevende leverancier
van weersinformatie aan klanten
binnen de scheepvaart, de
gladheidbestrijding, de industrie
en een groot aantal Europese
kranten en radio- en televisiestations. Meteo Consult is in 1986
opgericht en staat bekend om zijn
hoogwaardige en innovatieve
weersverwachtingen. Het hoofdkantoor van Meteo Consult is gevestigd in Nederland. Het bedrijf
heeft dochterondernemingen in
België, Duitsland en Spanje en
gelieerde ondernemingen in
Zweden, het Verenigd Koninkrijk
en de Verenigde Staten. De oprichter van Meteo Consult, Harry
Otten, zal aanblijven als directeur en behoudt een minderheidsbelang in het bedrijf.

Gedenksteen op het Mediapark

VR 6 MEI: Andermaal, en terecht,
een korte herdenking om het Media Park in Hilversum vlak bij de
voormalige studio van 3FM en tevens vlak bij het nieuwe gebouw
van Beeld en Geluid. Dit ter nagedachtenis van de wreed vermoorde Pim Fortuyn, al weer drie
jaar geleden. Het is te hopen dat
een dergelijke herdenking zich tot
in decennia zal herhalen als ode
aan de vrije stem in ons land.
VR 6 MEI: De man die in de VS
algemeen wordt aangezien als de
uitvinder van Podcasting, krijgt
zijn eigen dagelijkse show die via

de Sirius Satelliet
zal worden uitgezonden, zo is vandaag officieel bekend gemaakt. Dit
onder de naam
‘Adam
Curry
PodShow’. De allereerste Podshow
die ooit wereldwijd
verspreid
werd, was ‘The
Daily
Source
Code’ die vorige
zomer door Curry
werd ontwikkeld. Met Podcasting kan iedereen zijn eigen programma
samenstellen en die als download voor anderen ter beschikking stellen.
Curry hielp mee aan de ontwikkeling van het PodCastsysteem.
VR 6 MEI: De BCE heeft nieuwe lange (LW) en middengolf (MW) frequenties gecoördineerd en wel de volgende: LW 279 kHz in Junglinster
richting Duitsland, MW 567 kHz in Clervaux richting Nederland, en MW
783 kHz in Beidweiler, richting Frankrijk. MW 1098 kHz is in Clervaux
gelokaliseerd om België te bereiken. De ITU heeft hiervoor deze maand
reeds een eerste bevestiging gegeven. De volgende weken zal ITU berekenen of deze planning niet voor interferenties zorgt; de eerste resultaten
hiervan zouden tegen het einde van juni moeten bekend zijn. Dus Digital
Radio Mondiale kan werkelijkheid gaan worden voor RTL. De BCE was
van de partij in Mexico op de vergadering van de coördinatie instantie
HFCC met betrekking tot hun coördinatie van de kortegolffrequenties.
Men heeft er de 6095 kHz en 5990 kHz voor het A 05 seizoen (27 maart tot
30 Oktober 2005) voor Luxemburg heringevoerd. Tenslotte is het feit dat
Europe 1 op langegolf overschakelt naar DRM het vermelden waard.
MA 9 MEI: NOB Decor, marktleider in decors voor televisie, reclame,
theaters en evenementen, heeft vandaag faillissement aangevraagd bij
de Rechtbank te Amsterdam. NOB Decor werd in september 2004 van
NOB Holding overgenomen door United Broadcast Facilities (UBF) te
Hilversum. UBF trof direct na de overname een financiële, administratieve en operationele chaos aan die vele malen erger was dan NOB
Holding tijdens de onderhandelingen had voorgehouden. Hierdoor werd
NOB Decor de afgelopen maanden geconfronteerd met onverwachte
claims en kosten. Desondanks heeft UBF na de overname alles in het
werk gesteld in een poging NOB Decor te redden. Onder andere door een
onverwachts verlies bij NOB Decor van miljoenen euro’s op te vangen en
te onderhandelen met NOB Holding en de grote toeleveranciers over
een oplossing. Een week voor de aanvraag werd ingediend hebben grote
toeleveranciers
echter beslag gelegd bij de vier
grootste klanten
van NOB Decor.
Daarmee is het
vertrouwen van de
markt weggenomen en restte
NOB Decor helaas geen andere
keuze dan het faillissement aan te
NOB Dekorcentrum in
beter tijden © JvH
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vragen. De rechtbank zal een curator benoemen die
samen met de betrokken partijen de financiële situatie gaat onderzoeken. Daarbij zal waarschijnlijk ook
gekeken worden naar eventuele lange termijn oplossingen om de bedrijfsactiviteiten van NOB Decor op
een andere wijze en met andere partijen voort te
zetten. UBF zal dit proces zoveel mogelijk ondersteunen.
DI 10 MEI: Je ziet ze zo vaak naast elkaar lopen, de
baas en de hond of soms zelfs de hond en de baas.
Grappend zeg ik dan wel eens, al fietsend naast mijn
vrouw, dat ze wel heel erg veel op elkaar lijken. Ik ben
niet de enige want van 14 t/m 27 mei organiseert
Radio 10 Gold in samenwerking met de Dier & Zorg
Dierenverzekering van Proteq Direct een ‘bijzondere’
look-a-like wedstrijd. Lijk jij op je hond of lijkt je hond
op jou? Radio 10 Gold daagt haar luisteraars uit een
foto in te sturen om dit te bewijzen. Uit alle inzendingen maken de deejays van Radio 10 Gold een selectie en degenen die het meest op hun hond lijken
worden op de site geplaatst. De bezoekers van de site
kunnen stemmen op de foto waarvan zij vinden dat
die de look-a-like verkiezing moet winnen. Op vrijdag
27 mei zal in het programma van Dave Donkervoort
de winnaar bekend worden gemaakt. Hij of zij wint
een lang weekend logeren in een prachtige villa ergens in Nederland. Honden zijn daar uiteraard welkom. Ach, ik ga mijn lief katje maar weer eens wat te
eten geven.
WO 11 MEI: Positief nieuws
vanuit het oosten van ons land
waar de regionale omroep
Oost haar jaarcijfers over 2004
heeft bekend gemaakt. RTV Oost heeft dat jaar positief kunnen afsluiten, terwijl vooraf een verliespost
van een half miljoen was begroot. Bezuinigingen
binnen de organisatie en een aanzienlijke hogere
opbrengst aan reclamegelden hebben tot het betere
resultaat geleid.
WO
18
MEI: Een
weekje is
het rustig
geweest en
dan opeens is het in de kranten en op de radio, net
alsof het hot news is: de Vereniging Veronica begint
een opleiding voor radiotalenten, de Radioschool.
Die moet elk jaar 24 radioprofessionals opleiden, van
producers en technici tot muzieksamenstellers en
deejays. Volgens Veronica richt de cursus zich, anders dan bijvoorbeeld de Media Academie in Hilversum
en de BNN-opleiding Coolcast, op commerciële
muziekstations. En het gekke is dat tijdens de officiële presentatie destijds van het ‘nieuwe Veronica´
het bericht ook al werd gemeld. Misschien dat ze
vonden dat het toen enigszins in het geheel was
ondergesneeuwd. Maar ach ja, ook Freewave brengt
nu het bericht voor de tweede keer.
DO 19 MEI: Het college van OPTA, de Onafhanke-
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lijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, gaat de
prijzen van het standaardpakket (de meest voorkomende abonnementsvorm) van de vijf grootste Nederlandse kabelaanbieders onderzoeken, om te bezien of deze in redelijke verhouding tot de kosten
staan. Het gaat om UPC, Essent, Casema, Multikabel
en Delta NV, die bij elkaar 92% van de Nederlandse
kabelaansluitingen verzorgen. Om te kunnen bepalen wat redelijke kosten zijn, gaat OPTA onderzoek
doen bij de kabelmaatschappijen. Om dat mogelijk
te maken moeten eerst de vandaag gepresenteerde
ontwerp marktbesluiten definitief worden vastgesteld.
Het is daarom voor OPTA nu nog niet mogelijk een
uitspraak te doen over de redelijkheid van de hoogte
van de huidige abonnementsprijzen.
DO 19 MEI: Naast het brengen van oud nieuw nieuws
is er een andere vorm van recycling die deze week
aandacht trekt in Nederland. Eerst horen we dat BNN
het Soapgebeuren weer gaat opkloppen door ‘Onderweg naar Morgen’ over te gaan nemen en bij de
publieke omroep terug te brengen. Nu horen we dat
Tien, het nieuwe station van John de Mol jr. het
oude kassucces ‘De Soundmixshow’ vanaf september
op de buis gaat brengen. Oh ja, Radio London was
al vorige zaterdag ontstaan in de recycling.
VR 20 MEI: Tien, het nieuwe televisiestation naar
idee van John de Mol jr., is in gesprek over het ontwikkelen van een Nederlandse dramaserie die is geïnspireerd op het Amerikaanse ‘Desperate housewives’.
Als de serie er daadwerkelijk komt, gaat Linda de Mol
waarschijnlijk één van de hoofdrollen spelen. Zij is
ook met het idee gekomen voor de serie. Volgens
SBS-Shownieuws is de serie al in de maak onder de
werktitel ‘Gooise vrouwen’. Annet Malherbe, Susan
Visser en Tjitske Reidinga zouden zijn gevraagd de
rollen van de overige drie vrouwen voor hun rekening te nemen. Volgens het programma zouden
Saskia van Noort en Heleen van Royen zijn benaderd voor het schrijven van de verhaallijn en het
uitdiepen van de personages.
ZA 21 MEI: Gijs Wanders, al
jaren één van de vertrouwde
gezichten bij het Journaal, vertrekt bij de NOS. De Journaalpresentator werkte al bijna 25
jaar bij de omroep. Vanaf 1
september wil hij zich ondermeer meer gaan richten op het
schrijven van boeken. Hoofdredacteur van het NOS Journaal, Hans Laroes, betreurt het
vertrek van Wanders, maar begrijpt dat de presentator aan iets anders toe is. Wie
Wanders opvolgt, is nog niet bekend.
ZA 21 MEI RTL presentator Wilfred Genee wordt in
augustus hoofdpresentator bij Tien Sport, op het
nieuwe televisienet van John de Mol. Hij gaat daar
op zondagavond onder meer het eredivisievoetbal
presenteren. Verder wordt hij ook eindredacteur, in

samenwerking met
Arjan van
Westerloo.
Hiermee
neemt Genee (foto)
definitief
afscheid
van RTL
N e d e r land, waar
hij wekelijks het buitenlands voetbal en het sportprogramma ‘Voetbal Insite’ presenteert. Ook is hij
daar een van de wisselende presentatoren van ‘RTL
Boulevard’. Zijn eerste sportervaring op het gebied
van de verslaggeving deed destijds Genee op bij de
lokale omroep OOG Radio in Groningen.

den. Dat is nodig om onze multimediaplannen te
kunnen verwezenlijken. Het format van Radio 538 is
een juweel en het station heeft niet voor niks het
grootste luisterpubliek van Nederland. Ik heb de afgelopen jaren gemerkt hoe moeilijk het is zoiets op
te bouwen en vast te houden. Daarom ben ik erg blij
met de deal. Tegelijk weet ik dat ‘Noordzee’ in goede
handen is bij de Vlamingen die tevens aandeelhouder zijn van dagblad Het Parool.” De overeenkomsten rond de twee radiostations worden per 31 mei
a.s. van kracht. Wat een en ander betekent voor de
structuur van beide organisaties wordt de komende
weken nader in kaart gebracht. Naast Radio 538 (en
het bijbehorende webstation Juize.fm), beschikt
Talpa in Nederland dan over Radio 10 Gold, dat
uitzendt op AM en de kabel. In België is het bedrijf
eigenaar van de zender 4FM en in Denemarken van
Radio 100FM.

MA 23 MEI:
Het vrouwenblad Libelle
begint een
eigen radiostation. Lezeressen kunnen
vanaf
morgen via
Internet 24
uur per dag
luisteren
naar Libelle
Radio. Het radiostation is geen verlengde van Libelle.
Er wordt muziek gedraaid, om het uur is er een journaal, er zijn korte programma’s en wat cabaret. Ook
kunnen lezeressen er hun gevoelens kwijt, als ze verontwaardigd zijn over iets dat in de maatschappij is
gebeurd of als ze iets juist heel leuk vinden. Libelle
ziet dat haar doelgroep steeds meer multimediaal
wordt. Veel vrouwen van 35 jaar en ouder zijn actief
op Internet. Dat zie je ook aan het gegeven dat in
iets meer dan een jaar tijd het bezoekersaantal van
de website meer dan verdriedubbeld is. Die vrouwen
wil men via Libelle Radio iets extra’s bieden.’’

MA 23 MEI: De BBC moet vandaag, zowel via radio
als televisie op haar diverse netten aderlatingen
doen daar vele personeelsleden staken. Reserve programma’s, beperkte technische mogelijkheden en andere problemen doen niet alleen de luisteraar en
kijkers zeer, maar ook de kijkcijfers. Immers er gaan
mensen op zoek naar
een vervanger die betere
programma’s
brengt. Niet weggelopen zijn de fans van
de
immer
publiciteitsgeile
Terry
Wogan (foto) , die door
de barricaden heen
kwam en zijn publiek
als altijd overdreven
verwelkomde in zijn
programma. De stakingen hebben te maken
met de voorgestelde
massale ontslagen,
die voor de deur
staan.

MA 23 MEI: Dankzij meerdere transacties heeft Talpa
Radio International - onderdeel van Talpa Media
Holding - dezer dagen haar positie op de Nederlandse radiomarkt aanzienlijk verstevigd. Zo werd met
het Amerikaanse investeringsbedrijf Advent International overeenstemming bereikt over de koop van
Radio 538, het meest populaire radiostation van het
land. Tegelijk werd een overeenkomst gesloten met
de Belgische onderneming De Persgroep over de
verkoop van Noordzee 100.7 FM BV, houdster van
de gelijknamige FM-frequentie. In Nederland is het
partijen niet toegestaan meer dan één, zogeheten
ongeclausuleerde, FM-frequentie te bezitten. Dat
maakte het noodzakelijk tegelijk met het verwerven
van Radio 538 afstand te doen van Noordzee 100.7
FM. John de Mol is opgetogen over de uitbreiding
van zijn mediabedrijf. Hij verklaart: “Wij willen zowel
op televisie als op radiogebied een grote speler wor-

WO 25 MEI: Lokale televisie ‘voor studenten door
studenten’. In Groningen is het al bijna zover. Daar
lanceren studenten in augustus het internetkanaal Isee WebTV. Andere studentensteden zullen volgen,
hopen de makers. De studenten gaan elke dag twee
programma’s verzorgen. Cultuur, debatten, entertainment, een kookprogramma en sport komen allemaal
aan bod. Kijkers mogen interactief reageren op de
uitzendingen. Dankzij webcams, die in het centrum
van Groningen worden neergezet, kunnen ze bovendien zelf in beeld verschijnen. De hoofdredacteur
van het kanaal is Aäron Zitoony, student van de masteropleiding radio- & televisiejournalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. De RUG financiert het project. Het initiatief komt van Groningen Internet
Exchange, een non-profitorganisatie die internetprojecten ondersteunt.
HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF
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Belangrijk besluit van ministerie voor Media
De Vlaamse luisteraars zullen weldra hun favoriete
radiozenders kunnen beluisteren zonder storingen
door Franstalige radio’s. Op aandringen van de
Vlaamse minister van Media Geert Bourgeois werd
op het Overlegcomité tussen de federale overheid
en de gemeenschappen beslist dat het BIPT (Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie)
voortaan eindelijk zijn taak als etherpolitie zal opnemen. Daardoor zullen radio-omroepen niet meer
ongestraft kunnen zondigen tegen afspraken over de
frequentieverdeling en het zendvermogen.
Achteruitgang radiobeluistering door Internet
De fanatieke Internetgebruiker kijkt weer meer televisie. Dit blijkt uit cijfers van zowel VRT als VTM. Tot
2003 stelde men een constante daling vast van het
aantal televisiekijkende jongeren. In 1997 keek 22,8
procent van de 15 tot 23 jarigen elke dag televisie.
In 2003 was dat nog maar 18,5 procent. Men schreef
die daling toe aan de opkomst van het Internet. Sinds
2003 blijken niet alleen meer jongeren naar de televisie te kijken, maar ook de tijd dat de televisie aanstaat, stijgt van 90 minuten per dag in 2001 naar
107 minuten in 2004. Dat werd met enige verwondering onthaald door de wetenschappelijke wereld.
Men ging er immers van uit dat het Internet een
directe concurrent was voor de televisie. Nu blijkt
echter dat vooral het radiogebruik bij jongeren in
vrije val is: 92 procent in 2001 ten opzichte van 85
procent in 2004.
Voetbalrechten
De Belgische Profliga heeft de uitzendrechten voor
de Belgische Voetbal Competitie toegewezen aan
Belgacom, dat 36 miljoen euro per seizoen bood
voor het totale pakket. De overeenkomst slaat op de
periode 2005-2008. Belgacom bracht het hoogste
bod uit, maar de andere partijen hadden tot
maandagmiddag 9 mei de tijd om een hoger bod
uit te brengen. Dat gebeurde niet, vertelde Robert
Sterckx, de secretaris-generaal van de Profliga. De
definitieve toewijzing is afhankelijk van de uitkomst
van het onderzoek naar de toewijzingsprocedure die
de Raad van Mededinging van de Europese Commissie besliste in te stellen. Voor drie van de zes
pakketten heeft Belgacom alvast een overeenkomst
gesloten met de VRT. De openbare omroep zal de
samenvattingen van de speeldagen uitzenden en
komt tevens met een televisiemagazine op maandagavond. De VRT verloor de uitzendrechten tien jaar
geleden aan het commerciële station VTM. Omgekeerd heeft VTM voor de periode 2006-2009 de rechten verworven voor de Champions League, die tot
nu toe in handen zijn van de VRT.
REDACTIE RADIOVISIE
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Speciaal voor vrouwen
Sirius Satellite Radio, de SATcaster, dat via een
satellietplatform meer dan 100 radiokanalen verspreidt, heeft een contract getekend met Martha
Stewart Lving Omnimedia met een duur van vier
jaren. In die periode zal deze onderneming op één
van de kanalen van Sirus zich geheel gaan specialiseren op programma’s gericht op de vrouwelijke luisteraars. In de herfst zal het van start gaan.
Heb je even 22 minuten?
Want precies in die periode kan
je weer helemaal bijgepraat
worden op het gebied van nationaal en internationaal nieuws.
De vraag komt nog steeds voorbij met op de achtergrond de
telex op het station 1010 WINS
in New York. Dit jaar draagt men
dit format al veertig jaar en om dit te vieren zal binnenkort een stemming gehouden worden onder de
luisteraars waarbij ze hun favoriete nieuwsitems kunnen kiezen uit het WINS archief, die later dit jaar
allemaal in feestelijke blokjes zullen worden uitgezonden. Ook zal men een benefiet gaan organiseren
onder het motto ‘The New York City Adopts a School
Program’. En dat brengt men dan ook weer in de
nieuwsblokken op WINS.
Totaal geen verzoeken
Luisteraars die het
in San Diego gevestigde radiostation Jack FM telefoneren om een verzoeknummer aan te vragen, worden meteen duidelijk gemaakt dat ze aan het verkeerde adres zijn. Iedereen die naar het radiostation
belt wordt immers begroet met een automatische
boodschap: ‘Indien u een verzoeknummer wil aanvragen, bel dan alstublieft iemand anders. Wij draaien
wat wij willen.’ En reken er maar op dat een bepaalde luistergroep hier heel blij me is.
Aanzienlijke terugloop in Rock format
Steeds meer radiostations die al jarenlang het, eens
zeer populaire, rock format hanteerden switchen naar
een ander format. Zo is recentelijk WPLY, het enige
Modern Rock station in de radiomarkt van
Philadelphia, overgeschakeld op het R&B format.
Woordvoerder Joel Hollander heeft namens Infinity,
eigenaar van vele stations waaronder WXRK in New
York, bekend gemaakt dat dit laatste station, dat ‘K
Rock’ als format heeft, zo goed als zeker na het vertrek van Howard Stern over zal stappen naar een
ander format. In Florida is het toonaangevende WZTA
in Miami overgeschakeld naar een Spaanstalig
format. De luisteraars is duidelijk uitgeluisterd, als

het gaat om dit format, hoewel er vele soorten weer
binnen het Rock Format zijn. Een daling van luisteraars is het geval en het wordt in Amerika vergeleken
met de snelle val, zo’n 15 jaar geleden, die het eens
enorm populaire Top 40 Format meemaakte.
Harry Harrison
Ruim twee jaar geleden besloot Harry Harrison, de
burgemeester van de radio in New York, na een lange
loopbaan vol vooral positieve geluiden, te stoppen
met het maken van radioprogramma’s. Ik had hem
door de jaren heen wel gevolgd en besloot een lang
verhaal over zijn loopbaan te schrijven, dat werd
geplaatst in het online journal for media and music
culture: www.soundscapes.info Volume 6 April 2003.
Mail vanuit de States
Ruim een half jaar geleden kreeg ik een serie emails uit de States van de grote fan van Harry aldaar,
die een uitgebreid interview met hem was opgestart
en mij meldde dat men, inclusief Harry, zich verbaasde dat iemand uit Europa hem had gevolgd en
het langste verhaal over Harry op internet had geschreven. Men hield mij vervolgens constant op de
hoogte van de interviews, die uiteindelijk hebben
geleid tot een bijna twee uur durende special die nu
klaar is, inclusief een heleboel unieke fragmenten.
Diverse stations
In de loop der jaren
heeft Harry (foto) bij tal
van stations gewerkt,
waaronder
WMCA,
WABC en WCBS. Gevolg is dat producer
Larry Ware recentelijk
de laatste hand heeft
gelegd aan de documentaire ‘When the red
light goes on I talk’. Het
is een soort van audio
biografie die begint bij
WCFL in Chicago in 1953, gevolgd door zijn periode
bij WPEO tussen 1954-1959. Hij zal tal van anekdotes vertellen terwijl er veel uniek materiaal voorbij
komt. Het is te beluisteren via www.reelradio.com.
RENE BURCKSEN EN JAN HENDRIK KRUIDENIER

Razzia
In opdracht van de deelstaat is recentelijk het gebouw van het radiostation 100.6 in Berlijn doorzocht.
Ruim 50 ordners met administratie werden in beslag
genomen. Sinds midden april wordt er onderzoek
gepleegd naar de praktijken van zakelijk leider Thomas Thimme. Een week geleden heeft hij het faillissement aangevraagd van de onderneming achter

het station. Wel
heeft hij er eerst
voor gezorgd dat
de
frequentielicentie op een andere onderneming
werd overgeschreven terwijl met een
tijdelijk team de
programma’s zijn
voorgezet. Een groot deel van de redactie van het
station heeft hij aan de kant gezet. Hij wordt nu verdacht van onttrekking van goederen uit faillissementsboedel en bedrog, terwijl er ook de nodige twijfels
bestaan over de toekomst van de licentie voor de
uitzendingen.
INGO PATERNOSTER

No more seks
Turkije heeft onlangs vier erotische
televisiestations, waaronder Playboy TV, verboden nog langer hun
programma’s te verzorgen, omdat
hun programmering haaks staat op
de normen en waarden van het land.
De stations dienen geen maatschappelijk nut, aldus
de Turkse toezichthouder. Behalve Playboy TV kregen ook de directies van Adult Channel, Exotica TV
en Rouge TV te horen dat hun signalen niet langer
binnen Turkije verspreid mogen worden.
Straf voor medewerkers Radio Vaticaan
Kardinaal Roberto Tucci is samen met pater Paquale
Borromeo veroordeeld tot een symbolische straf van
tien dagen gevangenis. De twee waren respectievelijk de directeur-generaal en de voorzitter van het
technische comité van Radio Vaticana, dat over de
hele wereld berichten over de paus en het Vaticaan
uitzendt. De grote verzameling hoge masten in Santa
Maria di Galeria (in het noorden van Rome), die dit
mogelijk maakt, bleek echter – zoals door ons enkele
jaren geleden al gemeld - een rampzalige uitwerking op de buurtbewoners te hebben. Allereerst waren er opvallend veel buurtbewoners met tumoren
en ook kwam leukemie veelvuldig voor in de wijk.
Verscheidene kinderen kwamen als gevolg van de
ziekten te overlijden.
Een lange weg
De buurtbewoners vroegen vervolgens om onderzoek
naar de mogelijke uitwerking van de zendmasten.
Daaruit bleek dat de zogenaamde electrosmog (een
hoge concentratie van elektrische straling op beperkt
gebied) meer dan drie keer zo hoog was als het toegestane maximum. Toen ontstond een comité van
Rome-Noord, dat het moeilijke, jarenlange gevecht
begon tegen Radio Vaticana. Er waren twee grote
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was opgepakt maar door de bewakingscamera’s. Door
telkens ergens in de omgeving een nieuwe antenne
en zenders te plaatsen zorgde hij voor een schade
van 10.000 pond aan daken. Liefst een jaar lang was
men op zoek geweest naar de persoon die schade
aan daken veroorzaakte en dus besloot men camera’s in te zetten om de dader te pakken.

problemen tijdens het
jarenlange proces. Allereerst is het moeilijk
te bewijzen in hoeverre de vele kankergevallen het gevolg
waren van de straling.
Ten tweede is Radio
Vaticana eigendom
van een aparte staat
met een eigen rechtssysteem, te weten het
Vaticaan.

REDACTIE RADIO MAGAZINE

Nog een proces
Eerst
werden
de
verantwoordelijken
van Radio Vaticana in februari 2002 vrijgesproken,
Dit ondanks het feit dat de toenmalige minister van
Milieu Willer Bordon daarvóór nog had gezegd dat
als een ander land Italië schade berokkent, dit nog
geen reden is om het andere land te vrijwaren. Dankzij de inspanningen van Bordon werden er in april
2001 echter ook een aantal masten verplaatst en het
aantal programma’s van Radio Vaticana gereduceerd.
Kardinaal Tucci en pater Borromeo zullen de kosten
van het proces moeten betalen en, minstens zo belangrijk, de schade moeten betalen die de bewoners
is toegebracht. Deze schade moet in een ander proces nog worden vastgesteld.
JELLE KNOT

Nieuwe licenties voor FM frequenties
Ofcom, zeg maar de Britse versie van het Commissariaat voor de Media, heeft aangekondigd dat in de
komende maanden nog 7 regionale FM licenties zullen worden verdeeld via een openbare verkoop. De
eerste, die zal worden geadverteerd, is voor Newcastle
en omgeving. Het zal gaan om een vermogen van
10 kW, terwijl in een uithoek van het beoogde
ontvangstgebied er ook nog een zender komt met
een vermogen van 1 kW. In december volgt dan de
aanbieding voor Hull en omgeving. Daarna volgen
de anderen met vooral die voor Oxford en omgeving
als de licentie met het laagste vermogen, namelijk
slechts 500 Watt. Die zal trouwens tevens als laatste
in de aanbieding gaan, namelijk in maart 2006.
Anti sociaal gedrag
Een zogenaamde antisociaal gedrag straf is er geëist
tegen een deejay van een piratenzender in de deelgemeente Tower Hamlets in London. De 23-jarige
Dean Fullman mag de komende vijf jaar geen enkel
dak beklimmen van een huis dat hoger is dan vier
verdiepingen. Ook kreeg hij een voorwaardelijke straf
van drie jaar. Als deejay Simzee stond hij bekend bij
de piratenzender Rinse FM. Niet dat hij door de DTI
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nige tijd geleden vond ik, bij het opruimen van
mijn archief, een brief van mijn neef, geschreven in mei 1960. In de brief schreef hij ondermeer
dolenthousiast dat Radio Veronica sinds kort uitzendingen verzorgde op de 186 meter. Er was volgens
hem geweldige rock ’n’ roll muziek te horen, die nergens anders op de Nederlandse radio voorbij kwam.
Wij zijn inmiddels ruim 45 jaren verder en ik denk dat
als we nu dezelfde programma’s terughoren, dat we
die oubollig zullen vinden.
Of we willen of niet, de tijd tikt door en de smaak van
het gemiddelde publiek verandert. Vandaag, het
moment dat ik dit stukje schrijf, is het 15 mei en de
officiële programma’s van Big L zijn begonnen. Op
12 mei jongstleden kwam de middengolfzender via
de 1395 kHz in de ether vanaf een locatie in de
Trintelhaven. Het signaal komt aan de oostkust van
Engeland redelijk tot goed binnen en dat met maar
een vermogen van slechts 20 kW.
De officiële programma’s van The New Big L zijn
nauwelijks begonnen of de voor- en tegenstanders
van ‘het format’ beginnen al te schrijven in de nieuwsgroep. Ik pik even een aantal reacties eruit: “Even
voor 11 uur was de London ‘that’s my hometownsong’op Radio London. Erg leuk om te horen natuurlijk. Maar of een 50’s hit gecombineerd met het nummer ‘Lick it up’ van KISS’ drommen luisteraars zal
trekken, waag ik te betwijfelen. Ik ben benieuwd waar
het station zich uiteindelijk op zal gaan richten. Als
je een oude naam gebruikt, waarmee je heropstanding suggereert en dat ondersteunt door gebruik van oude jingles en tunes, baken je een bepaald tijdvak af. Daar dan vervolgens weer uit te

De definitie van een goede ‘Gouwe
Ouwe’ station (aldus de schrijver)
is:’wij zullen de gouden zeezendertijd terughalen en in onze
fonotheek zal je tevergeefs zoeken
naar materiaal van na 1974, want
dat draaien we nu eenmaal pertinent niet. Wij hebben het nooit over
George Michael. Wij kennen de
covers door de Backstreet Boys niet’.
Aai!!! Hier dreigt een scheuring bij
de ‘zeezender fundamentalisten’.
De schrijver erkent het bestaan van
Radio Monique, Laser 558 en Radio Caroline vanaf de Ross
Revenge niet. Tot mijn verwondering meldt hij niet eens dat op de
achtergrond een zwak brommetje
van de generator hoorbaar moet
zijn.
breken, door geregeld aanmerkelijk nieuwer materiaal te programmeren, maakt het inconsequent en veroorzaakt verwarring. Voor wie ben
je dan nog?’, aldus de schrijver.
Wat had schrijver van deze reactie op Internet dan verwacht van het
nieuwe station? Dat de deejays van Ray Anderson, de stuwende kracht
achter het station, uitsluitend jaren zestig muziek zouden draaien? En
tevens al de oude deejays van Radio London zou inhuren en een
kloon zou zoeken voor de reeds overleden deejays? Moet Ray Anderson
de MV Galaxy, het voormalige zendschip van Wonderful Radio London,
laten herbouwen en voor de kust van Harwich verankeren?
De schrijver vervolgde: ‘Dit station is natuurlijk niets nieuws. Het wemelt van de radiostations die op twee (of meer) gedachten hinken. De
uitvinding destijds van de gruwelijke categorie Future Gold bij een
Gouwe Ouwe station geeft mij nog steeds rillingen. Er zijn inmiddels
reacties op de testen van Big L te lezen in de trant van: ‘zo af en toe
een nieuwer plaatje ertussen is toch niks mis mee?’
Maar daar is juist alles mis mee. Waarom slagen ‘we’ er zo vaak niet in
een station neer te zetten dat zich zonder concessies richt op een
duidelijk doel? Ik heb het bij Radio Noordzee Nationaal meegemaakt:
‘we’ waren voor een nationaal product. De etherfrequentie was nog
niet binnen of er werd buitenlands materiaal toegevoegd en al snel
werden de nachten gebruikt om de Nederlandstalige deuntjes weg te
frommelen, om in ieder geval nog wel het benodigde percentage te
halen’, aldus de schrijver in één van de nieuwsgroepen.

In theorie is het bovenstaande idee
leuk. Maar we weten allemaal wel
dat dit economisch gezien niet
haalbaar is. Waarom niet? Omdat
onze generatie nu aan het uitsterven is, langzaam maar zeker. Regelmatig lees je dat die en die artiest is overleden of deejay ‘X’ en
‘Y’ dood zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat bij het opstarten van Radio London Ray gedacht zou hebben: ‘we gaan alleen gouwe ouwe
draaien’. Ik denk eerder dat hij een
mix wil maken van Gouwe Ouwe
en heel fraai nieuw materiaal, want
laten we wel wezen: zelfs in deze
tijd van TMF bagger en van ‘house
en rap’ materiaal, welke omlijst worden met woorden als ‘fuck’ en waarbij trillende borsten en billen vertoond worden, kom je toch weleens
sporadisch iets moois tegen.
Invoeging van nieuw materiaal is
ook hard nodig, want het gaat nog

Hij vergeet dat een commercieel radiostation inderdaad commercieel moet zijn. Met andere woorden: er
moet geld verdiend worden, dus ook bij Big L. Zijn
werkgever destijds bij RNN wist natuurlijk ook al dat hij
de oorlog niet kon winnen met uitsluitend Nederlands
materiaal. Denk bijvoorbeeld aan Holland FM en Hollands Glorie. Je krijgt namelijk geen adverteerders binnen als je als organisatie niet op een commerciële
manier opstelt! Onlangs werd dit verhaal nogmaals bevestigd door Gerro Vonk, die ik tegenkwam bij een DAB
workshop.
boven: Cliff Richard (rechts) in de studio van Big L © RADLON Media Ltd
onder: Productiestudio (let op de patrijspoort) © RADLON Media Ltd
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steeds heel slecht in de muziekbusiness. Radio London
is voor mij gewoon een goede Britse collega van het
voormalige Radio 192 met hopelijk geen achterlijke
spelletjes als ‘kraak de kluis’. Immers, Radio London
destijds draaide toch ook de Top 40 uit die tijd, gelardeerd met Gouwe Ouwe uit die tijd? Laat het repertoire maar breed zijn! Per definitie is de mens reactionair, zo hoorde ik dat onlangs iemand op de radio
zeggen. Vasthouden aan het verleden. Diep in mijn
hart verlang ik ook naar de tijd dat ik per blauwe tram
naar Zandvoort kon rijden in plaats van met de bus.
Als ik in Zandvoort ben, kijk ik nog altijd meewarig
naar de plaats waar ‘de blauwe’zijn eindpunt had. Als
ik in Amsterdam in de buurt van de Spuistraat kom,
zie ik in gedachten nog altijd de tram staan die richting Zandvoort ging. Maar de tijd gaat door. Je moet
genieten van de muziek uit je jeugd gecombineerd
met sommige fraaie muziekjes uit het heden. Daar
ontkom je niet aan. Het is wel sneu dat op de
openingsdag de middengolfzender het liet afweten.
Op dit moment (zondag 15 mei) is de middengolfzender nog steeds uit de lucht dus er zal wel iets
technisch mis zijn.
Laten we hopen dat The New Big L het redt! Hulde
aan Ray en de zijnen!
ROB OLTHOF

T

wee jaar geleden kwam, in drie talen, de Herinne
ringen aan RNI uit, geschreven door Hans Knot
met medewerking van vele andere gastschrijvers. Dit
jaar is het precies 35 jaar geleden dat we voor het
eerst onze transistorradio mochten afstellen – op
wisselende frequenties – op het geluid van Radio
Nordsee International, hoewel de naam van het station nog een aantal aanpassingen zou krijgen in de
daarop volgende vier jaren. Nog steeds blijven de
herinneringen binnenkomen. Eén van de vele radiovrienden van Hans, Ian Biggar, uit Schotland, wil ook
graag zijn steentje bijdragen om het verhaal compleet te krijgen.
‘Gedurende de 4,5 jaar dat RNI in de ether was, heeft
het station meer dan 50 presentatoren gehad als het
gaat om de internationale service. Ik ben er van overtuigd dat jullie allemaal de namen herkennen van
deejays als Andy Archer, Alan West, Stevie Merikke en
Don Allen om er maar eens vier te noemen. Daartegenover staat ook een groot aantal presentatoren dat
slechts voor één beurt aan boord was en anderen die
wel werden uitverkoren deejay te worden maar nooit
via het station waren te beluisteren. Laten we maar
eens kijken hoeveel van de volgende namen jullie
nog kunnen herinneren.
Johnny Scott: Een naam die voorkomt uit de prille
begindagen van de uitzendingen in 1970. Hij werd
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gehoord tussen 19 en 24 Johnny Scott
februari 1970. Luisterend
naar de erg korte fragmenten die ik van hem heb,
wordt wel duidelijk dat hij
geen radiopresentator
was. Er wordt aangenomen dat hij meer een
club deejay was die was
aangenomen door Meister en Bollier en zeker niet
door
de
eerste
programmaleider Roger
Day. De laatste keer dat er over hem werd gepraat in
de uitzendingen van RNI was toen Andy Archer aan
boord kwam en in zijn programma vertelde dat hij
een erg groen uitziend persoon had gezien die richting de tender werd geleid. Waar hij gebleven is
weet eigenlijk niemand.
Elke: Technisch gezien was ze geen presentatrice
op de internationale service. Maar Hans Knot heeft
me gezegd dat een artikel over dit onderwerp, zonder haar te noemen, beslist niet compleet te noemen is. Ze was te horen op de eerste Duitstalige
uitzendingen die via testprogramma’s eruit gingen
in januari 1970. Het waren vooraf opgenomen programma’s die tezamen met Horst Reiner werden gepresenteerd. Eén ding is zeker, nadat het station op
28 februari 1970 voor de eerste keer officieel van
start ging is ze nooit meer gehoord.
Ed Moreno:
Met
hem
kom ik terecht bij één
van de veteranen uit de
zeezenderperiode in de
jaren zestig
van de vorige eeuw. Ed
was door RNI
binnengehaald
om
een aantal
vooraf opgenomen programma’s te
presenteren.
Jammer genoeg was zijn
Ed Moreno
verblijf
bij
RNI van erg
korte duur. Hij werd voor het eerst gehoord op 1 maart
1970, terwijl zijn laatste programma al op 8 maart
plaats vond. Het laatste was het veel besproken programma waarin ook het interview met Dorothy Squires
voor kwam. Dit laatste resulteerde in ondervraging
door de autoriteiten van Dorothy wegens vermeende
overtreding van The Marine Offences Act. Nadat Ed

Moreno RNI had verlaten ging hij verder met het
uitoefenen van het medisch ambt. Jammer genoeg
kwam Ed in 1980 te overlijden als gevolg van een
slopende diabetes.
Een zekere Ray Cooper: Ray was afkomstig uit Amerika en had in september 1967 korte tijd voor Radio
Caroline South (International) gewerkt. Daar werkte
hij voornamelijk na middernacht en gebruikte ook
tijdelijk de naam Ray Sebastian. Hij was op RNI weer
in maart 1970 te horen met een serie programma’s
gesponsord door Barcardi Rum. Deze programma’s
gingen er op de maandagavonden eruit tussen 7 en
8 in de avond. De laatste in een kortstondige serie
van programma’s werd op 12 april 1970 gehoord.
Bob Mackie: Bob is een andere Amerikaan die op
12 juni 1970 voor het eerst was te horen, om precies
te zijn op de dag dat ook Larry Tremaine voor het
eerst was te beluisteren. Destijds vroeg ik me echt af
of ‘the Geeter’ in zijn eerste programma een andere
naam gebruikte. Men heeft me echter duidelijke gemaakt dat het om twee personen ging. Bob was een
voormalige deejay op AFN. De laatste dag dat hij
gehoord werd was een week later, op 19 januari.
Vervolgens ging hij terug naar zijn geboorteland.

Barry Martin: In het voorjaar
van 1972 waren er sterke geruchten dat RNI van plan was
een tweede 24-uur service op
te starten, waarbij gebruik gemaakt zou worden van de
773 of de 1115 kHz. Testen
werden er inderdaad uitgevoerd. Er werd zelfs een programma-invulling gegeven,
waarin Barry Martin (foto) ook
werd genoemd. In de avondprogrammering van RNI
draaiden de deejays zelfs de hittip van Barry Martin.
Uiteindelijk zou zijn stem nooit worden gehoord op
het station. Niet veel later werd bekend gemaakt om
wie het zou gaan. Namelijk niemand minder dan de
ex-presentator van Radio London, Paul Kaye. Na
zijn periode bij Radio London was hij gaan werken
voor Radio Luxembourg om vervolgens omroeper
van dienst te worden bij BBC TV en later Yorkshire
Television. In latere jaren was hij weer op de radio te
beluisteren via Pennine Radio in Bradford en Radio
Hallem in Sheffield. Paul kwam in 1980 te overlijden.
Steve Berry

John Denny: Een andere persoon die, als we de
gegevens van Monitor Magazine volgen, slechts één
keer aan boord heeft gezeten en wel van 24 juli tot 5
augustus 1970. Er is echter een reportage in de
Sunday Mirror over de zogenaamde raid van Kees
Manders van 29 augustus 1970 waarbij er een foto is
waarop meerdere deejays staan, waaronder John
Denny. De vraag is of dit een archieffoto is of niet en
dus of John Denny dan wel of niet aan boord was van
het zendschip ten tijde van het Kees Manders incident. Iemand die het weet?
Roger Kirk: Een heel bijzondere want Roger was
slechts 1 keer te beluisteren en wel op 29 april 1971.
De overbekende stabiliteitsproblemen gevolgd door
hevige zeeziekte waren de oorzaak van zijn zeer
kortstondig verblijf op de MEBO II. Maar hij moet
toch weer alle moed bij elkaar geschraapt hebben
om het nogmaals te proberen in de zomer van 1973.
Hij solliciteerde voor een job bij Caroline International, om precies te zijn bij het kortstondige internationale project op de 389 meter. Toen hem echter verteld werd dat het een baan zonder salaris zou zijn,
besloot hij zijn geluk elders te zoeken. Een loopbaan binnen de Independant Local Radio volgde.
Eerst als technicus bij Capital Radio in Londen, gevolgd door een verblijf als deejay bij Pennine Radio
in Bradford. In de jaren negentig hoorde ik Roger op
Stray FM in Harrogate, waar ik op dat moment woonde.
Jammer is te melden dat hij al in 2000 kwam te
overlijden.
Jane Valentine: Deze dame deed het iets beter dan
Roger want ze kwam tot drie programma’s die werden uitgezonden op RNI’s World Service in November 1971. De eerste show was live gepresenteerd
waarna twee opgenomen programma’s volgden.

Steve Berry: Ondanks dat Steve rond de zes maanden aan boord van de MEBO II verbleef was hij slechts
een enkele maal in de programma’s te horen. Dit
kwam doordat hij hoofdtechnicus als functie had en
alleen inviel wanneer er een tekort aan programma-
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stafleden was. Steve was een Amerikaan
met een zeer rustige manier van presenteren. De eerste keer dat hij gehoord
werd was op 28 november 1972 en de
laatste keer om 22 april 1973. Op 12
mei 1973, zover ik weet, vertrok hij van
het zendschip om naar Amerika terug te
keren.

Peter Young: Peter (foto) kwam aan boord
in November 1972 op een moment dat
de zee zich zeker niet naar behoren gedroeg. Als gevolg daarvan verbleef hij
bijna constant in zijn cabine om alleen
maar heel erg zeeziek te zijn. Na een
paar van die verschrikkelijke dagen verliet hij het schip om nooit meer terug te
keren. Het was echter niet het einde van
de radioloopbaan van Peter. Hij bracht
zeer succesvolle jaren door bij Capital
Radio, GLR en Jazz FM in Londen. Zijn
ambitie om zeezenderdeejay te worden
werd ingelost in 2000 toen hij te beluisteren was via de RSL uitzendingen van
Radio London.
B r i a n
Cullen: Was
ook in Nov e m b e r
1972 in de
picture en
had
een
contract getekend om
bij RNI te
gaan werken. Hij was
een collega
en vriend
van
Don
Allen
bij
BBC Radio Merseyside en hij nam het
aanbod van Don aan om bij het station
komen werken. Ook dit gebeurde dus in
dezelfde stormachtige periode. Brian
verbleef verschillende dagen in
Scheveningen om een goed moment af
te wachten om met de tender aan boord
te komen. Het wachten duurde te lang
en Brian besloot dat het zeezender leven niets voor hem was en keerde terug
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naar huis. Zijn loopbaan werd in latere jaren voortgezet bij Marcher Gold in Wales, Radio Maldwyn en KCR aan de Merseyside.
Bill Chrisp: Hetzelfde scenario als bij Brian speelde ook voor Bill.
Beiden wachtten dus op de tender die maar niet kon uitvaren en
ook Bill vond het maar beter om niet verder door te gaan met dit
toekomstige leven op zee. Hij was een zeer gewaardeerde radiomaker op Manx Radio en was daar collega van Don Allen. Beiden
deelden hun liefde voor de Country en Western muziek en ook
deze keer was het Don die Bill de kans gaf om bij RNI aan de slag
te gaan. Toen hij op het eiland Mann terug kwam begon hij ook
weer voor Manx Radio te gaan werken waar hij gedurende vele
jaren het middag programma presenteerde. Hij is nu op pensioen
en woont nog steeds op het eiland Mann.
Trevor Campbell: Andermaal
één van de vele contacten die
Don Allen had. Trevor (foto) was
afkomstig uit Noord Ierland en
tevens een grote fan van country muziek. Hij ging met de tender naar de MEBO II in april
1973, gezamenlijk met Dave
Johns met als doel een artikel
te schrijven voor ‘Deejay and
Radio Monthly’. Tijdens het
verblijf aan boord presenteerde
Trevor een nachtelijke editie
van het programma ‘Skyline’
en wel op 15 april 1973. Trevor,
als Big T als deejay door het
leven gaande, was één van de
presentatoren van Downtown
Radio in Belfast toen dit station in 1976 van start ging. Hij
gebruikte toen de ‘Man of Action’ de stationtune van RNI, voor het
maken van jingles en als backing track. Zover ik weet werkt hij
anno 2005 nog steeds bij dit station.
Ik heb Mark Slate niet
meegenomen in mijn verhaal, hoewel hij wel een
aantal malen aan boord
was. Ik denk me te herinneren dat hij snel weer
van boord ging om ander
werk in Liverpool aan te
nemen. Zo ver ik weet is
hij nooit binnen de radioindustrie weer aan de bak
gekomen.
Ik hoop dat ik zo uitgebreid
mogelijk heb gerapporteerd en heeft U antwoord
op de vragen of nog meer
van deze ‘missers’ binnen
het RNI team, laat dit dan
weten aan Hans Knot, bereikbaar
via
Hknot@home.nl
IAN BIGGAR
Don Allen (links) in Scheveningen

H

et onderwerp ‘Propaganda’ is door velen omschreven waarbij heel vaak de vroege vorm van propaganda wordt neergezet in de periode 1939-1945, ten tijde
van de Tweede Wereldoorlog. Reden is dat de radio toen
een heel belangrijke rol ging spelen in de propaganda
die de Duitsers via diverse radiostations, ondermeer gebruik makend van de zender van het voormalige Radio
Luxembourg, lieten verspreiden. Maar er bestond al langer propaganda, hoewel in andere vormen.
Propaganda kan gezien worden als de verkondiging van
een boodschap op een systematische manier waarbij de
boodschapper zich richt op grote groepen mensen. Men
kan dus ook stellen dat door het op een indringende toon
brengen van de boodschap een soort van machtsuitoefening wordt gepleegd en gepoogd wordt de gedachten van de toehorende duidelijk te beïnvloeden. Een iedere toehoorder kan natuurlijk zelf beschouwen hoe hij de
boodschap tot zich laat komen en de boodschapper kan
ook zelf een stempel zetten op de vorm van propaganda.
Zo is vanuit de Amerikaanse regering het voeren van propaganda altijd beschouwt als het brengen van ‘objectieve
informatie’. De Sovjetmacht zag het misschien ook wel als
deze vorm van informatie, maar maakte gebruik van slechts
één boodschap, die via tientallen zenders werd
uitgezonden,met als doel pure indoctrinatie.
Maar was het niet veel anders in de kleinere dorpen en
plaatsen waar ver voor de tijd van het medium radio de
boodschap werd verkocht? Tja,in bepaalde plaatsen en
op bepaalde Waddeneilanden is de traditie nog in ere
gehouden maar dan meer als een toeristische traditie.
Dan doel ik op de Dorpsomroeper die bij herhaling de
‘boodschappen doet’ namens de gemeente en daarbij de
‘nel’ uithangt. Bewapend met bel en/of ratelaar rijdt hij
door de gehele gemeente om op strategische plekken te
stoppen en vervolgens met veel lawaai de mensen naar
zich toe te trekken, waarna vervolgens de koperen ‘toeter’
tevoorschijn te trekken om de boodschapper te spelen. Op
Schiermonnikoog, zo zag ik recentelijk, is de toeter al

vervangen door een megafoon.
Terugkijkend in de verre geschiedenis van de
publieke omroepen in Nederland haalde ik al
eerder de massabijeenkomsten van de VPRO
aan, terwijl de jaarlijkse jongerendag van de
EO ook zeker in de categorie van propaganda
kan worden geplaatst. Eigenlijk kan worden gesteld dat de N.C.R.V. al in een erg vroeg stadium ongewild opriep tot het luisteren naar haar
uitzendingen op een ´massale manier´. In advertenties in het Vereniging Orgaan werd daartoe de volgende tekst geplaatst: ‘Leden! Tracht
in uw woonplaats door middel van onze afdeling, door oprichting van een comité of plaatselijke Christelijke Radio Vereniging te komen tot
het plaatsen van een Radio-ontvangst installatie in het vergaderlokaal. Zorgt dan, dat de belangrijkste uitzendingen geregeld worden gedemonstreerd en dat de avonden ook financiële
voordelen voor de N.C.R.V. afwerpen’. Duidelijker kon het eigenlijk niet worden gesteld: kom in
massale aantalen luisteren naar onze boodschap en deel het met
elkaar! In een andere
advertentie werd het
woord zelfs expliciet genoemd: ‘Wanneer ge ’s
Woensdagsavonds uw
vrienden en kennissen
laat luisteren naar de uitzending van onze Christelijke Vereniging maakt
ge de beste PROPAGANDA. Ze zijn dan geFoto’s op deze pagina: N.C.R.V.
Landdag in Apeldoorn, 27 juli 1933
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procent van de bezoekers kwam met de trein of met de autobus.
De spoorwegen zetten ruim twintig extra treinen in, die het
tijdelijke station gebruikten. De perrons van het station waren
maar liefst driehonderd meter lang. Voor de bouw van de perrons gebruikte de NS zestig wagons vol spoorbielzen. In een uur
tijd arriveerden vanaf ‘s ochtends negen uur bijna twintigduizend
bezoekers per trein. In drommen liepen de mensen van het
gelegenheidsstation Apeldoorn-West naar de hoofdingang van
Berg en Bos, op de hoek van de Harplaan en het Asselsepad.

Op de N.C.R.V. Landdag in 1933 legden tienduizenden
bezoekers de belofte van trouw af.

makkelijk te bewegen om lid te worden,
of om een abonnement te nemen op dit
tijdschrift’.
De N.C.R.V. wist ook al in een vroeg stadium vele leden naar plekken in het land
te trekken om de N.C.R.V. Radio Landdag
massaal te beleven. In 1933 kwamen bijvoorbeeld meer dan zestigduizend mensen bijeen in Apeldoorn. In de editie van
8 augustus van het Christelijke Weekblad
‘De Spiegel’ was een bericht terug te vinden waarin werd gemeld dat al die mensen naar Apeldoorn waren gekomen ‘om
daar hun liefde te getuigen voor de Omroep met de Bijbel’ en zover het oog werkte
was het een stroom van mensen. Al die
mensen moesten natuurlijk ook worden
vervoerd, waarvoor extra treinen werden
ingezet en zelfs bij het Landdag terrein
extra perrons werden aangelegd, waardoor het N.C.R.V. station ontstond. Vele
zangkoren waren gekomen evenals bijna
complete dorpen in de traditionele klederdrachten als die van Spakenburg, Urk
en Giethoorn. En iedereen gedroeg zich
precies zo als de leiding van de Landdag
voorstond: ‘vroom, rustig en dankbaar’
zodat de hulptroepen van de ‘Rode Kruisdienst’ niet ingezet hoefde te worden.
Natuurlijk was er aan alles gedacht en zo
was er voor de jongeren de gelegenheid
een boodschap aan een ballonnetje te
bevestigen waarop ook nog eens een adres
geplaatst kon worden. Over het station,
voor één dag, is het één en ander terug te
vinden in het boek ‘Het bos van de burgemeester’ geschreven door Bas Hageman.
Hij meldt dat het tijdelijke NS station was
gevestigd aan de Jachtlaan. Bijna 90%
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Om alle bezoekers te laven waren de beschikbare accommodaties in het AGOVV/Openluchttheatercomplex en de Gemeentelijke Theetuin met muziektent dan ook veruit ontoereikend. Diverse noodvoorzieningen werden getroffen in de bossen achter
het Openluchttheater, tot en met uitkijkposten in de bomen De
Nieuwe Apeldoornsche Courant besteedde destijds ruim aandacht aan het evenement. ‘Voortdurend werden de passagiers
door den luidspreker aangemaand tot vlugger doorlopen, kaarten gereed houden, vlug het perron verlaten, zingen en vlug
doorlopen; ook klinken de waarschuwingen: denk aan den voorbij komenden trein enz. De burgemeester en de Commissaris
van Politie waren geruime tijd bij de aankomst der treinen‘,
signaleerde de krant. En: ‘Bij onzen rondgang door het dorp,
waar van vele woningen, vooral in de Hoofdstraat en
Asselschestraat, de driekleur wapperde, namen we een kijkje bij
den overweg; wanneer de bomen daar gesloten waren, stond
aan beide zijden een lange file van particuliere auto‘s en autobussen, waarvan vele voorzien waren van het voorgeschreven
N.C.R.V.-vlaggetje’.
Maar de N.C.R.V. had in de jaren
dertig van de vorige eeuw ook nog
een andere manier gevonden om
haar boodschap(pen) grootschalig over te kunnen brengen. Hiervoor werd een filmproductie ‘De
Klokken Luiden’ gemaakt waarin
het streven en het werk van de
‘Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging’ in beeld werd
gebracht. En uiteraard was er
weer iets terug te vinden in ‘De
Spiegel’ van 31 oktober 1931,
waarin verder inhoudelijk werd ingegaan op de film: ‘De boodschap wordt niet overgebracht
door een eindeloze rij van bestaande beelden, maar de film
geeft een doorlopend verhaal, zodat de aandacht geboeid blijft.
Ook de komische momenten ontbreken niet, waarbij het publiek
hartelijk lachte. De heer Pereboom, leider van de Propaganda
der N.C.R.V., heeft eer van zijn werk want hij is de geestelijke
vader van deze film. Reeds is de tocht met de film door ons land
begonnen. Wij raden ieder, die daartoe in de gelegenheid is,
aan: ga haar zien. Gij zult een genotvolle avond hebben en uw
waardering voor de N.C.R.V. zal er door groeien.’
Er bleek een groot enthousiasme voor de film te zijn en: ‘De
Spiegel’ meldde dat de zaal uitstekend bezet was: ‘Herhaaldelijk
werd er geestdriftig geapplaudisseerd. Af en toe stemde het publiek in met de psalmen en andere liederen door het orkest
gespeeld.’ De film was dus duidelijk niet avondvullend en diende
het N.C.R.V.- orkest ook op te draven. Maar de aanwezigheid van

het orkest was trouwens tweezijdig want de film, ondanks de
pakkende titel ‘De klokken luiden’, viel dus binnen de categorie ‘Stomme films’. Het orkest diende dus te zorgen voor de
begeleiding van de beelden. De avond werd geopend met
een toespraak van Mr. A. van der Deure, voorzitter van de
Nederlandse Christelijke Radio Vereniging. Dat alles in de
‘Christelijke Illustratie De Spiegel’, wiens redactie dus heftig
meehielp om de leden van de N.C.R.V. en de twijfelaars te
overtuigen van de goedheid van de omroep.

Het publiek geniet van de stomme film

De stomme propagandafilm zou later door andere films worden gevolgd waarbij wel normaal geluid aanwezig was en er
niet slechts één exemplaar maar meerdere duplicaten de
ronde deden zodat op elke avond in de winter op drie plaatsen tegelijk de boodschap kon worden verkondigd. En tegelijkertijd waren er ook altijd twee sprekers aanwezig van verschillende kerkelijke, maar wel Christelijke, gezindten. De één
zorgde voor een zalvende inleiding terwijl de tweede voor
een opwekkende slotwoord diende te zorgen

Ondertussen wist de omroep de luisteraar te
lokken, gelijk aan het missionarissenwerk der
katholieken in Afrika. Met ondermeer zilveren lepeltjes, die werden toegezonden als
een luisteraar zijn gezin tot de N.C.R.V. verbond. Het op die manier promoten van het
eigen huis leverde de omroep in een paar
maanden tijd meer dan 16.000 nieuwe leden op, let wel in 1934. Een jaar later, met
Sinterklaas, wist men andermaal na heftige
promotie, enorm veel luisteraars te trekken
middels het uitzenden van een luisterwedstrijd. Ver van te voren was het programma al een succes door te melden dat
liefst 442 prijzen te winnen waren waaronder twee fietsen. Op de wedstrijd werd schriftelijk gereageerd door liefst 38.726 mensen,
die een oplossing dachten te hebben op de
vraagstelling.
Maar de eerder genoemde Pereboom zag
met lede ogen aan dat in de jaren van crisis
meer en meer luisteraars hun lidmaatschap
opzegden, als gevolg van financiële problemen. Hij dacht nog een leuk idee achter de
hand te hebben de mensen weer massaal
met een extra N.C.R.V. feest de straat op te
krijgen om ze vervolgens weer aan een lidmaatschap te kunnen helpen. Naar voorbeeld van het muziekkorps van het Leger
des Heils wilde hij een in een mooie uniformen gestoken corps van de N.C.R.V. laten
oprichten om daarmee het land in gaan.
Een financieel plaatje werd door hem gemaakt waarbij het zo’n 15.000 gulden aan
promotiekosten per jaar zou moeten kosten.
Het is allemaal bij een plan gebleven want

Maar ook op regionaal en lokaal niveau werden allerlei bijeenkomsten georganiseerd waarbij gemeld kan worden dat
op een bepaald moment in de mid-jaren dertig er meer dan
400 van dergelijke onderorganisaties waren en er met veel
inzet propaganda werd gemaakt voor de N.C.R.V. Zo was er
op 3 maart 1934 een provinciale ledenvergadering voor de
inwoners van Zuid-Holland, die werd gehouden in Dordrecht.
De regionale secretaris, de heer H. v.d. Berg was daarbij aanwezig om de eer van de omroep en haar boodschap te verdedigen en vooral te voorkondigen. Dat hij het laatste meester
was bleek uit de lengte van de boodschap. Liefst 25 minuten
wist hij de aanwezigen te boeien met het nut van de N.C.R.V.
en haar toenmalige activiteiten.
Men richtte zich ook op bepaalde doelgroepen en zo bracht
de N.C.R.V. onder de noemer ‘Daar klink een lied vol levensbelang’ de Gereformeerde meisjes bijeen en andermaal mocht
de redactie van ‘De Spiegel’ rapporteren. Zo was in 1936 al
weer de 18 e bijeenkomst ‘Van den Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag’. In vergadering
en gezang bijeen op verschillende locaties in Zwolle waarbij
op het einde van de dag een gezamenlijke bijeenkomst plaats
vond op de Turfmarkt, aan de voet van de toren van de
Gereformeerde Kerk.
N.C.R.V. -lied van het Comité Dordrecht
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Begeleidend orkest bij de N.C.R.V.-film

Palestina!’

ook de omroep kreeg te maken met de crisissituatie
en dus verdween het plan in een stoffige kast.
Terugbladerend door oude edities van ‘De Christelijke Illustratie De Spiegel’ zou je kunnen stellen dat
er af en toe sprake was van indoctrinatie van hoofdklasse formaat, vooral als je terugkijkt naar de kleinere berichtjes. Er vanuit gaand dat de minder intelligente lezers zich vooral zouden richten op deze
korte berichten werd deze door de redactie gebruikt
om de alles vererende brieven van lezers te plaatsen: ‘De Spiegel is tegenwoordig hét blad voor onze
Christelijke gezinnen. Actuele, aantrekkelijke onderwerpen worden ten beste gegeven. De afwerking is
keurig en smaakvol.’
Maar ook: ‘Deze illustratie blijkt verbazing wekken.
Prachtig uitgevoerd, pakkende Christelijke lectuur,
een keur van illustraties en telkens iets nieuws. Deze
illustratie zet de mensen aan het werk en is royaal in
’t belonen. En de abonnementsprijs is maar f 1,—
per kwartaal. Dat verbaast zeker wel het meest. De
Spiegel dient in elk Christelijk gezin gelezen te worden.’ Op dezelfde pagina vond ik echter ook een
artikel die heden ten dage zondermeer zou worden
afgestraft middels de Nederlandse wetgeving. Het
had als kop ‘Waarheen met de Joden?’. Let wel nog
voordat de Tweede Wereldoorlog ons land bereikte
en de Joodse inwoners massaal zouden worden afgevoerd. Beschamend is het volgende bericht, dat
onderdeel van het artikel in de ‘Spiegel’ is, dan ook
te noemen: ‘Toch valt het niet te ontkennen, dat
naast veel goeds, de Joden ook vaak cultuurbedervers zijn van den eersten rang. En neem bijvoorbeeld het gemodder van Freud en consorten maar
eens. Daar komt nog iets bij. ’t Is wel opmerkelijk dat
bij de Sociaal Democraten en de Communisten, Joden den boventoon voeren. Hoe kan een Jood zich
ooit Nederlander voelen? Een Jood is en blijft een
Jood en zal nooit één worden met ons volk, neen de
Joden moeten eigenlijk allemaal weer terug naar
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In 1939, op 3 augustus, werd
er door de N.C.R.V. een zogenaamd generaal appèl
gehouden in het station van
de voetbalclub Feijenoord in
Rotterdam waarbij er een historische show werd gegeven
en de bestuursleden stuk voor
stuk het woord voerden. Andermaal kwamen uit alle uithoeken van het land duizenden mensen naar Rotterdam,
zelfs de personen die om 2
minuten na 6 uur in de ochtend al in de boemeltrein in
Delfzijl waren ingestapt. Na
de 2e Wereldoorlog zou men
nog vaak in Rotterdam terugkeren.
Ook na de Tweede Wereldoorlog was, voor de officiële komst van de televisie in Nederland in 1951, de
N.C.R.V. nog propaganda-actief. Zo werd bijvoorbeeld in 1949 een jubileum ontmoeting georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
de Nederlandsche Christelijke Radio Vereniging. Het
vond plaats in het park Sonsbeek, onder de rook van
Arnhem, alwaar duizenden mensen aanwezig waren. Aan de bijeenkomst, onder de noemer JUBO I,
waren ook andere propaganda acties gekoppeld.
JUBA stond bijvoorbeeld voor Jubileum Actie, waarbij gepoogd werd zo veel mogelijk nieuwe leden te
krijgen, hetgeen resulteerde in een aanwas van liefst
52.712 nieuwe aanmeldingen. Een mooie resultaat,

een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog, hetgeen
de leiding van de omroep deed melden dat het een
mooi antwoord was op de antipropaganda in de daaraan voorafgaande jaren. Maar er was nog een afkorting, JUBU, hetgeen stond voor Jubileum Uitvoeringen. Uiteraard optredens van de aan de omroep gerelateerde artiesten en zanggroepen.
Dan was er nog, in 1950, een aandachtstrekker in de
vorm van ‘Elektronen Wonderland’. Door de propaganda dienst van de N.C.R.V. die nog steeds actief
was, werd in tal van steden een groots spektakel georganiseerd waarbij het tournee door het land een aanvang nam in Rotterdam. In samenwerking met onze
nationale trots, Philips uit Eindhoven, werd aangetoond wat er met elektronen voor geheimzinnige en
vooral opzienbare mogelijkheden er waren. Dit betekende voor alle bezoekers niet alleen een tentoonstelling bezoeken, die telkens op maandagen begon
en op vrijdagen eindigde, maar tevens de introductie van de televisie als experiment. Men kon op beeldschermen zien wat er elders op het tentoonstellingterrein gebeurde. Duizenden stonden stom verbaasd
te kijken naar de nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Het brengen van propaganda via de televisie
was slechts nog een korte tijd wachten voor Herrijzend Nederland.
Tenslotte kan
worden gemeld dat zowel
de
N.C.R.V. als
de Spiegel
hun gedrukte
uitingen beiden lieten uitbrengen bij
dezelfde uitgeverij: Gebr. Zomer & Keuning’s Uitgevermij, te
Wageningen. De leiding van de omroep had al in
haar oprichtingsjaar 1924 een ontwerpcontract getekend met de uitgeverij tot uitgifte van een verenigingsorgaan. Alle risico´s waren voor de firma, de
abonnementsprijs ging f 1,25 per jaar bedragen. De
uitgever zorgde daarbij voor de inhoud van het blad,
waarbij in ieder geval alle informatie geleverd door
het bestuur van de N.C.R.V. diende te worden overgenomen. Daarbij genoot de uitgeverij alle baten
van de adverteerders in het orgaan. Het eerste contract had een loopduur van zeven jaren. Wel dient
vermeld te worden dat in het bedrag niet automatisch het lidmaatschap van de Nederlandsche Christelijke Radio Vereniging was ingesloten. Daarvoor
diende f 3,00 te worden betaald aan het secretariaat
van de Omroep, dat de eerste jaren was gevestigd in
Maassluis. De naam die het wekelijkse orgaan in eerste instantie meekreeg was ´Christelijk Tijdschrift voor
Radio´.
Het Omroepmuseum, onderdeel van Het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, beheert
alle historische voorwerpen van de N.C.R.V. (materi-

aal vanaf de jaren twintig, propagandamateriaal,
films, programma gerelateerd materiaal en honderden andere voorwerpen).
http://www.beeldengeluid.nl/index.jsp
HANS KNOT
Gebruikte literatuur:
De Christelijke Illustratie De Spiegel, jaargangen 1931, 1933, 1936 en
1938.
Vrij en gebonden, vijftig jaar NCRV, Bosch en Keuning nv, Baarn, 1974.
Archief Freewave Media Magazine, Groningen 1962-2005.
http://stationsweb.brinkster.net/
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aatst werd door het Agentschap Telecom een workshop georganiseerd voor aspirant DAB stations.
Op dit moment is het nog zo dat het slechts technisch
mogelijk is het DAB signaal ‘outdoor’ te ontvangen.
Hetgeen dus wil zeggen dat er ontvangst mogelijk is
in de auto en via een ontvanger in de openlucht en
dus ‘op straat’. Daar tegenover staat dat een goede
ontvangst totaal onmogelijk is als je het uitgezonden
signaal op je speciale DAB ontvanger in je huis probeert binnen te halen. Dit komt vooral omdat het
vermogen van de DAB zenders nog niet hoog genoeg is. De verwachting is er dat eind 2006 het
mogelijk moet zijn om DAB ook binnenshuis goed te
kunnen ontvangen. Op dit moment zijn in de DAB
band uitsluitend nog maar de publieke omroepen,
alsmede de Concertzender en een nieuwsstation in
de lucht.
De start van DAB in Nederland en België kan worden
omschreven als een zeer trage start. Immers, de FM
zenders verdwijnen pas eind 2019 uit de ether dus
waarom zou je als consument nu zo’n DAB ontvanger kopen als je alle zenders ook in de FM band kan
ontvangen? DAB is, naar mijn mening, beslist niet
zaligmakend omdat de concurrentie heel groot is.Er
liggen namelijk vijf concurrenten voor deze vorm
van transmissie op de loer:
1) Worldspace. Een van oorsprong op Afrika en Azië
gerichte satelliet waarop ondermeer Radio Caroline
uitzendt en het Britse Virgin Radio. Ook in Nederland zijn de signalen via Worldspace te ontvangen.
Dit gebeurt met gebruik van een portable ontvanger,
waarop een heel klein schoteltje staat. Richt je die
schotel op het zuiden, dan ontvang je zelfs in huis
alle stations die via Worldspace hun signalen ook
verspreiden. Echter, je moet je wel abonneren op
Worldspace want de stations zijn niet ‘free to air’ via
Worldspace te ontvangen. De directie van Worldspace
heeft recentelijk wel aangekondigd ook een aparte
satelliet te lanceren, die gericht op de Europese luisteraars zal worden ingezet. Dit zal ideaal kunnen zijn
voor die stations die nog geen plekje in de ether
hebben gekregen. Waarom doet de ASTRA organi-
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satie dit ook niet?
2) Digitenne. Een verspreidingssysteem dat
me ideaal lijkt voor mensen die geen kabel
meer willen hebben. Met andere woorden televisie- en radiosignalen vanuit een aparte
tuner. Nadeel is echter wel dat je een zeer
beperkt aanbod aan televisie en radiosignalen
krijgt.
3) Astra Satelliet. Allereerst geeft deze vorm
van transmissie volgens mij een weergaloze
weergave van beeld en geluid. En dus staat
als voordeel top kwaliteit voorop. Natuurlijk is
er wel een nadeel want je schotel moet uitgericht kunnen worden op het zuiden om de voordelen voor 100% binnen te kunnen halen. Tja
en niet elk huis heeft een balkon of voormuur
die lekker gericht op het zuiden staan uitgericht. Alhoewel, er zijn nu al schotels verkrijgbaar waarmee je zelfs in de auto de televisiestations en radiostations kunt ontvangen!
4) Dan natuurlijk de kabel met een aanbod
aan digitale televisiesignalen met straks veel
ontvangst van televisiestations voor diegene
die geen schotel op het balkon wil. Nadeel van
dit systeem is dat je wel in huis moet blijven.
5) DRM. Een soort gedigitaliseerde AM station,
waarmee ondermeer geëxperimenteerd wordt
door de Wereldomroep en Radio Luxemburg.
DRM staat voor Digital Radio Mondiale.
Staan al die commerciële stations te dringen
om tot 1 van de 5 mogelijkheden toegelaten
te worden? Nou nee, want door de meeste wordt
flink verlies geleden. Dicht bij huis kun je dat
vaststellen daar ook onze nationale AM verzamelaar Ruud Poeze na al die jaren geen kans
heeft gezien iets behoorlijks op zijn frequenties te brengen dan zo nu en dan een piepje
en een op muziek lijkend geluidje. Hoewel we
hebben gelukkig nu The New Big L en daarvoor ook een van harte richting Poeze.
De jeugd omarmt deze technieken helemaal
niet. In een interview in Het Parool van 29
april jongstleden verklaarde een vertegenwoordiger van B & O : “de jeugd is helemaal niet
geïnteresseerd in kwaliteit. Die zweert nu bij
mp3 . Dat vreet nu met de populaire huistheaters een gigantisch stuk van de audiomarkt
op, vooral het middensegment”. Moeder de
vrouw wil dat de speakers klein zijn, maar in
feite kan dat niet want klein is in audioland
niet fijn: voor speakers geldt dat groter ook per
definitie beter is.
Voor de Internetfreaks heeft Philips sinds kort
ook nog een verrassing: De streamim SL4001
van Philips haalt geheel draadloos muziek van
het Internet. Kost wel euro 470,—.
ROB OLTHOF
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Op mijn werktafel ligt de vierde editie van het door Ted
White samengestelde boek met de titel ‘Broadcast news,
writing, reporting and producing. Een uitgave van Focal
Press, dat al weer geruime tijd onderdeel is van Elsevier.
Een boek dat je, in ruim 500 pagina’s, mee neemt achter
de schermen van de radio en vooral de televisie als het
gaat om hoe om te gaan met het brengen van het nieuws.
Hoe je teksten te schrijven, je reportage in te delen en
vooral hoe om te gaan met het onverwachte. Immers als
journalist en reporter ben je te allen tijde afhankelijk van
de tweede persoon, de geïnterviewde en zijn of haar directe omgeving.
En daar moet je als journalist op zijn scherpst zijn want de
journalist, die het verhaal moet overbrengen op een zeer
betrouwbare manier, zodat het betreffende item inderdaad
als zodanig bij de luisteraar of de kijker binnenkomt, is
afhankelijk van hoe je de berichtgeving in de eerste plaats
in je teksten weergeeft. Dus neerpent, dan wel schrijft en
ten tweede is het heel belangrijk hoe de persoon, die het
bericht moet brengen, de teksten overtuigend aan de kijker
dan wel luisteraar vertelt. Betrouwbaarheid staat met de
luister- en kijkcijfers. Je kunt over de mooiste, de beste en
tevens modernste apparatuur beschikken, de meest technische mensen achter je hebben staan en het meest beluisterde of bekeken station als je werkgever hebben, maar jij
bent het boegbeeld van datgene dat moet worden overgebracht. In grote lijnen datgene Ted White met duizenden
voorbeelden probeert duidelijk te maken.
Hij geeft daarbij tal van handvatten waarbij, na het lezen
mijn mening nogmaals bevestigd is dat de vele lokale radio en televisiestations zeker niet aan een gedegen schoolse
opleiding van hun personeel doen. Uiteraard vaak afhankelijk van de benodigde financiële budgetten, die voornamelijk in ons land bij de lokalen minimaal zijn. In deze
vierde editie wordt diep ingegaan op de enorme wijzigingen die in het brengen
van het nieuws gedurende de afgelopen vijftien jaren zich hebben
ingezet. De wereld is
veel opener geworden
middels, en daar staat
men als kijker dan wel
luisteraar niet bij stil, het
live verslagen van het
wereld en het lokale
nieuws. De reporter wordt
ter plekke ingezet middels het live verslagen
van de onrusten, grote
brandhaarden en oorlogen. Iets wat eigenlijk
destijds begon met de
inval van Irakese troepen
in Koeweit. Dagelijks

werden we, zover we de beschikking hadden voor ontvangst van signalen van stations als CNN, van uur tot uur door verslaggevers, die ter plekke waren, op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen. In de
periode daaraan voorafgaand werd verslaggeving met beeldmateriaal gedaan vanuit
de diverse studio’s, waarbij de beelden,
vanaf het slagveld, beslist niet live werden
gebracht maar vooraf waren ingeblikt.

Herman uit België brengt ons een site onder de aandacht
waarop een verhaal over de begindagen van radiopionier De
Caluwé:
http://home.versateladsl.be/vt607832/christuskirche.htm

Een verslaggever dient derhalve veel directer en vooral adequater te reageren zodat de kijker dan wel luisteraar een duidelijk en vooral informatief eerlijk bericht voorgeschoteld krijgt. Ted White, die door tal
van specialisten op het gebied van journalistiek en communicatie is bijgestaan in het
samenstellen van het boek Broadcast
News, heeft gekozen voor gedegen onderbouwde hoofdstukken, waarbij je stap
voor stap een zeer goed idee krijgt wat er
allemaal bij komt kijken voordat je een echte
naam kunt maken binnen de nieuwsverslaggeving. Bij wijze brengt hij je via
de hoofdstukken van tree tot tree op de
ladder naar bekendheid, waarbij heel duidelijk wordt gemaakt dat bij lange na niet
iedere nieuwsjournalist uiteindelijk de
anchorman wordt, die hij graag zou willen
worden.

Een reisje naar Italië levert soms per internet ook een vreemde
verrassing op. Kijk maar eens op de volgende site:
www.veronicahitradio.com

Het mooie is dat de lezer per hoofdstuk
terdege tot nadenken wordt geïnspireerd.
Want het sluit telkens af met een aantal
vragen, die betrekking hebben op het daarvoor behandelde en puur op de praktijk
van ‘het nieuws maken en brengen’ zijn
gericht. Wel dient gesteld te worden dat de
diverse hoofdstukken typisch gericht op de
Amerikaanse markt zijn geschreven, waar
het boek als studieboek wordt gebruikt,
maar desondanks honderden zeer belangrijke tips voor de jonge radio dan wel
televisienieuwsmaker in Nederland en België heeft. Een bijzonder boek dat ik graag
zou zien liggen op elke leestafel voor het
personeel van lokale omroepen in Nederland en België, waardoor de inhoud alsnog – naast hetgeen de programmamakers al vanuit het betreffende station wordt
aangeleerd – een warme aanvulling mag
zijn tot de groei in het leerproces.

In Ierland is er een station dat regionaal een licentie heeft
gekregen en door het leven gaat als Atlantic FM: www.atlanticbroadcast.com

Broadcast News Writing, Reporting, and
Producing (4 th edition) is te bestellen bij
Elsevier in Amsterdam onder ISBN 0-24080659-X of via internet www.Elsevier.com.
De prijs is rond de 50 Euro exclusief
verzendkosten, maar dat zijn de 500 pagina’s meer dan waard.

Hij noemt zichzelf zanger, songwriter en gitarist en heeft een
site over zijn muziek en één van zijn grote liefdes, die hij
tevens bezingt in de song ‘Radio Caroline’. We hebben het
over Nick Barnes:
www.nickbarnesdoes.it
Verhalen inzake de geschiedenis van de Noord Duitse radio
zijn te downloaden op de volgende site:
www.nwdr-geschichte.de
Dan een oud gediende die we kennen als zeezender deejay
uit de eerste periode van RNI in 1970, David Gregory. Hij is
sinds enkele jaren vooral actief als ‘voice over’:
www.davegregory.com/
Een site die mij wel beviel inzake de levensbeschrijving van
Johnnie Walker kun je vinden op: www.retrosellers.com/
features100.htm

Een Zeeuws Documentatie Centrum heeft duizenden foto’s op
internet staan. Zoek binnen de site maar eens op Milliano en
Atlantis en dan komen veel unieke plaatjes tevoorschijn:
www.zeeuwsebibliotheek.nl
MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT
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Adverteer in
Freewave en uw
advertentie wordt
gratis opgenomen op
de website van
www.radio-miamigo.nl
Per maand wordt uw advertentie
door ruim 15000 mensen
gelezen! Tarieven: zie pagina 2
van dit blad
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Radiovrienden,

Rob Hoeke Singles en B sides dubb cd euro 19,--

Wederom een aantal zeer bijzondere cd’s die onlangs zijn uitgekomen:

Armand Singles en B sides dubb cd euro 15,--

Wonderful radio London dubbel cd met 47 Fab 40
hits en 49 Radio London jingles euro 16,50. Met hits
van Kinks, Ivy League, Donovan, Sorrows, Searchers,
Chris Farlowe, Petula Clark, David Bowie, David
Garrick, enz enz

U kunt nog deelnemen aan de boottocht
naar het REM eiland op 10 sept a.s. .
We vertrekken om 16.00 uur vanuit de
Dr. Lelykade te Scheveningen. Prijs
euro 10.—
Boek: Top 40 Veronica 1965-1974 met tevens alle
tipparaders, aanraders, etc etc. Boek telt 616 pagina’s en weegt maar liefst 2 kilo. Nog leverbaar. euro
59,95.
Koffiemok met REM eiland erop euro 6,10. De koffiemok wordt verstuurd in een kartonnen doos, welke de
fabrikant erbij levert.
The Outsiders, singles A en B sides dubbel cd euro
15,-- ( incl. Wally Tax solo singles)
100 hits of the fifties, grandioze 4cd box ! euro 19,--

Cuby and The Blizzards singles A en B sides euro
15,-Motions A en B 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.

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

En de CD?

100 Hits of the 80’s 4 cd box euro 19,--

Tracklist:

Sandy Coast A en B sides dubbel cd euro 15,--

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

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
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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”.

