


 2

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.

Light Vessel 8, het nieuwe schip voor Radio Wadden-
zee en Radio Seagull, op weg naar haar ligplaats in
Harlingen    © Peter Fransz

Beste lezers,

“Wat wordt de zomerhit van 2005?” Dit was een van
de hot items in een juli-aflevering van het 8 Uur
Journaal. Tony Berk, ervaringsdeskundige vanwege
de hit van Jody Bernal (“Oh ja, die!”), mocht ook zijn
zegje doen. Conclusie van het Journaal was dat het
nog niet zeker is wat de hit zal worden. Weinig tot
geen nieuwswaarde, maar wel amusant. (De redactie
mag wel oppassen dat Medy het Journaal ook tot de
amusementsprogramma’s gaat rekenen.) Zou het twee
dagen later ineens wel bekend zijn geweest wat de
zomerhit zou worden? Toen besteedde het RTL
Nieuws namelijk  aandacht aan hetzelfde onderwerp.
Maar nee, het was nog steeds niet bekend... Zal de
zomerhit ditmaal een jaartje overslaan? Hopelijk is
er inmiddels al meer duidelijkheid rond dit jaarlijkse
fenomeen. Heeft u de hit zelfs al in huis, zet de
speler dan op repeat bij het lezen in deze Freewave
en laat u overwelmen door het zomergevoel.

In “Heden en verleden” veel aandacht voor Radex
TV en CHICK-TV, een tweetal tv-projecten dat nooit
is gerealiseerd. Ook berichten over het schip van
Radio Waddenzee, de Ross Revenge en de
Communicator. De “Perikelen” gaan o.a. over -hoe
kan het ook anders- Talpa. Na het nieuws uit Amerika
en Engeland volgen twee meningen over het nieuwe
Radio London. Rob Olthof ziet het wel zitten, terwijl
Bert Bossink het nog moet zien. Hans Knot duikt in de
zeventiger jaren en wel in het jaar 1976. Voor wie in
de vakantie nog wat te lezen zoekt, bieden de
recensies wellicht een leestip.

Veel leesplezier,
Jan van Heeren
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Light Vessel 8,  het schip van Radio Waddenzee en Radio Seagull
in de haven van Harlingen   © Bert M.

The Royal Ruler terug op de radio
DO 26 MEI:Op The New Big L was vanmiddag vanaf
2 uur in de middag een vier uur durend programma
te beluisteren van Tony Prince, die ondermeer be-
kend is geworden van Radio Caroline en Radio
Luxembourg. Het leek erop of hij nog steeds dage-
lijks actief op radio is. Wel maakte hij een aantal
opmerkingen inzake het gemis van vinyl en de spot-
masters voor het draaien van jingles. Ook vertelde
Tony Prince in de toekomst vaker op Big Lil program-
ma’s te gaan maken. Hopelijk kondigt men het op het
station dan enkele dagen van tevoren al aan, zodat
het niet weer onverwachts komt.

In Australië
ZA 28 MEI: City Park Radio is de naam van een
community radio station waar een verloren zoon uit
de RNI 1970-periode werkzaam is. Onder de naam
Steve O is hij met bepaalde regelmaat te beluisteren
via de FM 103.7 MHz in Launceston en omgeving. Ik
heb het over Steven Ladd die in augustus en septem-
ber 1970 te beluisteren was op RNI.
Aanvulling voor de lange lijst
MA 30 MEI: Twee aanvullingen. Allereerst kan bij
Johnny Johnson Orchestra met ‘Consulate tune’ wor-
den aangevuld dat het ook als filler werd gebruikt
door Alan West op RNI in 1971. Op Radio 270 werd in
het programma ‘Midnight Up’ als tune het nummer
‘Naked City’ van het Nelson Riddle Orchestra gebruikt.

Waddenzee met schip bij Harlingen
DO 2 JUNI: Na een zoektocht van enkele maanden in
Engeland en Ierland heeft Radio Waddenzee voor
de huisvesting van haar studio’s en kantoren een schip
gekocht. Het schip zal in de loop van dit jaar uitgerust
worden met een antennesysteem en een zender en
zal voor de uitzendingen van Radio Waddenzee en
Radio Seagull worden ingezet. Het schip zal een
deel van het jaar nét buiten de haven van Harlingen
verankerd worden en tijdens het ‘slecht weer seizoen’
een plaatsje krijgen in die Harlinger haven. Naast als

radioschip [en blikvanger voor Radio Waddenzee]
zal het ook worden gebruikt door de Maritieme Aca-
demie en het Korps Zeekadetten. Op het schip zal
tevens ruimte zijn voor exposities, opleidingen, ver-
gaderingen, presentaties en bijeenkomsten. Op dit
moment wordt hard gewerkt om het schip gereed te
maken voor de reis naar Harlingen, waar het verder
zal worden uitgerust voor de veelzijdige toekomst.

China
VR 3 JUNI: Lex Harding, Ruud Hendriks (voorheen
Sport 7 en EndeMol) en Michiel Dieperink (voorheen
EndeMol, Fremantle Media) zijn bezig om zich op
de Chinese radiomarkt te begeven. Volgens De Tele-
graaf zou het trio zich willen inkopen in één of meer
bestaande radiostations. China is een enorme groei-
markt waarbij het afgelopen jaar omzetten gemid-
deld met 9% zijn gestegen. Lex kennen we van
Veronica en Radio 227 terwijl Hendriks bij Mi Amigo
en Radio Caroline actief was. Beiden hebben zich
op een meer dan 100% eerlijke manier groot ge-
maakt binnen de mediawereld.

In voorarrest
ZO 5 JUNI: Vandaag komt het bericht binnen dat
voormalig Radio London, Radio Luxembourg en
Radio 1 deejay Chris Denning in voorarrest blijft. Hij
werd vastgehouden voor verhoor en de rechter heeft
besloten de tijdelijke in hechtenisneming te verlen-
gen. Dit op grond van het gegeven dat hij gezocht
werd wegens negen gevallen van kindermisbruik in
Surrey tussen 1967 en 1983. Al jaren waren de Britse
autoriteiten op de loer voor deze pedofiel. Eerder
werd hij voor enkele jaren in Tsjechië in het gevang
gegooid wegens soortgelijke overtredingen. Vorig
najaar ging Denning voor een verhuizing van Praag,
waar hij woonde, naar Oostenrijk en dit werd hem
fataal omdat bij ambtelijke controle bleek dat hij
gezocht werd door de Britse autoriteiten. Denning
werd vervolgens uitgeleverd aan Engeland.

Diverse hitlijsten
MA 6 JUNI: De laatste weken is er door John de Blok,
Liz Poole en Hans Knot hard gewerkt aan het afluis-
teren van allerlei Top 50 en top 30 shows van de
internationale service van RNI. Gevolg is meer dan
120 complete en incomplete hitlijsten, waarvan het
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De Communicator in Orkney   © Alan Porter
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merendeel al is terug te vinden op Internet. Via
www.mediapages.nl kun je ze zien. Aanvullingen zijn uiter-
aard altijd welkom.

Teruggevonden
DI 7 JUNI: Op zoektocht in het grote archief naar totaal iets

anders kwam ik een aantal kladblok velletjes tegen met aante-
keningen die ik, gezien de tijdsaanduiding, in augustus 1974
heb neergepend bij het luisteren van Radio Veronica. In een
programma was Eddie Becker te gast als voormalig collega.
Enkele directe herinneringen kwamen toen  tevoorschijn: ‘Tja
een tijd geleden en in die periode ben ik wat ouder geworden.
Ja en in die 3,5 jaar dat ik bij Veronica werkte, ben ik eigenlijk
al die tijd zeeziek geweest aan boord van het trouwe schip,
zoals ik dat destijds ook zei, ‘Veronica’ . Heel ziek geweest met
het nieuws lezen, tijdens het voorbereiden tijdens de plaatjes.
Het was een harde tijd maar wel leuk hoor. In de harde tijden
zaten we het nieuws te lezen met de lege conservenblikjes
naast ons tijdens windkracht 13 en als het mooi weer was
namen we de nieuwsberichten in een keer op voor de daarop
volgende drie uren. Dan werd ik ondertussen ontzettend
‘baruin’.

Foutje
Eddie heeft echter lang niet de hele periode van 3,5 jaar aan
boord gezeten, maar werkte ook in de studio’s aan land, ge-
tuige het volgende: Eddie Becker, destijds
kwam hij het beste uit de verf middels het
programma ‘Ook Goeiemorgen als ‘Eddie
Becker de man met de wekker’. Hij weet
trouwens nog wel gekke verhalen te herin-
neren over zijn tijd dat hij de programma’s
in Hilversum opnam: ‘Nou ja, we konden er
altijd moeilijk uit komen, uit dat bed. We
waren natuurlijk altijd overdag aan het op-
nemen. Zonder gekheid, Jan van Veen en
ik woonden destijds samen in een kosthuis.
We kwamen wel eens midden in de nacht
naar huis terwijl de familie ’s morgens vroeg
naar het werk moest. Als we dan thuis kwa-
men kon ik het niet nalaten het harmo-
nium, dat op de overloop stond, te bespe-
len. Als je dan weet dat ik toen geen har-
monium kon spelen, is het voor te stellen

wat daarna gebeurde. Gevolg was wel dat ik
minimaal drie keer een aanzegging kreeg
het kosthuis te verlaten, maar achteraf is dit
niet onder dwang gebeurd. In de ochtend
kwam Joost ons dan om acht uur, om negen
uur en om tien uur wekken, terwijl we om
acht uur al opname dienst hadden.’

Twee songs
In de zeezenderdiscografie ontbreken in de
categorie ‘Zingende deejays’ nog twee num-
mers, die trouwens geen van beiden aan
het vinyl zijn toevertrouwd. Zoals bekend
had Eddie Becker een gigantische hit met
het nummer ‘La Felicidad’, maar in een sa-
menspraak tussen hem en Chiel in een oud
programma uit 1974 was te horen dat met
hetzelfde nummer het Chiel Montagne was
die er destijds in de jaren zestig het pro-
gramma ‘De Vuist’ van Willem ‘O’ Duys bij
de AVRO Televisie mee haalde. Voor een
gezongen oproep voor het bestellen van een
‘Vrienden van Veronica’ speldje werd des-
tijds door Chiel Montagne en José Blom
(discotheek) het instrumentale ‘Let’s Kiss’ in
de uitvoering van Gundrun Jenkins gebruikt.

St Margarets Hope in Orkney
VR 10 JUNI: In het haventje op Orkney is
nog steeds de MV Communicator terug te
vinden. Ondanks allerlei geruchten dat het
schip zal worden ingezet voor respectieve-
lijk een nieuw op te starten station dat in
nationale wateren op een officiële licentie
wil gaan uitzenden in de omgeving van
Ipswich en de verhalen rond de eventuele
inzet van het schip voor het Music Mann
Project van Rusling, ligt het voormalige
zendschip van Laser nog steeds aan de kade.
Dat er nodig wat verf besteld moet worden is
duidelijk aan de foto’s, opgestuurd door Chris
Faulkner, te zien.

Unieke foto
VR 10 JUNI: Robert, woonachtig op het ei-

Eddie Becker tijdens de Veronica 828-uitzendingen, 2004 © Martin van der Ven
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land Guernsey, zendt een foto die afkom-
stig is van The Guernsey Harbour Office en
met toestemming gepubliceerd mag wor-
den. Op de foto zie je de Ross Revenge, die
een tijd lang op het eiland had gelegen
alvorens naar Spanje te gaan voor ombouw

tot zendschip. Hiermee is het bewijs geleverd dat er al sprake
was van een nieuw schip voordat de Mi Amigo in maart 1980
zonk. Reeds in 1979 kwam het schip op Guernsey aan waarbij
duidelijk werd gemaakt dat de eigenaar wel werd opgegeven
aan de havenautoriteiten, maar dat deze niet openbaar mocht
worden gemaakt. In de maand april 1980 verliet het de haven
van St. Peters Port onder nummer GY718  om vervolgens de
haven van St.Sampsons aan te doen. Daarna zou het nog
enige tijd duren alvorens het naar Spanje zou gaan voor
volledige uitrusting. Het complete verhaal is terug te vinden
in de juni(2) en juli editie van de Knot International Radio
Report.

Boven: Tweemaal de Communicator in Orkney   © Alan Porter       Onder: MV Ross
Revenge verlaat St. Peters Port, april1980  © Guernsey Harbour Office
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Deutschland Radio
ZA 11 JUNI: In de uitzending ‘Markt und Medien’ op
Deutschland Radio was vanmiddag aandacht aan de
herleving van de oude zeezendernamen als het gaat
om radiostations die heden ten dage te beluisteren
zijn. Ondermeer kwam Ray Anderson aan het woord
over zijn grote liefde uit de jaren zestig, Radio
London, waarvan hij altijd is blijven denken dat hij
de grootste fan was. Uiteraard verhaalde hij over de
RSL, die hij onder de naam ‘Wonderful Radio London’
heeft georganiseerd, en over The New Big L. Daar-
naast was het woord aan Peter Moore die vertelde
hoe het heden ten dage mogelijk is een radiostation
te runnen zonder dat men onder invloed van aan-
deelhouders werkt. Vooral het werken met vrijwilli-
gers, de goedkopere satelliettransmissie in vergelij-
king met de negentiger jaren en fondsen van mede-
werkers. Ook werden nog kort Veronica, Radio Noord-
zee, Seagull en Laser als huidige stations aange-
haald en uiteindelijk geadviseerd toch vooral naar
Deutschland Radio te blijven luisteren.

Ander televisieproject
ZO 12 JUNI: Als we het hebben over televisie-
uitzendingen vanaf zee dan gaan de gedachten van
de vijftig plussers onder ons automatisch naar de
uitzendingen vanaf een platform voor de kust van
Noordwijk, het zogenaamde REM-eiland. RTV
Noordzee werd
enige maanden
gedoogd door de
N e d e r l a n d s e
autoriteiten in 1964
alvorens er met veel
mankracht een
einde aan de
uitzendigen werd
gemaakt. Maar er
was meerdere malen sprake van plannen tot
televisieuitzendingen vanuit internationale wateren.
Eén ervan is het project Radex Television. Het eerste
bericht omtrent dit project knipte ik uit op 3 juni 1965
waarbij het ging om een artikel uit de Telegraaf, dat
afkomstig was van een correspondent uit Brussel: ‘Er
komt weldra een nieuwe piraat in de ether en niet
alleen met radio-programma’s maar zelfs met
beelduitzendingen. Dit commerciële station zal, naar
mening van deskundigen, te horen en te zien zijn in
Londen, West-Nederland tot Amsterdam, Noord-
Frankrijk en in het gehele Belgische kustgebied.’

Noordhinder
Het artikel ging over Radex TV dat zou gebruik gaan
maken van een 1250 ton metend schip dat voor deze
taak in een haven van de Britse hoofdstad zou wor-
den uitgerust. Het ging om een voormalig vracht-
schip dat was geregistreerd in Panama. Als ligplaats
meldde men dat er een locatie ter hoogte van de
Noordhinder, bij Oostende, zou worden verkozen. De
televisiezender zou een vermogen van 35 kW krij-
gen, waarbij het alleen aan Britse ondernemingen
zou worden toegestaan te adverteren op het station.
Toch zou ten behoeve van de kijkers op het vaste

land van West-Europa met speciale apparatuur de
programma’s worden heruitgezonden via het zoge-
naamde 625 lijnensysteem, terwijl in Engeland het
via bet 405 lijnensysteem zou worden uitgezonden.
Wel meldde de krant te hebben geïnformeerd bij
regeringsinstanties in Den Haag, waarbij naar voren
was gekomen dat het voor elk station, waar dan ook
ter wereld, verboden zou zijn televisieprogramma’s
uit te stralen zonder een machtiging van de regering
op welke landen de programma’s zouden worden
gericht.

Binnen acht
weken
De uitzendin-
gen zouden
worden uitge-
zonden via ka-
naal 9. De radio-
u i t zend ingen ,
waarbij geen
vermogen van
de zender werd
genoemd, zou-

den op de 288 of 294 meter worden uitgestraald.
Men stelde tevens dat er al twee deejays voor het
radiostation in dienst waren genomen, waaronder
een vrouwelijke, Mrs. H. Mercedes. Een dag later
waren de eerste kritieken al te lezen in de diverse
kranten. In één van de artikelen stond vermeld dat
Radex TV binnen acht weken van start zou gaan en
dat het radiostation 24 uur per dag zou gaan uitzen-
den. Tevens werd melding gemaakt van een andere
ligplaats en wel in de internationale wateren ter
hoogte van Whitstable, terwijl nog twee schepen zou-
den worden verankerd bij respectievelijk het eiland
Wight en bij Harwich. Deze zouden de programma’s
heruitzenden.

Radioastronomie
De kritiek kwam van de kant van de dienst voor de
radioastronomie, die storing zou kunnen krijgen van
de televisiezender. In dit bericht werd gemeld dat
men via kanaal 6 zou gaan uitzenden. Eerder al
hadden zowel de BBC als ITV te horen gekregen
beslist niet van dit kanaal gebruik te mogen maken,
gezien het ruimteonderzoek anders zou worden ge-
stoord. Dit was voor de Britse PTT andermaal een
mooie gelegenheid om zich uit te spreken voor een
wetgeving tegen de zeezenders en een woordvoer-
der meldde dan ook na het Pinksterreces bij de ver-
antwoordelijke ministers er op aan te dringen een
wetsvoorstel in te dienen.

Mededelingen vanuit de organisatie
Inmiddels kwam ook een woordvoerder van het Radex
project met mededelingen. Zo wist hij te melden dat
men 10 miljoen gulden via investeerders had losge-
kregen en dat men daarmee zondermeer een jaar
lang kon uitzenden. Hij stelde dat men zich richtte
op een potentieel van 5 miljoen kijkers in zuidelijk
Engeland en dat iedereen, in bet bezit van een toe-
stel, het signaal moeiteloos zou kunnen ontvangen.

Philips, 1965

Loewe, 1964
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Men plande maximaal 4 minuten aan reclame per
uur te gaan programmeren en het gebrachte
programmamateriaal zou merendeels van Ameri-
kaanse makelij zijn, daar het materiaal nergens an-
ders via de BBC of ITV werd vertoond. Bovendien
had men het voordeel dat via de andere stations
slechts 14% aan Amerikaans materiaal mocht wor-
den vertoond. Ook beloofde men regelmatige nieuws-
bulletins. Informatie destijds ingewonnen bij de Ra-

dio Astronomy Services in Cam-
bridge leerde dat men bevreesd
was voor de 12 uur per dag ge-
plande uitzendingen van het
televisiestation. Prof. Martin Ryle
(foto), directeur van het instituut: “We
gebruiken voor ons onderzoek twee
grote radiotelescopen en die kun-
nen we zondermeer niet meer ge-
bruiken als het televisiestation in
de ether komt.”

Info antenne
De redactie The Daily Telegraph had nog meer info:
‘Er zal een 120 feet hoge antenne worden geplaatst
en een woordvoerder van Radex, de 48-jarige Jim
Gray, stelt dat elke vorm van reclame zal worden
geaccepteerd, inclusief tabaksreclame. Ook had men
een woordvoerder van de BBC naar zijn mening ge-
vraagd: “Natuurlijk zal men bet signaal kunnen ont-
vangen maar dan dient wel de antenne richting het
schip te worden gedraaid en
de vraag is of bet beeld wel
constant goed zal zijn te ont-
vangen gezien het signaal
vanaf een schip wordt uitge-
zonden, dat toch tekeer kan
gaan op de golven.”

Nog twee schepen
Andermaal een paar dagen
later was een bericht terug te
vinden waarin werd gemeld
dat dagelijkse programma’s
in augustus zouden starten en wel van 6 tot 9 in de
ochtend, 12 tot 3 in de middag en van 5 uur in de
middag tot middernacht. De kosten van een reclames-
pot zouden rond de 1200 Pond per 30 seconden
komen te liggen. Ook stelde men dat naast het zend-
schip ook nog twee andere schepen zouden worden
gebruikt als relaisstation. Als bemanning zouden zo-
wel Amerikanen, Canadezen als Britten contracten
hebben getekend. Het idee, zo bleek enkele weken
later, was afkomstig van de 49-jarige James DeGrey,
een Nieuw-Zeelander, die ervaring had opgedaan
bij diverse Amerikaanse televisieondernemingen. In
een interview verklaarde hij opeens dat het televisie-

station 18 uur per etmaal zou gaan
uitzenden en dat bovendien men
zich zou houden aan de be-
staande ITV regels, waarbij het
aan commerciële televisiestations
was toegestaan tot een maximum
van 6 minuten aan reclame-

zendtijd per uur te brengen.

Twee jaar van voorbereidingen
Ook een directe compagnon van DeGrey kwam aan
het woord, Michael Williams, die zijn ervaringen had
opgedaan binnen de Britse Nationale Filmindustrie:
“In totaal hebben we twee jaar gespendeerd aan
onderzoek tot realisatie van Radex TV maar we wil-
len eventueel wachten met het opstarten gezien we
bereid zijn een officiële licentieaanvraag in te die-
nen voor het op te starten vierde nationale netwerk,
dat eventueel op commerciële basis zal worden ge-
rund (het latere Channel Four, dat pas in 1982 van
start ging). Wanneer een dergelijke aanvraag niet
zal worden gehonoreerd zal ons niets ervan weer-
houden alsnog met Radex TV te komen. We hebben
juridisch advies ingewonnen en we zullen zonder-
meer onze plannen verwezenlijken.”

Komt er dus niet
Hieruit bleek al
dat Radex TV er
w a a r s c h i j n l i j k
niet zou komen.
DeGrey ging nog
verder over zijn
plannen: “Indien
we in de ether
gaan, zullen we
zeker geen reclame voor sigaretten gaan maken. We
zullen tevens in Engeland belasting over onze in-
komsten gaan betalen, hoewel onze maatschappij
niet als Britse onderneming zal worden geregistreerd.
We zullen betalingen verrichten gezien we niemand
zondermeer tegen ons in het harnas willen jagen.
We hebben een Raad van Bestuur voor de onderne-
ming benoemd maar zullen de namen nog niet pu-
bliekelijk bekend maken. Hoewel we genoeg geld
hebben om bet project op te starten zullen we toch
wachten totdat ander toegezegd kapitaal op onze
rekening is bijgeschreven.” Het Algemeen Handels-
blad had als altijd even iets extra’s te melden. Zo wist
men te vertellen dat de onderneming was geregis-
treerd op de Bahamas (toen nog een Britse kolonie)
en dat de televisiezender een vermogen zou krijgen
van 50 kW waardoor een potentieel van 5 miljoen
kijkers kon worden bereikt. Veertig bemanningsleden
zouden er, in toerbeurt, op de schepen komen te
werken. Eind juli werd door de organisatie bekend
gemaakt dat men naar een andere frequentie zou
uitzien en dat het nog slechts enkele weken kon du-
ren alvorens het televisiestation in de ether zou zijn.

Uit de droom geholpen
Op 26 augustus werd iedereen uit de droom gehol-
pen toen in de kranten was te lezen dat het project

Philco, 1965

Sony, 1965
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op de lange baan was geschoven gezien men met pro-
blemen had te maken, waarbij als belangrijkste reden
werd aangegeven dat het kanaal, waarop Radex TV zou
gaan uitzenden, bestemd was voor astronomisch en ruimte-
onderzoek. Nog twee keer hoorden we van het Radex TV
en Radio project. De eerste keer begin september 1965
toen bekend werd gemaakt dat vijf belangrijke investeer-
ders uit Amerika zich teruggetrokken hadden en de tweede
keer was het eind oktober toen bekend werd dat de start
van Radex Radio in januari 1966 zou plaats vinden en die
van  Radex TV in de lente van 1966. Het lentezonnetje is
echter nooit opgegaan voor het Radex project.

Meer plannen
Na het niet doorgegane Radex TV, de schermutselingen
rond Tower TV en TV Syd in Zweden, allemaal projecten
die nooit werden gerealiseerd, kwam er veel publiciteit
rond de plannen van Ronan O’Rahilly om te komen tot
zijn Caroline TV met uitzendingen vanuit vliegtuigen in

1969. Plannen, die ik al eerder uitgebreid be-
schreef. Ruim een jaar later, op 18 december
1970, was in het Haarlems Dagblad een artikel te
vinden omtrent eventuele uitzendingen van te-
levisieprogramma’s vanuit een vliegtuig, onder
de naam CHICK-TV. Volgens de schrijver van het
artikel zou op zaterdagnacht 26 december, om
precies 00.00 uur, Nederland zijn eerste uur seks-
televisie gaan beleven. Het zou gaan om ‘CHICK-
TV Amsterdam’, een operatie op poten gezet door
Jan Wenderhold: ‘De programma’s zullen wor-
den uitgezonden vanuit een vliegtuig dat zal
rondcirkelen boven Amsterdam. Het programma
is te ontvangen met elk televisietoestel, waarop
zich een schaalverdeling zit (kanalen 37,38 en
39). Dit geldt dan wel alleen voor de stad Amster-
dam en een straal in de directe omgeving van
ongeveer 30 kilometer.’

Al eerdere testen
Volgens de redactie van de krant had in de nacht
van 11 op 12 december al een proefuitzending
plaatsgevonden waarbij nachtelijke knoppen-
draaiers verbaasd hebben moeten opgekeken. In
die tijd ging de landelijke televisie nog om 11
uur in de avond uit de ether. Volgens Wenderhold
waren de resultaten van de testuitzending niet
denderend te noemen maar aan de zender zou
nog het nodige moeten worden gesleuteld. Het
programma zou naast seksreclame verder bestaan
uit een erotische tekenfilm, ‘Roodkapje en de
wolf’, een erotische speelfilm ‘With no boys
around’, waarin drie bekende Britse popsterren
zouden meespelen en een erotische
sciencefiction film met de fraaie titel ‘Zaad van
Zeno’.

A p p a r a t u u r
REM-eiland
Tevens wist men
te melden dat
CHICK-Amster-
dam (niet te ver-
warren met het
toenmalige ge-
lijknamige seks-
blad van Joop
Wilhelmus) al
plannen had om
in 1971 in kleur
te gaan uitzen-
den. Dit zou ge-
beuren op zater-
dag 25 januari
en op 1 maart,
elke keer vanaf
24 uur. In een
verder stadium zelfs iedere zaterdagnacht gedu-
rende twee uur. Men zou de apparatuur gebrui-
ken van de eigenaren van het voormalige REM-
project, die hem te koop was aangeboden.
Wenderhold stelde verder in het artikel blij te zijn

REM-apparatuur
© JvH
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als de eerste uitzending echt zou gelukken: “Ik wil
gewoon eens zien of het lukt en hoe daarop gerea-
geerd wordt. Maar als ik het had geweten dat er zo-
veel moeilijkheden aan vast zaten, had ik beslist nog
wel even gewacht.”

In zijn hemd
Hij weigerde de problemen met zijn vliegtuig in te
zien: “Schiphol lijkt mij geen bezwaar. Die kunnen
we wel een uurtje aan het lijntje houden. En om
twaalf uur ‘s nachts is er maar weinig vliegverkeer.
Vanaf een schip was natuurlijk makkelijker geweest,
maar we willen niet dat Veronica door ons toedoen
nare toestanden krijgt. Dan zijn wij ook onze goodwill
kwijt. Maar, het gaat absoluut zeker door want anders
staan we in ons hemd.” De aanwezige journalisten
op de persconferentie moesten het nog zien, meldde
de journalist van het Haarlems Dagblad. Misschien
dat Jan Wenderhold niet alleen de betreffende nacht
in zijn hemd heeft gestaan maar misschien wel zich
in zijn nakie geheel alleen heeft geamuseerd bij het
afdraaien van de eerder gemelde pornoproducties.

Will Wil Weer
VR 17 JUNI: Will Luikinga is
vanaf 20 juni weer terug op
radio. Vanaf die dag is de
comeback van Luikinga te

horen op het Nederlandse radiostation XtraFM aan
de Spaanse Costa Blanca. Daar zal hij drie dagen
per week tussen de middag het legendarische radio-
programma ‘Will wil wel’ gaan presenteren. Het pro-
gramma is op maandag, woensdag en vrijdag van
12:00 tot 13:00 uur te beluisteren aan de hele
Spaanse Costa. Naast zijn comeback als radio-
presentator zal er ook weer wekelijks een column van
Luikinga verschijnen in het blad ‘De Week’, het meest
gelezen weekblad van de Costa. De programma’s
van XtraFM worden ook live uitgezonden en via de
internetstream van XtraFM waardoor Luikinga ook in
Nederland te horen is. XtraFM zendt al jaren in het
Catalaans uit aan de Costa Brava met een hit radio
format en staat in de Top3 van de best beluisterde
muziekstations. Een Nederlandstalige editie is begin
dit jaar van start gegaan aan de Costa Blanca met
een oldies format. De zender is ook daar in korte tijd
erg populair geworden bij de vele Nederlandse en
Belgische residenten en toeristen.

Aanvulling
ZA 18 JUNI: Luisterend naar ‘The New Energy World,
The Space Age’ via een oude opname van Radio
Caroline, dat altijd in Los Angeles werd opgenomen
door Mike Hagler was destijds de lange introductie
van het programma prachtig neergezet en de vaste
opener werd door Mike ingesproken over de geluiden
van twee songs: ‘LA Woman’ van The Doors, gevolgd
door een stuk van ‘Beginnings’ van de formatie
Chicago.

Warmte
ZO 19 JUNI: Eén aanvulling op deze warme dag
brengt ons in augustus 1974 toen in de Toppers Twenty

een jingle voorbij kwam met de tekst: ‘Summertime
Music on Radio Northsea International’, voorafge-
gaan van de intro van het nummer ‘Its Summertime,
summertime’ van de formatie Hobby Horse. Een jingle
die ik me trouwens niet kan herinneren dat ik hem
destijds überhaupt ooit gehoord heb, dus een unieke.

Dank aan: Martin van der Ven, Ian McRae, Robert
Guernsey, Chris Faulkner, Rob Olthof, Wim de Wa-
ter, Paul Rusling

Samenstelling: HANS KNOT

DO 27 MEI: BNN-presentatrice Bridget Maasland (foto)

maakt per augustus de overstap naar het nieuwe
televisiestation Talpa. Bridget zal tot en met januari
2006 nog wel een aantal programma’s voor BNN
maken, waaronder deze zomer ‘BNN presenteert
AVRO’s Sterrenslag’ en een gloednieuw programma
dat ze samen met Katja Schuurman zal presenteren.
Mediadirecteur Maarten van Dijk reageerde in een
persbericht van BNN als volgt: ‘Natuurlijk is het niet
leuk om afscheid te nemen van iemand die zo’n
grote bijdrage heeft geleverd aan wat BNN nu is,
maar ik begrijp Bridgets afwegingen. Daarnaast is
het ook wel goed voor de doorstroom binnen BNN.
Het dwingt ons nieuw talent een kans te geven en de
ervaring leert dat dit voor ons goed uitpakt.’ Bridget
zegt zelf over haar overstap: ‘Ik heb vijf jaar met
ontzettend veel plezier bij BNN gewerkt. Ik heb altijd
alle vrijheid gehad en programma’s kunnen maken
die ik heel graag wilde maken. De overstap naar
Talpa is dus best spannend, omdat je nog niet weet
wat je te wach-
ten staat. Ze-
ker is in ieder
geval dat ik
het heel leuk
vind om bij de
start van iets
betrokken te
zijn en dat
gaat nu weer
gebeuren.’

VR 28 MEI: Sportjournaliste Barbara Barend (doch-
ter van) kan bij RTL5 Wilfred Genee opvolgen, die
naar Talpa gaat. Barend is Voetbal Insite aangebo-
den, plus een programma op vrijdag. Haar contract
bij TROS Z@ppsport loopt in september af. Ze maakt
voor AT5 ook nog FC Godenzonen. Eerder werkte ze
voor Studio Sport en Het Parool. Directeur Hofman
van RTL5 weet nog niet of Barend voor zowel RTL
als de publieke omroep zou mogen werken.

MA 30 MEI: De KRO-leden zijn tegen een fusie van
de KRO met andere (christelijke) omroepen. Dat bleek
op zeven ledenbijeenkomsten die de KRO afgelo-
pen weken in het land organiseerde. De grote meer-
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derheid was tegen fu-
sie, er ontstonden
soms felle discussies
over dit thema. Op de
bijeenkomsten werd,
naast bovenstaand
thema, gediscussi-
eerd over KRO-be-
leid op het gebied
van de journalistieke
koers. De leden

steunden ook in dit opzicht de KRO-koers, om op
journalistiek gebied een integere, onafhankelijke en
geloofwaardige koers te varen. Daarnaast kregen de
leden stellingen voorgelegd op basis van de tien
beloften van de nieuwe KRO-campagne. (bijvoor-
beeld ‘God is er, Ik ben eerlijk, ik ben trouw, ik wil
leven’). De bijeenkomsten werden in het totaal door
bijna 4500 mensen bezocht.

DI 31 MEI: Het nieuwe middagprogramma van om-
roep MAX zal door Catherine Keyl worden gepresen-
teerd. Keyl zal vanaf 19 september vier keer per week
op Nederland 1 van 17.30 uur tot 18.20 uur te zien
zijn. Het wordt een gevarieerd en informatief pro-
gramma met een hoofdgast waarbij meerdere on-
derwerpen aan bod komen. Denk hierbij aan cultuur,
natuur, gezondheid en vrijetijdsbesteding. Het pro-
gramma zal worden geproduceerd door Palazzina
TV Productions. Keyl in een persbericht van MAX: ‘Ik
verheug me er enorm op om weer dagelijkse televi-
sie te maken. De visie van Omroep MAX op televisie
maken voor de doelgroep spreekt me bijzonder aan.
Geen zware televisie, maar een vitaal programma
over passie en toekomstperspectief.’ Jan Slagter, voor-
zitter Omroep MAX: ‘Wij zijn ongelofelijk blij met
Catherine. Zij brengt een enorme dosis ervaring met
het maken van televisie mee en dat is voor een jonge
omroep als MAX heel waardevol.’

DO 2 JUNI: Een treurige dag voor John de Mol en de
zijnen binnen de Talpa onderneming daar de rech-
ter in Utrecht heeft besloten SBS in het gelijk te
stellen dat de naam ‘Tien’ niet gebruikt mag worden
door het nieuwe televisienet van Talpa. Het zou te
veel lijken op TV10, waarvan SBS de rechten heeft.
Wel overweegt Talpa een bodemprocedure tegen
de rechterlijke beslissing. Later op de dag had de
leiding van SBS nog het lef om een aanbod te doen
aan Talpa door de naamgeving alsnog in handen te
geven van Talpa, dit tegen betaling van liefst 5 mil-
joen Euro.

DO 2 JUNI: Het televisiestation Yorin vertrekt in au-
gustus naar Luxemburg. RTL Nederland onttrekt zo
alle televisieactiviteiten aan de invloed van de Ne-
derlandse mediawet, waardoor meer reclamegeld
verdiend kan worden. RTL Nederland heeft zo’n 40%
van de Nederlandse televisie reclameomzet en kan
nog scherper gaan concurreren. Wel kost de overstap
naar Luxemburg in ons land acht banen bij Yorin.

DO 2 JUNI: Een wel heel heftige dag wordt het als

ook nog bekend wordt dat Leo van der Goot besloten
heeft per direct al zijn directie activiteiten voor de
RTL-stations stop te zetten. Van der Goot was
programmadirecteur en besloot op te stappen daar
er onoverkomelijke meningsverschillen zijn met de
hoofddirectie. Wel wil Leo van der Goot tot het einde
van dit jaar de onderneming van creatieve ideeën
blijven voorzien.

ZO 5 JUNI: Slecht nieuws voor de Carrell adepts in
Duitsland. Dalende kijkcijfers hebben het einde in-
geluid van de carrière van Rudi Carrell (70). De be-
kende showpresentator vierde bijna 40 jaar lang grote
triomfen op de Duitse televisie, maar moet nu weg
als producent van het satirische programma ‘7 Täge,
7 Köpfe’ op het commerciële  RTL. Dit omdat het
marktaandeel onder de 10 procent is gezakt. RTL wil
de comedy show alleen voortzetten als Carrell zijn
team komieken verjongt. Maar Carrell weigert dat.

MA 6 JUNI: Corné Klijn
(foto) en de leiding van de
TROS hebben hun hand-
tekening geplaatst onder
een nieuw contract waar-
mee de deejay zich tot 1
februari 2007 aan de om-
roep verbindt. De TROS
radioprogramma’s waar
Corné aan meewerkt zijn
Disco Classics Party
Request, Poster, Corné &
Co en Kort en Klijn. Klijn
werd enkele jaren geleden door de NOS ingehaald
als de gedoodverfde opvolger van Frits Spits maar
voelt zich bij de TROS toch beter thuis.

DI 7 JUNI: Nieuws uit de jinglehoek: met de introduc-
tie van het ‘all inclusive pakket’ starten CRN, de
verkoopmaatschappij van twaalf commerciële regio-
nale radiostations, en de commercialproducent Top
Format uit Haarlem  een nieuwe samenwerking op
de radiomarkt. Het pakket bestaat uit een radio-
campagne van drie weken op alle CRN-stations, in-
clusief de productie van een professionele
radiocommercial. De partners willen met dit initiatief
de drempel voor ‘radiovreemde’ bedrijven verlagen
door de adverteerder ook te begeleiden al voordat
de campagne van start gaat. Zo is er overleg met de
klant over de campagnedoelstelling, waarna de
commercialtekst wordt geschreven en de stem(men)
gecast. Jan Lagrouw, directeur van CRN: ‘Adverteer-

ders die niet gewend zijn om
radio in te zetten en voor bij-
voorbeeld print kiezen, willen
we op deze manier overtuigen
van de flexibiliteit en de kracht
van radio.’ Frank Kok, directeur
van Top Format: ‘Wij nemen
de adverteerder al het werk uit
handen voor een vaste pakket-
prijs van • 13.950,-, dus zoals
het een goede ‘all inclusive
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formule’ betaamt zonder vervelende tarief-
verrassingen achteraf.’ Door de campagne uit te zen-
den op alle CRN stations is het landelijke campagne-
resultaat een bereik van 1,3 miljoen personen en
hebben de luisteraars de commercial gemiddeld ze-
ven keer gehoord, het aantal dat nodig is voor een
goede radiocampagne.

DI 7 JUNI: Het nieuwe televisiestation van John de
Mol gaat voorlopig Talpa heten. Aanvankelijk zou
het de naam ‘Tien’ krijgen, maar die naam werd door
de rechter verboden. Het zou te veel lijken op TV10.
De rechten op die naam liggen bij SBS. Talpa is ook
de naam van John de Mols investeringsmaatschappij.
De Mol probeert alsnog in een bodemprocedure bij
de rechter zijn gelijk te krijgen. Het bedrijf heeft al
veel geld gestoken in een reclamecampagne met de
naam ‘Tien’. John de Mol heeft afgelopen vrijdag
pas de internetdomeinnaam www.talpa.nl gekocht van
een mevrouw met de naam  J. Mol. Hoeveel zij heeft
ontvangen, is onbekend, maar aangenomen wordt
dat het een behoorlijk hoog bedrag zal zijn.

ZA 11 JUNI: Hoog bezoek was er voor Radio 10 want
uit handen van Erik de Zwart in zijn hoedanigheid
van bestuurslid van de
Stichting Top 40 en Al-
gemeen Directeur van
Radio 10 Gold ontving
Sir Cliff Richard het eer-
ste genummerde exem-
plaar van het Top 40
Hitdossier (1965-2005).
Cliff staat namelijk
maar liefst 60 keer ge-
noteerd in deze uit-
gave. Deze speciale
uitgave van het Top
40 Hitdossier is in
een zeer beperkte
genummerde oplage van 500 stuks
uitgebracht. Als extra ontving Cliff bovendien ook nog,
vanwege het 40 jarig jubileum van de Top 40 en
vanwege het feit dat Radio 10 Gold deze hits draait,
het boek ’40 jaar Top 40 de gedrukte exemplaren
1965-1974'.

ZO 12 JUNI: De Nederlandse Moslim Omroep (NMO)
gaat deelnemen in de soapserie Onderweg Naar
Morgen (ONM). Dit onthulde het AVRO media-
programma Antenne 2 vandaag. De soapserie wordt
dit seizoen uitgezonden door BNN. Hoofd televisie-
aankoop R. Alibux van de NMO: “Wij zijn in Onder-
weg Naar Morgen gestapt om ervoor te zorgen dat de
moslimpersonages, die er al in zitten, iets meer gaan
corresponderen met de realiteit.” Met de overeen-
komst verwerft de NMO invloed op de verhaallijnen.
“Ik denk dat moslimjongeren die naar de soap kijken
zich beter in de serie gaan herkennen.” De vraag
dient zich aan of een specifiek religieuze omroep als
de NMO een algemeen amusementsprogramma zo-
als een soapserie mag financieren. Alibux: “In ons
programmabeleid staat dat wij ook programma’s ma-

ken om moslimjongeren zoveel mogelijk te berei-
ken. Als dat langs deze weg kan, dan zie ik niet in
waarom het niet zou kunnen.” Eerder ontstond al
commotie over de soap, nadat AVRO en TROS door
het netmanagement werden gedwongen jaarlijks mil-
joenen euro’s mee te betalen aan de BNN-aankoop.
MA 13 JUNI: Als eerste televisiestation in Nederland
gaat Talpa volledig digitaal en geautomatiseerd uit-
zenden. Elektronicaconcern Thomson verzorgt de
technische invulling van de hypermoderne uitzend-
straat. De facilitaire dienstverlening is in handen
van Dutchview. De nieuwe manier van uitzenden
betekent een revolutie in medialand. Alle content
voor programma’s van Talpa wordt dagelijks digitaal
ontvangen en opgeslagen op een centrale server
waarna het op afstand kan worden bewerkt. Hiermee
behoren stapels tapes, heen en weer rennende me-
dewerkers en uitpuilende archieven tot het
verleden.Talpa gaat uitzenden vanaf het Media Park
in Hilversum waar men de beschikking heeft over
een uitzendstraat en twee eigen studio’s. Tevens
staat daar de centrale server waar alle content wordt
opgeslagen. Uniek is dat Talpa vanuit haar kantoor
in Laren via een glasvezelverbinding de content
digitaal kan bewerken. De uitzendingen verlopen
geheel geautomatiseerd via de server, waarbij één
persoon over de eindregie waakt. Het systeem is een-
voudig te bedienen, werkt sneller, en biedt flexibele
mogelijkheden bij het aanbieden van content op
welk distributieplatform dan ook.

DI 14 JUNI: Het Commissariaat voor de Media heeft
bepaald dat men Talpa niet kan dwingen een sub-
licentie te geven aan de NOS voor het uitzenden
van beknopte beelden van voetbalwedstrijden uit
de Eredivisie. De NOS had om een uitspraak van het
Commissariaat gevraagd op basis van het voorkeurs-
recht in de Mediawet. Het Commissariaat heeft het
voorkeursrecht en de wetgeving, die over de verslag-
legging van belangrijke evenementen gaat, uitvoe-
rig bestudeerd en komt tot de conclusie dat in de
loop der tijd een bredere interpretatie aan het be-
grip voorkeursrecht is gegeven door de wetgever. En
er zijn artikelen bij-
gekomen die ervoor
zorgen dat grote
evenementen wor-
den uitgezonden op
het open net. Vol-
gens commissaris
Inge Brakman is het
artikel (71t Media-
wet) waarop de NOS
zich beroept, oor-
spronkelijk bedoeld
om ervoor te zorgen
dat belangrijke eve-
nementen, waaron-
der voetbal-
wedstrijden, niet
achter de decoder
verdwijnen en te © Hans Knot
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ontvangen zijn door nagenoeg het hele Nederlandse
publiek: “Daar wordt nu door de uitzendingen van
Talpa en RTL 4 aan voldaan. Het Commissariaat
vindt het daarom niet evenredig om in deze situatie
sanctiemiddelen in te zetten.”

DO 16 JUNI: Vanaf
1 september aan-
staande wijzigt de
naam Noordzee

100.7 FM in Q-Music. Noordzee 100.7 FM neemt
zowel de naam als het format van het Belgische sta-
tion over. In september moet de metamorfose een
feit zijn en zal de slogan ‘Q is good for you’ in Neder-
land worden geïntroduceerd, aldus een persbericht
van De Persgroep, de nieuwe eigenaar van Noord-
zee FM. Q-Music wordt gepositioneerd als een jong
volwassen popstation met een positieve en opgewekte
sound. De muziek speelt een belangrijke rol, de
deejays zijn gedreven en enthousiaste radiomakers.
Q staat in Vlaanderen bekend door haar opvallende,
verrassende acties. Ze richten zich tot iedereen die
zich jong van hart voelt. Een ‘goed gevoel’ staat cen-
traal in alles wat Q-Music is en doet. Q-Music van
Groningen tot in Brussel, in een markt van 21 miljoen
mensen: we moeten er zelf nog even aan wennen,
maar we gaan er alles aan doen om Q-Music ook in
Nederland op de kaart te zetten. We richten ons op
zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 20 tot
40 jaar. Aan de invulling van het programma en
deejays zal de komende maanden keihard gewerkt
worden”, aldus algemeen directeur Q-Music Peter
Bossaert. De doelgroep 18-44 aanspreken door te doen
wat andere radiostations niet doen, was de missie
van Q-Music bij de start in Vlaanderen in november
2001. Het zeer succesvolle Q-Music heeft zich sinds
die tijd sterk ontwikkeld. Op dit moment bedraagt het
marktaandeel maar liefst 12.2% op de algemene doel-
groep 12+ en 22.2% op de Q-doelgroep 18 tot 44
jarigen.

VR 17 JUNI: Vandaag wordt bekend dat RTL en De
Telegraaf van plan zijn een samenwerkingsverband
aan te gaan, waardoor Telegraaf journalisten Fiona
Hering en John van den Heuvel een eigen pro-
gramma krijgen bij RTL. De televisieformule wordt
doorgetrokken in de krant, waardoor beide media el-
kaar hopen te versterken.Van den Heuvel krijgt, als de
samenwerking doorgaat, een misdaadprogramma en
Hering een show over lifestyle. Beide partijen hopen
de nieuwe programma’s in het nieuwe televisie-
seizoen vanaf september in de programmering op te
nemen. Over namen van de joint venture of de pro-
gramma’s is nog niets duidelijk.

ZA 18 JUNI: Mooie samenwerking tussen publieke
NCRV en commerciële RTL middels het uitbrengen
van een gezamenlijk persbericht: Actrice/presentatrice/
journaliste Daphne Bunskoek stapt over van de NCRV
naar RTL Nederland. Met ingang van het nieuwe
seizoen zal zij de presentatie van ‘RTL Boulevard’ op
zich nemen. Daarnaast zal zij een aantal informa-
tieve producties gaan maken en een bijdrage leve-

ren aan ‘Yorin
Travel’. In de
komende week
worden door
de betrokke-
nen nadere af-
spraken ge-
maakt over de
afronding van
de presenta-
tieactiviteiten
van Daphne
(foto) voor de
NCRV. Daphne Bunskoek: “Ik kijk met plezier en trots
terug op mijn tijd bij de NCRV en ik verheug me op
mijn nieuwe uitdagingen bij RTL Nederland.” Coen
Abbenhuis, Algemeen Directeur NCRV: “We hebben
met veel plezier met Daphne samengewerkt en zul-
len haar zeker missen. Wij gunnen haar de unieke
kans, die RTL haar heeft aangeboden.” Wim ter Laak,
Programmaleider RTL 4: “We hebben respect voor
de wijze waarop de NCRV Daphne in staat stelt om
haar carrière elders uit te bouwen. We zijn blij dat we
een talent als Daphne aan ons hebben kunnen bin-
den. Iedereen kijkt met veel enthousiasme uit naar
haar komst bij RTL.”

MA 20 JUNI: Niet alleen Bridget Maasland wordt het
gezicht van de nieuwe reeks ‘Big Brother’, maar ook
radiodeejay Ruud de Wild (foto) levert vanaf septem-
ber zijn bijdrage. De Wild blijft wel gewoon zijn pro-
gramma presenteren bij Radio 538, niet toevallig
sinds juni ook een onderdeel van de onderneming
Talpa van John de Mol. Ruud de Wild zegt blij te zijn
dat het programma terugkeert naar de oorspronke-
lijke formule. Dat werkt volgens hem het best. De

doorslaggevende rol om het
programma te gaan presente-
ren was voor hem de aanwe-
zigheid van Bridget Maasland
als presentatrice en Ernst-Paul
Hasselbach als eindredacteur.
De vijfde reeks van ’Big
Brother’ maakt, na een afwe-
zigheid van twee jaar, vanaf
september zijn rentree op
Talpa.

DI 21 JUNI: Sinds 1 mei vorig jaar, de datum dat  de
finale van ‘Idols 2’ in ons land plaatsvond, was het op
zaterdagavond even niet stil op straat. Maar komend
najaar zit Nederland weer ‘met de natte haartjes’ op
de bank om de afvalrace van buurmeisje of -jongen
tot het ultieme popidool opnieuw mee te beleven:
‘Idols’ keert terug op de televisie. En deze nieuwe
reeks, de derde in Nederland, wordt gepresenteerd
door een geheel nieuw duo: Chantal Janzen en
Martijn Krabbé. ‘Idols 3’ wordt van het begin tot het
eind meer een duo presentatie dan de afgelopen
twee seizoenen. De opnames voor de nieuwe reeks
gaan eind van de zomer van start.

ZO 26 JUNI: Vandaag presenteerde Ivo Niehe vanuit
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de Koninklijke Schouwburg in Den Haag een bijzon-
dere aflevering van de TROS TV SHOW. Het pro-
gramma stond geheel in het teken van 50 jaar Unicef.
In aanwezigheid van Koningin Beatrix, al 25 jaar
beschermvrouwe van Unicef Nederland, eerden pro-
minente gasten uit binnen- en buitenland het werk
van Unicef op een persoonlijke manier. Vele vrien-
den en ambassadeurs van Unicef, waaronder Sir
Roger Moore, Paul van Vliet en Monique van de
Ven gaven uiting aan hun emotionele band met
kinderen wereldwijd. Onder meer Shakira, Carel
Kraayenhof, Trijntje Oosterhuis, de Wereldband, de
internationale theatergroep Stomp en Mini en Maxi
gaven een speciaal op het thema toegesneden op-
treden. Ivo Niehe (foto)

praatte in zijn pro-
gramma met vele gas-
ten over hun persoon-
lijke betrokkenheid bij
het werk voor de kinde-
ren. Er werd teruggeblikt
op 50 jaar resultaat, zo-
als het groeiend aantal
kinderen dat wereldwijd
weer naar school kan
gaan, het uitbannen van dodelijke ziektes als pok-
ken, maar ook de recente hulp na de Tsunami. Aan
het einde van het programma speelde het 25-jarig
regeringsjubileum van koningin Beatrix een belang-
rijke rol. Honderden Unicef-vrijwilligers en kinderen
hadden de afgelopen maanden actie gevoerd voor
een speciaal door de Koningin uitgekozen onderwijs-
project in Tanzania. Het resultaat werd aan Hare
Majesteit overhandigd.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

Prachtig format
Eens het zakelijk praatstation KBIS is recentelijk twee
maanden niet te beluisteren geweest. In de tussen-
liggende tijd is de zender van 1 kW naar 25 kW ge-
bracht en werd er een nieuwe zendmast gebouwd in
Lewisville waardoor het signaal van het station nu
ook ontvangen kan worden in de belangrijke radio-
markt Dallas-Fort Worth. Op korte termijn zal het ver-
mogen trouwens verder worden omhoog gebracht
tot 35 kW. Het station is ook van naam veranderd en
wel naar ‘Magic 1160’ en draait totaal op songs uit
de stal van Tamla Motown, waarbij de muziekperiode
1960-1999 wordt gehanteerd. De eerste weken wa-
ren er met opzet geen commercials te horen en er
kan, qua sound, zondermeer gesproken worden van
het meest snelle station dat er in het ontvangstgebied
is.

Ontslagen bij WCBS
Begin juni werden de deejays en programmadirecteur

van WCBS FM, het gouwe ouwe station, op de hoogte
gesteld van het gegeven dat men met onmiddellijke
ingang was ontslagen en men de volgende dag niet
meer hoefde terug te komen. Reden was dat de eige-
naar van het station, Infinity Broadcasting, had be-
sloten het format totaal om te gooien en in de toe-
komst ‘Jack FM’ te hanteren. Dit is een format waarbij
telkens 25 hits uit de jaren zeventig, tachtig en ne-
gentig non-stop voorbij komen. In de toekomst geen
nieuws, weer en verkeersinformatie meer, alleen
muziek en reclame. Harry Harrison, één van de popu-
lairste deejays van New York in de afgelopen decen-
nia, maakte drie maanden geleden de terugkeer naar
het station, nadat hij in 2003 voorgoed afscheid had
genomen. Ook het gouwe ouwe station in Chicago in
eigendom van Infinity, zal het nieuwe format hante-
ren.

RENE BURKSEN EN JAN HENDRIK KRUIDENIER

Nog eens twee jaren
De Britse kijker zal zeker tot midden het jaar 2007
kunnen genieten van de avonturen in het Big
Brotherhuis. Channel 4 sloot recentelijk een contract
af voor nog twee nieuwe reeksen waardoor EndeMol
alvast zeker is dat ‘Big Brother’ tot in de zomer van
2007 op het Britse scherm blijft.
Julian Bellamy, hoofd entertain-
ment bij Channel 4, is gelukkig
met het verlengen van het hui-
dige contract. ‘Big Brother’ is een
vaste waarde geworden in het
zomerschema van de zender en wordt bovendien
ook druk bekeken.

Samenwerking brengt misschien meer op
Stations in Schotland die elkaar normaal als concur-
renten op het gebied van radioreclame, hebben de
handen ineengeslagen om te komen tot meer be-
langrijke nationale reclamecontracten. De directie
van Real Radio Scotland Sales heeft de directies
van respectievelijk Radio Clyde, Radio Forth, Beat
106, Radio Kingdom en Saga uitgenodigd om de
krachten te kunnen bundelen. Op die manier hoopt
met de grote adverteerders over de noordelijke grens
van Engeland richting Schotland te kunnen trekken.
Tot nu toe bleek het heel moeilijk voor de indivi-
duele stations om de grote adverteerders, die wel
volop in de Engelse radiomarkt adverteren, te inte-
resseren voor speciale campagnes op de Schotse
radio. Via de samenwerking denkt men een breder
beeld te kunnen schetsen van de Schotse radiomarkt
en wil men ook van de zijde van de potentiële adver-
teerders een reden zien waarom men tot nu toe niet
tot adverteren in Schotland is overgegaan. Men hoopt
tegen het einde van het eerste kwartaal van 2006
serieuze resultaten te kunnen boeken, mede daar
adverteren op radiogebied ook ver vooruit wordt ge-



14

boekt.

United Biscuit Radio heeft zoveelste opvolger
Voor de echte verzamelaar van radioprogramma’s
dan wel jingles was het in het begin van de jaren
zeventig een genoegen iets te scoren wat betrekking
had op de speciale programma’s van UBN, een kabel-
radiostation dat alleen intern via een soort van draad-
omroep was te ontvangen in de diverse fabrieken
van United Biscuit in Groot-Brittannië. Een eigen
heerlijk radiostation waarbij goede presentatoren en
een uitstekend jinglepakket gemixt met vrolijke mu-
ziek de medewerkers binnen de fabriek naar hoge
resultaten dienden te leiden. UBN is al jaren nostal-
gie en zie daar, 35 jaar later, besluit de directie van
het bankketen HSBC, een soort-
gelijk project op te zetten. Men
heeft de afgelopen maanden
geëxperimenteerd met een radiostation dat was te
ontvangen in 50 van de 400 grotere kantoren in
Groot-Brittannië. Men heeft, na dit succesvolle ex-
periment, besloten dat al die kantoren aansluiting
krijgen.

Naamgeving
Het project krijgt de naam ‘HSBC Live’ mee, waarbij
de programma’s worden verzorgd vanuit de Immedia’s
Berkshire Studio, vanwaar nieuws, muziek, sport en
uiteraard informatie over allerlei bankzaken die bin-
nen HSBC gedaan kunnen worden, worden uitge-
zonden in een totaalprogramma. Bruno Brookes,
eindverantwoordelijke voor de productiemaatschap-
pij en tevens voormalig BBC Radio 1 deejay, stelt
dat tijdens de proefperiode is bewezen dat het live
programma zowel de klant als het personeel heel
duidelijk informeert maar ook amuseert.

HANS KNOT

Medio de maand mei kwam Big L ofwel Radio
London na 38 jaar van afwezigheid terug in de

ether. Dit keer niet als zeezender maar legaal via
een studio in Frinton on Sea, de satelliet en de
middengolf 1395 kHz. Dit laatste via een officiële
licentie in Nederland.  Sir Cliff Richard zat in het
openingsprogramma dat overigens onofficieel een
half uur eerder dan aangekondigd begon. De eerste
plaat, die destijds in 1964 tijdens de officiële ope-
ning van Big L werd gedraaid was een plaat van
Cliff. Vandaar dat hij wellicht nu ook de officiële
opening wilde verrichten.

Ik spreek voor mezelf als ik zeg dat ik het nieuwe Big
L een prima station vind. Derhalve ook mijn compli-
menten aan Ray Anderson en zijn collega’s. Die com-
plimenten gelden niet voor de technici van de
Nozema, die kans zagen om tijdens het openings-
programma de zender uit de lucht te krijgen en ver-

volgens deze voor ruim 24 uur stil te houden. Meteen
bij de start van het nieuwe station kwamen er zowel
positieve als negatieve berichten over Big L. Dit
vooral in Britse Anorak nieuwsgroepen:

Men maakt zich bijvoorbeeld ongerust over het feit
dat er zich niet meteen honderden adverteerders
staan te verdringen bij het reclamebureau van het
station om zendtijd in te kopen. Diverse azijnpissers
denken serieus dat Ray Anderson alleen maar plaat-
jes gaat draaien op het station. En zich niet zou
bekommeren om de acquisitie van reclamespots. Op
dit moment, half juni, draaien er twee reclamespots
en Ray Anderson heeft contact opgenomen met de
firma Simrek, ofwel de eigenaar Hendrik van
Nellesteijn. Hij produceert reclamespots en is als
acquisiteur aangesteld voor Nederland. Ik denk dat
we met een gerust hart de komende maanden kun-
nen afwachten.

Wat verwachten de fans van de  hernieuwde start
anno 2005? Dat ze overleden deejays gaan opgra-
ven? We zijn inmiddels 38 jaar verder. De Radio
London uit de zestiger jaren was een zogenaamd
vooruitstrevend Top 40 station, waarbij gebruik werd
gemaakt van een ‘voorspellende hitlijst’. Godzijdank
begaat Ray nu niet de fout om ook een soortgelijk
station in de ether te brengen. De narigheid, op en-
kele artiesten van tegenwoordig na, zou je meteen
de radio uitdoen zetten. Ray  en zijn team draaien
gelukkig ook het wat onbekendere werk uit de jaren
60 en 70 van de vorige eeuw. Dat mag ook wel, want
sommige artiesten, zoals bijvoorbeeld Dave Berry,
die we alleen via de gouwe ouwe kennen van het
nummer ‘This Strange Effect’, heeft schitterende num-
mers opgenomen en ook een aantal songs van an-
dere artiesten gecoverd.  Daar is toch niks mis mee?
Laatst kwam ik er achter dat op de dubbel CD ‘50
tracks, Rare & Obscure’ bijvoorbeeld The Moody Blues
het nummer ‘Time is on my side’ van The Rolling
Stones coverden. Nooit eerder gehoord! Leuk. Radio
London mag wat mij betreft dat soort tracks ook wel
eens draaien en als heel klein puntje van opbou-
wende kritiek wil ik dit Ray Anderson bij deze onder
zijn aandacht brengen.

De deejays moeten zich nog ontwikkelen: Ian Damon
(foto) is al een tijdje uit het vak
en je kan niet verwachten dat
de man acuut zijn routine
weer terug heeft. Bovendien
kan je niet verwachten dat in
nauwelijks een maand tijd
een station zich kan bewij-
zen. DJ’s hebben geen per-
soonlijkheid wauwelt men.
Iemand schreef in de nieuws-
groep: ‘Niemand zei tegen
Kenny Everett: ‘Ontwikkel je
persoonlijkheid op deze ma-
nier, maar men gaf hem de
vrijheid zichzelf te ontwikke-
len.’ Je moet de luisteraar
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aanmoedigen het
station leuk te vin-
den. Je moet de
luisteraar een
beetje prikkelen,
je moet ze bij het
station betrekken,
zo in de sfeer van:
’Over enkele minu-
ten laat ik een bril-
jant nummer ho-
ren van die en die
artiest’. Over een
ding waren de
‘schrijvers’ dan wel
‘klagers’ in de
n i e u w s g r o e p e n
het eens: deejay
Mike Reid (foto) is
absoluut een top-
per.

Paul de Haan ver-
woordde het heel
goed door te
schrijven: ‘Big L is
een fantastisch
station, de
deejays moeten
hun persoonlijk-
heid ontwikkelen
bij dit station, maar je moet ze tijd geven. Denk er-
aan dat Big L in 1965 ongeveer 6 maanden nodig
had om zijn eigen stijl te ontwikkelen. Je kan het de
deejays niet kwalijk nemen dat ze op dezelfde ma-
nier omgaan met 40 jaar oude jingles zoals Ray
Anderson dat doet en we mogen ook niet neerkijken
op Ian Damond. De man is nu begin ‘zestig’ en hij
heeft zijn vak al jaren niet meer uitgeoefend. De
juffrouw die het ontbijtprogramma presenteert ont-
wikkelt zich ook al in positieve zin’. Aldus Paul de
Haan.

Ik ben het voor de volle 100% met hem eens. Terecht
zegt Paul ook dat je Classic Gold eens moet vergelij-
ken met Big L en vooral Tony Blackburn, een goede
stem maar de presentatie is om in slaap te vallen…
En altijd dezelfde hits draaien. ‘Mr. Tambourine Man’
van The Byrds, vooral niets anders pakken van deze
formatie, stel je voor dat de luisteraars het niet ken-
nen. Altijd ‘Nights in white satin’ van The Moody
Blues, nooit eens een live versie pakken die overi-
gens ook op cd verkrijgbaar is. The Moody’s hebben
diverse LP’s gemaakt en toch altijd teruggrijpen op
hetzelfde. Ja, zei eens een deejay tegen mij: ‘De
mensen willen altijd hetzelfde horen. Als ze naar de
Chinees gaan, bestellen zo ook altijd Babi Pangang.’
Ik betwijfel het. Oké, ik weet dat hele volksstammen
gek zijn op Heineken Bier, maar dat komt omdat ze
alle andere soorten gewoon niet kennen. Een soort
angst voor het onbekende denk ik.

ROB OLTHOF

Met interesse je Knot Radio Report gelezen en
als oude Radio London fan uit de zestiger jaren

geniet ik nog steeds van mijn favoriete London pro-
gramma’s, die ik op CD heb laten zetten zoals twee
Lorne King Shows uit 1967 en vele anderen. Het
zogenaamde ‘nieuwe Radio London’ kan mij dan
ook absoluut niet bekoren. Het heeft geen sfeer en
het heeft niet de uitstraling die de oude Big L wel
had. Bovendien ben ik het me je eens: er wordt te-
genwoordig zoveel slechte muziek gemaakt, want
iedereen die een beetje kan klungelen op een com-
puter en met geluidssnufjes werkt, kan muziek ma-
ken. In de zestiger jaren had je nog het ouderwetse
handwerk dus enorme orkestraties op platen van be-
paalde popgroepen. Denk daarbij maar de
Marmalade, Dozy, Beaky, Mick and Tich, Tremeloes,
Scott Walker, Walker Brothers, zelfs tot de ballade-
zangers zoals Matt Monro, Elvis Presley, Cliff Richard,
Jim Reeves, Eddy Arnold. Achter die orkestraties za-
ten tientallen beroepsmuzikanten. Goed, de
mellotron, de voorloper van de synthesizer, werd voor
het eerst gebruikt door Manfred Mann. Dit in het
nummer ‘Just like a woman’ in 1966 en de Moody
Blues gingen daar ook mee aan de gang in 1967
maar moesten toch werken met het grote orkest van
Peter Knight op het meesterwerk ‘Days of future
passed’, waarvan zo’n 5 miljoen exemplaren verkocht
zijn in de loop der jaren.

Bovendien moet ik zeggen dat het oude Radio
London plaats had voor alle soorten muziek van bij-
voorbeeld  van Chet Atkins ‘Axety Axe’, een mooi
instrumentaal werk, tot ook echte smartlappen zoals
de Ierse plaat ‘Five little fingers’ van Frankie Mc.Bride.
En ook toch heel ontroerende songs  als bijvoor-
beeld ‘The River’ van Ken Dodd. Dat waren com-
plete drama’s op de plaat, maar wel met sfeer die de
mensen aanspraken omdat er toch recht uit het hart
gemusiceerd werd door zangers, die heel hard had-
den moeten vechten om succes te krijgen. Kijk bij-
voorbeeld naar Val Doonican, die op zijn achten-
dertigste pas bekend werd in 1964 met het nummer
‘Walk tall’. Neem
E n g e l b e r t
Humperdinck die
zes jaren hard
moest knokken
om succes te krij-
gen voordat
‘Release me’
kwam. En dankzij
de oude Radio
London, die zijn
n u m m e r
’ D o m m a g e
Dommage’, de
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Knokke-Festival song, zelfs op de Radio London Fab
Forty liet verschijnen.

Heden ten dage is zoiets ondenkbaar. Een ander voor-
beeld is het Deram label dat nieuw talent een kans
gaf. Maar doordat iedereen nu maar CD’s kan uit-
brengen en alles van het Internet af kan halen is de
muziekmarkt toch al helemaal verstoord geworden.
Vroeger was dat anders. Bepaalde songs waren echt
technische hoogstandjes waar vaak wel uren aan ge-
sleuteld werd in de studio. Vaak onder invloed van
LSD en andere middelen. Kijk maar naar Jefferson
Airplane, een complete drugs- en drankgroep maar
wel met zeer leuke muziek zoals het nummer ‘White
Rabbit’. Daar ging iets van uit. En dan hebben we
nog niet over de Beatles en de Rolling Stones. Het
was  toen een sensatie als die een nieuwe plaat uit-
brachten, die iedereen direct moest hebben! Boven-
dien bleven er in die tijd, vooral in de zomer van
1967, steeds nieuwe muziekstromingen opkomen en
nu is alles zo dood als een pier. Af en toe een uit-
schietertje maar na een paar platen zijn nieuwe ar-
tiesten alweer helemaal vergeten.Terwijl onze oude
helden hun aanhang behielden en nu nog steeds
behouden hebben! The Shadows zijn hier een dui-
delijk voorbeeld van.met hun laatste DVD op de DVD
Top 30 zelfs nog een elfde plaats gehaald in 2005!

Ik denk dan ook niet dat deze nieuwe Radio London
het bijna drie jaar zal uithouden, zoals haar voorgan-
ger Wonderful Radio London.

BERT BOSSINK

Welkom in deze aflevering van media-, muziek-
en andere herinneringen, waarin we dit keer

terugkeren naar het jaar 1976 en tevens een gast-
schrijver hebben uit Dordrecht, die een deel van het
verhaal voor zijn rekening zal nemen. Heden ten dage
loopt iedereen met Visa of andere betaalpasjes rond
in de portemonnee, waarbij door de diverse onderne-
mingen driftig aan de weg wordt getimmerd om de
meeste klanten te scoren. In 1976 was deze vorm van
elektronisch betalen nog helemaal niet ter sprake.
Nee, het was zelfs zo dat er een andere vorm van
‘kunnen betalen’ nog populair gemaakt diende te
worden onder het publiek van ´De Postgiro´, de finan-
ciële organisatie met veruit de meeste klanten in Ne-
derland, en onderdeel van de PTT. Men wilde de
betaalkaart, een vorm van betaling waarbij de kaart
werd overgedragen aan ´de verkoper´ met vertoning
van betaalpasje als betaalmiddel, gedegen aan de
man brengen. Tal van toen bekende Nederlanders
werden toen in pagina grote artikelen in de diverse
tijdschriften aan het woord gelaten over hun leven,
hobby en vooral het gebruik van de giro en de daarbij
behorende betaalkaart. Telkens was daarbij een vette
kop, betrekking hebbende op de betreffende persoon,

vet uitgemeten in
het artikel. Zoals
met de motorcros-
ser Gerrit Wolsink
(foto), die als
´header´ mee-
kreeg ´Voor moto-
ronderde-len is de
betaalkaart makke-
lijk´. De man ver-
antwoordelijk voor
de advertenties
van de Postgiro
had slim inge-
speeld op haar
doelgroep want
het leek er net op
dat de pagina vul-
lende advertentie
onderdeel was
van het journalistieke gedeelte van betreffende tijd-
schriften.

In Nederland was een paar jaar eerder, in 1971, de
eerste McDonald geopend waar we destijds nog op
kleinschalige manier, al dan niet, konden genieten
van het Amerikaanse fast food. Via de Nederlands-
talige uitzendingen van Radio Noordzee kregen we
via de 220 meter al te horen waar in Nederland het
mogelijk was een hamburger of een andere Ameri-
kaans preparaat te nuttigen. Deejays van het station
werden zelfs uitgenodigd om een nieuwe winkel te
openen. Een paar jaar later had het grote McDonald
concern zich nog verder op de wereld uitgebreid en
ook anderen maakten dankbaar gebruik van het
nieuwe product, dat ze zelf ook wel in een speciaal
jasje konden bereiden. In Hong Kong bijvoorbeeld –
dat op dat moment nog jaren verwijderd was van de
opslokking door China, waren vele Chinese restaura-
teurs uitgewaaid over de Westerse wereld en diende
dus ook het oosterse volk aan een westers product
gebracht te worden. Je kan dit op diverse manieren
doen maar in 1976 leek het de eigenaren van een
nieuw hamburgerrestaurant, een product dat na de
Tweede Wereldoorlog vanuit Duitsland was overge-
waaid naar Amerika, het een goede manier het
product ‘op het water’ te brengen. Een bootje be-
mand met twee mannen en een enorm hoge whopper

kabbelde
door de
w a t e r e n
in het
d i c h t b e -
v o l k t e
H o n g
K o n g .
(foto)

P o l i t i e k
g e z i e n
was voor-
al Amster-
dam in
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nood. Een redelijk links gerichte gemeenteraad
kwam danig in de problemen. Eerder in 1975 had
de PSP al aangegeven niet langer deel te willen
uitmaken, nadat ze het totaal oneens waren met
de Metroplannen van de Gemeenteraad. Eind no-
vember 1975 waren er duidelijke problemen waar-
neembaar tussen PPR-lid Van Duijn en de rest van
de Gemeenteraad. Met wantrouwen was Roel van
Duijn destijds binnengehaald als lid, mede van-
wege zijn voorname aanwezigheid binnen de
PROVO en Kabouterbeweging in de jaren zestig.
Op allerlei fronten ontstond er onenigheid over het
progressief akkoord hetgeen binnen de zalen van
de gemeente als wel breeduit in de geschreven
pers werd uitgevochten. Al het gekonkel leidde er
toe dat op 12 januari 1976 niet alleen Roel van
Duijn opstapte als lid van de raad maar dat ook Han Lammers, als
vorm van protest wegens de strijd die tegen Van Duijn was ge-
voerd, zijn lidmaatschap opzegde. Via een stemming werden minder
linkse leden binnengehaald als opvolgers, te weten de VVD’er
Goekoop en Van der Eyden (CDA), die tot nieuwe wethouders
werden benoemd.

In België maakte het wekelijkse muziekblad voor jongeren, Joepie,
de resultaten van een poll bekend waar in diverse categorieën
onderverdeeld, de populariteit werd bepaald en gepubliceerd. De
Belgische kijkers hadden klaarblijkelijk in het jaar 1975 niet zoveel
op het gebied van pop via de televisie voorgeschoteld gekregen
want men riep ‘AVRO’s Top Pop’ uit als favoriet televisieprogramma.
In de categorie ‘Favoriete presentator op TV’ werd dan ook Ad
Visser, die Top Pop in die tijd presenteerde, als de absolute num-
mer 1 verkozen. In de soortgelijke categorie maar dan gericht op
de radio, werd onze landgenoot Stan Haag tot de nummer 1
verkozen. En legaal of illegaal maakte niets uit bij de samenstel-
lers van de Poll want ‘De Mi Amigo Top 50’, die wekelijks vanuit
internationale wateren werd uitgezonden, werd uitgeroepen tot
het populairste programma van België.

In China was er staatsrouw toen op 78-jarige leeftijd op de 8ste
dag van het Wereldse Nieuwe jaar Tsjoe en Lai als gevolg van
kanker kwam te overlijden. Sinds de Stichting van de Chinese
Volksrepubliek in 1949 was hij als premier actief en staat alom nog
steeds bekend als de politicus die er ook voor zorgde dat er duide-
lijke en open contacten kwamen met het Westen en er meer geld
kon worden binnengehaald middels het verspreiden van China’s
exportmiddelen over grote delen van de wereld. De stoffelijke
resten van Tsjoe en Lai werden trouwens – zoals hijzelf had ge-
wenst – over China uitgestrooid.

Nederland mocht in 1976, nadat het nummer ‘Ding a dong’ van de
groep Teach Inn namens Nederland een jaar eerder in Stockholm
als absolute winnaar was verkozen, de organisatie in handen ne-
men van het Eurovisie Songfestival. Erg vroeg in het jaar, al op 3
april, werd het 21ste Eurovisiefestival gehouden in Den Haag. Als
winnaar kwam uit de bus de formatie ‘Brotherhood of Man’ (foto).

Een heel dun bevolkt land was in 1976 het ministaatje ‘Sealand’
waarvan niet bekend is door hoeveel mensen het bewoond was
dat jaar. In de zestiger jaren was dit ministaatje opgericht op een
voormalig platform van de Britse marine – dat in de Tweede We-
reldoorlog was gebouwd om de bemanning de kans te geven
vroegtijdig de Duitse vijandelijke vliegtuigen te kunnen observe-
ren en uit te schakelen. In de mid vijftiger jaren werden de diverse
platforms door de Britse overheid verlaten. Een tweede leven kre-

gen ze middels het ge-
bruik door organisaties,
die een radiostation
runden buiten de Britse
wetgeving om. Voor-
beelden van stations
die gebruik maakten
van deze forten, waren
KING Radio, Invicta Ra-
dio, Radio City, Radio
390, Radio Essex en
BBMS. Deze twee laat-
ste stations waren ei-
gendom van Roy Bates,
die voor de Britse over-
heid voornaam had ge-

diend in Italië. Na de closedown van de
zeezenders, na de invoering van de Ma-
rine Offences Act in 1967, besloot Roy
tezamen met zijn vrouw Joan en an-
dere familieleden, één van de forten in
de Noordzee, Rough Sands, te bezet-
ten en onafhankelijk te verklaren als
‘The Principality of Sealand’. Een ei-
gen vlag, eigen munten, eigen pas-
poorten en nummerplaten voor auto’s,
men wilde duidelijk een eigen identi-
teit. De jaren daarna waren er volop
geruchten over een toekomstig commer-
cieel radiostation op het fort, dat tot dan
toen nog niet voor dat doel was gebruikt.
Ook andere vormen van het maken van
geld via het nieuwe land, werden volop
mondig gemaakt in diverse interviews
in Britse en internationale media. Ray
wist om te gaan met de journalisten maar
ook met allerlei andere duistere figuren
en ook goed betrouwbare zakenlieden,
die hij ‘betrok’ bij zijn projecten en
vooral veel geld afsnoepte. In 1976 in-
troduceerde hij twee nieuwe personen
binnen zijn Prinsendom waarbij hij niet
doorhad dat dit het binnenhalen was
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vriendelijke paradijzen destijds) niets meer zouden
voorstellen. Sealand moest een superoase worden
waarbij het Fort Lauderdale eveneens in het niet zou
vallen.

Een opmerkelijk einde van de persconferentie was er
nog toen Roy bekend maakte dat Sealand naast haar
eigen munten ook eigen dollarbiljetten zou introdu-
ceren. Ze werden speciaal voor hem in Spanje ge-
drukt. Toen eenmaal de nieuwe minister van buiten-
landse zaken, Achenbach, met een koffervol van dit
betaalgoed de grens wenste over te gaan, werd hij
door de Britse politie opgepakt en verdween hij voor
drie weken in de Britse cel. Liefst 100.000 gulden, let
wel in 1976, kostte het Roy Bates om zijn minister
weer uit Britse handen te krijgen.

In Engeland kwam in de maand april Labour met
een nieuwe premier, nadat premier Wilson had aan-
gegeven dat wat hem betreft het genoeg was ge-

weest met het po-
litieke gebeuren.
Hij gaf zijn toen-
malige minister
van buitenlandse
zaken, de 64-ja-
rige James
Callaghan, de
meeste kans hem
op te volgen en
dus te gaan
resideren aan
Downing Street
10. De Labour-
fractie in het La-
ger Huis was het
niet unaniem met
de keuze van
James eens en er
dienden liefst drie
stemronden te ko-
men om Callag-
han de absolute
meerderheid te
geven. De linkse

minister van Arbeid, Foot, die tot in de laatste ronde
met de nieuwe premier op de positie streed, werd
uiteindelijk tot vice-premier benoemd.

Gelijk aan het jaar 2005 was het voor PSV uit Eind-
hoven zo dat men op weg naar de top in Europa het
eveneens tot een halve finale haalde. In die tijd
ging de strijd nog om de Europa Cup 1. Men streed
in de halve finale tegen het Franse St. Etienne waar-
bij de eerste wedstrijd in Frankrijk met 1-0 door PSV
was verloren. Men maakte de borst nat om het var-
kentje in Eindhoven even te wassen, maar ook daar
bleken de Fransen de sterksten door andermaal één
keer te scoren en daardoor PSV uit de finale te hou-
den; een finale die later door Bayern München zou
worden gewonnen. Een geluk voor PSV was dat men
een maand later alsnog een prijs behaalde middels
andermaal de Landstitel binnen te halen, hetgeen

van één persoon die enkele jaren later een staats-
greep zou plegen in het sprookjesland.

Roy besloot ter gelegenheid van de introductie van
de nieuwe helden een heuse persconferentie te or-
ganiseren in West Cliff on Sea, in het graafschap
Kent. Ook de internationale pers diende aanwezig te
zijn want Ray had weer het één en ander te vertellen.
Zo werd er een verklaring uitgedeeld waarin Prof. Dr.
Walter Leissner van de Universität van Erlangen ver-
klaarde dat Sealand wel degelijk als een officiële
staat kon worden gezien: ‘Er worden steeds meer
nieuwe staatjes op de wereld opgericht, maar ook
grotere,  Israël en Bangladesh als grote voorbeelden.
Het maakt daarbij geen verschil dat het Prinsendom
Sealand op twee hoge benen rust. Zo maakt het even-
min verschil dat er op Sealand slechts een handjevol
mensen woont. Uiteindelijk telde de Zuidzeestaat
Pitcairn in 1966 ook maar 96 zielen.’ Waarachtig een
prominente steun voor Roy en Joan Bates destijds.

De twee perso-
nen, die werden
binnengehaald,
werden ook aan
de pers voorge-
steld. Allereerst
werd de in Duits-
land geboren
Achenbach voor-
gesteld als de
nieuwe minister
van buitenlandse
zaken voor de
ministaat Sea-
land. Een prach-
tige beslissing,
wetende dat de
man zeer bedre-
ven was in geld-
zaken en tevens
van een Ameri-
kaanse universi-
teit een ere-
professoraat had
gekregen vanwege zijn kundigheid in het bedrijfsle-
ven. Bijzaak was natuurlijk dat deze Achenbach geen
woord over de grens praatte en zich dus eigenlijk
alleen maar in het Duits met anderen kon verstaan.
De titel was waarschijnlijk dan ook aangekocht. Bij-
komstigheid was dat in de statuten van The
Principality of Sealand duidelijk in paragraaf 15 (1)
was aangegeven dat iedere betrokkene binnen het
project verplicht was de Engelse taal te spreken. De
tweede persoon die werd voorgesteld was Carl Wil-
helm Tebroke. Aanstelling van deze was in Duitsland
een zaakgelastigde te hebben die vloeiend vele ta-
len sprak. Ook diende het tweetal ingezet te worden
bij de nieuwe plannen van Roy Bates, die van het
eiland een staat zou maken die financieel voor de
miljonairs uit de gehele wereld aantrekkelijk zou zijn.
Ja, zelfs zo erg aantrekkelijk dat staten als Andorra,
Zwitserland en Liechtenstein (toch echte belasting-

v.l.n.r.: ‘Minister’ Achenbach, Roy Bates, Joan Bates en Carl Wilhelm Tebroke
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gebeurde op 30 mei tijdens een met 4-1 gewonnen
wedstrijd tegen Feijenoord. Ook de KNVB beker viel
in 1976 in handen van het oppermachtige PSV dat
ondermeer Van Kraaij, Dahlqvist, de Gebroeders van
der Kerkhof en Poortvliet in haar gelederen had. In
de maand november zou PSV opnieuw, maar wel
eerder in de cyclus, door St. Etienne worden uitge-
schakeld in de Europa Cup 1.

De V.O.O. maakte haar
debuut op de televisie op
21 april 1976. Ontstaan
uit de zeezender
Veronica kreeg de
Veronica Omroep Organi-
satie in 1975 een aspiran-
ten licentie hetgeen
ondermeer inhield dat
men vanaf april 1976 om
de drie weken liefst 3,5 uur
televisiezendtijd kreeg
die gevuld werd tussen
half negen en twaalf uur
in de avond. De eerste uit-
zending vond plaats 16
jaar nadat Radio Veronica
haar eerste officiële uit-
zending vanaf zee ver-
zorgde. Kosten noch
moeite waren gespaard
om, in samenwerking met
de NOS, een sfeervolle
gala-avond uit te zenden,

die gelukkig bewaard gebleven is en sinds kort in
mijn archief op DVD zichtbaar is. Het programma zat
vol met amusement met nostalgische waarde, infor-
matie en een 20 minuten durende film over de zee-
zender Veronica. Ook werd er verbinding gelegd met
de werf in Zaandam, waar op dat moment de MV
Norderney afgemeerd lag. Vandaar richtten Rob Out
en Lex Harding zich tot de nieuwe kijkers en traden
George Baker Selection en Earth and Fire, twee groe-
pen groot gemaakt door de zeezenders, op vanaf het
dek van het voormalige zendschip. Ook werd daar
een gigantisch vuurwerk ontstoken, waardoor onder-
meer de tekst ‘Veronica aan land’ in de lucht ver-
scheen.

Vanaf negen uur in de avond werd vervolgens ver-
binding gezocht met Utrecht, waar in het Congres-
centrum het voornoemde Galaprogramma werd uit-
gevoerd, waarbij de nationale en internationale ar-
tiesten zeer vakkundig werden aangekondigd door
wie anders dan Tom Collins. Vader Abraham en Mieke
zongen een nostalgisch lied over Veronica op de
woelige baren, waarbij twee mooie foto’s van de
Norderney op internationale wateren, afwisselend,
waren te zien. Foto´s die enkele weken eerder ter
beschikking waren gesteld door de sterfotograaf der
zeezenders, de uit Hamburg afkomstige Theo Dencker.

Natuurlijk dienden er ook volop nieuwe leden gewor-
ven worden en daarvoor had de PTT een extra tele-

fooncentrale geïnstalleerd in Utrecht, die bemand
werd door veertig bekende Nederlanders. In de pauze
van het Gala was er een interview te zien met Harry
van Doorn, de toenmalige minister van Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk. Verantwoordelijk
voor het respectievelijk de nek omdraaien van de
meeste zeezenders en het toekennen van een voor-
lopige uitzendlicentie aan de V.O.O. werden aan
hem enkele vragen gesteld, waarna Tineke, Lex
Harding en Will Luikinga de kijkers op de hoogte
brachten van de toekomstige programma´s op de te-
levisie. Het ging daarbij in het begin van de televisie-
periode van de V.O.O. om het programma ´Veronica
Totaal´, dat, zoals gemeld, iedere drie weken eruit
ging. Ingepakt in het totaalprogramma was er telkens
een quiz met Will Luikinga, een sportitem, een pro-
gramma voor problemen die jongeren bezig hiel-
den, het Pop Journaal, een blik in de Top 40 en
ondermeer een aantal televisieserie, waarvan de
absolute topper destijds ´Starsky and Hutch´ zou wor-
den. Het informatiedeel werd afgesloten met een
speciale wens die was ingesproken door Wolfman
Jack, die destijds in Nederland gehoord kon worden
via zijn populaire shows op AFN.  In het tweede deel
van de show mochten we ondermeer genieten van
typische Veronica artiesten, die veel vanaf zee de
ether in waren geslingerd: Silver Convention, Maggie
Mc Neal, Marianne Rosenberg en vele anderen.

Goed nadenkend besef ik me dat slechts twee jaren
later, in 1978, ik mijn eerste home videorecorder zou
aanschaffen die het type VHS zou kunnen gebrui-
ken. Daarvoor maakte ik zakelijk gebruik van een Sony
CV en Sony AV recorder – puur om onderzoeksop-
namen vast te leggen. Kostbare zaken waarbij nog
niet werd stilgestaan of het registreren via videotapes
in de toekomst ook voor huiselijk gebruik geschikt
zouden zijn. Nee, we hielden het bij opnamen van
beeld via onze zo vertrouwde smalfilms. Resultaat is
dat inmiddels al jaren lang een tweetal dozen vol
met 8 mm films in een kast staan opgesteld om over-
gezet te worden op video. Zouden we het niet direct
over kunnen zetten op DVD? Het grote probleem is

Harry van Doorn

Silver Convention
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echter dat het
onderwerp ‘tijd’
dan weer direct
om de hoek komt
kijken in Huize
Knot. Maar in
1976 wilden we
optimaal genie-
ten van de mo-
gelijkheden van
smalfilm het-
geen we deden
met een echte
Sankyo filmca-
mera en tevens
een projector
van hetzelfde

merk, die ons optimale mogelijkheden boden om
datgene ons lief was toe te vertrouwen aan de film-
camera. De daaraan voorafgaande jaren was er erg
veel research gedaan aan het optimaliseren van het
geluid dat tegelijkertijd met de beelden kon worden
opgenomen via een externe microfoon. Daarvoor
kwam vaak het storende geluid van de motor van de
camera mee, als weer enkele beelden werden vast-
gelegd, hetgeen een onrealistische weergave gaf
van het geluid dat we echt wilden registreren. Verbe-
terd was de betreffende camera zeker, ondanks dat
deze zelfs twee in plaats van één motor had. En het
mooie is dat ik nog steeds de advertentie heb waarop
ik destijds de beslissing nam een dergelijke camera
aan te schaffen. Edoch, de toekomst vloog aan ons
voorbij en een paar jaren later was een heuse
Betamax camera de baas in huis geworden voor re-
gistratie van home video.

In Italië werd in het noord oosten het stadje Buia
internationaal op de kaart gezet middels een tra-
gisch gebeuren. Een aantal aardschokken vond op 6
mei in 1976 plaats, waarbij 925 mensen de dood
vonden en tevens duizenden mensen in verschil-
lende ziekenhuizen in de omgeving dienden te wor-
den opgenomen. De bevingen
hadden een kracht 7 op de schaal
van Richter en de uitlopers van
de schokken werden zelfs in Bel-
gië en zuid Nederland gevoeld.
In totaal werden er ruim 150.000
mensen dakloos door de bevin-
gen.

Eén van de regelmatige lezers
van mijn artikelen is Rob Bos-
man Jansen uit Dordrecht en af
en toe stuurt hij een mijmering
aan het verleden in, die ik van
harte verwerk. Dit keer zat hij
oude opnamen van zeezenders
te beluisteren en kwam de vol-
gende herinnering aan 1976
boven: ‘Ik weet niet of ik het vol-
gende wel eens aan je heb ver-
teld, het gaat over Radio Noord-

zee dan wel RNI. De zeezender hebben we het dan
over en ik weet nog dat in 1976 er een reportage over
op de televisie was met als onderwerp het gegeven
dat de MEBO II, het voormalige zendschip van RNI,
nog steeds aan de ketting lag in de haven van
Slikkerveer. In augustus van dat jaar besloot ik met de
auto wat te gaan toeren en op zoek te gaan naar de
werf van Groot en Van Vliet, waar de MEBO II lag.
Vanuit mijn woonplaats Dordrecht is het niet zo ver
en ik had de plek dan ook vrij snel gevonden. Ik reed
er een paar keer langs en vanaf de dijk was de MEBO
II niet direct te zien, alleen kon je de mast, tussen de
vele bedrijfshallen, zien.

Uiteraard was er bij de ingang van de werf een por-
tiersloge. Dit om ongewenst bezoek tegen te kunnen
te houden en andere personen toe te laten. In de
loge was op die zondag een portier aanwezig en
samen met een vriend, die bij me was, liepen we
naar de man toe en maakten we met hem een praatje
over de MEBO II, die daar lag. Ik was van mening dat
hij ons nooit toestemming zou geven aan boord te
gaan. Tot mijn grote verbazing stemde hij echter
toe. Hij zei wel, dat mochten we problemen krijgen,
dat hij ons officieel niet aan de poort had gezien.
Dus wij liepen richting het zendschip en ik was zelf
heel zenuwachtig. Eerder had ik de beide MEBO
schepen niet in het echt gezien. We zijn die dag ook
niet aan boord geweest. Bovendien hebben we nie-
mand gezien maar hoorden wel het geluid van de
generatoren. Na een kwartier zijn we teruggelopen
naar de portier en hebben hem bedankt.

Omdat ik in eerste instantie dacht dat we toch niet
aan boord mochten komen vergat ik ook gewoon mijn
fototoestel mee te nemen en die lag dus nog in de
auto. Na zo vele jaren herinner ik het me allemaal
nog erg goed. Aan dezelfde dijk was ook een pontje,
een soort van voetveer, Daarmee ben ik later nog wel
eens heen en weer gevaren en dan zag je beide
schepen, die inmiddels in de haven lagen, in de
verte liggen. Toen vervolgens de schepen in 1977

De Angela en MEBO II
in Slikkerveer
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aan de Parkkade in Rotterdam lagen kon ik er door
omstandigheden niet heen gaan.

Jaren later sprak ik via mijn werk een man die via zijn
baas nog werkzaamheden had verricht aan het zend-
schip. Hij werkte als scheepsschoonmaker classificeer-
der en hij vertelde mij, toen ik hem toevallig het een
en ander over zeezenders had verteld, dat hij nog
wist dat hij de schepen moest schoonspuiten. De
MEBO II ging met de onderkant op de helling en met
hoge druk werd het water gespoten. Hierbij bleek al
snel dat op enkele plekken het water dwars door de
platen heen spoot. Het was daar te dun geworden.
Door op die plekken nieuwe stalenplaten te lassen
werd het schip weer snel waterdicht gemaakt. Overi-
gens bestaat de werf  De Groot en Van Vliet al jaren
niet meer.’

Dank dus aan Rob voor zijn onderdeel van deze afle-
vering.

Nu we het toch over radio hebben is het een
hele kleine stap naar de televisie in 1976.
Zoals al decennia lang het geval is zijn er
altijd voor- en tegenstanders van het aan-
bod van radio en/of televisie. Zo vond ik een
ingezonden brief terug uit november 1976
van A. van der Berk uit Eindhoven die op
een gedegen manier tegen het gebodene
van zich af wenste te schrijven: ´Het televisie-
kijkend publiek is het gelul van de buis spuug-
zat. Vandaar dat het gros afstemt op TROS
en AVRO, die hun avonden niet vullen met
geleuter, doch met uitstekende amusements-
programma´s en bovendien hun avonden slui-
ten met een goede actualiteiten rubriek,
welke niet vol propaganda en hersenspoe-
ling zit zoals bij de VARA en de VPRO. TROS
en AVRO zijn volgens mij neutrale instellin-
gen opdat de kijkers zelf hun mening kunnen
vormen. Het zou dan ook in de strijd met de grondwet
van onze democratie zijn als wij de omroepen dwin-
gen kleur te bekennen, want daarvoor hebben we de
politieke partijen. Alleen de VPRO en de VARA ma-
ken de andere omroepen zwart. Waarom al die bra-
nie van die twee linkse omroepen? Omdat de TROS
in tien jaar groter is geworden dan zij in vijftig jaar?
De socialisten kunnen blijkbaar slecht tegen hun ver-
lies.’

Schakelend over het enorme aanbod aan televisie-
programma’s dat ons heden ten dage via kabel dan
wel schotel wordt aangeboden, kwam ik een paar
weken geleden terecht in een korte flits bij ‘Man about
the house’ ofwel de Nederlandse vertaling ‘Man over
de vloer’. Een serie die vroeger, in de begin jaren
zeventig een enorme dijenkletser was vanwege de
vooral voorspelbare Britse humor. De aflevering ging
over het verkopen van een meerdelige encyclopedie
die de daarop volgende jaren in delen zou worden
uitgegeven. Doel was zoveel mogelijk mensen in
voorverkoop de uitgave aan te smeren. Een vorm van
merchandising die in die dagen normaal was. Zelfs

op de bibliotheek voor  Orthopedagogiek, waar ik in
1976 leidinggevende was, kwam een vertegenwoor-
diger van een 26-delige encyclopedie langs met de
vraag of hij de studentes warm mocht maken voor
hun zeer voordelige uitgave. Horden mensen heb-
ben deze uitgave destijds in huis gehaald, al was het
alleen al omdat ze een gratis jaarboek gedurende
zes jaren zouden ontvangen van de Winkler Prins.
Anno 2005 kun je deze in meervoud voor een Euro
kopen bij recycling bedrijven met klinkende namen
als ‘Mama Mini’ en ‘Nota Bene’.

Terugkerend op ‘Man about the house’ waren, naar
mijn mening, de hoofdrollen duidelijk weggelegd
voor de acteurs Brian Murphy en Yootha Joyce. Ik zie
in gedachten U, als lezer van deze aflevering, den-
ken ‘waar heeft hij het over’. Juist in de volksmond
staan deze twee acteurs bekend als ‘George and Mild-
red’ en in 1976 gingen ze verhuizen naar een bui-
tenwijk van Londen alwaar ook een nieuwe serie

programma’s zou worden uitgezonden. In de serie,
die vanaf dat moment ‘George and Mildred’ zou gaan
heten deed trouwens ook Nicholas Owen mee, die
de rol van de zevenjarige Nicholas Owen ging spe-
len. En anno 2005 zijn er nog steeds vele kijkers die
de serie, vaak bij herhaling, bekijken gezien de ge-
brachte Britse vorm van humor die veelvuldig in de
serie voorkomt.

Een eenmalige, maar toch opmerkelijke, aflevering
van Tatort, een krimi-serie nog immer op de Duitse
televisie, bracht ons ondermeer naar het REM-ei-
land. De aflevering heette: ‘Trimmel und der
Tulpendieb’. Commissaris Trimmel was toen nog de
hoofdrolspeler en grote delen van deze aflevering
werden inderdaad rond en op het voormalige plat-
form, waar 12 jaar eerder RTV Noordzee haar uit-
zendingen vanaf verzorgde, verfilmd. Ik heb recen-
telijk nog eens de videoband, de eerste band die ik
later in 1978 opnam (Nederland liep meer dan een
jaar achter met Tatort) en bewaard heb, terug geke-
ken en kan alleen maar stellen dat het deels ama-
teuristisch is gefilmd maar toch mooie herinnerin-

v.l..n.r. George, Christopher en Mildred
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gen terug-
bracht. Men
filmde ruim
een week op
en om het
R E M - e i l a n d
en voor de
sprong, die
een van de
spelers moest
maken vanaf
het platform
om de politie
te ontvluch-
ten, werd een
stuntman uit
Rotterdam in-
gehuurd. En
verder werden
opnamen ge-
schoten op de
militaire basis
van het Ame-
rikaanse leger
in Soester-
berg.

Op Radio Mi Amigo werden we getrakteerd op een levendige
vorm van radio verzorgd door een stel deejays dat de radio
weer eens echt bij ons thuis bracht. We hadden, live vanaf de
Noordzee, sinds het verdwijnen van Radio Noordzee in augus-
tus in 1974, niet meer zo genoten. Destijds met de program-
mamakers van Driemaster, die ons dagelijks verrasten met
mooie muziek, goede verhalen en vooral een prachtige sfeer.
De Tour de France van 1976 werd, zoals we al jaren gewend
waren, gebracht op Hilversum 3 waar mensen als Joost den
Draayer, Felix Meurders, Vincent van Engelen, Lex Harding
en andere grootheden ‘Pop op de Pedalen’ brachten, uiter-
aard ondersteund door verslaggeving vanuit Frankrijk waarbij
achter op de motor ons de onvergetelijke Theo Koomen tot in
tranen toe ons verslag deed van de finish van elke etappe.
Soms moest hij achteraf verslag doen en leek het door zijn
enorme vloed aan woorden net écht of je direct verbonden
was bij de laatste 2 kilometers van alwaar een etappe ein-
digde. Op Radio Mi Amigo waren destijds twee nieuwe mede-
werkers ingehuurd, te weten Tim Ridder en Marc Jacobs. Voor
de kloeke luisteraar werd het direct duidelijk dat achter Tim
niemand anders dan Bart van Leeuwen schuil ging, die vanaf
medio 1973 al te horen was geweest op Radio Veronica. Het
station had een gastprogramma waaruit een nieuwe deejay
als vaste presentator naar voren diende te komen. Laat het nu
niet Paul Jan de Haan maar Bart van Leeuwen zijn geworden
die verkozen werd tot vaste presentator. Paul werd later werk-
zaam bij de ziekenomroep Studio 73 in Groningen waar zijn
paden kruisten met ene Rob van Dam. Destijds woonachtig
aan de Troelstralaan in Groningen had Rob van Dam als
overbuurman Paul de Haan. Nee niet de eerder gerefereerde
maar de oom van de in zeezenderkringen bekende Paul Jan
de Haan.

In 1973 zagen Rob en Paul elkaar met bepaalde regelmaat in
de catacomben van het RKZ, het ziekenhuis waar ze actief
waren in radio. Wat Paul helaas niet lukte bij Radio Veronica,

hetgeen we hem wel gegund hadden, lukte
Rob van Dam wel. Een bandje maken en
sturen naar Spanje, waar Radio Mi Amigo
was gevestigd, leverde hem een baan op
bij Radio Mi Amigo met als eerste doel tus-
sen de programmaonderdelen door verslag
te doen van de Ronde van Frankrijk. Heel
eenvoudig was het middels het opnemen
op cassette van de verslaggeving via
Hilversum 3. Even herschrijven en zie daar
een echt eigen verslag op Radio Mi Amigo.
Men had het in Hilversum na een dag of
tien door en stelde live vanaf achter op de
motor, dat de betreffende reportage alleen
geschikt was voor uitzending live via
Hilversum 3. Mi Amigo en  vooral Rob van
Dam, onder de naam ‘Marc Jacobs’ hadden
naam gemaakt. Hij kon niet meer kapot en
weldra werd zijn naam veelvuldig genoemd
in artikelen en maakte de Mi Amigo Fan-
club een heuse ‘Marc Jacobs sticker’.

Was het in de jaren zestig dat ‘speldjes spa-
ren’ één van de intense hobby’s van de toen-
malige jeugd was, de jaren zeventig waren
echt weggelegd voor meer en meer ‘stickers
sparen’ Ikzelf legde me toe op het sparen
van stickers gerelateerd aan radiostations.
Een plastic zak vol met ongeplakte stickers
is nog steeds opgeslagen in Huize Knot en
in de bijkeuken is er al jaren lang het oude
keukenkastje dat eens een voormalig huis
aan de Parkweg sierde en nu als
schoonmaakmiddelenkast dienst doet. Maar
tevens als dekmateriaal voor tientallen
stickers gerelateerd aan het onderwerp ‘ra-
dio’ waarbij ze alleen mochten worden aan-
gebracht als er de kleur ‘geel’ in de sticker
zichtbaar was. Tja, hoe ver kan je hobby
gaan. Maar we werden van allerlei kanten
bestormd met stickers. KLM was bijvoorbeeld
voornaam aanwezig in de tijdschriften om
vooral de jongeren te wijzen op het nut van
het dragen van bedrijfskleding. Nee, niet
van de luchtvaartmaatschappij maar ge-
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woon van de onderneming die voornaam aanwezig was op het
gebied van Bedrijfskleding vanuit Haaksbergen. Bij aankoop van
KLM kleding werd een serie van liefst 6 stickers aangeboden die
weer geplakt konden worden op deuren van de slaapkamer, de
kledingkast, de boekenkast, de boeken zelf. Dit alles weer tot
ongenoegen van de ouders die in de toekomst de kasten en
deuren van een nieuwe laag verf moesten voorzien.

Twee maal per jaar doe ik Rostock aan, de geboorteplaats van
mijn vrouw. Familiebezoek, heel gezellig, maar ook even lekker
shoppen. De platenzaken zijn bij lange na niet zo breed bezaaid
als in Groningen maar het aanbod is anders te noemen. Ik vind
er altijd wel iets waarvan ik zeg dat het te gek is dat het in de
winkel ligt. En als het dan over de muziek uit de begin jaren
zeventig was kunnen twee groepen worden genoemd, waarvan
ik niet eerder in Groningen materiaal tegenkwam. Twee toch wel
nostalgische verzamelaars van respectievelijk The Partridge
Family en van The Osmonds. De laatste groep werd er als het
ware door Veronica en RNI destijds bij ons ingepompt en direct
bij het vallen van de naam ´The Osmonds´ denderen de ‘Crazy
Horses’ weer over ons heen. Ook komt het kleinste persoontje van
de groep ‘Little Jimmy Osmond’ direct weer in gedachten, maar
vaak denken we niet aan de prachtige ballades en deels covers
die zowel Donny als zusje Mary aan het vinyl en vooral de hit-
lijsten toevertrouwden. Binnen twee jaar konden beiden rustig
zeggen ‘financieel binnen te zijn’. In 1976 was de aandacht voor
de groep tanende en besloten broer en zus Mary en Donny
tezamen een rondreis langs de zalen te gaan maken. Uiteraard
moest dit onder de aandacht van de pers worden gebracht, want
hoe meer aandacht hoe meer bezoekers er naar de shows zou-
den komen. Beiden besloten een bevriende banketbakker in te
huren die liefst 400 liter slagroom bereidde en daarvan gemixed
met bakmeel een taart bakte met een middellijn van 2,5 meter
en tevens een aanzienlijke hoogte. Was het nu de bedoeling
om, ter gelegenheid van de nieuwe show, de bezoekers allen te
trakteren op een heerlijke Osmondpunt? Nee, de taart was niet
voor consumptie van de bezoekers gemaakt maar voor de twee
tanende sterren. Tijdens het optreden, waarbij voornamelijk zeer
zoete ballades voorbij kwamen, sprongen ze plotseling in het
midden van de taart om vervolgens elkaar de slagroom af te
likken.

In Engeland werd er een enorm grote auditie gehouden om voor
de televisieserie ‘The Avengers’ een nieuwe hoofdrolspeelster te
vinden naast gentleman John Steed. De ons alom bekende ac-
trice Emma Peel had al jaren eerder besloten dat er voor haar rol
maar een andere persoon gezocht moest worden daar haar toe-
komst meer lag op het toneel. Opvolgster werd destijds Tara
King, die in de aflevering ‘The Forget me Knot’ de taken van

Peel werden overgedragen. Zij zou het
31 afleveringen volhouden aan de zijde
van John Steed, waarna vervolgens de
serie werd stilgezet. De maatschappij, ver-
antwoordelijk voor de productie van The
Avengers kwam in 1976 op het idee om
een nieuwe serie op te nemen, onder de
naam ‘The New Avengers’ en men be-
sloot een auditie te houden waarbij uit-
eindelijk Joanna Lumley tevoorschijn
kwam als de rechterhand van Steed. Zij
diende de nieuwe sexy en vooral slimme
lady te worden in de serie die in Neder-
land en België bekend staat als ‘De
Wrekers’. Dat Joanna andere rollen kan
spelen is inmiddels alom bekend. Trou-
wens zijn zowel de oude als de nieuwe
serie van ‘The Avengers’ in Engeland al
op DVD leverbaar. (In Nederlandse versie
alleen de periode 1967 t/m 1969.)

In gedachten aan de mid jaren zeventig
komen automatisch ook weer de beelden
naar voren van de versierde havens van
Scheveningen, ieder jaar wanneer er weer
werd gesproken van de binnenkomst van
‘De Nieuwe Haring’.  Het eerste schip dat
met de nieuwe haring binnenkwam was
de winnaar en het eerste vaatje mocht
dan door de eigenaar van de rederij op
het Paleis Soestdijk worden aangeboden
aan de toenmalige koningin Juliana. Er
kon toen ook daadwerkelijk gesproken
worden van Hollandse Nieuwe want de
vis werd toen nog ‘vers gevangen’. Heden
ten dage worden ze weken van tevoren al
uit de diverse visgebieden gehaald en
ingezouten dan wel diepgevroren aan

“Slagroomosmonds”

The New Avengers
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land gebracht, waar ze weken later de toonbanken
overgaan. Maar de situatie van de eens zo immens
grote visvloot en ook de diverse vissersgronden liep
in de periode rondom 1976 naar dramatische diep-
tepunten. In de jaren vijftig was er nog volop hoop
dat het alleen maar beter kon gaan en schipper Arie
van der Zwan liet toen nog een nieuwe logger bou-
wen met een 600 pk motor en vol trots kon hij toen
melden dat het ging om de grootste haringtrekker
binnen de Nederlandse vloot. Regelmatige bezoek-
jes aan de haven van Scheveningen, leerden in 1976
dat zijn schip, de Oceaan 9, al lag opgelegd en te
koop was. Maar statistisch gezien was het al decen-
nia achteruit gegaan als het ging om het aantal
rederijen dat vanuit het oude Scheveningen, met
haar Eerste en Tweede Binnenhaven als centrum
voor de vissersvloot, actief was. In de twintiger jaren
van de vorige eeuw stonden er liefst 98 rederijen
geregistreerd die zich voornamelijk op de visvangst
richtten. In 1955 waren er slechts 18 over, terwijl in
1976 er nog maar 15 waren geregistreerd. Het was
de tijd dat men afscheid ging nemen van de vroeger
visgronden waar de kiezelalgen met miljoenen aan-
wezig waren, iets waarop vooral roeipootkreeftjes ver-
zot op zijn. En de aanwezigheid van deze laatste

brengt automatisch mee dat er ook grote scholen
met haringen zijn te vinden. Zo werd al een tijd niet
meer gevist op de tot dan toe bij de Scheveninger
vissers enorm populaire ‘Doggersbank’. Als de ha-
vens in Scheveningen na de Haringjacht feestelijk
werden aanschouwd lagen er in 1973 nog 70 mo-
derne vissersschepen, in 1976 was dit aantal al te-
ruggelopen tot slechts 44. De opbrengst was dan ook
drastisch gedaald want in 1976, zo geven statistie-
ken aan, werd in het Nederlandse gedeelte van de
Noordzee – als voorbeeld – slechts 5% van de haring
binnengehaald, terwijl de cijfers van drie jaar eerder
spraken over 26%. Dientengevolge moest in de daarop
volgende jaren de haringen van verder weg gehaald
worden, waardoor de prijzen van het zoutelijke ge-
not drastisch stegen.

Er zijn en waren vele combinaties van hobby’s. Ge-
relateerd aan de hobby zeezenders hebben vreemd
genoeg velen de tweede hobby ‘treinen en trams’.
Niet alleen bij de deejays zijn de trams en treinen in,

met Tom Mulder en Erik de Zwart als ultieme voor-
beelden, maar ook onder de duizenden zeezender-
fans van weleer zijn er ontzettend veel die de hobby
treinen en trams met elkaar delen. Zo ook met een
andere hobby, door mij wel ‘jingelen’ genoemd. Niet
alleen de jingles verzamelen zoals ze gehoord wer-
den op de zeezenders; nee ‘alles wat los en vast zat’
moest worden vastgelegd op tape dan wel cassette.
In de jaren zeventig werd op kleine schaal al met
elkaar uitgewisseld en verzameld en voorzichtig door
een kleine groep – waartoe Jelle Boonstra en ikzelf
behoorden, de jinglemaatschappijen in Amerika be-
stookt met verzoeken tot demo’s. Zelfs werden er door
ons ‘fake radiostations’ op papier gezet om vooral
geen enkele demo te missen. Voor de gemiddelde
verzamelaar van jingles was het in 1976 iedere
donderdagavond rond half negen het ultieme feest
omdat via de TROS op Hilversum 3 (hoor je de gelij-
knamige jingle al?) een montage van jingles was te
horen die door Ferry Maat werd geopenbaard. Ferry,
die zijn boterham al reeds jaren deels verdient met
het produceren van jingles, kan zondermeer ook een
verzamelaar op dit gebied genoemd worden. Alleen
al de opening van zijn wekelijkse soulshow was een
soms meer dan een minuut lange ode aan jingles en

promo’s, die wer-
den ingezongen
dan wel waren in-
gesproken door di-
verse soulartiesten
van topniveau.

In april 1976 werd
er drie dagen lang
door de werkne-
mers van de BRT,
zowel als de
BRTF, gestaakt
omdat men al ja-
ren ontevreden
was over de

salarisverhogingen die ongelijk laag waren ten op-
zichte van de gemiddelde loonsverhogingen in het
land. Op zowel de Vlaamstalige als de Franstalige
radionetten waren die dagen voornamelijk non-stop
muziekprogramma’s te horen. Een groot deel van de
werknemers stoomde op naar het ministerie voor Cul-
tuur om het ongenoegen aan de dienstdoende mi-
nister via een petitie aan te bieden. Toezeggingen
van zijn zijde leidden eerst tot tijdelijke stopzetting
van de stakingen waarna overleg volgde. Dit leidde
uiteindelijk tot tevredenheid van alle partijen, waarna
de luisteraar en kijker weer een gedegen programma
kon worden geboden.

Zomaar een greep door het hele jaar heen, in deze
aflevering. Of het nu november of april 1976 is, maakt
niet uit. De herinneringen komen terug in ons geheu-
gen. Eind 1978 zou ik, samen met Henk Binnendijk
van de regionale omroep Noord, een reportage ma-
ken over de Vrije Radio in Vlaanderen die zeer op-
zichtig aan de weg timmerde. Een tweetal jaren eer-

Scheveningen 33 en Eurotrip
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Zonder het gebruik van een gedegen ex-
terne antenne verbonden met je radio-ontvanger is het

beluisteren, als hobbyobject, van de radio via de lange
golf, de korte golf en de middengolf veel minder interes-
sant daar slechts een klein percentage van de stations ont-
vangt, die je met gebruik van antennes kunt scoren. Ik her-
inner me de mid jaren zeventig dat ikzelf begon ter experi-
menteren met vooral het ontvangen van verre amateur-
stations, die gebruik maakten van een frequentie in de 27Mc
maar dan met sterke ‘blowers’. Broer Jelle en ik en nog een
aantal mensen in Groningen en omgeving waren lid van
de Whisky Oscar Club en zaten iedere zondagmorgen vroeg
– en dan heb ik het over heel erg vroeg – achter de koffie en
de zender met als doel zoveel mogelijk contacten te leg-
gen met stations in Amerika en het Caribisch Gebied. Zo
rond een uur of elf in de ochtend, nadat we elkaar bij het
beluisteren van de frequenties al een groot aantal malen
waren voorbij gekomen, werd via de lokale kanalen nog-
maals contact gezocht met elkaar om de scores uit te wisse-
len. Ikzelf woonde ten zuiden van het centrum van de stad
Groningen en op de 4e verdieping van het huis was een
simpele antenne geïnstalleerd. Een zogenaamde staande
antenne die een grondplaat had in de vorm van een stalen
plaat, die officieel dienst hoorde te doen als plank in een
kantoorkast. En ik hoor U nu al lachen met de gedachten
van wat een amateuristisch gedoe, maar gescoord werd er
wel degelijk. Voor de middengolfontvangst heb ik in die tijd
volop gebruik gemaakt van een raamantenne, waarvan
Marcel Poelman destijds in één van de eerste nummers
van het Freewave Media Magazine in 1978 een goede
technische beschrijving maakte. Toen onlangs The New
Big L op de radio kwam werd dan ook meteen de raam-
antenne, die al in het bejaardenhuis was beland, terug
gehaald om in de avonduren de ontvangstmogelijkheden
van de 1395 kHz te kunnen verbeteren.

Dr. Richard Zierl maakt het de heden-
daagse radioluisteraar het aanzienlijk ge-
makkelijker door op de markt te komen
met een boekje, genaamd
‘Aktivantennen für Lang-, Mittel- und
Kurzwellenempfang. Praxistest und
Kaufberatung’ Met het boekje als lei-
draad komt er vooral, als je tenminste
wilt investeren in de aanschaf van een
nieuwe antenne, een einde aan de
enorme hoeveelheid en veel ruimte in
nemende draden, die nodig waren voor

je antenne voor kortegolfontvangst. Ja, heden ten dage is
het mogelijk veel subtieler je ontvangstmogelijkheden te
creëren met handige antennes die gewoon op het balkon,
achter het huis of andere te kiezen plekken, zelfs binnens-
huis, kunnen worden geplaatst.

Zierl geeft in zijn boek eerst een theoretische uitleg  over de
grondbeginselen van de ontvangstantennes om vervolgens
uitvoerig met een verslaggeving te komen van het prakti-

der was er vrijwel geen publiciteit rond deze
toekomstige vorm van radio. Ik vond wel een
berichtje terug uit de maand juni 1976 toen
bekend werd dat de Belgische regering, zon-
der in details te treden, had bekend gemaakt
dat in de toekomst een commerciële vorm van
radio was te verwachten, waarbij uitzendin-
gen meerdere malen per uur zouden kunnen
worden onderbroken middels een commerciële
boodschap. Niet werd ingegaan op hoeveel
minuten per uur deze boodschappen geuit zou-
den kunnen worden en of dit zou gebeuren via
de BRT dan wel de RTBF, de staatsomroep
dan wel via speciaal op te richten commer-
ciële radiostations.

In Engeland namen trouwe BBC-luisteraars af-
scheid van twee grootheden op het gebied
van radiodeejays. Eerst maakte Johnny Walker
bekend dat hij na jaren trouwe dienst het toen-
malige BBC Radio One ging verlaten. Zijn
toenmalige nieuwe werkgever was KFRC in
San Francisco. Wie ook vetrok bij Radio One
was The Emperor Rosko, zoon van de ver-
maarde filmproducer Boris Pasternak. Een re-
den, die werd aangegeven, was dat hij de za-
ken van zijn zieke vader kon waarnemen. Rosko
kwam in de zestiger jaren in dienst van Radio
Caroline en wist een dermate  hoge populari-
teit te halen dat half Europa zijn oor op hem
gericht had. Door Caroline werd hij uitgeleend
aan Radio Luxembourg om de Franse service
een nieuwe impuls te geven en nadat de zee-
zenders waren verdwenen en BBC Radio One
van start ging was het voor ‘Auntie’ een goede
reden hem binnen te halen. Anno 2005 is
Rosko nog veelvuldig via verschillende radio-
stations in Europa te beluisteren met zijn in
Californië geproduceerde shows.

Radio kan florerend zijn maar ook verwoes-
tend. Het laatste ook deze keer als ik meld dat
het eens fameuze radioschip van Radio
Atlantis, de MV Jeanine, in 1976 openbaar
werd verkocht omdat het maar bleef liggen in
de haven van Vlissingen, zonder dat de haven-
gelden door de toenmalige eigenaar Adriaan
van Landschoot werden betaald. Inmiddels was
het zendschip niet alleen leeggestolen maar
ook bijna doorgeroest. Reden genoeg om een
openbare verkoop te houden. Arie Rijsdijk Bos
en Zonen werden de nieuwe eigenaren. Af-
komstig uit Hendrik Ido Ambacht betaalden ze
destijds 25.000 gulden voor het wrak om het
vervolgens te slopen.

Reden genoeg om een einde te maken aan
deze lange aflevering van Muziek-, media- en
andere herinneringen aan 1976.

HANS KNOT

Foto’s:  Theo Dencker, Hans Knot, Douwe Dijkstra en
Freewave Archief
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In Europa kan de begin jaren dertig worden genoemd
als het gaat om de definitieve doorbraak van de au-
toradio. De onderneming Bosch sprong in de jonge
markt, die ook door kleinere ondernemingen werd
ontdekt. Het Duitse bedrijf richtte een dochter-
onderneming op die ging werken onder de naam
Blaupunkt en deze onderneming won de verkoop-
strijd en pakte het grootste segment in de markt van
auto radio’s.

Eén van de niet bekende hobby’s van mij is, tijdens
onze fietstochten, zo vaak mogelijk een fototoestel
mee te nemen en me te richten op het maken van
foto’s van oude auto’s. En dan moeten ze van voor
1978 zijn. Bovendien moeten de auto’s geparkeerd
staan en zijn te fotograferen van zowel de voor als
zijkant. Mooie plaatsjes kun je daarbij maken maar
ook een blik in het innerlijke van de auto’s levert
natuurlijk altijd een blik op de eventuele aanwezig-
heid van een autoradio.

Nu is er zeer recentelijk in Duitsland een boekje ver-
schenen waarin de geschiedenis van de autoradio is
beschreven. Het heet Autoradios. Praxistipps zu
Tunern, Car- Hi Fi, Zubehör und Multimedia. Het
boekje is geschreven door Ing. Gerd Klawitter. Nu
vind ikzelf dat de introductieperiode van de autora-
dio aanzienlijk uitgebreider had kunnen worden be-
schreven. Een korte zoektocht op internet op respec-
tievelijk ‘history car radio’ en ‘geschiedenis autora-
dio’ leverden dermate veel hits op dat hij minimaal
40 pagina’s zeer onderbouwde informatie had kun-
nen brengen, waardoor het eerste woord in de onder-
titel ‘Geschichte, Gegenwart und Zukunft’ een veel
betere lading had gekregen dan in de publicatie het
geval is. Daar tegenover staat dat het heden
(Gegenwart) veel en veel meer aandacht krijgt dan
de historie, die naar mijn mening verloochent wordt.

Natuurlijk is het zo dat als je heden ten dage een
auto koopt er ook veel aandacht besteed wordt aan
de aanschaf van een bijbehorende radio, die het
liefst van allerlei technische snufjes voorzien dient te
worden. Opmerkelijk is dat er terecht gesteld wordt
dat de handleidingen, die bij de levering van de
auto en de autoradio
worden bij geleverd,
er nogal een verschil
bestaat tussen bei-
den. Het exemplaar
bestemd voor de be-
diening van de auto-
radio is aanzienlijk
uitgebreider, zodat
men de aller nieuw-
ste snufjes tot in de-
tail tot zich kan ne-
men.

Het boek brengt, on-
danks het tekort aan
historische bevindin-
gen, een schat aan

sche gebruik van allerlei soorten antennes, die he-
den ten dage te koop zijn en waarbij hij tevens uit-
gebreid een koopadvies erbij levert. Het boekje
Aktivantennen für Lang-, Mittel- und
Kurzwellenempfang door Dr. Richard Zierl kost
slechts 9.80 Euro en is te bestellen via
service@vth.de en voor verdere uitgaven zoek
je op www.vth.de

HANS KNOT

Twee producten, die in de beginjaren van de vo-
rige eeuw tot ontwikkeling kwamen waren de auto

en de radio. Een logische samengaan, hoewel eerst
op experimentele basis, zou niet lang op zich laten
wachten. Het jaar 1926, zo stellen de Amerikanen,
moet gezien worden als het jaar dat de autoradio
voor het eerst serieus op de markt werd gebracht.
Men sprak toen nog niet over autoradio maar over
‘travel radio’ dan wel reisradio. Het was een losse
radio, die gevoed werd door het gebruik van batte-
rijen, die in serie productie werd genomen. Andere
geschiedschrijvers noemen het jaar 1922 als offici-
eel mijlpaal daar toen George Frost, president van
de Lane High School Radio Clubs, een auto radio
inbouwde in zijn eigen T-Ford. Ook de auto-indus-
trie noemt 1922 als het jaar waar alles begon. Im-
mers werd op de internationale automobiel-
tentoonstelling, die werd gehouden in Engeland,
een Daimler gepresenteerd compleet met een
radio.Deze werd gebouwd door de firma
Marconiphone. Chevrolet adverteerde in Amerika al
in 1924 al met de mogelijkheid tot levering van een
Philco, als men een nieuwe auto van dit fabrikaat
kocht.

Maar of je nu echt kunt spreken van amusant voort-
bewegen op de weg in die tijd valt te betwijfelen.
Allereerst hadden de travel radio’s ontzettend last
van interferentie van de eigen motor, waren de luid-
sprekers van slechte kwaliteit en bovendien had men,
meestal nog door te zwakke signalen van zenders,
problemen een constante ontvangst van signalen te
hebben. Daar kwamen ook nog eens de problemen
van de temperatuur in de auto’s en de vibratie tij-
dens het rijden erbij. Er diende nog veel tijd en
energie te worden gestoken in de verdere ontwikke-
ling van de radio als ‘vriendje’ onderweg. Vanaf 1930
was de ontwikkeling dermate ver dat er gesproken
kon worden van een goed product, waarna ook de
officiële inbouw in de auto gebruikelijk werd. Vanaf
1931 werden sommige nieuwe auto’s dan ook in
serie afgeleverd inclusief een ontvangstantenne op
het dak. In 1932 werd voor het eerst getest met een
autoradio die niet langer werd gevoed door een
ouderwetse batterij maar met energievoorziening
vanuit de accu van de motor.



makkelijk leesbare informatie, waarbij ook allerlei
zijstraten worden benoemd en behandeld zoals
de platenspeler, de compact cassettes, het DTA
systeem, de CD’s, de MD’s, de MP3’s en DVD en
allerlei andere audiovormen, die ook in de auto
toepasbaar zijn.

Reden genoeg om toch na te denken deze nieuwe
publicatie van Gerd Klawitter aan te schaffen.
Autoradio. Praxistipps zu Tunern, Car-HiFi,
Zubehör und Multimedia Geschichte, Gegenwart
und Zukunft is te bestellen onder ISBN 3-88180-
644-X; het heeft 132 pagina’s en is een uitgave
van VTH. E mail: service@vth.de en de prijs is
17,80 Euro.

HANS KNOT

Het persbericht loog
er niet om bij de in-

troductie van het
nieuwe, glossy,
entertainmentblad ‘IN’.
Doelstelling was de crea-
tie van een blad met in-
ternationale allure ver-
gelijkbaar met bladen als
‘People’ en ‘US Weekly’.
Ambitie is nooit verkeerd, maar hier heeft men
zich duidelijk verslikt. De lezer wordt namelijk
getrakteerd op prangende vragen als ‘Blond is
beter?’ En je leest dat ook goede mensen met
slechte of foute tatoeages door het leven kunnen
gaan. Verder mag de lezer genieten van de
vunzige rubriek ‘Bad Habits’ met zweetplekken heb-
bende en neuspeuterende sterren. De muziek ‘re-
censies’ blinken uit door veel bijpraten maar door
het weinig brengen van informatie omtrent de
kwaliteit van de gebrachte nummers op de CD’s.

De enige echt informatieve rubriek is het week-
overzicht van alle televisieprogramma’s, hoewel
de Duitse televisiestations zijn vergeten op te
nemen in het overzicht. De conclusie Marte Kau,
hoofdredacteur van ‘IN’ dat men de bovenge-
noemde doelstelling heeft gehaald is lachwek-
kend. Met ‘IN’ heeft Nederland er een
entertainmentblad erbij, waarop niemand zit te
wachten. Het zou echt verbazen als dit blad enige
overleveringskansen heeft, omdat er, volgens mij,
geen enkele toevoegende waarde is aan datgene
al in de tijdschriftenwinkel te koop is.

‘IN’ is een uitgave van Quote Media en is in de
tijdschriftenhandel wekelijks te koop voor 1,95
Euro.

JANA KNOT – DICKSCHEIT

Elders in de Freewave hebben we het over Steven Ladd,
de voormalige RNI deejay die nog actief in radio is bij
een station in Australië: http://www.cityparkradio.com/

Alex Berrevoets attendeerde ons op de site van een zeer
populair seniorenstation in Vlaanderen:
www.radio-minerva.be

Risto Harjula stuurde me een site waarop foto’s te vinden
zijn van  het voormalige zendschip van Radio Brod, dat
destijds ‘Droit de Parole’  heette. Het is nu in de vaart
onder de naam ‘Pearl’
w w w . s h i p s p o t t i n g . c o m / m o d u l e s / m y a l b u m /
viewcat.php?cid=35&num=10&orderby=dateD&pos=50

Een andere site waarop een stukje geschiedenis staat
van Radio Brod kan gevonden worden via:
www.rockpaperscissors.biz/index.cfm/fuseaction/
current.press_release/project_id/175.cfm

Maar Martin vond nog twee anderen die relateren op
het schip: www.g4ivn.fsnet.co.uk/LOWESTOFT/
Veesea_Pearl.html
www.clydesite.co.uk/clydebuilt/viewship.asp?id=446

In het kader van het 75-jarig bestaan van de radio in
Vlaanderen nog maar eens een siteadres: www.rvi.be/
rvi_master/service/rvi_service_75jaar/index.shtml

We hebben het in Freewave vaak over het mooie format
van Radio 390. Ik vond een prachtige site met beschrij-
vingen van artiesten en orkesten die we er vaak hoorden:
http://www.rfsoc.org.uk/pyorke.shtml

Uit de oude doos over
reportagewagens bin-
nen de Nederlandse
omroep brengt ons naar:

http://www.xs4all.nl/~levend/tvmuseum/
tvmuseumobv/mobiles09.htm

Uit de oude doos is ook Meta de Vries, die we herinneren
van Hilversum 3 maar ook op stap met, zoals iedere
zondag via de STER te horen:
h t t p : / / w w w . b e e l d e n g e l u i d . n l /
template_subnav.jsp?navname=biografieen_
v&category=collectie_informatie&artid=28185

En over hitlijsten zijn er genoeg sites te vinden op inter-
net, zoals de volgende:
http://www.top40web.nl/midchart/watis.html

Heb je ook een speciale site onder aandacht te brengen,
mail het dan door via Hknot@home.nl

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT
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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 1600 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 4 cd box !    euro
19,—

Nederbeat singles en B sides dubbel cd euro
19,— ( met o.a. Q 65, Outsiders, Ro-D-ys, Golden

Earring, Sandy Coast, Les Baroques, Rudy Bennett,

Shocking Blue, Hunters, Johnny Kendall, Boudewijn

de Groot, George Baker, Cats, Brainbox )

100 Hits of the 80’s  4 cd box  euro 19,—
Sandy Coast A en B sides dubbel cd euro 15,—
Sandy Coast the singles euro 10,—

Les Baroques, singles A en B sides euro 15,—
Johnny Lion+ Jumping Juwels A en B sides

dubbel cd - euro 15,—
Peter Koelewijn collection 3 cd box, heel bij-
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zonder!! euro 15,— -

Rene and the Alligators complete collection

euro 19,—  Dubbel cd

Johnny and the cellar Rockers complete coll

euro 19,—  Dubbel cd

Rob Hoeke Singles en B sides dubb cd euro

19,—

Armand Singles en B sides dubb cd euro 15,—

Cuby and The Blizzards singles A en B sides

euro 15,—

Motions A en B sides dubbel cd euro 15,—

DVD + CD BOX TOP 40

1965-1974 Prijs euro 16,—

(en dat is veel goedkoper

dan in de winkel!!!!!!!!!)

Documentaire over Radio

Veronica als zeezender

Dubbel CD 50 Tracks

Rare& Obscure (zoals

besproken in het Platenblad)

euro 15,—

4 CD box 100 Forgotten

Tracks (zoals besproken in het Platenblad) euro

19,—

Corry en De Rekels CD “Na 35 jaar” euro 15,—

Corry Konings euro 10,—

Gerard Cox “Het is weer voorbij die mooie

zomer” euro 10,—

Gerard Cox “toen was geluk heel gewoon”

euro 10,—

Cranberries: best of euro 16,—

Ben Cramer: best love songs euro 10,—

Cream: goodbye euro 15,—

Cuby and the Blizzards: Best of euro 10,—

Cuby and the blizzards Hotel Grollo euro 15,—

Cuby and the Blizzards : 3 cd box Desolation
euro 16,—   3 CD box Appleknockers euro 16,—

Crosby Stills and Nash: daylicht again euro

10,—
Crosby Stills and Nash euro 16,—

Alexander Curly: I never drink again euro 7,50
Roger Daltrey: rocks in the head euro 16,—
Dave Dee Dozy Mick and Tich greatest hits

euro 10,—

U kunt nog deelnemen aan de boottocht
naar het REM eiland op 10 sept a.s. . We
vertrekken om 1600 uur vanuit de Dr.
Lelykade te Scheveningen. Prijs euro 10.—


