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Beste lezers,

2007 is een jaar waarin veel gebeurtenissen een jubileum
lijken te beleven. Zo heeft de Radiodag 2007 (10 novem-
ber!) als één van de thema’s: `De Marine Broadcasting
Offences Act, 40 jaar na dato´. Uiteraard geen reden om te
vieren, maar om te herdenken. Wèl feestvreugde bij Hans
Hogendoorn die eerder dit jaar 60 werd en officieel met
pensioen is gegaan. Een aantal (oud-) collega’s van Hans
werd gevraagd om hierop te reageren. Of Hans nu definitief
‘binnen’ is, is trouwens onbekend. Zou hij in Amerika heb-
ben gewoond dan zou de verzekeringspremie van zijn stem-
banden na pensionering in ieder geval een stuk lager zijn
geworden.

Andere ‘jubilerende’ gebeurtenissen waar in deze Freewave
bij stil wordt gestaan zijn het plaatsen van de zendmast op
de Ross Revenge en de herstart van Laser. In 1982 werd de
Ross Revenge het schip met de hoogste mast ter wereld.
Van de plaatsing van de mast zijn nog niet bijster veel foto’s
vrijgegeven. Reden om er vijfentwintig jaar later nog eens
wat meer te publiceren in Freewave en op internet
(www.hansknot.com). Laser Hot Hits, dat 20 jaar geleden
in de ether kwam, was maar een kort leven beschoren. In
mijn woonplaats Dordrecht was het station tegen de avond
slechts met de grootste moeite te ontvangen. Verder landin-
waarts was ontvangst zelfs praktisch onmogelijk. Een per-
soonlijke Hot Hits Herinnering schiet mij te binnen: enige tijd
na de dagelijkse zendersluiting hoorde ik eens de oproep om
de radio uit te doen om zo de batterijen te sparen. (Zoals
voorheen ook wel op RNI werd vermeld.) Had ik toch eens
iets gehoord dat zelfs niet door Buster Pearson was opge-
merkt!

Verder in deze Freewave o.a. een recensie van de biografie
van Johnnie Walker, een herinnering aan Radio Luxembourg
en commentaar op de Week van de jaren ‘60.

Veel leesplezier!
Jan van Heeren



Speciaal programma

ZO 29 APRIL: Vandaag is van 7 in de ochtend tot en

met 6 in de avond op het station Radius 100FM in Israël

een speciaal programma te beluisteren ter herinnering

aan het zendschip The Voice of Peace en het gegeven

dat vandaag Abe

Nathan zijn 80ste ver-

jaardag viert, om-

ringd door vrienden

en familie. In het programma waren ondermeer oud

VOP deejays te horen zoals Tim Sheperd ,Steve Williams,

Jimmy Jonson, Gad Biton, Yakir Aviv, Ruven Levi, en

Ofer Nachshon.

Mooi T-shirt

MA 30 APRIL: Er kwam een prachtige foto via inter-

net binnen met een reactie op een eerder bericht in het

Knot International Radio Report inzake speciale jingles

die Judge Dread in de jaren zeventig special voor RNI

had ingezongen. ‘Beste Hans, fantastisch te horen over

het bestaan van de Judge Dread jingles. Niet velen zul-

len ze nog hebben. Judge Dread, ofwel Alex Hughes,

was deejay in mijn nachtclub voor boven de 30 jaar. En

wel in Tonight’s Discorama in Folkstone in Engeland. Hij

presenteerde ook het ‘Night Beat Program’ op onze

allereerste RSL project in Shepway Sound. We werden

goede vrienden in die tijd. Interessant te weten is dat

hijzelf nooit een kopie had bewaard na de opname.

Robin Banks had een uitstekende kwaliteitskopie en

dus hebben we op een avond Judge Dread dit aange-

boden. Hij was zeer verrast en blij het terug te horen.

Jammer genoeg kwam Judge tijdens een live optreden

op 13 maart 1998 te overlijden in Canterbury. Gelukkig

blijft hij dus duidelijk in onze herinnering. Met vriende-

lijke groet Eddie Austin.’ Austin woont al weer jaren in

Azië en de foto in het prachtige T-shirt (cadeautje van

Steve England) toont Eddie op het strand van Bali.

Naar Denemarken

DI 1 MEI: Volgende

bericht komt van

Hendrik Noegaard uit

Denemarken, van wie ik

al jaren niets meer had

gehoord: ‘Ik heb recen-

telijk contact gehad met

Jan Kotschack, zoon

van Jack, de eigenaar

van Radio Nord. Jan

blijft op zoek naar info

rond dit project en het is

misschien wel leuk om je

lezers het volgende te in-

formeren over Radio

Mercur. Jan heeft een

oud krantenknipsel ge-

vonden over Radio

Mercur waarin melding

werd gemaakt van con-

tacten die de Amerikaan

Gordon McLendon had

met de directie van

Mercur in 1958, dus

voordat de banden met Radio Nord werden aange-

gaan. Inderdaad waren er in andere berichten meldin-

gen van een eventuele Amerikaanse overname gemeld.

Zoals Jan in zijn schrijven aan mij vertelde liep het mis-

schien wel een beetje stuk omdat de Amerikanen

(McLendon was klaarblijkelijk niet alleeen) meer be-

langstelling voor het drinken van whisky en Zweedse

dames hadden dan om zaken te doen met Nils Eric

Svensson en Britt Wadner van ‘Skoanes Radio Mercur’.

Verder kan ik melden dat het eerste studiocomplex van

Radio Mercur nu is omgetoverd in een private bewo-

ning. Voorheen was ondermeer de ambassade van Ar-

gentinië erin gevestigd. Op de volgende internetsite

kan het gebouw worden teruggezien:

w w w . f a l k r o n n e . d k / s i t e / e j e n d o m /

index.php?parent=13&pageid=105&menuid=1

Zoekplaatje opgelost

WO 2 MEI: Niet lang geleden lieten we een foto zien die

werd gemaakt door Colin Nichol tijdens een kerstparty

op de Mi Amigo in 1964 of 1965. Het toonde twee per-

sonen en wel Paul Noble en een niet nader te noemen

persoon. We zijn eruit want het blijkt, met dank aan de

Pirate Hall of Fame, Bob Walton te zijn. De foto werd

trouwens in 1964 genomen want volgens mijn gege-

vens vertrok Paul in november 1965 naar het Caribisch

Gebied.

Uitstapje naar Suriname

VR 4 MEI: Recentelijk beluisterde ik een oud pro-
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gramma van RNI, Buitengaats, waarin Gerard Smit door

een typetje ‘ventje’ werd genoemd en veel Sjef van

Oekel jingles draaide. Ik wilde wel eens weten hoe die

jingles waren gemaakt. Gerard Smit werkt al weer jaren

in Suriname en meldde me: ‘Sjef maakte de jingles spe-

ciaal voor de jongens van Buitengaats. Hij hield name-

lijk net zo als ons ervan om extreme en gekke dingen te

doen, vandaar. Trouwens de meeste gekke jingles en

spots werden door ons uit verveling gemaakt. Een week

lang op een radioschip zitten, geen homoseksueel of

biseksueel te zijn, leidde tot het maken van dergelijke

spots. Er waren mensen bij die ons werk totaal niet leuk

vonden maar er was ook een grote groep die het té gek

vond wat we deden.’

Brian Keith

MA 7 MEI: Een reactie

van Brian Keith, die al

jarenlang in Schiedam

woonachtig is. Hij schreef: ‘Wanneer ik mijn moeder in

Engeland bezoek luister ik altijd met plezier naar de

programma’s van Manx Radio en Magic 999 in Preston.

AM radio bij uitstek. Iedere zaterdagmorgen tussen half

9 en half 11 lokale tijd wordt op Manx Radio het pro-

gramma ‘Carnaby Street’ uitgezonden. Een programma

met muziek, jingles en commercials uit de jaren zestig.

Wat was alles goedkoop in die tijd! Het programma

wordt gepresenteerd door Chris Williams. In zijn meest

recente programma draaide hij nog een oud fragment

van Radio Sutch, dat in de jaren zestig van de 197 meter

werd opgenomen. Manx Radio kan ook via internet

worden beluisterd via www.manxradio.com en ik dacht

dat er ook een mogelijkheid is om het te herbeluisteren.

Rob Charles, voormalig Carolinedeejay in de jaren tach-

tig, doet nog steeds de ontbijtshow op Magic 999, maar

ik heb al maanden geen Dave Asher en Robin Ross

meer gehoord. Trouwens binnen een half jaar is er al

weer een radiodag!’

Dave Asher

Dank Brian voor je leuke e-mail, het is zo dat Dave

Asher al geruime tijd vertrokken is bij het station en

ergens in de buurt van Manchester een nieuwe job

schijnt te hebben aangenomen. Robin Ross werkt in

ieder geval ook niet meer bij het station daar zijn e-

mails van het report weer terugkwamen als zijnde niet

bestelbaar. Wel wordt zijn naam nog genoemd op de

site als het gaat om voormalige deejays die op zee-

zenders hebben gewerkt. Rob Charles heeft trouwens

niet alleen op Caroline maar ook op de Voice of Peace

gewerkt. Voor iedereen die Dave Lee Travis nog kent:

ook hij is op Magic 999 te beluisteren en wel iedere

zaterdag en zondag tussen 11 en 14 uur onze tijd. En

via internet kan dit via www.magic999.com

Steeds meer mogelijkheden

DO 10 MEI: Steeds meer is het

mogelijk via internet herinneringen

op te halen aan de muziek uit de

jaren zestig en die van de zee-

zenders. Frank van Heerde meldde

me nog eens het speciale pro-

gramma dat iedere zaterdag tussen 5 in de middag en 7

uur in de avond wordt uitgezonden op Radio Enschede.

Ieder jaar wordt er precies 40 jaar in de tijd terug

gegaan met daarbij ook de nodige herinneringen aan

de zeezenders. Men volgt tevens de muziek uit de VS,

Nederland en Engeland. Luister maar eens via

www.enschedefm.nl

Licentie

MA 14 MEI: Vanuit Engeland horen we van Bob

LeRoi dat zo goed als zeker in de zomer er een speciale

licentie uitzending zal gaan plaatsvinden waarbij de zen-

der en antenne zullen worden geplaatst op Red Sands

in de Theems monding. De uitzendingen zullen niet live

zijn maar vooraf opgenomen. Restricties laten het niet

toe dat programmamakers zich op het voormalige Ra-

dio 390 fort begeven. Radio Red Sands zal het project

gaan heten en als alles goed verloopt zal het op 14 juli

van start gaan. Men rekent op vrijwillige deelname van

allerlei Engelstalige deejays, die

uurtjes willen vullen. Ze moeten

zich wel aan een strak format

houden. Het is niet bekend of

het een en ander ook via inter-

net wordt uitgezonden.

Koffieonderzetters

DI 15 MEI: Eerder meldde ik dat er al jaren in een

kastlade een koffieonderzetter lag, die incidenteel wordt

gebruikt binnen de familie Knot, waarop een afbeel-

ding van de MV Ross Revenge. Ik kon me niet herinne-

ren waar deze vandaan kwam. Niemand reageerde op

de eerdere vraagstelling en laat ik nu zelf achter de

oorsprong komen? Ik was een aantal foto’s aan het

scannen dat op zolder in een enveloppe lag. Ze zijn

Eerder dit jaar trad Gerard Smit in Suriname in het huwelijk
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genomen tijdens de Radio Caroline RSL in 1995, toen

gehouden in the Dockyards in Londen. Elders in de

Freewave een mooie foto pagina van deze RSL. Eén

van de foto’s toonde de Carolineshop op het schip,

waarin  Jane Newbould een goede rol speelde. En zie

daar, in de shop, stapels van diverse koffieonderzetters.

Bijnaam

DI 15 MEI: Eigenlijk een verlengde

bijnaam want de persoon in kwestie

stond al in de lijst als Vince ‘Rusty’

Allan. Hij werkte in de jaren zestig

van de vorige eeuw op ondermeer

Radio 270 en zijn bijnaam werd voor

‘Rusty’ ook nog eens verlengd met

‘Uncle’. Dan kunnen we ook nog

toevoegen bij de Caroline deejay

Simon Barrett ‘Wally on the wireless’.

Drie aanvullingen

VR 18 MEI: Allereerst een her-

gebruik van een plaatje waar de

naam van het station in werd ge-

bruikt. De plaat ‘Veronica’ door de

Veronicadeejays uit 1971 werd her-

gebruikt in 1972 voor een jingle. Uit

de song werd ‘Er ligt een schip op

de Noordzee dat uitzendt op..’ ge-

knipt en de daarop volgende tekst

‘192’ werd vervangen door ‘538’. Op

Tweede Kerstdag 1972 werd op Radio Noordzee de Top

100 over het jaar 1972 uitgezonden. Ferry Maat sprak

de ‘top of the hour’ jingles in ‘De Top 100 over 1972, dit

is het tweede uur’. Hij gebruikte voor de jingle ‘The

Overture from Tommy’ van the Who. Tenslotte beluis-

terde ik een show van Robbie Dale op Radio Veronica

International, die niet alleen op Mallorca er uit ging

maar incidenteel ook via de 192. Hij gebruikte zowel

aan het begin als het einde van het programma het

nummer ‘Money Money’ van The Mohawks.

Speciale dag in Tel Aviv

VR 18 MEI: Noam Tal bericht ons dat vandaag werd

stil gestaan bij het gegeven dat 34 jaar geleden de Voice

of Peace haar eerste radio-uitzending voor de kust van

Israël uitstraalde. De burgermeester en gemeenschap

van Tel Aviv hebben daarom vandaag Abie Nathan,

tijdens een speciale bijeenkomst op het strand van Tel

Aviv, gehuldigd. Aan een muur, ongeveer 100 meter

van de zeelijn is een herinneringsbord aangebracht. Dit

op de plek waar 5 mijlen uit de kust de Voice of Peace

jarenlang heeft uitgezonden gericht op de volkeren in

het Midden-Oosten. De ceremonie begon met het

Jane Newbould in de
Carolineshop, 1995

Stapels onderzetters...

De 80-jarige Abe Nathan (zittend) wordt gehuldigd op het strand van Tel Aviv
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draaien, via een geluidsinstallatie, van jingles van het

station. Daarna werd het bord door Abie, geassisteerd

door burgermeester Ron Hulday, onthuld. Er waren

ongeveer 300 mensen bij de plechtigheid aanwezig. Tal

van felicitaties volgden, terwijl er typische Voice of Peace

muziek als ‘All you need is love’, ‘Imagine’, ‘I wish you

peace’ en  ‘And I love you so’ werd gedraaid.

Jelle Boonstra vondsten

ZA 19 MEI: Uit het Tunes Boek van Jelle Boonstra

haalde ik ook een aantal die tot nu toe nog niet in de

discografielijst stonden. ‘Ostend Non Stop’ van The

Dream Express werd gebruikt voor een filler op Radio

Mi Amigo. Het nummer ‘Charleston’ van Duncan Trevor

werd gebruikt op Radio Veronica voor de bekende

jingle ‘Luikinga, Luikinga, jongentje wat doe je daar’.

We gaan maar door

DO 24 MEI: Twee aanvullingen. Bij John Shakespeare

Orchestra en het nummer ‘The Number One Theme’

kan ook nog worden genoemd dat zowel de intro als

de outtro werd gebruikt door Peter van Dam op Mi

Amigo in 1976. Hij deed dit voor het maken van één

van de jingles voor de Mi Amigo Flashback Top 100.

Op hetzelfde Radio Mi Amigo was het Frank van der

Mast die in 1976 zich vergreep aan het nummer ‘Tijuana

Taxi’ van Herb Alpert and his Tijuana Brass. Hij deed dit

voor het maken van een anti-drankspot in het verkeer.

Notitieblokken

Heerlijk toch dat op diverse plekken mij notitieblokken

ter beschikking liggen zodat, wanneer ik weer iets hoor,

het meteen kan opschrijven. Ik heb er nog een aantal

voor jullie. Fields en het nummer ‘A friend of mine’ staat

al in de lijst maar er kan worden aan toegevoegd dat in

november 1971 Ferry Maat het in de late avond pro-

gramma’s op RNI gebruikte als filler om een programma

overzicht te geven. Laten we ook noteren dat de uit

Harderwijk afkomstige formatie Heart of Soul hun num-

mer ‘It’s great fun’ ge-

bruikte voor een campagne

op RNI voor Camel Filter

sigaretten. Misschien is er

wel een deal met gesloten

portemonnee gesloten want

de Radio Noordzee Camel

stickers vlogen bij duizen-

den in 1971 door Nederland

heen.

Categorie uitvoerenden onbekend

Omdat de uitvoerenden onbekend zijn bestaat deze

voornoemde categorie en daar mogen we nu ook het

nummer ‘Hustle Espagnol’ in plaatsen. Het werd in 1976

een aantal malen door Bart van Leeuwen gebruikt als

filler in zijn programma’s op Radio Mi Amigo. In de lijst

staat al het nummer ‘Mo-onions’ van de formatie Booker

T and the MG’s. Bij de al geplaatste info kan worden

toegevoegd dat het nummer ook op RNI veelvuldig

werd gebruikt als filler in het programma op de zaterdag-

ochtend genaamd ‘AD Sport en Sportwereld.’

Schuitje varen

ZO 27 MEI: Vaak hebben we in het verleden zend-

schepen gezien met een meisjesnaam. Denk daarbij aan

Veronica, Caroline en Monique. Roger Unstead uit

Northamptonshire dacht wel aan vrouwen maar niet

aan zendschepen toen hij vorig jaar zijn ouderwetse

maar stoere Nederlandse buurtschip opknapte. Het was

al dertig jaar geleden gebouwd voor de kostprijs van

200.000 Ponden. Toen Roger het eenmaal in zijn bezit

had en hij en zijn vrouw besloten in de toekomst wel

wat meer dan alleen maar de binnenwateren van Enge-

land te bevaren, moest er nog meer gebeuren. Dus

besloot men in de toekomst ook

België, Frankrijk en Nederland aan

te gaan doen. Daarnaast kwamen

de twee tot de conclusie dat het schip

een mooie damesnaam moest heb-

ben. Weken lang hebben ze ge-

peinsd totdat ze op BBC Radio Essex

de naam hoorden van presentatrice

Etholle (foto). Het schip werd recen-

telijk dan ook officieel door de presentatrice gedoopt,

die verbaasd was hoe mooi en in het bezit van alle

moderne voorzieningen het schip was.

25 jaar geleden

DI 29 MEI:  Komend jaar in augustus is het 25 jaar

geleden dat Tom Anderson Radio Caroline opnieuw –

zei het op een zeer droge manier - aan het luisterpubliek

voorstelde. Men kwam terug in de ether vanaf een nieuw

schip, de Ross Revenge. Het duurde erg lang om het

radioschip, dat van IJslandtrawler was omgebouwd tot

radiozendschip, in internationale wateren te brengen.

De werkzaamheden werden uitgevoerd in een haven

nabij Santander in Spanje. In 1982, nu 25 jaar geleden,

werd de enorm hoge zendmast, ongeveer 90 meter hoog,

op het schip geplaatst. Tot nu toe zijn van deze plaatsing

ongeveer 10 foto’s eerder gepubliceerd in tijdschriften

en op internet. Dit jaar is het niet alleen 40 jaar geleden

dat de Marine Offences Act van kracht werd maar ook

25 jaar geleden dat enorm veel werk werd verzet door

personen als Koos en Leunis en Peter Chicago om alles

perfect voor elkaar te krijgen, als het ging om het plaat-

sen van de mast. Als ode aan hun werk van toen is er op

www.hansknot.com een prachtige compilatie van fo-

to’s te zien die deels nooit eerder zijn gepubliceerd in

Foto’s pagina 7: Werkzaamheden aan de Ross Revenge in Spanje,
nabij Santander, 1982 (uit het archief van Rob Olthof)
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tijdschriften of op internet. We danken Rob Olthof er-

voor dat hij ze uit zijn kelder tevoorschijn heeft geto-

verd.

Crazy

WO 30 MEI: Bij The Temperance Seven en het num-

mer ‘You’re driving me crazy’ in de zeezenderdiscografie

kan worden toegevoegd dat het ook werd gebruikt

voor de openingsjingle van het programma Zondag-

middag Gebeurtenissen op Radio Noordzee. Bij het num-

mer ‘Happy Birthday’ van Sir Don Charles and the sin-

ging dogs kan worden toegevoeged dat Peter van

Dam het ook nog eens op Mi Amigo gebruikte voor het

maken van een commercial voor Dierenpension St.

Bernhard. Met de kerstdagen van 1977 werd op Mi

Amigo tijdens de live uitzendingen bij herhaling ‘Jingle

Bells’ van Booker T and the MG’s als rondloper gebruikt

door Herman de Graaf. Tenslotte noem ik het gebruik

door dezelfde Herman de Graaf van ‘The James Bond

Tune’ in de uitvoering van John Barry voor de tune die

gebruikt werd bij het Top 50 overzicht van 1977 dat op

8 januari 1978 werd uitgezonden op Mi Amigo.

Go and tell a friend Laser is back!

VR 1 JUNI: Ray Anderson had in 1987 wel wat geld

geïnvesteerd, of moeten we zeggen hij had andermaal

iemand gevonden geld te stoppen in zijn  dure hob-

by’s, om de MV Communicator terug te brengen in

internationale wateren. Zoals op bijgaande foto’s kan

worden gezien was er ondermeer ruimte voor een nieuw

mengpaneel. Helaas duurde zijn Laser Hot Hits 20 jaar

geleden niet al te lang. Toch ruimte voor een korte

flashback via deze foto’s.

Vele aanvullingen

MA 4 JUNI: In 1972, zo is terug te vinden in de

zeezenderdiscografie op Soundscapes, werden er tal

van  nummers van The Beatles in stukjes gebruikt ter

promotie van The Beatles op Radio Noordzee. Eén jaar

later was er een soortgelijke spot op het station te ho-

ren in het programma ‘Herrie met Ferry’. Voorbij kwa-

men in de spot fragmenten van ‘I want to hold your

hand’, ‘She loves you’, ‘Got to get you into my life’ en ‘A

hard days night’. Dan Clous van Mechelen. Die kwam

niet eerder voorbij. Hij maakte een serie mooie muziek-

jes, vanaf 1965 als thema voor een serie reclames van

Grolsch Bier. U kent het wel van ‘Vakmanschap is Mees-

terschap.’ Op een bepaald moment bracht de bier-

exploitant een LP uit waarop de nummers waren ge-

perst. Ferry Eden kreeg deze promotieplaat ook in han-

den want hij gebruikte bij zijn programma ‘Hof van

Eden Easy Listening’ in 1977 op Mi Amigo dit thema als

tune van het programma.

Thema

Het thema van ‘Goldfinger’ van de James Bond film in

uitvoering van John Barry werd gebruikt voor een

heel korte jingle waarop ‘Radio Noordzee’ werd

ingezongen. Mag ik tenslotte nog melden dat we in de

categorie zingende deejays nog Graham Gill kunnen

vermelden. In 1973 zong hij zich in het programma

helemaal schor toen hij een instrumentale versie van

‘Besame Mucho’ draaide en daar weer een eigenge-

maakte tekst op inzong, onder het motto ‘Great A Music’.

Tenslotte kan in de categorie bijnamen nog genoemd

worden bij Peter Chicago ‘Chicago Pete’. Deze kreeg

hij mee van Duncan Johnson in 1970 op RNI.

Beatles

VR 8 JUNI: Ga er maar eens voor zitten. Ik kwam een

oude jingletape tegen met producties van Veronica uit

1973. Daar komt een jingle met de tekst, in snelle spraak

en rustig gesproken voorbij, met daarin de door Lex

Harding gesproken tekst: ‘Iedere dag om half vijf The

Beatles’. Deze was nog niet vernoemd in de

Zeezenderdiscografie. De volgende versies stonden er

op de tape waarbij of de intro of een muzikaal bruggetje

uit de volgende nummers werd gebruikt:  ‘All you need

is love’, ‘All my lovin’, ‘Love me do’ , ‘From me to you’,

‘She loves you’, ‘I want to hold your hand’,  ‘I feel fine’,

‘Ticket to ride’, ‘Day Tripper’,  ‘Drive my car’, ‘Norwegian

Wood’ ‘I’m the walrus’, ‘Michelle,  ‘Eleanor Rigby’, ‘Sgt.

Peppers Lonely Hearts club Band’ , ‘Lady Madonna’,

‘Hey Jude’ en ‘Revolution’. Het was dus nog in de zee-

zenderperiode dat ze warden geproduceerd en gebruikt,

hetgeen ze – zo is mijn gedachten – bij Veronica veel

BUMA rechten heeft bespaard. Dan kwam Theo van

Halsema met een mooie aanvulling. Voor de jingle ‘Otto’s

Hittip’ op  Radio Mi Amigo werd door Frank van der

Mast, die de spot insprak, ‘Gipsy girl’ van de formatie

Ferrari gebruikt.

Met dank aan ondermeer: Rob Olthof, Martin van

der Ven, Hendrik Noegaard, Brian Keith, Jelle

Boonstra, Theo van Halsema en Noam Tal.

Samenstelling: HANS KNOT

VR 11 MEI: Chiel Montagne is gestopt met de NL Top

20, een radioprogramma dat wekelijks wordt gemaakt

in opdracht van de Stichting Nederlandse Muziek.

Montagne presenteerde de lijst sinds oktober 2005. De

stichting en Chiel Montagne kwamen financieel niet tot

een nieuwe overeenkomst. Daarnaast had het pro-

gramma behoefte aan een frisse wind. Vanaf deze week

wordt de presentatie officieel overgenomen door Fred

Siebelink. De NL Top 20 wordt momenteel via 35 lokale

omroepen in Nederland uitgezonden. Dit aantal wordt

binnenkort aanzienlijk uitgebreid omdat het programma

dan met gesloten beurzen kan worden aangeboden.

Nu betalen lokale omroepen nog en bijdrage in de

productiekosten. In het radioprogramma geeft Siebelink

een overzicht van de Nederlandstalige Top 20 en daar-

naast praat hij wekelijks met een bekende Nederlandse

artiest over zijn leven en werk en natuurlijk over mu-

ziek.

MA 14 MEI: In een consortium met Mediaset, het be-

drijf van de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi en
Foto’s pagina 8: Laser Hot Hits 576-sticker, de nieuw geverfde
Communicator (foto: Anoraks UK), de messroom, en 2 studio’s
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de Amerikaanse bank Goldman Sachs, heeft John de

Mol EndeMol teruggekocht. Telefonica, de vorige

eigenaar, had 75% van de aandelen in handen. Cyrte,

de investeringsmaatschappij

waar John de Mol eigenaar van

is, had al een belang van iets

meer dan 5%. Telefonica be-

taalde destijds voor EndeMol

5.5 miljard euro. Cyrte, Mediaset en Goldman Sachs

hoesten in totaal 2.6 miljard op voor het mediabedrijf.

Of EndeMol onderdeel wordt van Talpa en Mediaset of

dat EndeMol in zijn huidige vorm blijft bestaan, is nog

niet bekend. 

MA 14 MEI: Voorzitter Martin Banga van de Vereni-

ging van Commerciële Radiostations (VCR) is verbijs-

terd door een brief die staatssecretaris Frank Heemskerk

van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft

gestuurd. De PvdA bewindsman schrijft daarin dat een

zogeheten vergelijkende toets niet langer voor de hand

ligt bij het verdelen van ruimte voor digitale radio, maar

dat er nog dit jaar een veiling komt. De commerciële

radiostations vrezen dat ze buiten spel staan als de fre-

quenties naar de hoogste bieders gaan, omdat

telecombedrijven en televisiemaatschappijen er veel

meer geld voor kunnen neertellen. De zogeheten TDAB

frequenties zijn niet alleen geschikt voor digitale radio

in de ether, maar ook voor video. Banga: “We waren

door het ministerie uitgenodigd om te komen overleg-

gen over de vergelijkende toets, en dan komt er dit. Is

dit nou het kabinet dat de eerste honderd dagen het

oor te luister wil leggen in het land?’’ Banga herinnert

eraan dat de commerciële stations miljoenen betaald

hebben voor de bestaande vergunningen en dat de

concurrentie fors zal toenemen.

DI 15 MEI: Voormalig AVRO regisseur/producer Theo

Ordeman (foto) is gisteren op 75-jarige leeftijd overle-

den. Hij was al lang ongeneeslijk ziek. Ordeman werd

onder meer bekend als regisseur van het legendarische

inzamelingsprogramma Open het Dorp, aan het begin

van de jaren zestig. Mies Bouwman tekende destijds

voor de presentatie, maar Ordeman was de man die 24

uur onafgebroken in zijn eentje de regie verzorgde

vanachter vier tv-monitoren in een weinig comforta-

bele regiewagen.

DI 15 MEI: Een van de ontslagen medewerkers bij

Radio 10 Gold gaat tijdelijk bij het regionale Radio M in

Utrecht werken.

Peter Holland

(foto) krijgt de op-

dracht om tijdens

de zomermaan-

den op zaterdag

en zondag de

Nederlandse zo-

mer een aparte

kleur te geven.

Zijn loopbaan

startte in 1971 bij

de zeezender Ra-

dio Noordzee,

toen uitzendend

vanaf het zend-

schip de MEBO

II. Na de ver-

plichte sluiting op

31 augustus 1974

duurde het niet

lang of de Hilversumse omroepen ontvingen hem met

open armen. Bij de VARA groeide hij niet alleen uit tot

een gerespecteerd programmamaker maar ook tot de

ontdekker van Wessel van Diepen. Ook de NOS en

Veronica boden hem langdurige contracten aan. In

1991 startte zijn lange periode bij Radio 10 Gold, waar

hij tot één van de meest gewaardeerde ochtendstemmen

uitgroeide. Het mislopen van FM-frequenties en het

daarop volgende gevecht om te overleven, brachten

het station echter in een lastig vaarwater waardoor forse

bezuinigingen, begin maart 2007 onvermijdelijk wer-

den. Peter Holland mocht uitkijken naar een nieuwe

werkgever. Radio M is een nieuwe stap. Afspraak elke

zaterdag en zondag tussen 14.00 en 18.00 uur, in juli en

in augustus.

DI 15 MEI: De redacties van BNR Nieuwsradio en het

Financiële Dagblad worden volgend jaar volledig sa-

mengevoegd. Beide media zijn onderdeel van FD Media-

groep. Dat zegt de nieuwe multimediabaas van de FD

Mediagroep, Mark Fuller, in een interview met Emerce.

Vanaf volgende week maandag is de 51-jarige Mark

Fuller officieel adjunct-hoofdredacteur bij de FD Media-

groep. Hij gaat zich in die functie uitsluitend bezighou-

den met multimedia. Vanaf 2003 was hij ad interim hoofd-

redacteur van BNR Nieuwsradio.

WO 23 MEI: Het

regelmatig bekij-

ken van Teletekst

is nog steeds zeer

populair. 91%

van alle Neder-

landers kijkt na-

melijk nog steeds

regelmatig naar

Teletekst. Dit

komt neer op 12,3 miljoen mensen van dertien jaar en

ouder. Aldus de gegevens uit een onderzoek van

Intomart Gfk in opdracht van RTL Nederland, de Ne-

derlandse Publieke Omroep (NPO) en Talpa Media. Vrij-
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wel iedereen kijkt nog altijd via de televisie naar teletekst

(98%). Eén op de drie Nederlanders kijkt ook wel eens

via internet naar teletekst. Het percentage mensen dat

zowel via televisie als internet naar teletekst kijkt, be-

draagt dertig procent. Slechts een enkeling gebruikt

alleen internet (2%). Het gebruik van internet is gro-

tendeels aanvullend op het gebruik van teletekst via de

televisie. Intomart GfK onderzocht in maart 2007 het

gebruik van teletekst onder 3.050 personen. Het on-

derzoek is representatief voor de Nederlandse bevol-

king van dertien jaar en ouder. Teletekst is voor velen

een actueel, prettig en vertrouwensgevend medium.

Tweederde van alle mensen bezoekt minstens één keer

per week teletekstpagina’s. De groep mensen die ook

via internet kijkt, doet dit vooral in de middag en avond,

waar het gebruik van teletekst via de televisie met name

plaatsvindt tussen 18 en 24 uur. De meest populaire

rubrieken zijn: nieuws, sport, weer en verkeer en de

televisiegids. In zijn totaliteit waarderen de

teletekstbezoekers het medium met een rapportcijfer

van 7.3. De groep die zowel televisie als internet be-

zoekt, geeft een 7.5 als waardering.

WO 23 MEI: De netto bestedingen

voor televisiereclame zijn in het eerste

kwartaal 2007 toegenomen tot 165

miljoen euro. Dit betekent een groei

van 5% ten opzichte van het eerste

kwartaal in 2006. Dit meldt SPOT, de

Stichting Promotie Televisiereclame,

welke de gezamenlijke Nederlandse

televisiestations vertegenwoordigt. Het eerste kwartaal

liet een sterke groei zien bij de sectoren persoonlijke

verzorging, vakanties, de supermarkten en de

automobielbranche. De energiemarkt, die vorig jaar

een stapje terug moest doen, laat eveneens een sterke

toename van de bestedingen zien. Een opvallende groei

is gerealiseerd voor personeels-werving. Dit is een be-

langrijke nieuwe sector voor televisie, omdat het me-

dium daarin tot nu toe een relatief klein aandeel had.

Directeur Paul van Niekerk van SPOT: “De toename is

hoger dan onze eerdere verwachtingen. Traditionele

televisieadverteerders blijven trouw aan het medium

en nieuwe adverteerders blijven binnen stromen. Tele-

visie is een gewild medium bij adverteerders en blijkt

onmisbaar voor een goed en snel campagne resultaat.”

DO 24 MEI: Harm Bruins

Slot (foto), voorzitter van

de publieke omroep, wil

in de zomer van 2008 ge-

bruik maken van de mo-

gelijkheid om vervroegd

uit te treden, zo maakte

de Publieke Omroep

(NPO) bekend. Hij heeft

dan ruim vijf jaar de aan

het hoofd gestaan van het

centrale bestuur van de

landelijke publieke om-

roep. De Raad van Toe-

zicht heeft nu een jaar de

tijd een geschikte opvol-

ger te vinden.

ZO 27 MEI: De Venezolaanse president Chavez heeft

het commerciële televisiestation RCTV uit de lucht ge-

haald. Het station is vervangen door het signaal van

een staatsstation dat vooral de socialistische revolutie

predikt. Radio Caracas Television was al langer een doorn

in het oog van president Chavez. Hij noemde het sta-

tion “één van de paarden van de apocalyps”. Volgens

hem ondermijnde het station de normen en waarden

van de jeugd. RCTV staat vooral bekend om het uitzen-

den van zes zeer populaire soaps. Het was het enige

televisiestation van de oppositie die in het hele land ont-

vangen kon worden.

MA 28 MEI:  Loretta Schrijver (51) (foto) heeft van-

daag voor het laats RTL Nieuws gepresenteerd. Sinds

de start in 1989 van RTL4 vormde ze lange tijd met

Jeroen Pauw een presentatieduo. Loretta Schrijver was

in totaal achttien jaar een boegbeeld van het programma.

In 2000 verruilde ze de commerciële omroep voor de

AVRO, waar ze het programma ‘Alle dieren tellen mee’

presenteerde. Alweer een jaar later keerde ze terug bij

RTL Nieuws. Meer dan eens werd ze uitgeroepen tot

populairste nieuwslezeres van Nederland. In september

begint Loretta Schrijver bij Omroep MAX een eigen

talkshow in de middag.

DI 29 MEI:  Een nieuw Nederlands televisiekanaal met

de naam Podium.tv wil vanaf het voorjaar 2008 ruimte

bieden aan klassieke muziek, jazz en dans. Tot de initia-

tiefnemers behoren journalisten, musici en

documentairemakers. De programmamakers willen la-

ten zien dat ‘entertainment niet hetzelfde is als kunst,

sentiment iets anders is dan gevoel en echt verschilt van

kitsch’. Podium.tv wil 24 uur per etmaal uitzenden en wil

in het basispakket van kabelbedrijven komen. Naast

reguliere uitzendingen wil het commerciële station di-

verse mediavormen inzetten: tv via internet en op mo-

bieltjes, video on demand en meer.

DO 31 MEI: Het blijkt dat de Telegraaf Media Group,

kortweg TMG, groot aandeelhouder is geworden van

het Duitse televisiestation ProSiebenSat1. Dit is door de
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Duitse redactie Financial Times bekend gemaakt. De

investeringsmaatschappijen Permira en KKR, die eigenaren

zijn van het station en tevens grootaandeelhouder van de

Duitse afdeling van het concern SBS, willen het bedrijf met

SBS samenvoegen. TMG, dat echter ook voor een vijfde

deel aanhouder van SBS is, zou hier tegen kunnen zijn. Nu

men echter ook grootaandeelhouder in ProSiebenSat1 is

geworden zijn de kansen tot instemming te komen tot een

fusie groter geworden.

DO 31 MEI: Ook in

Amerika is het tot een

overname gekomen

doordat de Amerikaanse

CBC Corperation lastfm, een online radiostation, voor een

bedrag van 280 miljoen dollar heeft opgekocht. Hiermee wil

CBS jonge kijkers en luisteraars trekken. In 2002 werd lastfm

opgericht en heeft meer dan 15 miljoen actieve gebruikers

die onderling hun muziekvoorkeuren delen. CBS heeft aan-

gekondigd dat het managementteam van lastfm onveran-

derd in dienst zal blijven.

MA 4 JUNI:  De Wereldomroep en Radio Rijnmond starten

op zaterdag 9 juni met ‘Op Zee’, een nieuw radioprogramma

voor zeevarenden en hun achterban. De presentatie is han-

den van Rob van Dijk (Wereldomroep) en Leonie de Jong

(Radio Rijnmond). ‘Op Zee’ is elke zaterdag van 10.00 tot

12.00 uur te beluisteren in de regio Rijnmond en wereldwijd

via de kortegolf van de Wereldomroep. In het nieuwe radio-

programma bespreekt men het laatste nieuws en de achter-

gronden uit de maritieme sector, en men ontvangt gasten in

de studio in Rotterdam. In de jaren vijftig en zestig was het

vrij algemeen een programma te beluisteren met groeten

voor zeevarenden.

MA 4 JUNI: De Dienst Kijk-

en Luisteronderzoek maakt

bekend dat de ‘Grote Donor-

show’ zoals uitgezonden door

BNN hoog gewaardeerd is

door de kijkers. Het pro-

gramma kreeg van de kijker

het cijfer 8.1. Jongeren in de

leeftijdsgroep 20 tot 34 jaar

waardeerden het programma hoger dan ouderen (50-plus):

8.4 versus 7. Er was ook een klein verschil in waardering

tussen mannen (8.0) en vrouwen (8.2). De spraakmakende

show werd afgelopen vrijdag door gemiddeld ruim 1,2 mil-

joen mensen bekeken. Op het moment van de ontknoping

waren dat er zelfs 1,7 miljoen. Opvallend is het hoge kijktijd-

aandeel van 33% in de leeftijd van 20-34 jaar. Daarnaast was

61% van alle kijkers jonger dan 50 jaar. De BNN site (bnn.nl)

is de afgelopen drie dagen door 215.000 mensen bezocht.

Sinds vrijdagochtend hebben 650 nieuwe leden zich bij BNN

aangemeld. Daarnaast ontvangt BNN veel enthousiaste reac-

ties van kijkers. Het programma heeft ook voor de Bart

Foundation een positieve uitwerking. Een behoorlijk aantal

nieuwe donateurs heeft zich aangemeld naar aanleiding van

het programma.

DI 5 JUNI: De regering in Havana verhinderde de uitrei-

king van 500 radio’s die waren bestemd voor Cubaanse

luisteraars van Radio Nederland Wereldomroep. Het tegen-

houden van het invoeren en uitdelen van de ra-

dio’s op Cuba komt voor de Wereldomroep on-

verwacht.  Algemeen directeur Jan Hoek: “Wij

zijn erg teleurgesteld. De Cubaanse ambassade

was volledig op de hoogte van ons initiatief, waar-

mee wij luisteraars, die deelnamen aan een

verhalenwedstrijd, zouden belonen met een

wereldontvanger. De ambassade uitte tot nu toe

geen bezwaren. Het meest vervelend vinden wij

het voor onze luisteraars. Die krijgen nu niet wat

hen is toegezegd.” De Wereldomroep heeft een

groot en actief luisterpubliek in Cuba. Er is voor

radio’s als prijs gekozen om het gemakkelijker te

maken de uitzendingen van de Wereldomroep te

beluisteren. Door de slechte economische omstan-

digheden kunnen veel Cubanen zich geen radio

veroorloven – en radio’s waarmee ook buiten-

landse stations zijn te ontvangen - zijn moeilijk te

krijgen.
 

DI 5 JUNI:  De televisiepresentator, schrijver en

acteur Gert-Jan Dröge (foto) is dinsdagavond op

64-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan longkan-

ker en stierf omringd door familie en zijn meest

naaste vrienden in het Antoni van Leeuwenhoek

Ziekenhuis in Amsterdam. De flegmatieke Glamour-

land presentator Gert-Jan heeft zijn terminale

ziekte, waarvan hij twee maanden geleden op de

hoogte werd gesteld, voor bijna iedereen ver-

borgen gehouden. “Ik heb me vrijwillig laten op-

nemen omdat ik me heel moe voel”, zei hij veertien

dagen geleden nog. Op 15 mei ging Gert-Jan het

ziekenhuis in naar eigen zeggen voor een routine-

controle omdat hij zich ‘zo moe’ voelde. Dröge

toen: “Laten we niet overdreven doen. Het is ge-

woon een routine check up. Ik heb misschien iets

opgelopen tijdens mijn laatste reis door Vietnam”.

Dröge werd bekend door zijn ironische society-

reportages op televisie. Eerst deed hij dat voor

het VPRO programma ‘Gasthof zur Post Modernen’

en vanaf 1990 bij de AVRO in ‘Glamourland’. Later

maakte hij ook programma’s bij SBS en NET 5.
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Dröge werkte ook mee aan het programma RUR en

was eigenaar van het café waarin de talkshow werd

opgenomen. Verder was hij filmacteur en regieassistent

bij musicals en opera’s.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

Miljoenen of geen miljoenen

De VRT heeft bekend gemaakt het boekjaar 2006 af te

hebben gesloten met een winst van bijna 19 miljoen

euro. Maar rekening houdend met de kapitaal-

financiering, die in de beheersovereenkomst met de

Vlaamse regering is voorzien, realiseerde de openbare

omroep een negatief managementresultaat van 12,7

miljoen euro.Bij de opmaak van de begroting van 2006

had de VRT rekening gehouden met een deficit van

13,7 miljoen euro. “Uiteindelijk bedroeg het negatief

managementresultaat 12,7 miljoen euro. Dat is 1 miljoen

beter”, aldus financieel directeur Willy Wijnants. De VRT

heeft naar eigen zeggen de financiële afspraken met de

Vlaamse regering volledig nagekomen. “We hebben

eerst financiële reserves aangelegd en die dan aange-

wend, onder meer om nieuwe media in de markt te

zetten en om de kwaliteit van de programmaschema’s

te verbeteren”, aldus Wijnants. Vorig jaar had de open-

bare omroep 445,9 miljoen euro aan opbrengsten. Het

aandeel van de overheidsfinanciering bedroeg 283,1

miljoen euro (66,5 %). De totale kosten bedroegen

vorig jaar 458,6 miljoen euro, waarvan 79,8 %

programmakosten zijn.

Gedragscode reclame kinderen

Op voorstel van mediaminister Geert Bourgeois keurde

de Vlaamse regering recentelijk een gedragscode goed

voor reclame die zich richt op kinderen en jongeren.

Deze code legt een aantal verplichte regels op om de

reclameboodschappen op radio en televisie zo kind- en

gezinsvriendelijk mogelijk te maken. Ondermeer de

Gezinsbond en het Kinderrechtencommissariaat zaten

bij het opstellen ervan mee aan tafel. De code komt er

na de afschaffing van de zogenaamde ‘vijf minuten-

regel’ die reclame verbood vijf minuten voor en na

kinderprogramma’s. De regel miste echter haar doel.

Stations zoals Nickelodeon en Cartoon Network kon-

den de Vlaamse regeling omzeilen door vanuit het bui-

tenland uit te zenden, terwijl ze zich toch richten tot de

Vlaamse markt. Omwille van deze oneerlijke concur-

rentie, dreigden Vlaamse commerciële omroepen dit

voorbeeld te volgen. Minister Bourgeois vreesde dat

dit uiteindelijk zou leiden tot méér kinderreclame, en

dan nog zonder enige wettelijke beperkingen of ge-

dragsregels.

Andere lidstaten niet

Pogingen om de vijf minutenregel uit te breiden tot

geheel Europa, stuitten op verzet van diverse lidstaten.

Daarom stelde Bourgeois de afschaffing van de vijf

minutenregel voor, evenwel gekoppeld aan een ver-

plichte, wettelijke gedragscode die kinderen maximaal

zal beschermen. De mediaminister bracht daarom de

Gezinsbond, het Kinderrechtencommissariaat, de open-

bare en de commerciële omroepen, de Raad voor de

Reclame, de Unie der Belgische Adverteerders en de

Vlaamse Regulator voor de Media rond de tafel, met

voorliggend resultaat. De code vormt een aanvulling

op de reeds bestaande reclameregels in de media-

decreten (o.a. verbod op discriminatie, op aansporen

tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid, op

tabaksreclame….).

Minderjarigen

Wat minderjarigen betreft, bevatten de mediadecreten

echter enkel verbodsbepalingen op reclame die profi-

teert van de onervarenheid van minderjarigen, op re-

clame die hen ertoe aanzet hun ouders of anderen te

overreden tot de aankoop van producten of diensten

en op reclame die misbruik maakt van het vertrouwen

dat minderjarigen hebben in ouders, leerkrachten of

anderen. De aanvullende gedragscode stelt ondermeer

dat reclame die gericht is op kinderen (tot 12 jaar) en

jongeren (tot 16 jaar) voor hen duidelijk als dusdanig

herkenbaar moet zijn. De reclame mag positieve sociale

gedragingen, levensstijlen en houdingen niet onder-

mijnen. Geweld en antisociaal gedrag zijn taboe, even-

als reclame die gevoelens van angst of ongemak op-

roept. Ook mogen de reclameboodschappen het ge-

zag en de verantwoordelijkheid van ouders en opvoe-

ders niet ondermijnen.

Schade

Veiligheid krijgt veel aandacht. Zo mag kinderreclame

geen teksten of visuele voorstellingen bevatten die kin-

deren of jongeren geestelijk, moreel of fysiek schade

VRT Brussel
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kunnen berokkenen, die hen ertoe aanzet om zich in

onveilige toestanden te begeven of aanspoort tot ge-

vaarlijke handelingen. Concreet wordt dan verwezen

naar ondermeer verkeersveiligheid, huishoudelijke si-

tuaties, vuur, chemische producten. Reclame moet de

mogelijkheden en eigenschappen van een product

correct voorstellen, zodat kinderen niet misleid wor-

den. Belangrijk is ook dat kinderen niet het gevoel

mogen krijgen dat het bezit van een product hen een

bepaald voordeel biedt ten opzichte van andere kinde-

ren. Of dat ze door het niet te bezitten, minderwaardig

of onpopulair zijn. De prijs van het product mag niet

worden geminimaliseerd, noch mag gesuggereerd wor-

den dat het tot de mogelijkheden van elk familiaal bud-

get behoort. Alcohol wordt uitdrukkelijk geweerd uit

het reclameblok voor en na kinderprogramma’s. Even-

min mag buitensporig verbruik aangemoedigd worden

van voedingsmiddelen en dranken met stoffen waar-

van een overmatige consumptie schadelijk kan zijn,

zoals vetten, suikers en zout.

Voorloper

Daarmee loopt Vlaanderen alvast vooruit op de ontwerp-

richtlijn “Audiovisuele mediadiensten zonder Grenzen”,

dat in dezelfde week goedgekeurd werd op de Raad

van Europese mediaministers, die de lidstaten vraagt

om de media aan te sporen een gedragscode te ontwik-

kelen betreffende reclame voor dit soort voedingswaren.

De Vlaamse Regulator voor de Media ziet toe op de

naleving van de gedragscode en kan overtreders be-

straffen.

Eén de populairste

Eén blijft het grootste televisie-

station in Vlaanderen. Tussen

september 2006 en mei 2007,

traditioneel de belangrijkste

maanden voor een televisie-

station, haalde het eerste net

van de VRT een gemiddeld marktaandeel van 28,6 pro-

cent. Dat is exact dezelfde score als tijdens dezelfde

periode een jaar eerder. In het kalenderjaar 2006 haalde

Eén een marktaandeel van 28,9 procent bij de bevol-

king van België ouder dan vier jaar, bekeken over 24

uur. VTM haalde op dezelfde periode en in dezelfde

doelgroep een marktaandeel van 21,4 pct.

REDACTIE RADIOVISIE

Toch geen veroordeling

Een rechtbank in Rome heeft twee oud-topmensen van

Radio Vaticaan, kardinaal Roberto Tucci en pater

Pasquale Borgomeo, in hoger beroep vrijgesproken

van milieuvervuiling. De twee paters jezuïeten waren

ruim twee jaar geleden tot tien dagen voorwaardelijke

celstraf veroordeeld. De rechtbank sprak de twee vrij,

omdat ‘de handeling (waarvoor ze zijn aangeklaagd) in

de wet niet als een misdrijf wordt gezien’. Tucci en

Borgomeo waren aangeklaagd, omdat zendmasten van

het Vaticaanse radiostation (foto) te veel elektromag-

netische straling zouden veroorzaken. De zenders staan

in Santa Maria di Galeria, ten noorden van Rome. Om-

wonenden hadden de zaak aangespannen, omdat zij

door de straling gezondheidsklachten zouden hebben.

JELLE KNOT

Radioketen sinds 1939 in

bezit in handen van Lewis

familie verkocht.

Het hoofdkantoor van Mid

Atlantic Network, dat in 1939 werd opgericht door de

familie Lewis, is gevestigd in North Virginia en bestaat uit

een aantal radiostations. De kinderen van de oprichters

hebben besloten de keten te verkopen aan een organi-

satie in Noord Carolina. De koper is de onderneming

Centennial Broadcasting II en het gaat om de stations

WINC AM en FM in Winchester, WWRT FM in Strasburg,

WWRE FMN in Berryville, WFVA AM en WBQB FM

beiden in Fredericksburg. De onderneming Mid Atlantic

is in eigendom van de familie Lewis in Winschester en

wordt in principe geleid door de broers John, David en

Howard Lewis. Volgens de familie werd de organisatie

in 1939 door hun reeds overleden ouders Richard en

Marion Lewis opgericht. Allereerst met het station WFVA

in Fredericksburg. Reeds twee jaren later kwam daar

WINC AM in Winchester bij. Nadien werd er nog een

groot aantal stations aan toegevoegd. WINC FM in

Winschester werd bijvoorbeeld in 1946 één van de eer-

ste FM stations in de VS. Patsy Cline, de wereldbe-

roemde country zangeres, maakte haar debuut op de

radio via dit station. Cline was ook afkomstig uit

Winchester. De huidige president van Mid Atlantis, John

P Lewis, heeft bekend gemaakt dat de familie de afgelo-

pen decennia diverse aanbiedingen heeft gehad de sta-

tions te verkopen maar steeds heeft voorkomen dat het

keten uit handen van de familie zou vallen. Er zijn geen

verkoopgegevens bekend gemaakt.

JAN HENDRIK KRUIDENIER
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In de maand juni kreeg ik vanuit de directie van Radio

Nederland Wereldomroep een uitnodiging om naar

Hilversum te komen ter gelegenheid van een receptie

die wordt aangeboden aan Hans Hogendoorn omdat

hij bij Radio Nederland Wereldomroep met pensioen

zal gaan en omdat Hans in de maand juli 2007 zijn 60ste

verjaardag ging vieren. Jammer genoeg kan ik het

feestje wegens andere verplichtingen niet bezoeken.

Toch wil ik, samen met anderen, herinneringen aan

Hans Hogendoorn ophalen.

Hans Hogendoorn wordt in de Wikipedia Encyclope-

die omschreven als zijnde een geluidstechnicus,

diskjockey, nieuwslezer en stemacteur. Daaraan toe-

gevoegd dat hij tegenwoordig de stem van Radio 1 is.

Een trapje te laag gegrepen door de samensteller van

het deel omtrent Hans Hogendoorn.  Immers, ‘tegen-

woordig’ is een heel wijd begrip als we het over Hans

Hogendoorn hebben. Decennia lang is zijn stem al be-

kend voor luisteraars van Radio 1 en kijkers van het

NOS Journaal. Eveneens via Radio Nederland Wereld-

omroep is Hans een duidelijk herkenbaar geluid, waarbij

Nederlanders hem ‘all over the world’ zeer regelmatig

voorbij horen komen.

Geboren in 1947 volgde Hans Hogendoorn in de jaren

zestig een opleiding tot officier/marconist bij Radio Hol-

land. Ook avondgymnasium was zijn doel en hij ging,

als zo velen onder de radiofanatici, werken bij een

ziekenomroep. In  zijn geval werd het Radio Lucas in

Amsterdam, waar het een feest van herkenning was.

Immers andere radiomakers met hem als Nico Steen-

bergen, Leo van der Goot en een Ferry de Groot brach-

ten daar hun eerste uren achter de microfoon door.

Professioneel ging hij, met de andere genoemden, aan

de slag bij de Nederlandse service van RNI, genaamd

Radio Noordzee. Het jaar was 1971 dat Hogendoorn

onder zijn pseudoniem zijn intrede nam als één van de

eerste nieuwslezers op het station, daarbij gescreend

door Godfather Willem van Kooten. Onder zijn tweede

naam ‘Hans ten Hoge’ verwierf hij daar bekendheid en

las hij niet alleen het nieuws maar was ook vaste presen-

tator van het programma ‘Driemaster’. Wat hebben we

in eerste instantie genoten van dit prachtige live pro-

gramma vanaf de MEBO II, waarbij we naast Hans

Hogendoorn zeker ook Leo van der Goot, Nico Steen-

bergen en in later stadium Marc van Amstel niet mogen

vergeten.

Als je de gemiddelde Nederlander gaat vragen wat de

bekendste uitspraak van ‘de stem van Nederland’ is

krijg je snel te horen: ‘Buiten is het ..graden, binnen

zit..’ Ja, voor mij heeft Hans ook eens een extreme

versie van deze jingle ingesproken ten bate van de

Freewave Informatie Show, een maandelijks pro-

gramma op cassette en md voor visueel gehandicap-

ten, dat al meer dan 21 jaar bestaat. “Buiten is het min

36 graden binnen zit Hans Knot’.

Ik ontmoette Hans voor het eerst aan boord van de

MEBO II en vervolgens in Hilversum ten tijde van de

productie van de RNI dubbel LP, waarvan Nico Steen-

bergen de teksten deels insprak. Ik denk niet dat we al

té veel van die ontmoetingen herinneren. Hans was

erbij toen in 1978 Ton van Draanen en ik besloten dat er

een Nederlandstalige versie moest komen van het door

Jacob van Kokswijk, mij en anderen gerunde Pirate

Radio News. In de eerste jaargang verblijdde Hans ons

met een serie van verhalen rond zijn radioreis door de

Verenigde Staten van Amerika. Een doorlopend geheel

waarvan je gaat smullen als je het herleest.

Terug gaande naar de MEBO II heeft Hans Hogen-

doorn op de

meest moeilijke

momenten aan

boord gezeten, zo

ook tijdens de

bomaanslag die

door drie duikers

uit Scheveningen

op 15 mei 1971

werd gepleegd.

Jarenlang was het

niet done openlijk

gemakkelijk over

dit onderwerp te

spreken. Op een

Hans Hogendoorn aan boord
van de Minerva (31-8-2002)

©  Jan van Heeren

archief Martin vd Ven



16

feestelijk reisje, georganiseerd op een zeer warme dag, door Radio

10 op de Noordzee – waar ondermeer zowel Jelle Boonstra, Hans

Hogendoorn als ikzelf waren genodigd, kwam het verhaal los.

Enkele jaren later was het Hogendoorn die er op terugkwam in

een interview met Jelle Boonstra tijdens een Radiodag van SMC/

Freewave in Amsterdam.

“Ik wist niet wat me overkwam, maar dat gold natuurlijk voor

iedereen aan boord. Het gebeurde op 15 mei 1971 — ik was zo’n

anderhalve maand in dienst. Ik begon als nieuwslezer aan boord

en op die bewuste zaterdagavond zat de bemanning naar het

voetbal op de televisie te kijken. De zee was prachtig rustig; een

klein beetje mistig was het. Zo rond kwart over elf in de avond was

ik bezig met het uitzoeken van platen voor mijn programma op de

zondagochtend. Eén daarvan was een plaat van The Delphonics:

“Didn’t I Blow Your Mind This Time”. Dat bleek een toepasselijke

titel. Opeens klonk er een enorme knal, alsof de tender tegen het

zendschip aanvoer. Maar, op zaterdagavond was er nooit een

tender en iedereen was wel een beetje nieuwsgierig. Een van de

Engelsen rende naar buiten en was nog sneller weer beneden met

de mededeling dat het

schip in brand stond. Hij

had ook een rubber-

boot zien wegvaren.

Vervolgens ga je dan

roepen op de radio dat

het wel noodzakelijk is

dat er hulp moet ko-

men. Je denkt dan dat

er niemand luistert op

zaterdagavond. En dan

kan een half uur heel

lang duren. Binnen een

half uur kwam er echter

al een vliegtuig van de

Rijksluchtvaartdienst

over, zo’n Electra, en

dan weet je dat er ge-

luisterd wordt. Achteraf

hoorden we dat het

telefoonverkeer ontzet-

tend was toegenomen

op die zaterdagavond.

Iedereen belde elkaar en struikelde over el-

kaar heen om zo snel mogelijk hulp naar die

boot te kunnen krijgen.”

Het was natuurlijk wel onrealistisch te horen

dat het station enige tijd in de lucht bleef,

terwijl er een hevige brand heerste. In het

interview stelde Hans destijds: “We bleven

inderdaad in de studio totdat de Volans, de

blusboot van Rijkswaterstaat, langskwam en

we de kans kregen om over te stappen. Nog

aan boord van de MEBO II vonden we het

toch een benauwend idee, dat het vuur maar

niet gedoofd werd. We wisten dat er een

dag eerder, op de vrijdag, gasolie was ge-

tankt op de MEBO II. Brand met veertig ton

verse olie aan boord was geen geruststel-

lende gedachte. Als het vuur in de buurt van

de tanks was gekomen, had het behoorlijk

kunnen knallen. Volgens een groot deel van

de aanwezigen was dat ook de bedoeling

geweest van de duikers. Op schepen van

hetzelfde type zat inderdaad een grote gas-

tank op de plek waar de bom werd geplaatst.

Op de MEBO II zat op die plek echter een

watertank waardoor het brandje achter de

bemanningsverblijven en het kombuis bleef.

De brand was dus wel uitgebreid, maar heeft

de olietanks nooit bereikt. Er werd een dinghy

overboord gezet. Dat is een groot pakket

met een touwtje. Als je daaraan trekt, gaan

er een aantal zuurstofflessen open en komt

er vervolgens een enorme schuit tevoor-

schijn. Toen dat ding eenmaal uit elkaar was

en in het water was gegooid, was ik de eer-

ste die er in sprong. Maar ik was ook de

eerste die riep of men een emmer wilde ge-

Hans Hogendoorn (zittend, 2e van rechts) gaat met Radio 10 en veel collega’s uit het
zeezenderverleden ‘Terug naar Zee’ met de MS Fortuna (8-8-1998) © Hans Knot

Hans Hogendoorn interviewt kapitein
Van  der Kamp, 1977   © Theo Dencker
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ven omdat er allemaal water in stond. Een

kwartier later kwam de Volans al langs en

konden we daarop overstappen en koffie

drinken. “

Mensen van binnen het vak ‘radiomaken’

hebben ook zo hun herinneringen en wen-

sen aan Hans Hogendoorn. Hier een bij-

drage vanuit het verre Suriname van

Gerard Smit: ‘ Hans ten Hoge wordt zestig

jaar. Voor mijn gevoel moet hij al bijna ne-

gentig zijn. Ik ken hem namelijk al vanaf

dat ik mijn eerste pogingen deed om radio

te maken bij de ziekenomroep van het St.

Lucasziekenhuis in Amsterdam. Ik was

koud binnen voor een kennismaking

toen ik die STEM hoorde. En vanaf de eer-

ste seconde stond voor mij 1 ding vast:

Hans is DE STEM. Oké, Frank Sinatra heeft

de titel The Voice gekregen, maar dat kwam

omdat de Amerikanen nooit goed het ma-

gistrale sonore trillen van Hans’ stemban-

den hebben mogen beluisteren. Anders

had Ol’ Blue Eyes het echt af moeten leg-

gen tegen onze roodharige (misschien in-

middels al wit-?) Hans ten Hoge. Als ik te-

rugdenk aan de tijd dat ik Hans echt mee-

maakte (Radio Lucas en RNI) dan was

hij beslist niet een radio/showman type en

dat is hij ook nooit geworden. Oké, hij

kon best een programma presenteren en

deed dat dan met volle overtuiging, maar

toch leek hij altijd het best op zijn gemak

als hij op de achtergrond en vooral in de

organisatie werkte. Hij had en heeft niet de

drive om beroemd te worden; hij wilde en

wil radio maken en daarin streeft hij naar

perfectie. Ik heb me vaak afgevraagd of

hij zelf ooit het gevoel heeft gehad dat hij

die perfectie ooit bereikte. Zonder Hans was

ik in ieder geval niet de persoon geworden die ik nu ben. Hij heeft

een belangrijke rol gespeeld in mijn leven in de eerste helft van de

zeventiger jaren.  Hij moedigde me aan om bij Radio Lucas mijn

eigen, maffe, stijl te ontwikkelen en hij pushte me om naar de MEBO

2 te gaan om nieuws te lezen, terwijl ik er al een keer was afgevlucht

wegens ernstige zeeziekte. Zonder Hans was ik nooit van mijn leven

meer de zee op gegaan, maar hij haalde me over om het toch te

proberen. Ik heb hem de jaren daarna geregeld vervloekt als ik

weer eens kotsend over de reling hing of zelfs in mijn programma

tijdens de plaatjes in de prullenbak moest overgeven. En inderdaad,

Hans had gelijk: je kunt zelfs aan zulke dingen wennen, hoewel

het nooit prettig wordt. Ik heb het zelfs één keer gepresteerd om

direct na het eten van mijn soep naar de reling te rennen en de

vissen te voeren, mijn mond te spoelen en de nasi van Jan de kok op

te eten...Bedankt Hans! Inmiddels leef ik 9,5 jaar in Suriname en daar

heb ik al 9 jaar een populair programma op Radio Apintie. (Elke

zondag van 18.30 tot 19.30 uur lokale tijd, te beluisteren via

www.wapintie.sr.net. En het grappige is dat ik nog steeds bijna

elke dag -zo’n kleine 10.000 kilometer verderop - die donkere, so-

nore, machtige stem hoor van Hans ten Hoge via de Wereldomroep

Radio Nederland. Daardoor is Hans - eigenlijk zonder dat hij dat

weet - maar nu kan ik het wel bekennen - de enige uit de RNI-tijd

met wie ik nog een band heb. Via de kortegolf, via internet en via

veel zenders hier die BvN uitzenden of Radio Nederland. Het zal

vreemd zijn als die band straks doorgesneden wordt...hoewel met

Hans weet je het nooit. Wie weet duikt die stem ineens weer op uit

mijn luidsprekers... Hans, wat je gaat doen weet ik, maar ik gun je

alle goeds en mocht je ooit in Suriname komen....

Gerard Smit.’

In de begindagen op de MEBO II was duidelijk een verandering

merkbaar in zijn stemgeluid. In een recent interview in het NRC

stelde hij: “Op een gegeven moment had ik wel een maniertje in mijn

strottenhoofd te pakken. Bij Radio Noordzee moest je goed je best

doen om verstaanbaar te zijn: er was veel ruis, harde muziek en de

frequentie was beperkt.”

Bijna drie jaar lang was Hans ten Hoge vervolgens werkzaam bij

Strengholt, waar hij op de betaalrol stond. Naast de bomaanslag

maakte hij ook vaak stormachtig weer mee waarover hij recentelijk

nog een bericht schreef op Wim van de Water zijn Mediapages en

dacht terug aan de storm van 2 april 1973. Die avond meldde AVRO’s

Televizier dat Veronica’s zendschip de Norderney van haar anker

was geslagen.

Hans Hogendoorn: ‘De Mebo II had al twee keer een anker ver-

speeld, maar op 2 april 1973 was de ketting stevig genoeg. Ook

mammoettankers

hadden dit soort

kettingen aan

boord, dat waren

schakels van rond

75 cm lang. De fo-

to’s zijn bekend,

dacht ik. We

moesten de zen-

ders afzetten om-

dat de water-

koeling voor de

generatoren te-

Gerard Smit, 1974
© Hans Knot

Met Marc van Amstel
(2002)

© Jan van Heeren
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spreken. Het was Kees Buurman, de persoon verant-

woordelijke voor de geboorte van dit legendarische

programma, die Hans Hogendoorn erbij betrok. Niet

alleen werden de spots voor ‘Met het Oog op Morgen’

door Hans Hogendoorn ingesproken maar hij was daad-

werkelijk ook vaak aanwezig tijdens de bijna dage-

lijkse uitzending van dit programma op Hilversum 1 en

later Radio 1. Hij produceerde menige uitzending. Ook

Radio Tour de France, aka ‘ Pop op de Pedalen’ maakte

dankbaar gebruik van de prachtige stem van de warme

bescheiden en tevens zeer sympathieke Soestenaar.

In een van de schaarse interviews die Hans Hogen-

doorn ooit gaf stelde hij over de training van zijn stem

het volgende: “Aan een stem kun je wel wat schaven.

Als ik met mijn jonge piepstemmetje was blijven spre-

ken, was het niet veel geworden. Ineens heb ik een

luikje ontdekt om voluit te kunnen praten. Met een

goede stem alleen ben je er natuurlijk nog niet. Je moet

frank en vrij durven spreken en inhoud hebben. Neem

iemand als Ron de Rijk: die kan voor de vuist weg

praten en de luisteraars de zindering laten meebeleven”. 

Radio is echter niet de enige plek waar we ‘De Stem’

tegenkwamen. Toen eens, ook lang geleden, Maartje

van Weegen het Half 6 Journaal als gezicht ging pre-

senteren was er daar de stem van Hans Hogendoorn

die het Journaal aankondigde. Vanaf dat moment ging

het stapsgewijs en werden op een bepaald moment alle

bulletins door hem aangekondigd.

Tijd voor een voormalige collega van ondermeer de

Engelstalige uitzendingen van RNI, Graham Gill: ‘Hi there

Hans, Well the day is almost here when you reach the

age of early retirement at Radio Netherlands.  I would

like to wish you all the very best for the future and may

you take with you many fond memories of an excellent

broadcasting career and relax and enjoy, enjoy! Sincere

good wishes for the future your old former RNI and

Wereld Omroep colleague, Graham Gill. Keep in touch.‘

veel lucht hapte, doordat in de deining de inlaat te vaak

boven de waterlijn kwam. Dat is eigenlijk vervelend,

want je kan niet werken. En uitrusten gaat ook niet op

zo’n kermisattractie. De enorme golf die de MV

Norderney, het zendschip van Radio Veronica lossloeg,

kwam ook bij ons langs. Het water spoot door een

openstaande patrijspoort van het kombuis aan dek, en

kwam heel hoog. Het was dacht ik Bruno

Brandenberger die op dat moment boven in het houten

stuurhuis stond en dacht dat zijn laatste uurtje geslagen

had, zo kraakte het huis in al zijn voegen onder het

geweld van diezelfde golf. Even later hoorde iemand de

noodoproepen van Veronica, en zagen de we lampjes

van de Norderney wegdrijven.’

In 1974 als het duidelijk is geworden dat de zeezenders

de nek worden omgedraaid door een toekomstige anti-

zeezenderwet, is het voor Hans Hogendoorn duidelijk

het schip te verlaten. In het voorjaar van 1974 is het

Algemeen Nederlands Persbureau de nieuwe werkge-

ver van Hogendoorn. Inmiddels is een producer/ BUMA

schrijver van de NOS een stapje richting het westen

gegaan door naast zijn werk voor de NOS als Ad Roland,

ook wat zaken te regelen op productie en presentatie-

gebied onder de naam Ad Petersen op Radio Mi Amigo.

Ik heb Ad Roland en andere radiocollega´s van Hans

Hogendoorn gevraagd even stil te staan bij het gege-

ven dat hij verdwijnt bij de Wereldomroep maar geluk-

kig nog wel bij Radio 1 is te horen. Ad kwam met het

volgende: ‘Buiten is het nu even mooi wanneer je bin-

nen bent, terwijl men je laatste stemmen voor Hilversum

telt, duurt het even voordat je jezelf werkelijk ver-

wendt, met de stilte van een éénling op een voetbal-

veld. Even kicken, zeg maar afkicken en dan gewoon

genieten van iedere kleine uitdaging. Good luck! Ad

Roland.’

Al voordat Hans echt bekend werd op Radio Noordzee

kruiste hij al eerder met het Hilversumse want in een

oud programma van Felix Meurders (the man that

shouldn’t be murdered’ ) kwam ik een heel hoge stem

tegen die echt op zijn Hogendoorns eruit kwam. Bij zijn

betaalde terugkeer binnen de publieke omroep was hij

al snel een veelgevraagde stem voor programma’s als

‘Langs de Lijn’, ‘De Nationale Hitparade’, ‘Met het Oog

op Morgen’  en vele andere radioprogramma’s.

Al in 1976 was hij bij het prille begin van ‘Met het Oog

op Morgen’ erbij om het begin van het programma in te

30 jaar ‘Met het Oog op Morgen’,
5-1-2006

Met Ad Roland     © Hans Knot
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In 2002 verscheen Hans Hogendoorn als speciale gast op de

jaarlijkse Radiodag en haalde met Jelle Boonstra herinneringen

op en had het ondermeer over het unieke dat een aantal mede-

werkers allemaal afkomstig was uit dezelfde ziekenomroep: “We

praatten elkaar van alles aan, dat we het beter konden, dat het

moest lukken bij de radio en dat we dat zeer zeker snel moesten

doen. Ferry de Groot, die nu in zekere zin mijn baas is bij het

NOS-programma “Langs de Lijn”, zei al in 1970: “Binnen een

jaar werken we professioneel.” Ik was de eerste en sommigen

heb ik vervolgens zelf mogen uitnodigen om erbij te komen.

Als je aan boord zat, dan was het vijf uur werken, even slapen

tussendoor en weer werken. ‘s Ochtends nieuwslezen tot twaalf

uur, daarna programma voorbereiden, want ‘Driemaster’ kwam

er dan nog aan. Dat programma kwam er in augustus 1971 bij.

Willem van Kooten

had ons verteld dat

de uitzendtijd voor

de Nederlanders zou

worden uitgebreid

en we mochten ver-

volgens uurtjes

vanaf boord vullen,

omdat er op dat mo-

ment geen studio-

ruimte genoeg was in

Hilversum. Ik vroeg

toen hoe het moest

heten, maar Willem

had zelf ook geen

idee: “Noem het

maar Puramagogel

of zo.” Na een nacht

slapen kwam ik op

het idee dat we het

programma met zijn drieën zouden gaan doen: Van der Goot,

Steenbergen en ik. Om die reden leek ‘Driemaster’ me een

goede naam.’

Gesproken over Van Kooten, beste Hans, ook hij wil nog even

een woordje aan je kwijt: ‘Voor Hans H. via Hans K: Wat

krijgen we nou? Zijn ze gek geworden bij RNW? Pas 60, en die

Hans van RNI, laten gaan, die nu net pas echt begint warm te

lopen? Daar krijgen ze spijt van. Buiten is het meteen een paar

graden kouder!’ Willem van Kooten.

Eén van de aanhangers van Radio Noordzee

destijds was Douwe Dijkstra, die Hans Hogen-

doorn ook altijd is blijven volgen in zijn loop-

baan: ‘Beste Hans, bij het beëindigen van je

actieve imposante carrière wil ik je graag het

beste wensen voor de toekomst. “Vanuit de

Albatrosstudio in Barneveld ... dit is Douwe Dijks-

tra”. Tientallen mensen horen deze jingle dage-

lijks bij het opstarten van mijn website en daar

word ik veel over bevraagd en aan herinnerd.

“Dat is toch die man van Radio 1 en het 8 uur

Journaal?”. Daarnaast heb ik fantastische herin-

neringen aan Radio Noordzee Internationaal

waar jij deel van uitmaakte. We houden con-

tact, het ga je goed en God Bless! Douwe.’ 

In de loop der jaren heeft Hans Hogendoorn

voor ontzettend veel medewerkers spots moe-

ten inspreken, bijvoorbeeld als daar weer eens

een nieuwe medewerker bij ‘Langs de Lijn’ kwam

presenteren. Overgewaaid uit het Groningse

omroepgebeuren is dat bijvoorbeeld Jurgen van

den Berg: ‘Als er bij ons weer een update van

het NOS-telefoonboekje wordt rondgedeeld,

check ik altijd nog even of het er nog staat...en

ja hoor. Achter de naam van Hans Hogendoorn

staat bij functie: “stem”. Als radioliefhebber ben

ik groot met hem geworden, als jongetje stelde

ik me een rijzige figuur voor, met een grote

baard natuurlijk. Intussen werk ik zelf bij de

NOS en weet ik dat dit niet zo is. En wat was ik

trots toen ik voor ‘t eerst Langs de Lijn mocht

presenteren en ik in de monumentale tune van

Quincy Jones werd aangekondigd door de

donkere stem van Hans Hogendoorn. En dan is

er nog een mooi verhaal dat ik ooit als luisteraar

oppikte uit een uitzending, ik meen met Leo van

der Goot. Dat was het verhaal dat Hans het

nieuws las op Noordzee, maar dat hij liever aan

dek bleef omdat het heel mooi weer was. Dus

was het nieuws opgenomen en dat werd dus

een paar keer herhaald. Met dezelfde fout

erin....Ten Hooge had zich namelijk verspro-

ken in de stationcall (“4 mijl uit de kust van

Europa.....”), hij schijnt namelijk de ‘s’ te zijn

vergeten. Dat was het verhaal volgens de over-

levering. Maar ik heb het ooit live bij hem ge-

Met Graham Gill (r) tijdens de Radiodag 2004   © Jan van Heeren
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checkt en hij was zich van

geen kwaad bewust....... Wie

het weet mag het zeggen....

Hans, bedankt voor al die ja-

ren en de stem blijft toch nog

wel even? Groet, Jurgen van

den Berg.‘  

Het gekke aan de wensen en

herinneringen die op je afko-

men, beste Hans, is dat velen

toch weer terug gaan naar de

tijd van de zee. Zo ook met

Peter Teekamp (foto) het ge-

val is: ‘Hey Hans! Het leven

begint bij zestig en nu je weg

gaat bij RNW ligt de wereld

pas echt aan je voeten! Alle

tijd om bootje te varen (en

denk er om dat ik je niet be-

trap met een zendmast!

(hahaha) Ik heb altijd met veel

plezier naar je geluisterd en

voor mij ben je nog steeds de

number one herkenbare ra-

dio-voice! Lekker low en zeer

karakteristiek. Ik weet je te

vinden! We komen elkaar

trouwens ongetwijfeld wel

weer ergens tegen binnen-

kort. Tot die tijd: All the best!

Peter Teekamp.’

En wat te denken van die

kleine maar o zo belangrijke

man op de MEBO II, die in dit

verhaal even langskomt en

mij schreef? ‘Hans, wil je Hans

Hogendoorn een prettige tijd

toewensen? Ik zie hem nog

als jongen van 23 jaar aan

boord komen van de ‘MEBO’-

wereld, vreemd op een schip

waar je niet weg kan lopen

met het vooruitzicht een

goede radiomaker te worden

en daarin goed geslaagd. Nog

veel plezier in de toekomst.

Kapitein Harteveld.’

Bij de buren op de Noordzee was er één programmamaker bij die altijd, ook al in

de tijd van Radio London, de andere stations goed in de gaten hield. Klaas Vaak,

ofwel Tom Mulder wil ook graag even iets aan je kwijt Hans: “Je was de Neder-

landse radiostem. De stem die iedereen kende. Het is jammer dat je vertrekt bij de

Wereldomroep. Veel te jong! Ik hoor je nog komen, een van radiostemmen van

het Lucas Ziekenhuis. Gelukkig zijn velen er ‘beter’ van geworden. Wat was er

van de Nederlandse radio geworden als er geen zeezenders waren geweest? Tom

Mulder.’

En zelfs de voormalige NOS collega Tom Blomberg (foto) grijpt terug naar het

zeezendergebeuren: ‘Hans Hogendoorn. De Stem in ontelbare N.O.S.-jingles.

Ook in De Avondspits en De Nationale Hitparade - en talloze andere speciale

N.O.S.-programma’s. Nooit te beroerd om op verzoek wat in te spreken. Hij

stond altijd klaar - en leverde perfect werk. Kon je altijd van op aan. Wat een

vakman! Zijn wij hem

nog altijd buitenge-

woon dankbaar voor.

De Stem die ons ook

de klassieke ‘Gouden

Glans’-jingle, in al zijn

variaties, heeft ge-

bracht. Begonnen op

R.N.I. Met de roffel-

pauken aan het begin

die Hans heeft ‘ge-

leend’, heeft hij mij

toevertrouwd, van

een eigen opname

van Radio Caroline

op de middengolf uit de sixties. “Going back in time on The Sound Of The Nation,

it’s a Caroline flashback!!!” Die eigen middengolfopname heeft altijd de basis ge-

vormd voor al zijn ‘De Gouden Glans van de radio straalt af van onze antenne bij

deze [vul maar in] ‘-jingles. Flink verdikt en vergalmd en verknipt.... ...maar toch

altijd nog een werkelijk authentiek stukje middengolf - Radio Caroline. Hans,

bedankt voor alles! Gouden Groet, Tom Blomberg.’

Een hedendaagse collega is Gijs van den Heuvel die een ander bekend aspect van

Hans Hogendoorn ter sprake brengt: het gebruik van de Nederlandse taal. “In

mijn vroege tienerjaren, eind jaren ’60, luisterde ik (zoals iedere leeftijdgenoot)

Met kapitein Harteveld, 2005
© Hans Knot

© Omroep Gelderland
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naar Radio Veronica en Radio Luxemburg.

Op 6 maart 1971 kwam ik op mijn transistor-

radio toevallig langs een nieuw geluid op 220

meter en daar bleef mijn radio ruim drie jaar

op staan: Radio Noordzee. Driemaster was

uiteraard een van mijn favoriete program-

ma’s, met Hans ten Hooge (Hogendoorn) als

een van de presentatoren. Omdat RNI ook

op de korte golf uitzond, ging ik daar ook

vaker naar luisteren, vooral op zondag als er

een eigen korte golfuitzending van de En-

gelse afdeling was: o.a ‘RNI goes DX’. Daar-

door werd ook mijn belangstelling gewekt

voor de Wereldomroep, waarvan de fre-

quentie vlak naast die van RNI lag. De eerste

persoonlijke ‘kennismaking’ met Hans was

toen het Radio Noordzee voetbalelftal een

wedstrijd speelde bij de club waar ik altijd

naartoe ging.

Vele jaren later – inmiddels was Hans bekend

geworden als De Stem van de NOS en

Wereldomroep – kwam ik hem indirect weer

tegen. Ik werkte in die tijd bij Radio Hoyer

op Curaçao en als partnerstation van de

Wereldomroep vroegen we hem wat jingles

in te spreken. En dat deed hij op zijn be-

kende wijze. Weer een paar jaar verder kon

ik – terug in Nederland – zelf aan de slag bij

de Wereldomroep. Vreemd om plotseling op

dezelfde redactievloer te zitten als een van je

‘jeugdhelden’ van zoveel jaar geleden. Ge-

lukkig voor Hans ben ik niet iemand die ie-

mand gaat zitten aangapen of interessant gaat

doen met vragen en verhalen over die ‘goede

oude tijd’. Tenslotte zijn we op dat moment

gewoon collega’s. Veel contact hadden we

niet, aangezien we heel andere werkzaamhe-

den hadden. Een vriendelijke groet op de

gang, veel meer was het niet.

Over één onderwerp was dat wel eens anders: taal. Misschien niet

zo bekend, maar dat is een van de onderwerpen waar Hans een

scherp oog en oor voor heeft. Spelling en uitspraak, daarop

reageerde hij direct als er fouten werden gemaakt in een bulletin-

bericht. Hij zond een mailtje om de zondaar terecht te wijzen of om

een bijdrage te leveren aan een interne discussie over schrijfwijze

of uitspraak van weer een moeilijke naam. Altijd op vriendelijke,

collegiale wijze, overigens. Hij had andere taken bij de Wereld-

omroep, maar door zijn bescheidenheid was Hans voor de meeste

collega’s toch ook vooral De Stem. Ieder RNW-programma wordt

nog altijd ingeleid door een promo of introductie van Hans en

voor elke presentator maakte hij een aankondiging. Dat geluid

blijft nog wel even te horen, maar nu hij met pensioen gaat zal De

Stem toch langzaam maar zeker uit de ether gaan weg faden. We

zullen hem zeker gaan missen. Gijs van den Heuvel.’

Terugdenkend aan leuke dingen die Hans, naast zijn vele werk

voor de NOS en Wereldomroep, heeft ingesproken komt bij me in

gedachten ook de teksten naar boven die hij insprak voor een

prachtige documentaire die in de mid jaren zeventig over radio

werd gemaakt door Ton van Draanen. Ton werkt inmiddels al

weer heel wat jaren bij de AVRO en schreef: ‘Beste Hans, helaas

kan ik dinsdag niet bij je afscheidsreceptie zijn. Vanaf deze plaats

wens ik je een gezellige dag toe. Wij komen elkaar vast nog tegen

in Hilversum, daar twijfel ik niet aan. Ton van Draanen. ‘

Eén van de collega’s vanuit de ziekenomroep, die met Hogen-

doorn meegroeide binnen het Radio Noordzee gebeuren, is ook

nog steeds te zien en wel via RTL TV. Nico Steenbergen: ‘De

mooiste herinneringen liggen toch vooral bij het Amsterdamse

Radio Lucas, de ziekenomroep van het St Lucasziekenhuis, en de

Driemastertijd op de MEBO 2. Bij Radio Lucas een clubje eigenge-

reide types die de radio opnieuw gingen uitvinden. Nou ja, vooral

jatwerk uit Amerika en van Radio Caroline, London en SRE, maar

dat wist de rest van de club niet. Erg leuk. Vooral ook omdat de

radio gecombineerd kon worden met wat gedoe met sommige

dames. Hans ten Hoge heeft Driemaster uitgevonden, het format

bedacht en de briljante opener gemaakt. Die opener vind ik nog

steeds een van de mooiste dingen die hij geproduceerd heeft. Die

kwam je radio binnendenderen. En liet geen ruimte voor twijfel:

Dit is Radio Noordzee. Dit is Driemaster. De kracht van de een-

Gijs van den Heuvel

Met Pieter Damave, 2004
© Jan van Heeren
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Op mijn bureau liggen momenteel twee boeken. De

eerste heeft als titel: ‘Catch a wave. The rise, fall &

Redemption of the Beach Boys’, geschreven door Brian

Wilson en Peter Ames Carlin. Het beschrijft het leven en

werk van The Beach Boys. Ik ben met dit boek begon-

nen te lezen toen ik zo’n drie weken geleden hoorde

dat mijn favoriet aller tijden, Brian Wilson, in juni naar

Groningen komt voor een eenmalig concert. Misschien

dat Roger Day een beetje jaloers op me zal zijn dat ik bij

een concert van Brian aanwezig zal zijn. Het voor-

noemde boek is trouwens verschrikkelijk om te lezen.

Omdat ik bij lange na niet altijd tijd heb om veel te lezen

is het met dit boek dan ook zeer gemakkelijk om het bij

herhaling terzijde te schuiven. Het lijkt er dan ook op

dat Brian beter muziek kan componeren dan schrijven.

Tot nu toe ben ik slechts tot pagina 48 gekomen.

Het tweede boek op mijn bureau laat zich trouwens

totaal anders lezen. Het vertelt het verhaal van Peter

Dingley, geboren op Goede Vrijdag, 30 maart 1945 in

Solihull, in de buurt van het Britse Birmingham. Peter

was één van de vijf kinderen in een gezin waarin er

weinig sprake was van affectie voor elkaar en waar het

ook gebruikelijk was gevoelens niet te tonen en vooral

niet over gevoelens met elkaar te praten. Maar in het

verhaal vertelt Peter Dingley ook waar hij zijn liefde

voor de muziek uit Amerika vandaan heeft en tevens

heeft geleerd wat Rock and Roll was en is. Hij dankt in

zijn boek met nadruk zijn broer John daarvoor. Dit

tweede boek lag vanochtend in mijn postbus als recen-

sie-exemplaar en binnen 70 minuten, nadat ik gestart

ben met het lezen, ben ik reeds op pagina 53 aange-

land. Het is op die pagina dat onze Peter Dingley voor

de derde keer een naam krijgt. En deze derde naam

was dé naam die hem heel erg beroemd en geliefd

maakte bij miljoenen luisteraars, niet alleen in zijn ge-

boorteland maar ook ver daarbuiten.

Het is het verhaal van een opgroeiende jongen eind

jaren vijftig en begin jaren zestig. Een verhaal, zoals er

zo velen zijn van mensen die de leeftijd rond de 60 jaar

hebben bereikt. Voor Peter Dingley was de Amerikaanse

muziek die hem op pad bracht voor speciale gevoelens

van zelfuiting en de strijd voor vrijheid. Zijn lagere

schoolperiode was niet wat je van een opleiding echt

kon verwachten want op de school stond vooral het

vak persoonlijke lijfstraffen centraal.

En natuurlijk kwam op een bepaalde leeftijd de drang

persoonlijke spullen te willen kopen, zoals de Philips

Tape Recorder, die hij al zo vaak had staan aanstaren in

een lokale winkel. Dit betekende dan ook zijn eerste

baan, tijdens een zomervakantie toen hij bij de firma

Harris & Sons Brass Founder ging werken. En van het

geld dat dit werken opbracht kocht onze Peter de

Philips Recorder. Een droom werd daarmee werkelijk-

heid want vanaf dat moment was het voor hem moge-

lijk zijn wekelijks favoriete programma op te nemen

van de BBC Radio. Het was ‘Pick of the Pops’ en wat

een geluk dat presentator Allan Freeman nooit door de

platen heen praatte. Onze Peter gebruikte de opgeno-

men songs voor het samenstellen van zijn eigen radio-

programma in zijn slaapkamer.

Gelijk aan zovele andere jongeren die radiootje speel-

voud: geen overbodige tekst, zo’n vijf ma-

ten muziek en in 8 seconden klaar. Mag die

alstublieft ergens te horen zijn in dat nieuwe

megalomane beeld- en geluid museum op

het mediapark? Volgens mij houdt Hans

helemaal niet op met werken. Hij zou wel

gek zijn, er is nog genoeg te doen.Veel

plezier Hans. Nico Steenbergen.’

Afsluitend Hans wil ik je zeggen het erg fijn

gevonden te hebben je ooit te hebben

mogen tegengekomen, met daarop vele

herhalingen. Je hebt een warme en tevens

bescheiden persoonlijkheid; iets dat je ze-

ker naast je prachtige stem nog meer siert!

Tot later dit jaar.

HANS KNOT
foto: Nico Steenbergen (l) en Hans Hogendoorn (r)

Johnnie Walker



23

den op hun slaapkamer begin ja-

ren zestig. Het is eigenlijk net of ik

bij het lezen van het boek gedeel-

telijk mijn eigen levensverhaal lees.

Peter Dingley moest ook hard stu-

deren van zijn ouders maar he-

laas zonder de verwachte resulta-

ten. De middelbare school werd

zonder diploma verlaten en dit

leidde tot een verbaal bevel van

Peters vader dat hij het huis

diende te verlaten om een baan

aan te nemen. Deze was al door

zijn vader in familiekringen gevon-

den. Weg van huis naar het verre

Glouchester. Daar zou Peter een

traject moeten doorlopen van zes

jaren waar hij alle facetten van

het garagewezen zou leren om

uiteindelijk uit te groeien tot ma-

nager.

Maar voornoemde zes jaren wer-

den bij lange na niet door Peter

Dingley voltooid. Op zijn 17e jaar

besloot hij terug te gaan naar

Solihull om daar nieuw werk te

vinden en dichter bij zijn vrien-

dinnetje Ingrid te zijn. Helaas had

deze geen belangstelling meer

voor Peter omdat ze een nieuwe

geliefde had gevonden die een

mooiere auto had dan Peter. Uit

met de verkering op de avond

voordat hij zijn nieuwe werkge-

ver voor de eerste keer als werk-

nemer zou begroeten. Enkele pin-

ten bier en diverse whisky’s zou-

den hem over het liefdesverdriet

kunnen heen helpen en dus zakte

hij gigantisch door en kwam stom-

dronken thuis. Zijn nieuwe werk-

gever zag hem daardoor de eerste werkdag niet.

De nieuwe baan dicht bij huis was natuurlijk veel beter voor Peter maar toch

bleek hij nog behoorlijk ongelukkig te zijn. Op een bepaalde dag besloot hij

er een baantje voor één avond in de week bij te nemen nadat hij van de

manager van de Locarno Ballroom – na lang aandringen – toestemming had

gekregen om als deejay op de vrijdagavonden muziek te draaien in de Bali

Hair Bar. En naamsverandering naar Peter Dee leidde tot zijn tweede naam.

Via via kwam hij in de loop der tijd met iemand in contact hetgeen weer tot

andere bijbaantjes leidde. Zelfs zoveel dat hij op een bepaald moment op vier

avonden per week op even zovele locaties als deejay in dienst was. Twee

bazen dienen komt nooit goed en op een bepaald moment besloot zijn baas

George om zijn werknemer voor de keuze te stellen: of werken in de garage

of het deejaygebeuren. Twee weken bedenktijd werden er meegegeven.

Maar onze Peter Dee wist wat hij wilde en gaf direct antwoord door te stellen

dat hij een bekende deejay wenste te worden.

Enkele maanden eerder had hij een dag vrij genomen en ging met de trein

vanuit zijn woonplaats naar Paddington Station in Londen. Vandaar nam hij

een taxi naar het mondaine May Fair. In deze wijk was zijn doel de studio van

Radio Luxembourg. Tijdens een disco in de buurt van Solihull had Don

Wardell van Radio Luxembourg opgetreden en na een gesprekje vertelde

Don aan Peter dat hij maar aan de directie van Radio Luxembourg moest

vragen een demo programma te mogen maken. Zeer nerveus betrad Peter

het complex van het station aan Hertford Street met in gedachten dat hij er

een mooie deejay studio zou zien. Maar wat een teleurstelling toen hij vier

platen mocht aan en afkondigen, daarbij gebruik makend van een van te

voren door hem geschreven tekst, in een op een concertzaal lijkende studio.

Producer Eddy Lance liet hem na de korte opname uit en stelde aan Peter: ‘Je

zal nooit van je leven een deejay worden. Je hebt er gewoonweg geen

persoonlijkheid voor. Kom, ik zal je naar buiten laten.’ Wat ik niet vergeten

moet te melden is dat de arme Peter niet de voordeur werd uitgelaten maar

Eddy Lance hem vernederend via de achterdeur en de daarnaast gelegen

benauwde steeg naar buiten liet. Zou er dan helemaal geen toekomst voor

Peter Dee meer zijn. Was er nog een mogelijkheid voor een tweede, eerlijke

keus? Ik ben nog maar op pagina 53 van dit nieuwe boek en ik kan u

beloven dat er nog veel meer mooie verhalen te lezen zullen zijn in dit

prachtige boek, dat is uitgegeven door Penguin Books. Nu is het tijd om dan

vlnr: Johnnie Walker, zijn vrouw Tiggy, Stella Dale en Robbie Dale, 2002
© Martin van der Ven
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maar de derde naam, die onze Peter gebruikte, te onthullen. Op

pagina 53 van het boek wordt beschreven hoe Peter een exem-

plaar van de Daily Mail leest en daar een artikel tegenkomt over

de komst van een door Amerikanen gerund nieuw radiostation,

Swinging Radio England.

Het is op dat moment april 1966 en tevens het begin van het leven

onder zijn derde naam Johnnie Walker. Walker is altijd en zal

altijd een inspiratiebron zijn voor vele mensen. Eén van de meest

bekende en geliefde programmamakers in Groot-Brittannië. De

man met een enorm charisma heeft via Radio Caroline en de BBC

een legendarische status gehaald. Mede door het altijd maar

weer experimenteren met nieuwe muziek, maar ook door duide-

lijk een eigen mening te geven wanneer hij bepaalde artiesten

maar niets vond. Met een warme en gepassioneerde persoonlijk-

heid en een kalmerende stem trekt hij keer op keer miljoenen

luisteraars.

Maar Walker is ook, tezamen met Robbie Dale, de man die ons

leerde hoe de weg naar vrijheid te doorbreken middels het over-

treden, in 1967, van The Marine Offences Act. Hij leerde ons ook

‘kiss in the car’ terwijl hij ‘Flashing on Frinton’ presenteerde. Hij

ging naar Amerika om daar via zijn programma’s op KSAN in San

Francisco hoge luistercijfers te halen.

Alles wat hij heeft gedaan is altijd vanuit het hart gebeurd. Zijn

persoonlijke leven kende zowel hoogtepunten als diepe dalen,

waarin een aantal vervelende voorvallen gebeurde. Als voor-

beeld het verhaal van een tweetal undercover journalisten die

hem, zich voordoende als rijke Arabieren, zover kregen een

lijntje cocaïne te snuiven en dit vervolgens in de publiciteit te

brengen, op de voorkant van hun dagblad. Bovendien werd

Walker ook nog eens beschuldigd souteneur te zijn voor Russi-

sche prostituees.

In zijn autobiografie vertelt Johnnie ons op een aangrijpende en

gemakkelijk leesbare manier hoe zijn leven er tot nu toe heeft

uitgezien. Hij vertelt uitgebreid over zijn radioloopbaan, die al

meer dan veertig jaar duurt. Maar ook zijn gevecht tegen kan-

ker blijft zeker niet onbesproken. Ook zijn spirituele ontwaking

komt in het boek aan bod.

Het 406 pagina’s tellende boek, verschenen ingebonden met

harde kaft, toont ons een eerlijke en open Johnnie Walker, die

niet langer benauwd is om de waarheid naar voren te brengen.

Naast de leuke dingen vermijdt hij zeker niet de trieste dingen in

zijn leven. Ik kan u zeer zeker aanbevelen dit boek direct te

bestellen en na ontvangst niet alleen te lezen maar daarna ook

een mooie plek op ooghoogte te geven in uw boekenkast, zodat

u het nog vaak kunt terugpakken.

Johnnie Walker, The Autobiography - Penguin Publishers,

London 2007 - ISBN 978-0-718-14853-9 -

www.greenpenguin.co.uk - Price 18.99 Pound in the bookshops

HANS KNOT

Het boek kan ook worden besteld bij SMC in Amsterdam en
het kost dan 29 Euro inclusief verpakkings- en verzendkosten.
Voor de lezers in het buitenland zijn de kosten 34 Euro. U kunt
uw geld sturen in een enveloppe naar SMC Postbus 53121
1007 RC in Amsterdam. Ook kunt u het storten op gironummer
4065700 ten name van Media Communicatie Amsterdam. Als
u vanuit het buitenland betaalt niet vergeten het IBAN num-
mer te vermelden: NL 37 PSTB 0004 0657 00 BIC: PSTBNL21.

Zeer recentelijk ontving ik een e-mail in kopie-

vorm die ook was gegaan naar de redactie

van het ochtendprogramma op Radio 5, een

reactie die was verstuurd door Alfons Gelens

woonachtig in Benidorm en die dus via zijn

computer het programma ‘Wekker Wakker’

beluistert. Hij reageerde op het draaien van

het nummer ‘Santa Domingo’ van Ria Valk,

door duidelijk en naar waarheid te stellen dat

het natuurlijk maar wat vreemd is dat zij dit

jarenlang heeft gezongen zonder dat iemand

er ooit over is gevallen dat het plaatsje Santa

Domingo helemaal niet bestaat. We houden

het maar over het lekker in het gehoor liggen

op de radio, dat gekozen is voor Santa. Wel

zijn er in een aantal landen plaatsen die Santo

Domingo heten.

Hoe de kopie wel bij me kwam is onduidelijk

maar Alfons reageerde op een antwoord van

mij met: ’Ja, Sant(a) Domingo, wat zullen we

er verder nog over zeggen? Natuurlijk was

dat bericht helemaal niet voor Hans Knot be-

stemd maar voor de redactie van het Radio 5

programma ‘Wekker Wakker’. Je had dat in-

middels wel begrepen neem ik aan. Ik lees

elke maand je REPORT met belangstelling en

het lijkt me een enorme klus om dat elke

maand weer voor elkaar te krijgen, CHAPEAU!’

Tot voor enkele jaren had ik nog nooit van

Alfons gehoord. Bij de voorbereidingen van

het item over Radio Luxembourg, speciaal de

Vlaamse en Nederlandse service, door VPRO

medewerker Gerard Leenders, vertelde deze

me op een avond dat hij ook een in het bui-

tenland wonende luisteraar had benaderd om

mee te doen in het programma vol met herin-

neringen, omdat deze prachtige herinnerin-

gen – na een oproep van de programmama-

kers van de VPRO – had opgestuurd over de

Nederlandstalige Service van Luxembourg.

Hier betrof het dus Alfons Gelens.
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stem kende en een enkele foto in het maandblad, te

fêteren met een gekleurde en geurende ruiker.

Laten we even terug gaan naar het betreffende artikel:

‘Het was op 1 mei 1948 (dat is dus de exacte datum van

het begin van de Nederlandstalige uitzendingen via de

lange golf - A.G.) dat zij voor de eerste maal de nu

overbekende spreuk: ‘Hier Radio Luxemburg, Uw vrien-

din Kristina, voor de micro bracht. En als we goed

rekenen, dan gaan we weldra 2.000 programma’s ‘Mu-

ziek bij het huishouden’ mogen vieren. En naast ‘Mu-

ziek bij het huishouden’ verzorgt zij ‘Uw groet, onze

plaat’ en talrijke ‘Hoornen van Overvloed’.

Maar was de informatie, zoals

die in het artikel was geplaatst,

wel de juiste. Alfons reageert:

‘De laatste is beslist niet waar:

Het programma ‘De hoorn

van overvloed’ kwam altijd

rechtstreeks uit de studio”s in

Luxemburg en werd altijd ge-

presenteerd door Ray van

Cant, redacteur en omroeper

en zijn collega van Johan van

Minnen (foto). Daartegenover

staat dat Kristina altijd in de

studio in Brussel haar pro-

gramma’s opnam. In eerste instantie gebeurde dat in de

Marktstraat 80 en daarna in het bebouw aan de Grens-

straat 66.’

Een laatste blik in het voornoemde artikel brengt het

volgende op bijna slijmende toon: ‘Weet U beste luiste-

raars en vooral beste luisteraarsters, dat om deze pro-

gramma’s te verzorgen Kristina iedere werkdag om 6.30

uur naar de studio’s komt? Het is ons reeds gebeurd dat

wij ze voor de micro vonden met grote koorts en dat ze

ondanks alles, wilde blijven omdat ze trouw wilde zijn

aan de gestelde dagelijkse rendez-vous. En wat haar

vooral sympathiek maakt bij alle medewerkers is haar

eenvoud. Haar populariteit is geen reden om het ‘hoog

op te krijgen’. In tegendeel, zij ontvangt iedere opmer-

king met dank want ze wil steeds beter en beter wor-

den. Wij zullen gedurende de volgende maanden ‘t kaft

van de Microvrienden voorbehouden aan de omroe-

pers en omroepsters van de uitzendingen op R.L. II.

Het scheen ons normaal dat wij, als eerste, de foto

afdrukten van zij die het langst aan onze uitzendingen

meewerkt.’

Aldus het einde van het artikel, dat geen naam ver-

meldde van de

schrijver in dezen,

maar was waar-

schijnlijk van de

hand van Leo

Persijn de directeur

die altijd voornaam

in het maandblad

aanwezig was. Ten-

slotte nog een voet-

noot van Alfons: het

Hijzelf denkt ook nog wel

eens terug aan de twee af-

leveringen van ‘OVT’ (On-

voltooid Verleden Tijd): ‘Ik

denk nog wel eens terug

aan het VPRO programma

met Gerard Leenders: Ra-

dio Luxemburg - vrijbui-

ter etc. Als zo’n pro-

gramma dan eenmaal klaar

is voor uitzending en je

gaat het beluisteren dan

denk je bij jezelf: ‘dat en

dat ben ik vergeten’ en het

onderwerp ‘V.R.L.’ is niet

helemaal uit de verf geko-

men.  Later kwam ik thuis in mijn ‘archief’ (mag geen

naam hebben) nog wat zeer oude exemplaren van

‘Microvrienden’ tegen (het maandblad van de V.R.L.)

en daar staan toch voor die tijd wel wat aardige artike-

len in. Wel ‘zeer Vlaams’ geschreven, mag ik wel zeg-

gen. Hieronder volgt een artikeltje uit de Microvriend

van november 1953 met de titel: ‘Kristina’. De Vrienden

van Radio Luxembourg werden als volgt toegeschre-

ven:

‘Het was in ‘t heet-

ste van de

Koningskwestie.

Samen met

Johnny Steg-

gerda kwamen

wij met Kristina

(foto)  terug van

S c h e r p e n -

heuvel, waar zij

triomfantelijk in

de bloemen werd

gezet. Plotseling

moesten we stop-

pen voor een controle van de Rijkswacht. Papieren

nakijken en koffer openmaken en daarin lagen de tal-

rijke bloemenruikers die Kristina gekregen had. Na-

tuurlijk moesten we uitleg geven over deze bloemen.

In die droevige periode een onverwachte vracht. Wij

verklapten dat in de wagen Johnny Steggerda en ook

Kristina zich bevonden en er was geen sprake meer van

controle doch wel van noteren van verzoeknummertjes

voor de volgende uitzendingen. Indien wij U dit

anecdootje vertelden dan is ‘t omdat, we denken dat ze

wel typisch is voor de sympathie die Kristina geniet in

brede volkslagen.’

U begrijpt het dat het hier gaat om één van de destijds

populaire presentatrices uit de Vlaamse hoek van Radio

Luxembourg. Radio had alles in die dagen, immers de

televisie-uitzendingen waren zowel in Vlaanderen als

Nederland nog ver weg en ontspanning was er voor-

namelijk bij de radio, met de hele familie om de keuken-

tafel, te halen. En ja, als je dan hoorde dat er een

bijeenkomst van de Vrienden van Radio Luxembourg

bij je in de buurt was, dan werd de portemonnee ge-

trokken om je favoriete presentatrice, die je alleen van



26

einde aan te komen.Uiteraard had dit duidelijke in-

vloed op de betrokkenen. Men stelde niet langer te

willen samenwerken met Harvey Goldsmith. In de fi-

nale van de documentaire zag je de betrokkenen zitten

in de studio van Channel 4, waarbij ook forum aanwe-

zig was, met ondermeer Peter Moore van Radio Caroline

en een deejay van XFM. Harvey Goldsmith kwam tot

de conclusie dat Big L ten dode is opgeschreven. Wrang

is dat de desbetreffende deejay van XFM inmiddels zijn

baan is kwijtgeraakt omdat het betreffende station als

een soort Sky Radio verder door het leven gaat. Alle

dagdeejays hebben congé gekregen terwijl ik consta-

teer dat Big L steeds meer adverteerders krijgt.

Ik vraagt me af of die Harvey Goldsmith stopverf in

zijn oren heeft gedaan: immers de ‘Gouwe Ouwe’ sta-

tions in Engeland, zoals Capital Gold en Classic Gold,

munten uit door saaiheid. Altijd weer dezelfde muziek,

muziek die iedereen al in zijn platen of cd kast heeft

staan. Leuk hoor, een bekend werkje weer eens te

horen, maar zoek van dat werkje dat een alternatieve

versie op. Van bijvoorbeeld het nummer ‘Yesterday’

van The Beatles zijn zo’n 2500 versies gemaakt. Draai in

een programma daar eens wat van. Maar dat gebeurt

op die stations gewoon niet. Waarom niet? Mooie vraag

aan Tom Mulder als hij langskomt op de radiodag.

ROB OLTHOF

In de laatste week van juni was er op Radio 5, een

station van de publieke omroep dat door steeds meer

mensen op de doordeweekse dagen wordt beluisterd

en goed gewaardeerd, ‘De week van de jaren zestig’

geprogrammeerd. Bert Bossink beschouwde speciaal

voor ons de doorsnee van de week en kwam tot de

conclusie dat niet iedereen tevreden was met het beleid

van de eindverantwoordelijke en dat men dat in de

loop van de uitzendweek ook duidelijk liet merken

door de keuze van de muziek deels te veranderen.

‘Het is me wel een bewogen week geweest met de

week van de jaren zestig op Radio 5 maar ik heb toch

wel wat leuke reacties gekregen, zelfs van Omroep

Max en van ondermeer Jan Steeman vanuit de AVRO.

In totaal heb ik op het Gastenboek van Radio 5 rond

de week van de jaren zestig 24 inzendingen geplaatst.

Hiervan zijn er dus 2 1/2 geweigerd en gecensureerd.

Maar ik heb veel mailtjes gekregen en telefoontjes ge-

had, allemaal positieve en geen enkele negatieve reac-

tie op de postings.

 

Dan is de Top 100 van Radio 5 dus ook uitgezonden en

het leek dus net of ik een jaar of 16 was en rond 1963

naar de radio zat te luisteren. Het overzicht van Radio

5 zelf gaf een muzikaal beeld voor de tieners die toen

die leeftijd hadden van tussen de 13 en 20 jaar en nog

nooit van Merseybeat of zo hadden gehoord. Cliff

verhaal wat Annemarie Coebergh (foto) deed in het VPRO

programma OVT is dus bezijden de waarheid. Coebergh

kwam in 1957 naar Brussel terwijl Kristina al sinds 1948

programma’s presenteerde. Conclusie: niet alles gelo-

ven wat in de kranten staat, niet alles geloven wat op de

radio verteld wordt.

HANS KNOT

Enige tijd geleden was er een documentaire te zien op

het Britse Channel 4 over de organisatie of misschien

desorganisatie bij het station Big L in Frinton on Sea. De

hoofdpersoon in dit programma was Harvey Goldsmith,

een soort Engelse wonderdokter, die slecht renderende

bedrijven uit het slop denkt te kunnen halen. Het gaat

niet goed met het radiostation want het lijkt erop dat Big

L grote verliezen maakt. Er werd gesproken over be-

dragen die rond de 50.000,— Pond per maand liggen.

Dat is natuurlijk heel vervelend voor de exploitanten,

vandaar dat ze gretig het aanbod van Channel 4 heb-

ben aangegrepen de adviseur Goldsmith een tijdje mee

te laten lopen binnen de onderneming en hem de no-

dige adviezen te laten geven. Een productieteam van

Channel 4, onder leiding van Goldsmith, trok met een

cameraploeg naar Frinton on Sea, een bekend Engels

kustplaatsje waar geen moer te beleven valt. Zeezender-

fans kennen de naam want Radio Caroline en Radio

London lagen daar 6 mijl uit de kust te voor anker om in

de jaren zestig van de vorige eeuw hun programma’s

van een schip uit te zenden.

De camera van Channel 4 filmde vooral de mensen op

straat: bejaarden die achter een rollator lopen. De jeugd

zie je niet in Frinton on Sea, uitsluitend bejaarden. Hier-

mee werd door het productieteam duidelijk gesugge-

reerd dat de bevolking van Frinton on Sea bestaat uit

één groot bejaardenhuis. Tegelijkertijd werd in mijn ogen

de suggestie gewekt dat Big L een soort van bejaarden-

station is.

Vervolgens zag je ondermeer actie in de de studio van

Big L waar Gary Williams, kennelijk een broer van Kojak

met zijn kale hoofd, zijn ochtendprogramma presen-

teerde. Waardeloos vond Harvey Goldsmith de manier

van presenteren en liet dit dan ook keihard horen hoe

hij erover dacht. Woorden als ‘dat lijkt nergens op’

zouden te soft zijn geweest en dus werd de beste deejay

naar alle hoeken van de studio gestuurd met verbaal

geweld. Gary moest vervolgens voor een training naar

Londen toe om eens flink onderhanden genomen te

worden. In het programma werd de indruk gewekt dat

Big L uitsluitend via het web en satelliet te horen was,

terwijl de 1395 kHz alweer enige maanden in de lucht is.

Verder in de documentaire zie je hoe Harvey stond te

blaten tegen personeel en investeerders van het station.

Dit was niet goed, dat was niet goed. Er bleek geen

deel 3(slot)
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reactie en al die punten mee zouden nemen in

hun evaluatie etc.

Daarna ging Jan Steeman in een keer over bij

de AVRO en begon The Searchers, Swinging

Blue Jeans, The Overlanders en dergelijke

muziek  te draaien en zei “Dat dit allemaal bij

de jaren zestig hoorde”. In de middag ge-

beurde hetzelfde bij de NCRV, waar men be-

gon met muziek van The Hollies, Armand en

dergelijke te draaien. Dus is mijn conclusie dat

ze die Kees Toering toch stiekem mooi te pak-

ken hebben genomen. Kees Toering heeft dus

helemaal niet bereikt wat hij wilde met het

programmeren van de zogenaamde betere

muziek, die hij in de week wilde laten horen.

Er stond op de voorkeurslijst slechts één plaat

van Frank Sinatra en één plaat van Petula

Clark en één van Dean Martin op de lijst. Van

de vele Nederlandse artiesten, die hij dacht op

die manier op de Top 100 te krijgen, staan er

alleen twee stukgedraaide songs van Anneke

Gronloh op en Rob de Nijs en Rein de Vries

staan heel laag onder in de Top 100. Willeke

Alberti kreeg zelfs geen enkele plaatsing, ter-

wijl ze bijvoorbeeld ook Nederlandstalige Cliff

Richard covers heeft gemaakt, zoals  ‘Jongen

ik trouw niet met jou’ dat een bewerking is

van ‘Bachelor’ Boy. Ze hebben daar bij Radio

5, behalve dan Jan Steeman, nog nooit van

gehoord. Ook niet van andere Nederlandse

artiesten die door Cliff Richard  & The Shadows

beïnvloed zijn, zoals: Eddy Denver, John

Lamers & Cees & the Skyliners, Harry Bliek,

Johnny & The Cellar Rockers en The Jumping

Jewels.
 

Kees Toering heeft alleen bereikt dat bepaalde

Franse plaatjes (die ik zelf ook erg leuk blijf

vinden) weer een beetje onder de  aandacht

zijn gekomen. Hij heeft dus helemaal niet be-

reikt wat hij wilde, namelijk een typische

Tienerlijst voor de tieners die rond 1960-1964

naar de radio luisterden en gaf dus absoluut

geen beeld van de jaren zestig want dan mis-

ten we zeven jaar! Bovendien had hij als zoet-

houdertje dan alleen The Fortunes, Beatles,

Cats, Buffoons erop gezet. Ja dat geeft ook

geen beeld van de jaren 1964-1969. Maar liefst

64 platen waren uit 1962 in de voorkeurslijst.’

Een geluk dat er nog steeds een grote clan

van echte jaren zestig luisteraars zijn, die wel

wisten welke muziek in de lijst thuishoorde en

er presentatoren wakker werden die ook de

juiste keuzes later in de week wisten te laten

horen. Het wordt tijd dat Jan Steeman die

speciale weken gaat samenstellen, samen met

een paar goede kenners! In de maand sep-

tember hebben ze op Radio 5 een week van

de jaren vijftig, we wachten af wat ons dan

weer als verrassing te wachten staat.

BERT BOSSINK

Richard was de grote overwinnaar geworden (die was altijd al in

die tijd in Nederland populairder dan Elvis Presley). Met maar

liefst 6 platen stond hij op de lijst en slechts eentje van de Shadows.

Het is dus complete geschiedvervalsing geworden, want als

muziekhistoricus moet je gewoon lachen bij het beschouwen

van de lijst. Ze doen op Radio 5 net of de Merseybeat Explosie

nooit heeft plaatsgevonden en The Beatles mogen er wel op

staan maar de Stones en ook bijvoorbeeld een Marianne Faithfull

en vele anderen werden eerst niet genoemd. De Merseybeat

groepen zijn buiten de deur gehouden door er een volledige

boycot op na te houden.
 

Desondanks hebben we ons

toch kostelijk geamuseerd

want de eerste dag van de

week van de jaren zestig heb

ik zeker 100 telefoontjes ge-

kregen ook van donateurs

en muziekliefhebbers die hun

beklag bij mij deden omdat

er geen Stones, Bee Gees,

Searchers, Gerry & The

Pacemakers, P.J.Proby,

Marianne Faithfull (foto) en

dergelijke op de voorkeurs-

lijst stonden. Ook werd de vraag gesteld: “Je kent Koop Geersing,

zou je die niet even kunnen benaderen om te vragen of hij actie

kan ondernemen bij Radio 5”. Dit heb ik dan ook gedaan en

kreeg een heel vriendelijke reactie van Koop Geersing, tegen-

woordig programmaleider bij de AVRO, die dit liet weten: ‘Dag

Bert, Dank voor je mail. Ik had  er natuurlijk op kunnen reke-

nen dat jij namens de vele fans het voortouw zou nemen om je

bezwaren kenbaar te maken over de stemlijst van de Week van

de Jaren Zestig. Ik heb deze mail doorgestuurd naar Jan Stee-

man en zal hem vragen namens deze groep mensen de bezwaren

in te brengen bij de zendermanager van Radio 5. Met vriende-

lijke groeten. Koop Geersing.´

Het blijkt dus dat Kees Toering de zendermanager van Radio 5 is

en laat één van mijn kennissen deze man persoonlijk kennen en

deze liet mij het volgende over hem weten: ‘Ik ken die Kees

Toering, ik heb hem een paar keer ontmoet vanwege Cliff Richard.

De laatste keer nog bij Carré in Amsterdam toen Cliff Richard

daar optrad. Hij is een groot Cliff fan vandaar dat Radio 5 altijd

een groot Cliff Richard gehalte heeft. Ik heb zelfs nog een foto

van hem met Cliff gemaakt, waar hij ontzettend trots op was’. Hij

is jonger dan wij (van september 1954).’

Het is natuurlijk van den gekke dat

als de zendermanager niet van

Merseybeat blijkt te houden je hele

groepen Sixties fans moet uitsluiten door geen Merseybeat te

draaien, zelfs niet de rustige nummers van The Searchers. Ook

de Stones gingen op de zwarte lijst. Vervolgens kwam weer een

mooi vervolg. Het bleek dat veel van de medewerkers van de

omroepen gewoon zich stoorden aan die boycot van de

Merseybeatgroepen en bij Omroep MAX begon men dinsdag-

morgen in een keer The Seekers, Fortunes, Raymond Froggat,

Gerry & The Pacemakers en dergelijke te draaien, maar ook

oude R & B en dus muziek van de Drifters, Stevie Wonder, Otis

Redding.. Vervolgens heb ik ze de complimenten gegeven dat ze

de boycot doorbroken hadden. Kreeg ik een heel beleefde mail

van het redactieteam van Radio 5. Dat ze blij waren met mijn
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