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Foto: De Jenni Baynton van Radio Waddenzee in

de haven van Terschelling. (zie pagina 3)
©  Marcel Poelman

Beste lezers,

Een groot deel van deze Freewave is gereserveerd
voor een verhaal over de relatie tussen het prille
Radio Veronica en vader en zoon Hermann. Tever-

geefs zult u in andere publicaties zoeken naar deze

naam. Ook in de 2 eerder dit jaar verschenen boe-

ken over veronica ontbreekt de naam. Dankzij een

familielid van de Hermanns kan nu dan toch nog dit

stukje geschiedenis worden toegevoegd aan het

Veronica verhaal.

Ook in de rubriek “Heden en verleden” komen nog

regelmatig vergeten feiten boven water, alsmede

onbekende foto’s en cartoons. Zo ook ditmaal.

Over vergeten gesproken, er wordt gefluisterd dat

het tv-programma “De MAX geheugentrainer” niet

zo goed scoort onder de doelgroep. De reden? Men

vergeet telkenmale af te stemmen op het programma

dat elke doordeweekse dag rond 09.40 uur op Ne-

derland 1 wordt uitgezonden.

Vergeet u in ieder geval niet om ook de andere ru-

brieken in deze Freewave te lezen?

Veel leesplezier,

Jan van Heeren
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Mooie aanvulling

DI 3 JULI: De afgelopen nummers van Freewave heb-

ben een hoop tijdloze verhalen gebracht waardoor deze

rubriek enigszins in de achtergrond is gekomen. We

halen dus veel deze keer in, hoewel natuurlijk de be-

richten in deze rubriek ook eigenlijk voor het meren-

deel tijdloos zijn. Uit zijn platenkast, op zoek naar iets

anders, kwam Theo van Halsema de LP Will Wil Wel van

Will Luikinga tegen met ondermeer songs als: ‘Driekus

Kiekus’, ‘Donna’. Doe de afwas’ en ‘Koos de gele kana-

rie’. Niet om aan te horen maar toch hoort het thuis in de

zeezenderdiscografie in de categorie ‘Zingende deejays’.

Nu we het toch over de categorie ‘zingende deejays’

hebben kan ik melden dat recentelijk ik het nummer

‘When Ich James Bond wär’ hoorde van de Ameri-

kaans/Duitse deejay Chris Howland. Ik vroeg me af

welke uitvoering er nu eerder was, die van hem of van

Jan van Veen. Een mailtje naar de laatst genoemde leerde

dat Howland de eerste was en dus kan bij ‘zingende

deejays’ en Jan van Veen worden toegevoegd dat het

een cover was van het nummer van Chris Howland.

Cartoon

WO 4

JULI: An-

d e r m a a l

werd ons

e e n

c a r t o o n

d o o r g e -

s t u u r d

door een

oud mede-

werker van

R a d i o

A t l a n t a .

Dan weten

de kenners

onder ons

dat we liefst

43 jaar te-

rug in de

tijd moeten

gaan toen dit radiostation enkele maanden vanaf de MV

Mi Amigo voor de oostkust van Engeland actief was.

Het is ingezonden door Johnny Scott vanuit de VS.

Mooie foto

DO 5 JULI: Marcel Poelman stuurde een prachtige foto

die hij recentelijk nam in de haven van Terschelling

(voorpagina). Je ziet hoe in volle pracht en praal het licht-

schip Jenni Baynton momenteel er te zien is. Op 28 juli

aanstaande zal het tot radioschip omgetoverde licht-

schip officieel in gebruik worden genomen met de uit-

zending van de ‘Vakantie Zomerhits Top 120’. De lijst zal

rechtstreeks vanaf het zendschip worden gepresenteerd,

waarbij zowel deejays van Radio Waddenzee als van

Radio Seagull aanwezig zullen zijn.

Nickname

VR 6 JULI: Recentelijk brachten we de herinneringen

van Robbie Dale aan zijn tijd aan boord van Radio

Caroline en dan wel in het bijzonder de periode nadat

de Marine Offences Bill van kracht was geworden. Als

reactie op het verhaal vroeg ik ondermeer hoe Rosalie

van Siedenburg, de regeltante op het kantoor in Am-

sterdam, aan haar bijnaam was gekomen. Robbie meldt

dat, toen hij voor de eerste keer het pand aan de Singel

160 in Amsterdam betrad, zij zich voorstelde met ‘Hello

I’m Pinkie Siedenburg and the office Secretary.” Pinkie,

vroeg ik, maar dat is wel een heel vreemde naam. Ze

antwoordde dat ze eigenlijk Rosalie heet en door al

haar vrienden en bekenden Pinkie werd genoemd. Ik

weet dat Pinkie in het Nederlands de benaming voor de

kortste vinger is. Pinkie woont nog steeds in Amster-

dam. Het gaat haar goed. Eerder dit jaar hebben Stella

en ik nog met haar geluncht in de American Hotel.

Trouwens Robbie Dale heeft zijn archieven opgemaakt.

Voor het eerst zijn zeer exclusieve foto’s, krantenknipsels

en andere herinneringen op internet te zien. Ga maar

eens snel kijken op www.hansknot.com

Foto Colin Nichol

VR 6 JULI: Als het gaat om foto’s van de zenders aan

boord van zendschepen dan kan het woord ‘schaars’

worden genoemd. Recentelijk kreeg ik nog de vraag

van een lezer, De Boer, uit Friesland of er ook foto’s te

tonen zijn van de zenders van Radio Mi Amigo 272 aan

boord van de MV Magdalena. Ikzelf heb er geen één.

Mocht er een lezer zijn die ze wel beschikt, dan zijn ze

welkom. Ondertussen kreeg ik wel een prachtige foto

(onder) toegestuurd die in de mid jaren zestig is genomen

door Colin Nichol. Het toont één van de zendertechnici

van Radio Caroline South die de zender aan het intunen

is.

Eigen site

Zeker mag niet worden vergeten de nieuwe site van

Manneke Pop, ofwel Peter van Dam te vermelden in

deze Freewave. Wie kent hem nog als deejay Peter

Brian, toen hij voor Radio 199 voor het eerst live vanaf

 3



4

de Mi Amigo was te beluisteren. Radio Caroline, Radio

Atlantis en Radio Mi Amigo volgden als het ging om de

zeezenders. Daarna gevolgd door tal van activiteiten in

de radiowereld. Peter van Dam zijn site is te vinden op

het volgende internetadres: www.mannekepop.net

Mi Amigo en de

Vieze Gasten

ZO 8 JULI: Theo van

Halsema luisterde een

editie van een VRT

programma af en

kwam tot een opmer-

kelijke ontdekking,

waarover hij het vol-

gende schreef: ‘Al vele

jaren presenteert Guy

De Pré voor de VRT

radio op zondag-

morgen ‘De Prehistorie’. In elke aflevering staat een

bepaalde kalendermaand uit het verleden centraal. Be-

halve de hits uit die maand zijn er leuke nieuwsfeitjes te

horen. Zo stond op 10 juni j.l. de maand juni 1974

centraal. In dit programma werd het nummer ‘Apekot’

van Vuile Mong en zijn Vieze Gasten gedraaid. In de

afkondiging vertelde Guy dat ‘Apekot’ in juni 1974 ook

hoog in de hitparade van Radio Mi Amigo stond geno-

teerd. Opmerkelijk genoeg waren Vuile Mong en zijn

vieze gasten niet écht blij met deze hitnotering omdat

het radiostation van Sylvain Tack té commercieel voor

ze was.

Drie keer per uur

Op een website zegt Mong er zelf het volgende over:

“Mijn zus was bevallen en ik ging haar bezoeken. Op de

radio hoor ik Het Apekot en mijn zus zei: “dat spelen ze

drie keer per uur. Er stond een piratenzender op, Radio

Mi Amigo, en wij stonden op één.” Na het overlijden

van Sylvain Tack in februari 2006 schrijft het Gazet van

Antwerpen: ’In 1974 nam Tack de helft van de aande-

len van Radio Mi Amigo over en richtte hij een week-

blad op waarvan hij zelf de hoofdredacteur werd: ‘Joepie’.

Dat was weer een middel om vooral zijn eigen mensen

te promoten. Daartoe behoorden intussen ook Salim

Seghers, Tim Visterin en Vuile Mong en de Vieze Gasten.’

Nickname 2

MA 9 JULI: Andermaal twee nicknames gescoord. Al-

lereerst op Radio Mi Amigo in 1978 was het Ferry Eden

die Johan Visser ‘het trouwe vissertje’ noemde. In een

jingle op Radio Monique aan het begin van zijn pro-

gramma werd Tony Berk in 1986 aangekondigd als ‘Tony

van de Muziek’.

Slecht nieuws

DI 10 JULI: Vanuit Engeland ontvang ik het bericht

dat er een tumor is gevonden in de rechter nier van

Charlie Wolfe. Hij zal op korte termijn worden geope-

reerd en de doctoren geven hem een goede kans op

volledig herstel na de operatie. Charlie, van oorsprong

een Amerikaanse deejay, kwam in 1984 naar Europa

om zijn kunsten te vertonen op Laser 558. Hij haalde

miljoenen luisteraars naar de radio met zijn prachtige

presentatie. Staande wist hij de ene na de andere uit-

spraak er uit te gooien. Hij haalde in de avonduren, ten

tijde van de acties van de Britse overheid, de ambtena-

ren van de DTI in zijn programma op komische wijze

onderuit. Na zijn periode op internationale wateren

was hij bij diverse radiostations te beluisteren waaron-

der Atlantic 252 en Talk Sport.

Oude naam weer in gebruik

VR 13 JULI: Een ‘sterk merk’ helpt meestal om een

product, dienst of service enkele straatlengten voor-

sprong te geven op de concurrentie. Een sterk merk

wordt ook direct geassocieerd met datzelfde product,

dienst of service. ‘Een sterk merk’ is een symbool, een

synoniem als het ware. Voor de vuist weg zetten we

enkele ‘merken’ op een rijtje, zonder dat we er meer

over vertellen weet u waar we het over hebben: Humo,

Bulex, Belgacom, GB en Mi Amigo... Dat laatste merk

staat voor een Vlaams commercieel radiostation ‘avant

la lettre’. Uitzendend vanaf een zendschip voor anker in

de internationale wateren van de Noordzee.

Nog steeds bekend

De naam heeft niet enkel in radioland een magische

klank, ook de niet in het medium geïnteresseerde jon-

geren horen een belletje rinkelen als het om Mi Amigo

gaat. En zie, dit gegeven zette de West-Vlaamse onder-

nemer Reggy Devos, de man achter het Radio Extra

Gold project, aan het denken. Nauwelijks afgelopen

februari omgeturnd in City Music, zal op de 94.0 MHz

(Koolskamp), 105.4 MHz (Oostende) en 106.4 MHz (Kort-

rijk) binnen zeer afzienbare tijd het nieuwe geluid van

Radio Mi Amigo te horen zijn. Dat het daarbij vooral om

het gebruik van de naam en de impact ervan gaat,

moge duidelijk zijn. Na eigen onderzoek vond Reggy

Devos dat de naam City Music in z’n Midden-West-

Vlaamse zendgebied niet genoeg bekend was, terwijl

Mi Amigo dat wel nog bleek te zijn. Ondanks het feit dat

het station al zowat 25 jaar uit de lucht is.

Wachten op format

Onbekend is voorlopig

welk format er zal te

horen zijn. Wel zal Ra-

dio Mi Amigo ‘verkocht’

worden als ‘The feel

good station’. Toen

Extra Gold begin dit jaar

evolueerde van (een

soort) oldiesradio tot

het huidige moderne

format van City Music,

was de stij lbreuk

bruusk. Mogelijk, om-

dat Mi Amigo vooral in

de 70’s en 80’s hoge top-

pen scoort, keert men nu terug naar de oudere mu-

ziek.

De cirkel is rond

Radio Mi Amigo terug? In een deel van West-Vlaande-

ren dan toch. Leuk detail; een oud deejay van het

station zal alvast opnieuw ‘thuis’ zijn. Ton Schipper, nu
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nog opgenomen in de programmering van City Gold,

debuteerde eind 1977 bij Radio Mi Amigo. Ander ‘detail’:

het netwerk van City Music wordt weer wat kleiner.

Maar hoe zit het dan met de rechten tot gebruik van de

naam Mi Amigo? De naam Radio Mi Amigo is inderdaad

niet vrij. De rechten zijn lang geleden gekocht door een

radiofan/radiomaker (lokaal circuit), als een soort ‘reli-

kwie’. Ook al omdat Tack toen in geldnood zat. Eigenlijk

was het niet de bedoeling om er iets mee te doen. Eer-

der om de naam te ‘hebben’. Die bewuste persoon ver-

huurt nu de naam voor 250,00 euro per maand aan

Reggy Devos, de man achter dit radioproject.

Barry White en meer

ZA 14 JULI: Aanvullingen zijn er te melden op de

discografielijst voor Beatles en Barry White. Allereerst

kan bij het nummer St. Peppers Lonely Heartsclub Band

aan worden toegevoegd dat het nummer werd gebruikt

voor het maken van een jingle op Radio Atlantis ter

promotie van ‘The 312 golden weekend’. Barry White is

bij de doorsnee luisteraar bekend vanaf ongeveer 1971.

Wat velen echter niet weten is dat hij in 1966 al produ-

ceerde, arrangeerde en zelf ook nummers opnam. Zo

werd het nummer ‘Love theme’ dat weer niets te maken

heeft met zijn ‘Love theme’ uit de jaren zeventig, al ge-

bruikt op Radio Atlantis ter promotie van het Monitor

Magazine. Let wel voor 1 van de 3 promotiespots die er

waren voor Monitor. In werkelijkheid is de 60er jaren

versie van Love Theme een instrumentale uitvoering

van het nummer I’m under the influence of love.

Aardige programma’s

ZO 15 JULI: De laatste week was er een aantal leuke

programma’s te beluisteren via BBC Radio Essex met

ondermeer Dave Cash en Ray Clark. Dit allemaal ter

opwarming van de luisteraars in het kader van de da-

gen dat dit station in augustus een aantal dagen vanaf

zee zal gaan uitzenden vanaf een zendschip voor de

kust van Harwich. Zo had Dave Cash ondermeer een

mooie documentaire, liet hij luisteraars meepraten door

herinneringen te laten ophalen en was er voor de eerste

keer in meer dan veertig jaar een gezamenlijk programma

tussen hem en Johnnie Walker. Beiden zijn of altijd actief

geweest bij de concurrerende stations of werkten sa-

men op een station, Radio West in Bristol. Verder was

ondermeer nog Ron O’Quin in een ander programma te

beluisteren terwijl ook de single van Dave Cash en

Emperor Rosko, ‘Turn on the pirates’ ten doop werd

gehouden. Daarvoor was er een rechtstreekse verbin-

ding met de huisstudio van Rosko. De plaat kreeg trou-

wens ook aardige airplay op Big L. Er is trouwens ook

een videoclip bij het nummer gemaakt dat te zien is op

i n t e r n e t : w w w . y o u t u b e . c o m /

profile?user=TurnOnThePirates

Mark Wesley

DI 17 JULI: We kennen hem van Radio Essex, RNI en

Radio Luxembourg, Mark Wesley. Hij stuurde me van-

daag een e mail waarin hij ondermeer bekend maakte

dat een nieuwe DVD door hem is geproduceerd met

opmerkelijke en unieke opnamen. Het gaat allereerst

over een gedigitaliseerde film uit de jaren zestig waarin

het le-

ven op

R a d i o

E s s e x

w o r d t

v e r -

t o o n d .

V e r d e r

een re-

portage

w a a r i n

te zien is hoe de toenmalige medewerkers vorig jaar

een bezoekje aan de forten brachten om stil te staan bij

het gegeven dat het vier decennia eerder Radio Essex

gaf. Tenslotte is er een 3d foto animatie te zien waarop

de forten op unieke manieren worden benaderd. Meer

info is te vinden op de site van Mark, te vinden op:

www.radioessex1966.co.uk

Antwoord op eerdere vraag

WO 18 JULI: Vanuit het Verre Oosten ontving ik een

e-mail van Keith Sheridan Street, voormalig technicus

en programmamaker bij Caroline. Hij reageerde op

een eerdere vraag waarin werd gesteld of men moge-

lijk kanker of steriel kan worden bij langdurig verblijf

op een zendschip. ‘Met het heden ten dage veelvuldig

gebruiken van mobiele telefoons verkeert volgens mij

elke gebruiker zich in een risicozone. En uiteraard was

diegene die elke dag in de omgeving van een zendmast

was ook grenzen aan het overschrijden. Maar ik denk

niet dat iemand van ons in de zestiger dagen erbij heeft

stil gestaan, daar het totaal geen punt van discussie

was. Na mijn vertrek bij Caroline heb ik met diverse 100

kW zenders gewerkt en nooit problemen gehad. De

stationsmanager van die tijd was zelfs in staat om vier

kinderen op de wereld te zetten.’

Hartaanval

ZA 28 JULI: Vijf jaar geleden was hij één van de

opvallendste personen op de reünie van de jaren zestig

deejays in London. Over een week zullen we weer bij

elkaar zijn helaas alleen zonder Mick Luvzitt. Vandaag

heeft hij in Canada, waar hij al jaren woont, een zware

hartaanval gehad en kan begrijpelijk voorlopig niet

reizen. Mick maakte wereldnieuws in 1966 toen hij aan

boord van de MV Fredericia van Radio Caroline North

in het huwelijk trad met de zuster van collega deejay

Rosko

trailer
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Ray Terret. Een huwelijk dat onder Panamese wetgeving

werd gesloten door de Nederlandse kapitein Martin Gips. We

wensen hem veel sterkte toe.

Blackburn snel weer aan de slag

DI 31 JULI: Na zijn afscheid bij Classic Gold als gevolg van

de fusie met Capital Gold, trekt Tony Blackburn naar KM FM

in Kent. Hij zal er elke zondag een show verzorgen. Tussen

17.00 en 20.00 uur zal de presentator in ‘His favorite tunes’,

zijn muzikale voorkeur laten horen. Het zal dan ook niemand

verbazen dat vooral de hoogtepunten uit de Motown ge-

schiedenis regelmatig aan bod zullen komen. Programma-

leider Steve Fountain toonde zich uitermate opgetogen over

het bereikte akkoord. Hij omschreef een van de boegbeel-

den van de Britse radiowereld als ‘een man die perfect binnen

het vooropgestelde format past’. Een exacte datum voor de

nieuwe show van Tony Blackburn is echter nog niet bekend.

Eind deze week zal zijn laatste show via Classic Gold te beluis-

teren zijn. Eind van dit jaar zal een nieuw boek van zijn hand

in Engeland verschijnen.

De augustus maandag

WO 1 AUG: Het is niet al te lang meer voordat we gaan

herinneren dat het veertig lange jaren geleden is

dat de Marine Offences Bill etc. op 14 augustus

1967 officieel werd tot Act. Een Britse wet tegen

onze favoriete zeezenders. De meeste stations ver-

dwenen dan ook uit de ether voor de 14e augus-

tus dan wel op de bewuste dag. Een groot aantal

van jullie herinneren de woorden die tijdens het

laatste uur van Radio London werden uitgespro-

ken door deejays, artiesten dan wel de directeur

van Wonderful Radio London op de 266 meter.

Anderen weten weer precies te herinneren wat

Robbie Dale vertelde nadat Radio London voor-

goed uit de ether verdween op deze ‘Black

Monday’. Het was toen al bijna 7 jaar geleden dat

ik mijn eerste knipsel over radio uit de krant knipte

en vooral de dagen ervoor heel veel opnam van

de radio. Maar ik kwam in die dagen in 1967 vooral

in contact met veel mensen die een gelijke mening

hadden, namelijk dat de Britse regering veel te

ver ging met het introduceren van een wet tegen

de zeezenders.

Documenten 

Ik kreeg destijds van verschillende personen zo-

genaamde leaflets en brieven waarbij een deel

nadien in mijn archief verdween. Eén van de do-

cumenten wil ik nu, na liefst veertig jaren, open-

baren (zie kolom hiernaast). Ik kreeg het destijds uit

Engeland, ik dacht van Nick Oakly, maar ben er

niet geheel zeker van. In ieder geval protesteerde

ze (of wie dan ook) al op het formulier tegen de

wetgeving middels het invullen met pen van be-

paalde opmerkingen. Veertig jaar na dato wor-

den ze nu geopenbaard. Veertig jaar is een veel te

lange periode om het pas te publiceren aan de

andere kant wil ik zeggen een van harte dat het

alsnog kan worden geopenbaard. Het is een grote

felicitatie waard aan een iedere betrokkene die

zich de laatste veertig jaren heeft ingezet voor het

blijvende gevecht voor Vrije Radio.

Heel even nadenken

WO 1 AUG: Bij MAX op te televisie is in deze

zomer een quiz te zien die in samenwerking met

Radio Nederland Wereldomroep wordt uitgezon-

den ter gelegenheid van het zestigjarige bestaan

van de Wereldomroep. In de quiz staat telkens

vier personen tegenover elkaar die vele jaren ge-

leden uit Nederland zijn geëmigreerd. Er worden

vragen gesteld die ze moeten doen herinneren

aan hun tijd in Nederland. Eén van de vragen

ging erover dat het woord ‘Palingsound’ was geïn-

troduceerd door deejay Joost den Draaier. Dit

naar aanleiding van de paling die de Cats regel-

matig lieten afleveren bij de zeezender Veronica.

De vraag was: Wat is de echte naam achter Joost:

a) Rob Out, b) Chiel Montagne en c) Willem van

Kooten. De dames in het programma, afkomstig

uit Griekenland en Canada dachten het antwoord

te kennen: Chiel Montagne. Het zegt natuurlijk

iets over het vaak op de tv verschijnen in de

begin zeventiger jaren van Chiel in ‘Op losse groe-
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ven’ en dus een betere naamsbekendheid bij de vrou-

wen.

Op de televisie

Het Britse Meridian TV heeft een korte reportage over

de Engelse zeezenders uitgezonden. Daarin worden his-

torische beelden van onder andere Radio Caroline af-

gewisseld met recente interviews. In de documentaire

komen Johnnie Walker, Roger Day, Dave Cash en Peter

Moore aan het woord. Helaas wordt in de mini-

documentaire aan een behoorlijk stukje geschiedenis-

vervalsing gedaan. Nadat men verteld heeft dat Radio

Caroline als enige offshore station doorging na 14 au-

gustus 1967, laat men beelden zien van een gestrande

MV Mi Amigo, terwijl verteld wordt dat er na enkele

maanden gebrek aan geld ontstond, waardoor men de

uitzendingen moest staken.

Hutselen

Hierbij werd het een en ander door elkaar en vervol-

gens weer op een hoopje gegooid. De indruk werd

zelfs gewekt dat de stranding mede aan de basis lag van

het einde van Radio Caroline. De beelden van het ge-

strande zendschip dateren echter van 20 januari 1966

en hebben verder helemaal niks te maken met het einde

van de zeezender. Dat kwam er pas op 3 maart 1968

door toedoen van de Nederlandse firma Wijsmuller. Die

stond in voor de bevoorrading van de zendschepen,

maar was al een hele tijd niet meer betaald. Daarop

besliste een deel van de directie van het bedrijf beide

Caroline-schepen naar Amsterdam te slepen.

Bijeenkomst in Londen

ZA 4 AUG: In the Sugar Reef, in het hartje van Lon-

den, was deze middag een reünie van oud medewer-

kers van de zeezenders die in de jaren zestig actief

waren. Uit alle delen van de wereld waren ze bijeen

gekomen om herinneringen op te halen en elkaars ver-

halen aan te horen. Ook Hans Knot, Martin van der Ven

en Rob Olthof waren uitgenodigd de bijeenkomst bij te

wonen. Op de sites www.offshore-radio.de en

www.hansknot.com zijn de foto’s terug te vinden. In

het Hans Knot International report van augustus 2007

staat een uitgebreid verslag te lezen.

Peter Holland nu bij Radio M

ZA 4 AUG: Peter Holland is in augustus ieder weekend

tussen 14.00 en 18.00 uur te beluisteren op de Utrechtse

regiozender Radio M met het programma Hollandse Zo-

mer. Peter Holland werd in maart 2007, wegens bezuini-

gingen, ontslagen bij Radio 10 Gold. Peter begon zijn

radiocarrière op 31 maart 1971 bij de zeezender Radio

Noordzee Internationaal. Daarna werkte hij onder an-

dere bij Veronica, de NOS en de VARA. In 2006 vierde

Peter Holland zijn 35-jarig jubileum als deejay. En zo

beleeft Utrecht en omgeving vier weken lang op zater-

dag en zondag de tijdelijke terugkeer van Peter Hol-

land op de radio.

Tentoonstelling twee keer

ZA 4 AUG: Vanaf 9 augustus wordt in Harwich een

zeezendertentoonstelling (foto) georganiseerd, dit in het

kader van Pirate BBC Essex, dat op dezelfde dag van

start zal gaan. De verzameling is eigendom van Chris

Dannat, een gedeelte ervan was dertig jaar geleden te

zien tijdens Flashback 77 in een hotel in de directe om-

geving van het vliegveld Heathrow. Het gaat om heel

wat historische items van de Britse zeezenders, die zijn

aangebracht op presentatieborden. Chris Dannat kocht

Aan de hand van foto’s werden op de reünie in Londen  herinneringen aan
Radio Caroline in 1966 opgehaald.         © Hans Knot

Reünie in Londen: v.l.n.r. Ronan O’Rahilly, Ralf Harris, Keith
Hampshire en Graham Webb      © Hans Knot

© Hans Knot
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de verzameling voor veel geld op internet van de voor-

malige eigenaar van Music Radio Promotions. Vandaag

is de tentoonstelling tevens te zien in de ‘Sugar Reef’ in

London waar een grote reünie plaatsvindt van zee-

zender medewerkers uit de jaren zestig van de vorige

eeuw.

DI 7 AUG: Vandaag is in Rotterdam Peter Snoei (foto)

overleden. Jelle Boonstra en een korte herinnering aan

Snoei: ‘Tamelijk onverwacht, nadat hij de week ervoor

een virusinfectie in de hersenen had opgelopen. Hij

werd 67 jaar. Peter Snoei schreef de muziek voor hon-

derden reclamespots: ‘Omo wast door het door schoon’,

‘Uuu-uuu, aa-aaa we maken Domo-vla’, ‘Calvé’, ‘Dat-is-

Van-Nelle’. Ook de muziek van het Goudhaantjelied op

Radio Noordzee en later Radio Mi Amigo is van zijn

hand. Zoals Willem van Kooten het gedichtje over de

familie Piggelmee (die woonde in een omgekeerde

bloempot) zo ongeveer het mooiste vond dat ooit in het

Nederlandse taalgebied is verschenen, ben ik geneigd

dat van het Goudhaantje-lied te vinden. Geef toe, waar

vind je een zinnetje als: “Goudhaantje, Goudhaantje

van Herman Kramer, vacuüm verpakt en in roomboter

gebraden, Herman Kramer’s haantjes zijn gewoon niet

te versmaden...?” ‘Versmaden’. Wat een prachtwoord

in een reclamespotje. Snoei schreef (in opdracht van

Top Format) ook muziek voor spotjes op Radio Mi Amigo

als voor ‘Autobanden De Sprint’ en ‘Clarks’, die daar tot

het beste in het genre behoorden. Snoei was één van

de grondleggers van de free jazz in Nederland en for-

meerde een combo met Hans Dulfer. Hij zat ook achter

het succes van enkele hits van de Buffoons.’

MEBO II Slikkerveer

WO 8 AUG: Vandaag een serie foto’s gescand die re-

centelijk boven water zijn gekomen. Het betreft een

serie die is gemaakt in 1977 op de dag dat zowel de

MEBO I als II vertrokken uit de haven van Slikkerveer

op weg naar een nieuwe ankerplaats voor de kust van

Libië. Hierbij een aantal van de foto’s. De hele serie kan

trouwens worden bekeken op www.hansknot.com

de laatste brug

een nieuwe
mast

De Mebo II verlaat
Rotterdam
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Veel aandacht

DO 9 AUG: Veel aandacht in de media voor de van-

daag gestarte uitzendingen van BBC Pirate Radio Essex

waarbij vanaf het lichtschip LV18 enkele ‘yards’ vanuit

buiten Harwich tot en met 14 augustus speciale pro-

gramma’s verzorgt met vele top deejays van toen. Peter

Moore en Johnnie Walker waren vanochtend te horen

in BBC Today terwijl Johnnie Walker ook nog eens met

Gordon Cruz in een ander programma te gast was. Op

het BBC Ochtend nieuws op de tv was the Emperor

Rosko te gast.

Chiel in film

DO 9 AUG: Een aantal van zijn voormalige zeezender

collega’s is hem al voorgegaan middels een klein rolletje

in een speelfilm of een televisieserie. Op bijna 63-jarige

leeftijd is Bert van Rheenen nu ook gevraagd een rol te

spelen als politiecommissaris in een nieuwe film, genaamd

‘I love Dries’. We kennen Bert allemaal onder zijn

deejaynaam Chiel Montagne, waarmee hij in de jaren

zestig als deejay begon bij Radio Veronica. Helemaal

populair werd hij toen hij voor de TROS ondermeer

het programma ‘Op volle toeren’ presenteerde en de

Nederlandstalige muziek naar grote hoogten bracht. In

de film, die volgend voorjaar in de bioscoop komt,

spelen ook Dries Roelvink en Sugar Lee Hooper mee.

In de film gaat het over een koppel, dat geen kinderen

kan krijgen en vervolgens Dries ontvoert en hem

dwingt zaad af te staan om een kind te kunnen verwek-

ken. Een derde doorbraak voor Chiel?

Prijs voor Ferry Maat

DI 14 AUG: De Marconi Oeuvre Award 2007 wordt

door Broadcast Magazine toegekend aan deejay Ferry

Maat. De beslissing van de vakjury van de prestigieuze

radioprijs valt in het jaar waarin De Soulshow, het pro-

gramma dat onlosmakelijk verbonden is met Ferry Maat,

zijn 35-jarig jubileum viert. De vakprijs wordt tijdens

het Nationaal Omroepcongres op 6 september in Het

Spant! in Bussum overhandigd aan Maat die door de

jury wordt omschreven als ‘Mister Soulshow’. ‘De Marconi

Oeuvre Award 2007 gaat naar de man die meer dan één

generatie dj’s heeft geïnspireerd’, schrijft juryvoorzitter

Arjan Snijders in het juryrapport. ‘De man die met zijn

eigen strakke, volle sound het uiterste uit een limiter

weet te halen en die bovenal in zijn eentje een compleet

muzikaal genre heeft geclaimd.’ Ferry Maat begon zijn

loopbaan destijds bij Radio Noordzee, de zeezender. Hij

werkte bij tal van stations en omroeporganisaties waar-

onder Veronica, Radio 10, TROS en NCRV.

40 jaar geleden

DI 14 AUG: Het is vandaag 40 jaar geleden dat de

Marine Offences Act nog een dag moest wachten voor-

dat deze van kracht werd. Veel radio kon ik niet luiste-

ren maar ik heb er vaak bij stil gestaan. Veel van de

toen nog actieve stations verdwenen die bewuste dag

uit de ether en nadat bijvoorbeeld Radio London om 3

uur die middag de 266 meter had verlaten was het op

Caroline 1 minuut stil ter nagedachtenis aan Big L. Di-

rect daarna de woorden van verdriet door Robbie Dale.

Radio 227

DI 14 AUG: Het zou te ver gaan alles te vermelden dat

de afgelopen dagen gebeurd is tijdens de speciale uit-

zendingen van de BBC. Ik denk ook wel dat de meeste

van de lezers zelf hebben geluisterd. Op Radio 227 was

er in de avond een speciaal programma waarin Look

Boden terugkeek op de dagen van 1967. Zowel in frag-

menten, herinneringen als muziek ging hij tussen 8 en

10 uur in de avond veertig jaar terug in de tijd. Tony

Prince was te gast in Glasgow op Smooth Radio om

herinneringen aan de zeezenders en de persoon Elvis

Presley (dertig jaar geleden overleden deze maand) op

te halen. Tenslotte dient vermeld te worden dat Big L

vanaf een veredelde patrouilleboot voor de kust van

Frinton on the Naze aan het spelevaren was en daarbij

herinneringen uitzond aan veertig jaren geleden.

Dank aan: Martin van der Ven, Rob Olthof, Wim

van de Water, Jean Luc Bostyn en Jelle Boonstra

Samenstelling: HANS KNOT

WO 4 JULI: Ook deze rubriek is er deze keer om in te

halen. Laurens Borst (1954) is benoemd tot zender-

manager Radio1. Hij is de opvolger van Jan Westerhof,

die eerder dit jaar is benoemd tot directeur radio-

programmering bij de Nederlandse Publieke Omroep

(NPO). Borst werkt momenteel bij het Algemeen Dag-

blad, als editiechef van de Haagsche Courant. Eerder

was hij hoofdredacteur van Radio Rijnmond. Ook

werkte hij als eindredacteur voor het NOS Journaal en

RTL Nieuws. Borst start zijn werkzaamheden op 1 sep-

tember, meldde een NPO-woordvoerder.

VR 6 JULI: De Telegraaf Media Groep (TMG) heeft zijn

belang in Sky Radio vergroot van 28 tot 85 procent. Dit

heeft de uitgever van ondermeer De Telegraaf bekend

gemaakt. De resterende 15 procent is in bezit van

Veronica. TMG wilde vorig jaar al een groter belang in

Sky Radio nemen, maar dat kon niet onder de toen

nog beperkte mediawetgeving. Sinds 13 juni is er een

nieuwe wet van kracht, waarin staat dat één bedrijf in

totaal 90 procent van de drie mediamarkten (krant, tv/

radio en internet) in handen mag hebben.

MA 9 JULI: Na jarenlang

geruzie met medewerkers

stapt de directeur van de

Nederlandse Moslim Om-

roep (NMO), Frank

William, op. De aanleiding

voor zijn ontslag is een

vertrouwenscrisis tussen

de directeur en het be-

stuur. William (foto) was als

NMO directeur omstreden

en veroorzaakte in de tien jaar dat hij in functie was

meerdere malen ophef. In 1998 beschuldigden meer-

dere NMO medewerksters hem anoniem van seksuele
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intimidatie. Maar onderzoeken leverden daarvoor geen

bewijs op. William probeerde de zaak in de doofpot te

stoppen volgens een ander bestuurslid en een van de

medewerksters. In het bestuur was er ruzie over de

kwestie. In 2005 besloot William een miljoen euro bij te

dragen aan de BNN soap ‘Onderweg naar Morgen’,

opdat de moslimpersonages meer zouden ‘correspon-

deren met de realiteit’. Kort daarvoor was het NMO

budget van 4,8 miljoen euro juist gehalveerd, omdat er

een moslimomroep bijkwam. Het personeel van NMO

was het niet eens met de bijdrage aan de soap en vroeg,

tevergeefs, om opheldering. In hetzelfde jaar viel William

ook een NMO medewerker aan met een knuppel. On-

bekend is of het bestuur hem nu de laan uit heeft ge-

stuurd of dat William zelf is opgestapt.

DI 10 JULI: De da-

ling van de oplages

van de programma-

bladen van de AVRO,

VARA en NCRV blijft

doorzetten en ook

Veronica levert in. De

oplage van de TV

Krant van de TROS

blijft groeien. Ook bij

de EO is er sprake van een toename. Onderstaand een

overzicht van de oplages en tussen haakjes de cijfers

uit 2005.

- Veronica Magazine: 1.007.581 (1.024.139)

- TROS Kompas: 455.293 (461.360)

- KRO Mikrogids: 453.843 (453.719)

- VARA TV Magazine: 387.826 (408.214)

- AVRO-bode: 370.512 (395.068)

- NCRV gids: 259.618 (273.902)

- VPRO gids: 224.645 (229.936)

- TV Krant: 207.541 (200.232)

- Televizier: 176.130 (189.749)

- EO Visie: 153.553 (153.369)

- KRO Magazine: 151.012 (154.837)

- TV Film: 109.070 (105.849)

- TV Satellite: 45.777 (47.652)

WO 11 JULI: SBS Broadcasting, sinds één week on-

derdeel van ProSiebenSat.1 Media AG, overweegt de

start van een vierde Nederlands televisienet. Volgens

programmadirecteur Eric van Stade staan alle opties

nog open. Hij zegt dat de mogelijkheden van een

nieuwsstation en een ‘participerend’ net onderzocht

worden. Participerende televisie zoals NeunLive deze

uitzendt, betekent een combinatie van belspellen, bel-

quizzen, Astro uitzendingen en erotische bel-

uitzendingen. Met het onderzoek naar een vierde net

hoopt de Nederlandse ProSiebenSat.1-dochter te kun-

nen meegaan in de concurrentie nu RTL Nederland

heeft aangekondigd met RTL 8 te komen als vierde

televisienet.

WO 11 JULI: 550.000 mensen van 55 jaar en ouder

hebben vorige week geluisterd naar de eerste ‘Week

van de Jaren 60’ op Radio 5. Dat zijn er 180.000 meer

dan naar de ‘Week van de Jaren 50’ die in maart werd

geprogrammeerd op Radio 5. Dat blijkt uit onderzoek

van KLO. Vooral de muziekkeuze werd hoog gewaar-

deerd door de luisteraars. De Radio 5-luisteraar geeft

de week gemiddeld het cijfer 8,0. “We zijn blij verrast

met deze cijfers. Ze overtreffen de verwachtingen”, zegt

Kees Toering, zendermanager Radio 5. “De luisteraars

voor wie we de dagprogrammering van Radio 5 ma-

ken, lijken het radiostation steeds beter te kunnen vin-

den.”

DO 12 JULI: Erland Galjaard (40) is benoemd tot

programmadirecteur van RTL 4. De laatste twee jaar

bekleedde hij de functie van programmadirecteur van

RTL 5. Galjaard is sinds 1997 werkzaam bij RTL Neder-

land. Hij begon zijn carrière als eindredacteur bij het

RTL Nieuws, leidde de sportafdeling en werd in 1999

programmaleider van het oude RTL 5. Galjaard over

zijn nieuwe aanstelling: “RTL 4 is het televisiestation van

Nederland, groots, warm, toegankelijk en geworteld in

het moderne gezin. Ik vind het prachtig om aan het

hoofd te staan van zo’n zender en te bouwen aan de

toekomst van het vlaggenschip van RTL Nederland.”

WO 18 JULI: Europe 2, dat bij het Franse CSA (zeg

maar Commissariaat voor de Media) een aanvraag in-

diende om van naam te veranderen in Virgin Radio,

heeft hiervoor het licht op groen gekregen. Het ziet er

dus naar uit dat het bereikte akkoord met het gelijkna-

mige Britse rockstation eindelijk vruchten zal afwerpen.

De situatie van het tweede Franse landelijke netwerk

van de Lagardèregroep was sinds geruime tijd zorg-

wekkend. Ondanks de aanwerving van ronkende na-

men zoals Arthur, bleef het verhoopte succes ver ach-

terwege. De ronduit teleurstellende luistercijfers dwon-

gen de directie tot een drastische koerswijziging. De

onderhandelingen, die reeds aan het einde van de vo-

rige eeuw met de Londense partners werden gevoerd,

kwamen onlangs opnieuw in een stroomversnelling en

leverden einde april een verregaande samenwerking

op. Na de zestien Virgin Megastores wordt de eigenaar

van Europe 1 nu ook de exploitant van het gelijkna-

mige Britse radiostation. Door deze ontknoping komt

er een einde aan het 21-jarige bestaan van Europe 2.

Het verhaal begon met twee frequenties in Dijon en in

Bordeaux. In 1987 volgde de overname van het Parijse

Hit FM. Tijdens de jaren negentig en mede onder im-

puls van de energieke Guy Banville zwaaide het door

Europe 1 overgenomen netwerk met het format ‘Le

Meilleur De La Musique’. Presentatoren als Bill, Valli en

Laurent Boyer werden tot ver over de grenzen be-

kend. Wanneer de omschakeling naar Virgin Radio

volgt, blijft voorlopig onbekend, waarnemers gokken

op de jaarwisseling naar 2008.

DO 19 JULI: Het luistergedrag in Nederland is recent

weer gemeten gedurende een periode van acht weken

in mei-juni 2007. De rapportage is gebaseerd op een

landelijk representatieve steekproef van 8.712 respon-

denten van tien jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd

per dag (personen 10+ jaar) bedraagt over deze pe-

riode in het tijdvak 07.00 - 24.00 uur 178 minuten. De

gemiddelde luistertijd is daarmee één minuut langer dan

in de vorige meetperiode. De cijfers over de voor-

noemde periode ziet u hieronder:
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01) Radio 538 - 11.4% (11.2%)

02) Radio 2 - 10.7% (11.2%)

03) Skyradio - 9.9% (10.2%)

04) Radio 3FM - 7.8% (7.8%)

05) Radio 1 - 7.0% (7.4%)

06) Q-Music - 6.2% (5.9%)

07) Veronica - 5.6% (5.6%)

08) Radio 10 - 4.3% (4.5%)

09) Caz! - 2.2% (2.0%)

10) Radio 4 - 2.0% (2.0%)

11) Classic FM - 1.9% (1.8%)

12) Slam!FM - 1.8% (1.8%)

13) Radio 5 - 1.8% (1.7%)

14) Arrow Classic Rock - 1.5% (1.4%)

15) 100%NL - 0.7% - (0.6%)

16) Arrow Jazz FM - 0.5% (0.5%)

17) BNR nieuwsradio - 0.4% (0.5%)

18) Kink FM - 0.3% (0.3%)

19) TMF radio - 0.3% (0.2%)

—) ORN - 13.9% (14.0%)

—) CRN - 2.5% (2.7%)

—) Overige stations - 7.1% (6.9%)

Het Continu LuisterOnderzoek werd door Intomart GfK

uitgevoerd in opdracht van RAB, het Radio Advies

Bureau voor de Publieke Omroep, Ster, ORN, Sky Ra-

dio Groep, Talpa Radio, Q-music, SBS Radio, Cross-

points, Slam FM, BNR Nieuwsradio, Kink FM, 100%NL

en CRN. ORN Radio is een combinatie van de regionale

radiostations Radio Noord, Omrop Fryslân, Radio Dren-

the, Radio Oost, Radio Gelderland, Radio M Utrecht,

Radio Flevoland, Radio Noord-Holland, Radio West,

Radio Rijnmond, Omroep Zeeland, Omroep Brabant

en L1 Radio. CRN Commercieel Regio is een combinatie

van de radiostations Waterstad FM, Hot-Radio, Keizer-

stad FM, City FM Classic Rock (Randstad en Noord),

Stads Radio, Radio 8FM, XFM, Star FM, Wild FM, Fresh

FM, Radio Decibel Amsterdam, RadioNL en Optimaal

FM.

ZO 22 JULI: Platenbaas, producer en ontdekker van

talloze legendarische bands Freddy Haayen is zondag-

morgen op 66-jarige leeftijd overleden. Hij bezweek in

het Haagse Bronovo ziekenhuis aan de gevolgen van

een hersenbloeding, die hem een dag daarvoor had

getroffen. Dat heeft Willem van Kooten, die met Haayen

behoorde tot de oprichters van platenmaatschappij Red

Bullet, bekendgemaakt. De op Curaçao geboren Haayen

bracht in zijn carrière talloze bands naar de internatio-

nale top, met als Nederlands hoogtepunt The Golden

Earring(s). Als platenbaas bij Polydor strikte hij groot-

heden als Jimi Hendrix, The Bee Gees en Shocking Blue.

“ Een groot producer/ platenman is onverwacht heen-

gegaan. Een bijzonder man, zoals ze niet meer gemaakt

worden. Die zijn dromen najoeg, en veel daarvan in

vervulling zag gaan. Ik zal hem missen’’, schrijft Van

Kooten op de website van Red Bullet. Eén van Haayens

eerste wapenfeiten in de muziekindustrie was in 1964

dat hij het toen nog onbeduidende Britse bandje The

High Numbers contracteerde. Die groep zou bij het

grote publiek legendarische status bereiken onder een

nieuwe naam: The Who. De carrière van Haayen was

een klassieke invulling van de ‘American Dream’: be-

gonnen in het magazijn van Polydor drong hij binnen

enkele jaren door tot de hoogste regionen van het

bedrijf. Eerst in Nederland, toen in Groot-Brittannië en

uiteindelijk in de Verenigde Staten. Maar ook dient bij-

voorbeeld te worden genoemd de plaat met de ‘Praat-

palen’ waarin Haayen actief met van Kooten en onder-

meer Peter Koelewijn ‘Ome Sjakie in zijn nakie’ liet staan.

Op het gebied van de popmuziek gerelateerd aan Ne-

derland is een markant figuur heengegaan.

MA 23 JULI: Sinds de overname van Caz! bleef de

toekomst van Arrow op de middengolf onduidelijk.

Intussen is er op ‘hun’ 675kHz een tweede onafhanke-

lijke versie van het rockstation te horen met om 12.00

en om 16.00 uur internationale verkeersinformatie. Achter

de schermen onderhandelt de Arrow groep met di-

verse partijen die de voormalige frequentie van

Hilversum 3 en van Radio 10 Gold willen overnemen.

Laatstgenoemde commerciële station blijft trouwens

voorlopig eveneens, zij het met een beperkt vermogen,

op 1008 kHz uitzenden. Het zendvermogen ging om-

laag om de werkingskosten te drukken. Wanneer de

frequentie zal worden ingenomen door het al eerder

aangekondigde project ‘Groot Nieuwsradio’, is nog niet

bekend. Officiële start is rond het nieuwe jaar gepland.

MA 30 JULI: 1,8 miljoen Nederlanders van tien jaar en

ouder hebben naar de Tour de France uitzendingen op

Radio 1 geluisterd. De waardering voor het live etappe-

verslag was hoog met gemiddeld een 8. Ook het avond-

programma van de NOS rond de Tour werd goed ge-

waardeerd met een 7,8. De hoge waardering kregen

beide programma’s niet alleen voor de inhoud, maar

ook voor de sfeer in de uitzendingen. Zo vindt 99%

van de luisteraars de ‘prettige sfeer’ passen bij de Tour

de France uitzendingen. En voor bijna 80% van de

luisteraars dragen de programma’s bij aan het ‘zomer-

gevoel’. Ruim twee derde van hen vindt de muziek-

keuze ‘tamelijk tot zeer goed’. Deze luistergegevens zijn

het resultaat van een telefonisch onderzoek door KLO

onder duizend respondenten. Het betrof een represen-

tatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking van

tien jaar en ouder. NOS Radio Tour de France werd

De Praatpalen tijdens de opnamen van “Ome Sjakie” in 1968.
V.l.n.r. Freddy Haayen, Willem van Kooten en Peter Koelewijn
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dagelijks uitgezonden van 14.00 tot 18.30 uur op Radio

1. Daarin stond het live verslag van de touretappes

centraal. NOS Avondetappe, dat dit jaar haar tienjarig

bestaan vierde, werd dagelijks uitgezonden van 22.00

tot 23.00 uur op Radio 1. Daarin was een terugblik te

beluisteren op de etappe van de dag.

DI 31 JULI: Minister Hirsch Ballin (CDA) van Justitie

gaat misleidende belspelletjes op de televisie aan banden

leggen. In de nieuwe Wet op de kansspelen worden

extra eisen gesteld aan de frequentie en de duur, het

prijzengeld, de zorgplicht voor jeugdige deelnemers en

de wijze waarop bellers over de spelregels worden geïn-

formeerd. Ook komt er een Kansspelautoriteit die boe-

tes kan opleggen. Dat staat in het conceptwetsvoorstel

dat de minister bekend heeft gemaakt. Producenten,

die op de commerciële stations de daluren vullen, ver-

dienen jaarlijks miljoenen aan deze spelletjes. In Neder-

land zenden RTL 4, SBS 6, NET 5 en Tien dagelijks zo’n

vijftien uur aan belspellen uit. Grootste producenten

zijn 2waytraffic en EndeMol.

WO 1 AUG: Voormalig Caz!-dj Timur Perlin gaat aan de

slag bij BNN. Hij zal per 1 september de coördinatie

verzorgen van de 3FM-middagshow ‘De Coen & San-

der Show’. Nadat Timur eerder bij Veronica FM. Yorin

FM en NPS/3FM werkte, was hij van april vorig jaar tot

juni jongstleden bij Caz! te horen als presentator van de

middagshow. Hij besloot het station te verlaten vlak

voordat SBS bekend maakte het aan Arrow te verko-

pen. Bij zijn afscheid zei hij zich te willen oriënteren op

de toekomst en dat lijkt hij met de overstap naar BNN te

hebben gedaan. Bij Yorin FM en Caz! maakte Timur zijn

programma samen met Ramon Verkoeijen, beter be-

kend als Ramon de Stagiair. Hij werkt sinds kort ook bij

BNN als redactielid van ‘De Coen & Sander Show’.

DO 2 AUG: Het AVRO radioprogramma

‘HagensopdeMiddag’ wordt maandag 6 augustus letter-

lijk te water gelaten. Presentator Pieter Jan Hagens be-

zoekt met zijn kotter verschillende Nederlandse havens.

Hij begint zijn tocht op West-Terschellling. Vervolgens

doet hij Harlingen (7 augustus), Stavoren (8 augustus)

en Enkhuizen (9 augustus) aan. Op de laatste dag, vrij-

dag 10 augustus, meert hij af in Amsterdam. Pieter Jan

Hagens bevindt zich gedurende een week niet alleen op

het water, maar presenteert elke dag tussen 15.00 en

16.00 uur ook een item over water op Radio 1. Wat is

het nut van water, hoe zit het met de overlast, wat voor

plezier hebben we ervan? Hagens spreekt met opmer-

kelijke opvarenden en brengt onderwerpen en repor-

tages. Op dinsdag zit Hans Hoogendoorn in het pro-

gramma om ondermeer te verhalen over zijn tijd op

Radio Noordzee en de MEBO II.

DI 7 AUG: De Telegraaf meldde dat volgens Henkjan

Smits programma’s als Idols en X Factor geen grote

popartiesten hebben opgeleverd doordat platen van de

winnaars nauwelijks werden gedraaid op de Neder-

landse radio. Volgens het jurylid is dat in andere landen

wel het geval. Smits: “Ik ben teleurgesteld in de radio-

aandacht. Dat is één van de grootste struikelblokken

van Nederland. In het buitenland worden platen van

Idols winnaars vol trots gedraaid. Hier heerst een soort

minachting. Daardoor is het succes van de winnaar

hier kleiner dan in de andere 42 landen waar Idols

wordt gehouden.”

WO 8 AUG:

Volgens Martin Banga, directeur van Sky Radio en voor-

zitter van de vereniging van Commerciële Radiosta-

tions is ‘de commerciële radio in Nederland na 2003

geen gezonde bedrijfstak meer geweest’. Dit vertelt

Banga, die zich samen met Erik de Zwart verzette tegen

de frequentieverdeling in 2003, in Adformatie. De netto-

opbrengst van de negen commerciële radiostations is

volgens een onderzoek 130 miljoen euro per jaar. “De

gezamenlijke kosten bedragen per jaar 120 miljoen in-

clusief de betaling voor de etherfrequenties. Dat bete-

kent dus dat de commerciële, landelijke radiobranche

als geheel maar tien miljoen winst maakt,” vertelt Banga.

Volgens de Sky Radio directeur maken alleen Sky Ra-

dio, Radio 538 en BNR Nieuwsradio winst. “Als de ra-

diostations niet de last van de hoge betalingen aan de

overheid zouden hebben, zouden we kunnen spreken

van een bloeiende sector.”

MICHEL VAN HOOFF EN HANS KNOT

Binnenkort kunnen ook culturele verenigingen in Vlaan-

deren op radio en televisie gebruikmaken van de bood-

schappen voor algemeen nut. Momenteel komen hier-

voor enkel overheden, openbare instellingen en so-

ciale, humanitaire of welzijnsverenigingen in aanmer-

king. De Vlaamse Regering keurde recentelijk het

ontwerpdecreet definitief goed. Een Boodschap van

Algemeen Nut is een niet-commerciële spot die nuttige

informatie bevat voor alle burgers en die het beleid van

een instelling of vereniging toelicht. Zowel de open-

bare omroep als commerciële omroepen bieden hier-

voor relatief goedkope zendtijd aan op radio en televi-

sie. De mediadecreten bepalen welke verenigingen hier-

voor in aanmerking komen en leggen ook een aantal

verplichtingen op. Zo moeten de boodschappen van

algemeen nut duidelijk herkenbaar zijn en onderschei-

den van de programma’s. Een passende aankondiging

vooraf en op het einde moet duidelijk maken dat het

om een boodschap van algemeen nut gaat. Nu kunnen

enkel de overheid, openbare instellingen (zoals de NMBS

of de VDAB) en humanitaire verenigingen, sociale ver-

enigingen en verenigingen van algemeen welzijn hierop

een beroep doen. Dat wordt nu dus uitgebreid met

culturele verenigingen die erkend of gesubsidieerd zijn

door de overheid. De definitie van boodschappen van

algemeen nut is ook verfijnd om misbruiken te vermij-

den. Het verpakken van commerciële boodschappen

die de verkoop van individuele diensten of producten

willen bevorderen, als boodschap van algemeen nut

wordt niet meer mogelijk. Dat was in het verleden al

eens het geval bijvoorbeeld met een spotje tegen nagel-

schimmelinfecties door de fabrikant van een genees-
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middel hiervoor.

Geliefd bij de Oosterburen

Het Belgische 100,5 Das Hitradio blijft

onnavolgbaar marktleider voor

commerciële radio in de Duitse deel-

staat Nordrhein-Westfalen. Opnieuw

blijkt uit de Duitse media-analyse

2007, Radio II dat dit station de nummer één is dankzij

284.000 dagelijkse luisteraars. Gemiddeld luisteren 43.000

mensen per uur naar deze Duitstalige zender die ook

prima te ontvangen is in bijna geheel Limburg. Als men

alle ondervraagde personen samentelt die verklaarden

minimaal éénmaal naar 100,5 Das Hitradio te hebben ge-

luisterd gedurende de voorbije veertien dagen, dan stijgt

het aantal luisteraars tot 491.000 eenheden. “Dit resultaat

is fantastisch. We verdedigen onze koppositie blijkbaar

uitstekend. Met dank aan alle werknemers en de trouwe

luisteraars van 100,5 Das Hitradio”, aldus Oliver Laven,

directeur van regio MEDIEN AG en programmaleider van

100,5 Das Hitradio.

REDACTIE RADIOVISIE

Acties verwacht tegen piratenzenders in Israël

Reeds in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw

werd er vrij regelmatig binnen de Israëlische regering en

de Knesset gedebatteerd over de toekomst van de piraten-

zenders, die zowel vanaf zee als land destijds actief waren.

Het grote probleem was telkens dat er vele voorstanders

in het land waren voor behoud van de zeezender Voice

of Peace, waardoor niet al te snel actie tegen andere

stations die illegaal waren, kon worden genomen. De

afgelopen maanden is het vliegverkeer, dat geleidt wordt

via het Ben Gurion International Airport, tot drie maal toe

ernstig verstoord middels interferentie van signalen uit-

gezonden door illegale radiostations. De Israëlische mi-

nister voor Transportzaken, Shaul Mofaz, heeft plannen

aangekondigd om het onmogelijk te maken dat derge-

lijke stations ongestoord hun werk kunnen doen.

Samenstelling

Hij wil een speciale commissie aan het werk zetten die een

einde moet maken aan het terroriseren van de diverse

frequentie banden, zoals de minister het zelf omschreef.

In deze commissie komen vertegenwoordigers vanuit het

Ministerie voor Transportzaken, die van Justitie terwijl er

ook vertegenwoordigers vanuit de Israëlische Luchtvaart

Autoriteiten, de Veiligheidsdienst en de politie zitting die-

nen te nemen. Men zal op nationaal niveau een sterke

wetgeving moeten voorbereiden waarbij niet alleen het

uitzenden van illegale radioprogramma’s worden verbo-

den. Ook de promotie van dergelijke stations, het finan-

cieren, adverteren op of het managen van stations zou-

den onder de nieuwe wetgeving moeten komen te val-

len. Men heeft voor ogen dat vanuit de ministeries van

Defensie en Veiligheidszaken in de toekomst maatregelen

dienen te worden genomen om alle illegale stations zo

snel mogelijk uit de ether te verbannen.

Veranderingen Franse media

De eerder dit jaar nieuw benoemde Franse president

Sarkozy blijft zich niet alleen opvallend in de buiten-

landse politiek mengen maar hij ontvouwde ook plan-

nen om het huidige medialandschap in Frankrijk aan

te passen. Zo stuurt hij aan op een fusie tussen de

nieuwsstations France 24 en TV5 Monde. Terwijl het

eerstgenoemde station de Franse visie op wereld-

problemen verdedigt, zorgt de concurrent voor een

uitwisseling van programma’s gemaakt door onder

meer de RTBF en de Canadese omroep. Bovendien

wil de minister, bevoegd voor mediazaken France 2

en France 3 bijstellen met de bedoeling de eigen crea-

tiviteit te bevorderen. Dit moet dan leiden tot een

duidelijk onderscheid met de commerciële concur-

renten TF1 en M6. Een exacte datum voor de con-

crete realisatie van deze plannen werd nog niet ont-

huld.

JELLE KNOT

eBay en verkoop reclamezendtijd

eBay is recentelijk van start gegaan met het bij opbod

verkopen van reclamezendtijd voor radiostations in

de Verenigde Staten. Zo’n 2300 radiostations doen

aan dit nieuwe project mee. eBay is voor deze vorm

van reclameverkoop een samenwerkingsverband

aangegaan met Ecino, een onderneming die al ge-

ruime tijd vanuit Californië wekelijks on line reclame-

zendtijd bij opbod verkoopt onder de noemer

‘Bid4Spots’. Verkoop gebeurt via eBay’s

MediaMarketPlace en de onderneming vangt per ver-

kochte dollar aan reclamezendtijd een commissie. Naast

radioreclame is ook reclame voor kabeltelevisie in het

aanbodpakket.

Zonder pardon straffen

Veel is er de laatste jaren geschreven inzake de ver-

vuiling van de radio- en televisie-industrie in de VS.

De term ‘shock jock’ werd algemeen wildgoed. De

ene na de andere luisteraar werd onheus beschimpt

en diep beledigd. Ook niet-luisteraars, die op de een

of andere manier in de belangstelling stonden dien-

den het te ontgelden. Eigenlijk was niemand meer

veilig. Forse boetes werden er al aan diverse radiosta-

tions en programmamakers opgelegd. Maar aan alles

komt een einde. De Amerikaanse wetgever vindt dat

het tijd wordt voor de ‘zero tollerance’ waarbij alle

niet acceptabele woorden geuit door programmama-

kers dan wel luisteraars die bellen in het programma

direct strafbaar zijn en dus boetes zullen opleveren.

Zoals bekend is het merendeel van de radiostations

uitgerust met het ‘vertragingsmechanisme’ waardoor

de uitzending enkele seconden na het geuite pas

wordt verspreid en dus er voor kan worden gezorgd
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dat men niet over de scheef gaat. Toch

waren er nog dermate veel obscene uitin-

gen te beluisteren dat de FCC, het

overheidsorgaan verantwoordelijk voor

de regulering van radio- en televisie-uit-

zendingen, dat men een wetswijziging

heeft ingediend bij de Senaat. Insiders

meldden me dat de geplande wijzigingen

en omschrijvingen van wat ‘wel en niet’

meer mag zeer vergaand zijn. Mochten

deze wijzigingen aan worden genomen

dat zal het wel eens zo kunnen zijn dat de

Amerikaanse radio stoïcijnse radio wordt

en tevens de grenzen van de vrijheid tot

spreken worden doorbroken. Terug dus

naar de Conservatieve roots in de VS.

Ontslag

Eén van de oprichters van het Ameri-

kaanse XM Satellite Radio heeft zijn ont-

slag ingediend. Tijdens zijn mandaat

slaagde Hugh Panero er in om de maat-

schappij tot een wijd bekend begrip te

laten uitgroeien. Zijn vertrek is mogelijk

een gevolg van de nakende fusie met con-

current Sirius Satellite Radio, waardoor

verschuivingen aan de top niet zijn uitge-

sloten. Hierdoor wordt Mel Karmazin, de

huidige topman van Sirius, de nieuwe al-

gemene directeur voor de activiteiten van

de fusieonderneming. De aandeelhouders

en de Amerikaanse mediatoezichthouders

moeten enkel nog toestemming verlenen.

Problemen

De directie van Radio Free Europe/Radio

Liberty is behoorlijk verbolgen over het

feit dat de leiding van de publieke radio in

Armenië het contract met RFE/Radio

Liberty niet wenst te verlengen. Sinds 1998

worden via de zenders van Armenia pro-

gramma’s verspreid van RFE/Radio

Liberty. Onderzoek heeft uitgewezen dat

inhoudelijk de programma’s zeer ver-

trouwd bij de luisteraars overkomen. Sinds

februari zijn er langdurige onderhande-

lingen geweest, die echter uiteindelijk niet

tot een verlenging van het aflopende con-

tract leidden. In eerste instantie was er

zelfs een amendement in de maand juli

ingebracht in het Armeense Parlement,

waarbij werd voorgesteld dat in de toe-

komst het niet meer mogelijk zou zijn voor

buitenlandse organisaties programma’s aan

te leveren aan de Armeense Publieke Ra-

dio, dat sinds 1953 in de ether is. Het amen-

dement werd afgewezen maar toch heeft

voornoemd station besloten niet langer

door te gaan met de relais uitzendingen

van Radio Free Europe en Radio Liberty.

JAN HENDRIK KRUIDENIER EN

HANS KNOT

Stille plekken

Bij mijn laatste twee bezoeken aan Engeland dit jaar, in januari en

maart, was het akelig stil geworden in de underground. Sinds enkele

jaren was het de gewoonte dat de straatmuzikanten die laten we

zeggen ‘bovenmaats’ waren met toestemming mochten optreden in

de underground in London. Voorheen stonden hoge boetes op

ongevraagd ten gehore brengen van zang en muziek. Echter was

het een aantal jaren mogelijk op speciaal daarvoor aangewezen plek-

ken toch op te treden onder sponsering van ‘Carling’. Wel diende

men vooraf een auditie te doen om aan te tonen dat men daadwerke-

lijk muzikaal gezien te pruimen was. December vorig jaar bleek het

sponsorcontract met het biermerk verlopen te zijn.

Nieuwe sponsor

Na de ruime stilte van maanden is er weer een verandering opgetre-

den in de ondergrondse. Artiesten kunnen op daarvoor aangelegde

plekken weer gesponsord gaan optreden middels een samenwer-

kingsverband tussen de Londonpaper en Capital FM. Men heeft hier-

toe een budget van 1 miljoen Pond beschikbaar gesteld, waarbij de

‘buskers’, zoals voornoemde artiesten in de volksmond worden ge-

noemd, een optimale mogelijkheid wordt verleend zich aan het pu-

bliek te openbaren. Op liefst 30 plekken

in de ondergrondse worden gespons-

orde spots terug gevonden. Een statis-

tische berekening heeft aangegeven dat

in een week tijd op deze manier gespro-

ken kan worden over liefst 3360 uren

aan live optredens per week. Uiteraard

sponsort Capital FM deze vorm van

muziek niet voor niets. Men gaat via het

programma ‘Ear to the Underground’

iedere maandag aandacht besteden aan

deze vorm van muziek maken.

foto’s: Martin van der Ven

REDACTIE RADIONEWS
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Sinds 1969 heb ik heel wat afgeschreven voor diverse

tijdschriften, in boeken, voor kranten en voor

internetsites. Al met al duizenden en nog eens duizen-

den pagina’s voornamelijk over de historie van de ra-

dio. Hierbij is het zeker noodzakelijk zeer goed gedocu-

menteerd te zijn via een archief bestaande uit

documentatiemateriaal en fotomateriaal. De zeezenders

zijn in de loop der jaren ook uitgebreid aan bod geko-

men, waarbij enorm veel grote en kleine facetten van

de historie voorbij kwamen. Toch verschijnen er nog

vaak zaken, die niet eerder werden gepubliceerd. In

het Hans Knot International Radio Report verschijnen

telkens nieuwe foto’s en korte herinneringen, die zo

verrassend zijn dat ze automatisch andermaal herinne-

ringen, waar dan ook ter wereld, oproepen. Omdat

voornoemd Radio Report de wereld rond gaat probeer

ik, mede met mijn grote archief op de achtergrond,

altijd zo precies mogelijk neer te zetten hoe het één en

ander is gebeurd. Tevens met de vele honderden con-

tacten die er zijn met mensen die betrokken zijn geweest

bij de stations zoals beschreven in het Hans Knot Inter-

national Radio Report - archief op www.hansknot.com

- is het altijd weer mogelijk de puntjes op de ‘i’ te zetten.

Maar soms kom je tot zeer verrassende zaken, die mij en

anderen zeer verbazen.

Als volger van de geschiedenis van Radio Veronica heb

ik sinds april 1960 het station zo veel mogelijk van nabij

gevolgd. Daarbij zijn vanaf de start van het radiostation

in internationale wateren vele aantekeningen gemaakt,

vele krantenknipsels ingeplakt en honderden uren vast-

gelegd op recordertape. De hoeveelheid namen van

betrokkenen bij het station is enorm groot. Immers wa-

ren er niet alleen de aandeelhouders, technici en deejays

aan land, de directieleden, de meiden van de disco-

theek, de reclamemensen, de drive in show lieden, tante

Erna, de jongens aan boord en ga zo maar door, maar

ook de onbekenden die misschien maar één keer wer-

den vermeld. In april van dit jaar werd ik plots verrast

met het ontvangen van een e-mail waarin een zekere

Dave Rehl me

meldde dat in een

recent versche-

nen publicatie

van Auke Kok

‘Dit was Veronica’

op geen enkele

manier melding

werd gemaakt

van de betrok-

kenheid bij het

project ‘Radio Veronica vanaf zee’ van zijn Opa en

twee zonen. Zeer verbaasd heb ik het bericht gelezen

en ook Juul Geleick, die de Veronica Story vanuit het

hart van de toenmalige organisatie beheert en open-

baart. De naam is ons beiden ‘nietszeggend’. Was het

dan logisch dat in alle, tot nu toe verschenen boeken

over de geschiedenis van Nederlands meest populaire

zeezender, niets terug is te vinden over Opa Günter

Herrmann en zijn zonen Dicky (ook bekend als Jan)

en Günter jr.?

Een vraag die reden genoeg was eens te kijken in ‘De

Veronica Sage’, een heel vroege publicatie van Gerth

van Zanten. Journalist uit de Telegraaf hoek die vooral

de eerste jaren van Radio Veronica in zijn boekje uit-

gebreid heeft beschreven. Niets te vinden; met geen

enkel woord, worden de Herrmanns beschreven. Te-

rugdenkend aan de begin jaren zestig komt de herin-

nering boven dat inderdaad altijd dezelfde namen te-

rugkeerden, als het om de opbouw van Radio Veronica

ging. Natuurlijk draaide de organisatie om een aantal

mensen dat erg belangrijk was. Denk aan Slootmans,

Krant, de Verweijs, Oswald en Jürgens - om maar een

paar te noemen. Maar ook waren de uitvoerders be-

langrijk, de harde werkers die het meer dan acht uur

per etmaal uitvoerende werk verzorgden. Vanaf het

moment, helemaal terug in 1959, toen het voormalige

lichtschip Bor-

kum Riff in de

haven van

Emden met veel

voor- en ook te-

genspoed werd

ingericht. Dit om

te komen tot het

allereerste com-

merciële radio-

station in interna-

tionale wateren

dat zich zou

gaan richten op

de Nederlandse

bevolking. Niet

alleen om eigen

producten en

die van anderen

te promoten,

maar ook als te-

genhanger op

de starre pu-

blieke omroep,

Ruud Doets, 1961

Bemanning Borkum Riff
op de tender, 1961

Het lichtschip
Borkum Riff
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die nauwelijks de liefde van het luisterpubliek

kon halen.

De details, die kleinzoon Dave Rehl me stuurde,

waren informatief voor degene die niets wist over

de vroege historie van het bedrijf. Zo meldde hij

me ondermeer: ‘De Verweij familie bestaande uit

drie broers Bull (Hendrik), Dirk en Jaap. De eer-

ste directeur was echter Henricus Oswald en deze

was niet correct in het spel. Hij was het lek welk

elke keer, wanneer een deel van de zender klaar

was, deze informatie doorspeelde aan de PTT.

Volgens overgave deed hij dit om bepaalde per-

sonen uit de organisatie te krijgen. Mijn opa is

vervolgens al zijn materialen, die hij nodig had,

bij Loe Lap in Amsterdam gaan kopen. Dit met

medewerking van de heer Slootmans, die finan-

cieel verantwoordelijk was bij het station en in

zijn ogen ook betrouwbaar. Mijn oom, waar ik

nu alle info van krijg, herinnert zich ook Max

Groen als de eerste omroeper van Radio

Veronica.’

Kijk, verrassend voor een ieder die Radio Veronica in de loop

van de afgelopen decennia heeft gevolgd, duiken hier plotse-

ling drie nieuwe personen op, die niet eerder in boekvorm of

in verhaalvorm voorbij kwamen. Het gaat dus om twee per-

sonen met de naam ‘Günter Herrmann’, een vader en een

zoon. Daarnaast was er een tweede zoon met de roepnaam

‘Dicky’ en nu Jan genoemd. Jan is intussen terug uit Amerika

en woont tegenwoordig in het plaatsje Saive in Franstalig

België. Günter junior leeft in Phoenix Arizona en is eigenaar

van een heel groot florissant aannemersbedrijf. Het is ome Jan

welke Dave van informatie heeft voorzien. Zijn oom heeft het

één en ander vertelt. Te beginnen in 1959 toen ze beiden

waren betrokken bij het inrichten van het eerste zendschip

van Radio Veronica, de Borkum Riff. Dit voormalige lichtschip

werd aangekocht in Emden bij Schrottverwertung G.m.b.H

en de rekening werd op 9 december 1959 opgemaakt waarbij

een totaalbedrag werd ingevuld van DM 68.910,55. Om de

werkzaamheden zonder al te veel pottenkijkers te laten verlo-

pen werd er op het schip een bord met de tekst ‘Zutritt streng

verboten’ aangebracht. Het lichtschip was daarmee in handen

gekomen van een Vereniging van Radio Handelaren. De VRON

en Anstalt Veronica werden als ondernemingsnamen vastge-

legd, ondermeer in Liechtenstein.

Jan stelt dat zijn vader de werkelijke leiding had over de

ombouw tot zendschip in Emden. In totaal waren er aan boord

tijdens de inrichting acht vaste krachten. Allereerst werd de

scheepshuid gemeten waaruit bleek dat de dikte van het plaat-

werk meer dan voldoende was. Zelfs 150% dikker dan het

plaatwerk van een doorsnee coaster uit die tijd. Het eerste

deel van de zender werd ook daar in elkaar gezet maar kon

niet worden getest. De oscillatoren, de verdubbelaars, de hoog

frequent versterkers en de modulatie versterkers konden ge-

test worden maar de antennes konden er niet geplaatst en

getest worden. Dit was streng verboden en zij hielden zich aan

de regels, want zij waren te gast in Duitsland.

Andermaal een herinnering van Jan Herrmann: ’Het bouwen

van de antenne was een probleem op zichzelf, daar men op

zee een heel ander werk- en straalgedrag van een antenne

krijgt. Theoretisch is alles te berekenen maar de praktijk wijst

vaak anders uit. Ook diende de elektrische installatie aan boord

geheel verbeterd en uitgebreid te worden.’ Volgens de auteur

van het boek de Veronica Sage heeft niet alleen inbeslagname

Bandenopslag aan boord
van de Borkum Riff

Evert Bonen en Norbert Jurgens

Bevoorrading
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van apparatuur door de overheid tot vertraging ge-

zorgd maar heeft er aan boord in de Emden periode

een brand geheerst in de elektronische installatie. De

schade die het toen opliep was rond de 3500 gulden.

Over geld gesproken, de bemanningsleden en technici

werden in die Emden tijd betaald op voorschot en wel

door de KIM Rijwielfabriek, waar ze tijdelijk op de loon-

lijst stonden.

In het boek van Gerth van Zanthen, uit de midjaren

zestig van de vorige eeuw, valt iets meer te lezen om-

trent het al dan niet uitvoeren van zenderbouw in de

haven van Emden. Nobert Jürgens, die volgens Van

Zanthen de leiding aan boord had tijdens de verbou-

wing, kreeg in de maand maart 1960 contact met ie-

mand van het Funkamt Emden en vroeg hem of er ook

een vergunning voor het bouwen van een zender aan

boord van het schip in de haven nodig was. De man in

kwestie stelde in eerste instantie dat de autoriteiten zich

in principe niet bemoeiden met wat er gebeurde aan

boord van buitenlandse schepen. Per brief werd niet

veel later door een koerier een brief gebracht van het

Funkamt van Hamburg. Daarin werd verklaard dat het

niet toegestaan werd aan boord zenders te bouwen in

de haven van Emden. Tevens werd in de brief aange-

kondigd dat er binnen 24 uur inspectie kwam. Dit laat-

ste gebeurde ook en de technici kregen opdracht be-

paalde onderdelen, waaronder een eindtrap, te demon-

teren. Vervolgens mocht men wel bepaalde onderdelen

aan boord blijven behouden, zolang het maar niet een

complete zender zou zijn. Wel was het wenselijk, met de

door de autoriteiten gestelde eisen, vervolgens zo snel

mogelijk de haven van Emden te verlaten en naar open

zee te gaan. Men charterde een Britse sleepboot, de ‘MV

Guardsman’, waarvan de bemanning de opdracht kreeg

het voormalige lichtschip te verslepen naar

Southampton, waar het de bedoeling was dat de stoom-

ketel van de Borkum Riff zou worden vervangen door

een dieselmotor.

Maar alvorens de sleep echt kon begingen, was het

bijna een week later, dit daar zowel de Duitse als Neder-

landse autoriteiten dwarslagen.

Papieren die opeens, tijdens het

paasreces, noodzakelijk waren en

waarvoor naar Frankfurt gereisd

diende te worden. Een aan de ket-

ting leggen van het toekomstige

zendschip in opdracht van ‘Den

Haag’ zonder dat de Consul in

Emden op de hoogte was van de

reden en veel meer zou er gebeu-

ren alvorens daadwerkelijk naar

internationale wateren kon wor-

den vertrokken. Dit alles en meer

is uitgebreid beschreven in de voor-

noemde publicatie van Van

Zanthen rond pagina 51 t/m 57.

Uiteindelijk zou de Borkum Riff

gesleept door de Guardsman toch

de internationale wateren voor de

Nederlandse kust bereiken, waar

de sleepboot ter hoogte van Noordwijk haar sleep ver-

loor. Vervolgens was het de Borkum Riff die op eigen

stoom verder ging richting haar eerste ankerplaats ter

hoogte van Katwijk. Ellen van Eck en Max Groen pre-

senteerden de eerste programma’s, die er op een niet

complete zender werden uitgezonden. Oswald ver-

klaarde destijds in een interview dat deze eerste uitzen-

dingen er slechts met één kilowatje uit gingen en dat de

uitzending werkte op de zogenaamde eerste trap. Des-

ondanks waren de signalen met gemak tot voorbij

Amersfoort te ontvangen. Ook stelde hij dat de vol-

gende trappen in de weken daarna zouden worden

geïnstalleerd.

En het toenmaals ‘toekomstige verlengen van de zend-

installatie’ brengt me weer bij de familie Herrmann, die

zelfs uitbreiding kreeg aan boord van het zendschip

Borkum Riff. Dave schreef uit de gedeelde herinnerin-

gen met zijn oom: ‘De zender van Radio Veronica was

in het begin in de lucht met een vermogen van 1 kW, dit

gekoppeld met een zogenaamde klasse B versterker. Er

Günther Hermann sr.

Günther
Hermann jr.
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trams zaten. Het Nederlandse publiek was zeer sympa-

thiek tegenover hen en heeft ze altijd bijgestaan. Naast

het bouwen van de zender, was Jan Herrmann ook in

noodgevallen disk jockey. Gedurende een storm of met

slecht weer kon het vaak voorkomen dat zij geen pro-

gramma van het vaste land hadden gekregen en moest

men met een eigen programma komen en/of aanpassen

van oude programmatapes. Tineke werkte toen al in

Hilversum en was verantwoordelijk voor het in kaart

brengen van alle grammofoonplaten met een bijpas-

send verhaal. De jongens van het eerste uur waren

ondermeer: Arie den Dulk, Ruud Doets en Arie de Rui-

ter. Uiteraard waren er meer mensen verantwoordelijk,

maar die namen zijn door de jaren heen binnen de

familie ontschoten.’

Een naam welke mijn oom weer te binnen schiet is

Kootje van Ieperen. Een genie wanneer het er op aan

komt om de dieselgeneratoren in bedrijf te houden. Hij

herinnert zich nog een gebeurtenis en wel dat er op één

dag twee dieselgeneratoren uitvielen. Kootje heeft, met

behulp van één van de andere jongens, in noodweer,

windkracht 9 een dieselmotor uit elkaar gehaald, de

koppen gevlakt en de kleppen gepolijst. Dan te beden-

ken dat een 8 cylinder in line 16 liter motor kop meer

dan 750 kg weegt. Alles hing aan takels en het schip

gedroeg zich in dit weer als een wilde hengst, die achter

zijn merrie jaagt. De jongens hadden er de hele nacht

kwam nog

een derde

familielid de

bemann ing

ve r s t e r ken

en het was de

zoon van

Günter Sr,

Jan Herr-

mann, die

ook vaak

Dick(y) werd

g e n o e m d .

Deze ging di-

rect na zijn

d i e n s t -

periode, die

hij in de Ko-

n i n k l i j k e

Luchtmacht

doorbracht, ook voor Radio Veronica werken. Vanaf

die periode zijn zij gedrieën, Günter sr., Günter jr. en

Jan Herrmann begonnen met het verbeteren van de

zender. Deze werd gewijzigd van een 1 kW naar een

2,5 kW vermogen en de modulatie versterker werd

een klasse A. Tevens werden de antennes aangepast

en werden meer capacitief als inductief ingesteld. Hier-

door werd het effectieve rendement verbeterd en de

kwaliteit van het geluid kon toen wedijveren met deze

van de toenmalige FM zenders. Dit heeft heel wat voe-

ten in aarde gehad want ook de draaitafels heeft men

toen moeten aanpassen. De aanwezige recorders wa-

ren een mengelmoes van Grundig en Wolenzak tape

apparatuur. Dit werd allemaal gestandaardiseerd naar

Telefunken 7,5``/sec. Uiteraard was men genoodzaakt

speciale filters te ontwerpen, dit om frequentie parasie-

ten te onderdrukken. Ook moesten de draaitafels wor-

den afgeschermd tegen magnetische en hoog frequente

stralingen. Dit had allemaal invloed op de magnetische

bandjes welke allemaal van te voren in Hilversum wer-

den opgenomen.’ Deze laatste opmerking inzake de

draaitafels moet waarschijnlijk geweest zijn bij een an-

der technisch project waarbij Günter Herrmann be-

trokken is geweest. Aan boord van het zendschip

Borkum Riff heeft nooit een draaitafel gestaan. Altijd

werd er, wanneer er in noodgevallen van boord werd

uitgezonden, gebruik gemaakt van op band opgeno-

men platen. Op de bij dit verhaal geplaatste foto’s is

ook in de studio geen enkele draaitafel te zien. De

voornoemde afscherming moest er wel komen maar

niet voor de draaitafels maar voor de Telefunken M24

recorder.

De oom van Dave heeft in de loop der tijden het no-

dige verteld over de pioniersperiode van Radio

Veronica, hetgeen zijn neef geraakt heeft getuige het

volgende: ‘Het waren destijds spannende tijden. Men

werden vaak achtervolgd door de PTT, de Douane en

de Marechaussee. Zij zijn vele malen onderzocht gedu-

rende hun reizen maar men heeft hen nooit met mate-

riaal kunnen betrappen, daar zij veel hulp kregen van

hun medepassagiers die in de bussen, treinen of de

douane-
controle

index programma Americana 1961
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aan gewerkt en om 6 uur in de ochtend kon de zender

weer worden gestart en alles weer worden getuned. Het

tunen moest elke morgen gebeuren, het begon met het

inschakelen van de oscillator, de vermenigvuldigers en

de drivers. Wanneer deze hun temperatuur hadden be-

reikt en stabiel waren kon de eindtrap door behulp van

de voeding in stappen en spanning te verhogen naar

1250 vdc. gestart worden en was 2,5 kW of RF energie in

bedrijf. Hierna konden de modulatie versterkers pas in

bedrijf komen. De hele opstartprocedure nam ongeveer

60 minuten in beslag en om 7 uur waren wij in de lucht.

De eerste jingle was altijd “Goede Morgen. Dit Is Radio

Veronica, Het Station Waar Muziek In Zit”. Een bandje

met muziek werd vervolgens gedraaid met daarbij het

programmaoverzicht van die dag. Dave herinnert zich

de verhalen uit de familie goed en gaat terug naar zijn

opa’s verleden van ver voor de start van Radio Veronica:

‘Mijn grootvader had zeer veel ervaring met het bouwen

van zenders en was opgeleid bij het PTT radio-

laboratorium, dat ervaring heeft hij opgedaan in Indo-

nesië. In dat land zat mijn grootvader gedurende de

Japanse bezetting reeds bij de ondergrondse, terwijl zijn

gezin in Japanse kampen zat. Mijn grootvader heeft toen-

tertijd, 1943, een kleine zender gebouwd waarmee de

groep contact had met Australië en men daar de strijd-

krachten op de hoogte hield met het reilen en zeilen van

de Japanse strijdkrachten in de Preanger. Direct na de

afloop van de Tweede Wereldoorlog is mijn grootvader

begonnen als zendamateur en was hij bekend onder zijn

roepnaam PK1GC. Jan Herrmann was uiteraard op-

gegroeid tussen de elektronica en in dienst van de

Koninklijke familie heeft hij een opleiding Radar en

Micro Wave communicatie gevolgd, waar hij radio-

en radar- technicus was. Zijn broer Günter was Fijn

Metaal bewerker (fijn mechanische technieken).’

Prachtige herinneringen aan de begindagen van Ra-

dio Veronica meer dan 45 jaar na dato opgehaald

dankzij het nieuwsmedium ‘Internet’. Noch de oprich-

ters van Radio Veronica noch de familie Herrmann

had ooit kunnen bedenken dat door dit nieuwe me-

dium zo vele jaren later alsnog de drie familieleden de

eer krijgen die men in de diverse gepubliceerde boe-

ken over Radio Veronica’s geschiedenis heeft gemist.

Dave heeft keurig foto’s meegestuurd ter bewijsvoe-

ring dat de drie familieleden daadwerkelijk aan boord

van de Borkum Riff hebben gewerkt maar tevens

enkele krantenknipsels, die ons mee terugnemen naar

een bezoek aan de Borkum Riff door een verslagge-

ver van Het Parool op een zomerse dag in het jaar

1961!

De verslaggever zette in zijn eerste zin neer hoe het

schip, bij aankomst met een tender, eruit zag: ´Twee

hoge masten op een paar honderd bruto register ton.

Goed in de verf en goed in de tuig. Dàt is Veronica,

vijf mijl uit de kust, recht voor de Scheveninger ha-

ven.’ Direct daarna zette hij de bemanning neer alsof

de harde werkers een lui leventje hadden aan boord

van het voormalige lichtschip, dat muzikale klanken

over een deel van Nederland verspreidde. ‘Aan boord

zes man, die zeven maal vierentwintig uur lang niets

anders hebben te doen dan de stroomvoorziening

aan boord en dus de generatoren op gang te hou-

den. De zendapparatuur van de piratenzender Radio

Veronica te onderhouden en te verdelen. Verder de

draaiende bandrecorders in de gaten te houden en

het dek te zwabberen. Na zeven dagen worden ze

afgelost door zes anderen en kunnen een week aan

de wal gaan, naar huis. Zo gaat het al veertien maan-

den lang, week in en week uit.’

Luisteraars uit die tijd, die het station al op de radio-

ontvanger hadden ontvangen en die tevens lezer van

het Parool waren, moeten toch de indruk bij het lezen

van dit verhaal hebben gekregen dat het een saaie

bedoeling moet zijn een week aan boord van zo’n

Kootje van Ieperen
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zendschip te zitten. La-

ten we het verhaal even

verder volgen: ‘In de

mast geen zwarte vlag

met doodshoofd en ge-

kruiste botten. Aan

boord geen woeste pi-

raten maar een kapitein,

een machinist, een kok,

twee technici en een

‘bandjesdraaier’, die er

bepaald niet op uit zijn

het odium van piraten-

dom te houden.’ Tja,

een groot schip

afgemeerd aan vier

zwarte kettingen met een rustige bemanning, de jour-

nalist moet toch een hele andere voorstelling hebben

gehad, op weg naar internationale wateren.

Bij aankomst aan boord was het rustig en stralend weer

en bij dood tij kon er zelfs gezwommen worden en hij

kreeg een bemanningslid mee in het onderwerp ‘ver-

veling’ want hij kreeg kok Maarten Klein tot de uit-

spraak: “Bij dit weer is de verveling aan boord het

ergst. Zwemmen en bruin worden heeft zo langzamer-

hand ook zijn attractie verloren. En het beste wat je

weet te doen is een brief te schrijven, die dan wel eens

door een langskomende logger wordt meegenomen.’

De journalist, waar helaas de naam niet van bekend is,

moet een ware ervaringsdeskundige zijn geweest want

na één bezoek aan het schip schreef hij: ‘Houdt het

mooie weer echt lang aan dan krijgen de Veronica

mannen onderling steevast ruzie om de kleinste

onbenulligheden. De beste uitkomst is dan slecht weer,

want dan heb je wat te redden.’

Er was op de dag van het bezoek van de journalist

tenminste één persoon aan boord van de Borkum Riff

die geen last van het zomerse weer had. En dat was

tevens één van de hoofdrolspelers van dit verhaal. ‘Geen

last van het mooie weer heeft chef technicus Günter

Herrmann uit Amsterdam. Hij is zoon van een Duitse

vader en een Portugees Indische moeder. In Indonesië

groot gebracht en opgeleid bij het PTT laboratorium

aldaar. Hij praat graag en veel over zijn werk op de

Veronica. Günter: “De zender, zoals die nu aan boord

staat, is nagenoeg geheel het werk van mijn twee zoons

en mij. Dick, twintig, is radio en radar technicus. Mijn

zoon Günter (18) is fijnmetaalarbeider. Met z’n drieën

hebben we een werkplaats aan boord van de Veronica

ingericht en hebben vervolgens de zender stukje voor

stukje opgebouwd, nadat de kant en klaar zenders

diverse malen aan land in beslag waren genomen.”

Rond de tijd van het interview werd er door het drietal

hard gewerkt aan verdere uitbreiding van het vermo-

gen van de zender hetgeen Günter tot de volgende

uitspraak bracht: “U moet het niet onderschatten want

terwijl we werken en experimenteren moeten we ook

in de lucht blijven.” Ook maakte Günter sr. meer be-

kend over de toekomst van het gezin en het doorzet-

tingsvermogen van de eigenaren van Veronica: “Over

enige tijd gaat het gezin naar Amerika emigreren. Ne-

derland is voor ons een te eng en te koud land. De

directie van Radio Veronica heeft er echter heel veel

voor over ons nog drie maanden in dienst te houden,

totdat de zender geheel klaar is. Daarom blijf ik nog drie

maanden. De directie betaalt zolang ons huis in Ame-

rika, dat we al gehuurd hadden.” Duidelijk werd het dat

vader Günter eerder besloten had eind juli al bij Veronica

te vertrekken maar dat de eigenaren hem hadden over-

gehaald tot eind september 1961 zijn werkzaamheden,

begeleid door zijn zoons, voort te zetten.

Studio met zender

Rondvragend bij andere bemanningsleden over de per-

soon van de chef technicus riep de Parool journalist

nog wat antwoorden op als: “Het was soms wel een

moeilijke vent voor ons. Hij wist de zaken dikwijls prach-

tig te ‘versieren’.” Dat versieren stond dan bijvoorbeeld

op de radiocommunicatie met de wal toen Radio Hol-

land de verbindingen met Radio Veronica in opdracht

van de overheid moest verbreken. Toch bleek er zo nu

en dan verbinding met de wal mogelijk en op de vraag

hoe dit dan toch mogelijk was antwoordde een van de

bemanningsleden: “Wat voor oplossing dat was gaat

niemand anders wat aan.”

Ook de vlag, waaronder de Borkum Riff voor anker

zou gaan liggen (die van Panama) was al ingetrokken

en toch had de directie van Veronica, via haar Veronica

Anstalt in Liechtenstein een (eigenlijk twee) registraties

kunnen regelen. De daarbij behorende certificaten en

Borkum Riff gezien vanaf de tender
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vlaggen wa-

ren echter

voor niemand

zichtbaar. Ze

lagen veilig

opgeborgen

in een geslo-

ten lade in de

kapiteinshut.

De journalist

p r o b e e r d e

ook achter

een oplossing

van dit raad-

sel te komen

en kreeg als

a n t w o o r d :

“Geen com-

mentaar, dat

blijft een mysterie.’’

De vlaggen zijn

sinds 1994 onder-

gebracht in het

historisch radio-

archief van Hans

Knot, destijds ver-

pakt in vetvrij pa-

pier overgedragen

door Hendrik

(Bull) Verweij.

Brief aan Hans Knot
betreffende de vlaggen

(boven)  en Bull Verweij
gehuld in de vlaggen

Ook werd een ge-

sprekje gevoerd

met machinist

Kootje van Iep-

eren, terwijl hij ook zijn hut aan de journalist liet zien:

“Dat varen van en naar het schip is meestal niet het

ergste. Wanneer je echter moet gaan overspringen op

de Veronica en er een briesje wind kracht zeven staat,

dan bijt je wel eens op je lippen weet je. Verdrinken

mag dan geen grapje zijn. Ik voel er nog minder voor

om tussen twee stalen platen fijn gemangeld te wor-

den.” Rond die tijd werd de MV Wiebe, een gemotori-

seerde pendelboot, door de scheepvaartinspectie in

beslag genomen en dus kwam ook de vraag hoe de

bemanning heen en weer ging en of er verder goed

bevoorraad kon worden. Aan boord van de Borkum

Riff werd verteld dat ze op dat moment van diverse

kleine bootjes gebruik maakten en ondanks dat het

illegaal was het allemaal goed kwam, mede doordat

Günter het een en ander versierde. Wel was het duide-

lijk dat het in de haven van Scheveningen niet zo goed

meer lukte en men de bevoorrading in die tijd had

verplaatst en vanuit de haven van IJmuiden werd ge-

regeld. Dat kostte, gelang naar het weer, drie tot vijf

uur meer tijd. De journalist had het eerder in zijn ver-

haal over een stralende zonnige dag met rustig weer

maar werd verrast door de snelle ommekeer van de

weersituatie op zee.

’Zo’n tocht met een klein bootje op de Noordzee is

bepaald niet altijd een pretje. Dat heb ik op de terug-

weg ervaren toen we door de plotseling opkomende

wind in moeilijkheden raakten en op het nippertje de

haven van IJmuiden weer veilig binnenliepen. We wa-

ren met tien man: een schipper met zijn vrouw, een

bevriend echtpaar met hun zoon, een vriend met zijn

twee kleine jongens, de heer Herrmann die naar zijn

schip terug moest, en ik. Ons pendelbootje was een

klein vletje van vijf bij anderhalve meter. Dit zonder

enige accommodatie en zonder reddingsmiddelen aan

boord. Op de terugweg, ‘s avonds tegen half zeven,

sloeg ter hoogte van Katwijk het weer plotseling om.

Binnen een half uur scheen de Noordzee te koken en

was het vletje een machteloos stukje wrakhout, waarin

men zich met de grootste moeite staande kon houden.

Het scheepje rolde en stampte, terwijl de golven hoog

over de lage opbouw heensloegen tegen de raampjes

van de verder grotendeels open cabine. Opzij sloegen

sloeg het water tegen de lage boorden en liep er soms

overheen. Dat duurde drie uur lang en ik dacht dat we

het niet meer zouden redden. Het was de enige ge-

dachte die mij en de vier andere mannen beheersten.

De twee vrouwen dachten niet meer, maar hadden zich

overgegeven aan hun angst en lagen half in zwijm. De

twee kleine jongens hielden zich krampachtig vast en

leken wezenloos.’

Gelukkig was de kapitein wel vaker op zee geweest en

bij lange na niet zo benauwd als later in de krant in

woord verscheen. Hij gooide zijn bootje tegen de

noordwester golf in en kwam daarmee eigenlijk verder

op zee en meer uit de kust weg. Totdat het moment

ontstond wel veiliger een weg naar de haven van

IJmuiden te vinden op zoek na dat ene rode punt, de

vuurtoren van de havenplaats in de verte. Maar ander-

maal zag de journalist het ergste gebeuren want het

lukte niet de haven op eigen kracht direct binnen te

varen: ‘Bijdraaien was onmogelijk echt levensgevaar-

lijk, maar als een wonder kwam daar ineens de loods-

boot van IJmuiden naar buiten. De bemanning van dit

schip zal ons amper gezien hebben want we voerden

geen verlichting. Maar aan de zij van de loodsboot was

PK1GC qsl-kaart , met aan de achterzijde

het adres van Günther Hermann
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het gelukkig zo rustig dat het mogelijk werd

te draaien en met de zware golfslag achter

op de pieren af te steuren.’ Vijf uur na het

vertrek vanaf de Borkum Riff was het

scheepje de haven veilig ingevaren. Ril-

lend en kletsnat klom de bemanning de

kade op en riep de journalist: “Nooit meer!”

Jan Herrmann: Ik kan mij deze dag ook

nog goed herinneren, daar ik toen door

mijn vader werd vervangen aan boord

van de Borkum Riff. Er moest altijd een

Herrmann aan boord aanwezig zijn en als

sr. bemanning was dan was Kootje van

Ieperen later als mijn partner aan boord

aanwezig, wij werkten als een team teza-

men. Deze tocht was een van de zwaarste

die ik ooit heb meegemaakt. Ik heb heel

wat stormen getrotseerd en ben weleens

zeeziek geweest maar nooit zo erg als op

die dag. De stank van de diesel, het

overgeefsel van anderen en het koude natte zeewater in je gezicht.

En dan het lawaai van de motor en de storm, dat alles heeft mij zo

ziek gemaakt, dat ik dacht dat ik mijn gal en darmen kwijt was. Toen

wij aan wal kwamen heb ik de grond vele malen gekust, wat was ik

blij. Het was niet alleen de journalist die de uitspraak maakte van dit

“nooit meer!” het waren er toen meerderen. Zo zijn er meerdere

incidenten die er bij mij opkomen wanneer ik aan Radio Veronica

denk. Het waren geen gemakkelijke tijden maar wel leuke en span-

nende tijden. Ga maar na, welke jonge man van 20 jaar had in de

60’er jaren zo’n verantwoordelijkheid, de Verweijs en de investeer-

ders bouwden op ons en verwachtten niets anders dan dat jij het

werk naar het beste van jouw kunnen uitvoerde. In mijn geval was

het meer dan dat, en ik vond het heel normaal dat wij soms 12 tot 15

uur aan het werk waren. Toen ik met mijn gezin in 1973 naar Europa

werd gezonden om voor een Nederlands Amerikaans bedrijf in

Limburg te werken heb ik mijn Veronica geschiedenis nooit met mijn

collega’s besproken. Het was zo’n geweldige ervaring dat men het

nooit zou geloven.’

Maar er was nog een andere journalist die het zendschip voor de

Nederlandse kust had bezocht en wel vlak voordat de eerder ge-

noemde MV Wiebe, het eerste bevoorradingsschip van Radio

Veronica, gedwongen uit de vaart werd genomen. Volgens de schrij-

ver van het artikel, dat in mei 1961 in Elsevier verscheen, ging iedere

morgen rond half elf een klein vissersbootje de haven van

Scheveningen uit, of het nu mooi of slecht weer was. Onder leiding

van schipper Arie den Dulk werd het bootje, de MV Wiebe, tussen

de toenmalige pierhoofden de zee opgestuurd richting het zend-

schip van Radio Veronica. Meestal bestond de lading uit muziek-

bandjes. De journalist constateerde dat er in het daaraan voorafge-

gane jaar geen enkele boot zo in de belangstelling had gestaan als

de Borkum Riff van Radio Veronica: ‘Zeven mijl uit de kust ligt de

Veronica al ruim een jaar. Géén boot heeft de laatste tijd zo langdurig

in de belangstelling gestaan als het veertig jaar oude lichtschip van

Veronica. De belangstelling gaat echter niet zo zeer uit naar het schip

als wel wat er op gebeurt. Nederland heeft namelijk meer dan een

jaar lang commerciële radio. Dat wordt vanaf de Veronica uitgezon-

den en door vele luisteraars gewaardeerd. Een ouderpaar in

Monnikendam is zelfs zo enthousiast dat het hun dochter de naam

‘Veronica’ gaf.’

Maar niet iedereen was in die tijd blij met de aanwezigheid van het

eerste commerciële radiostation, dat vanuit internationale wateren

de programma’s uitstraalde. Vooral de PTT was op jacht en in een

publicatie was er zelfs gerept over een ‘piratenschip met ongedierte

aan boord.’ Op het pendelbootje dat dagelijks heen en weer ging

tussen Scheveningen, het zendschip en andermaal de haven van

Scheveningen, waren naast Den Dulk ook vier matrozen aanwezig.

Eén van de acties van de autoriteiten was dat de Scheepvaart-

inspectie telkens het schip voor herkeuring opriep en er ontzettend

vaak wat aan veranderd diende te worden. Den Dulk: ‘Alle bepalin-

gen zijn er minutieus op toegepast, maar nu voldoet het aan de eisen

en moet men het iedere dag met lede ogen naar de Veronica laten

gaan.’

De eerste maanden van uitzending in het voorjaar en de zomer van

1960 was het helemaal verboden een verbinding met de Veronica te

onderhouden. Zelfs een visser, die te dicht bij de Borkum Riff kwam,

moest rekening houden met inspectie. Er werd dan gedreigd met

intrekking van de visvergunning als men weer in ‘overtreding’ zou

gaan. Loze dreigementen natuurlijk, maar het gebeurde wel. De

overheid wilde gewoon het zendschip op die manier isoleren en tot

opgave dwingen. Arie den Dulk: “In die tijd werden we wel eens

Onderhoud aan  het dek van de Borkum Riff

Henricus Oswald
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vanuit de lucht geproviandeerd en van muziekbandjes voor-

zien. Nu wordt alles door de douane gecontroleerd en wor-

den de muziekbanden volledig legaal uitgevoerd. Zo hoeven

wij ook niet vanuit een vliegtuig te worden gedropt, maar

kunnen we rustig in een uur tijd naar het zendschip varen.’

Gelukkig wist de journalist van Elsevier Weekblad ook te

relativeren en schreef: ‘Een wrak? Een mooi elegant schip met

twee masten. En aan boord piraten? Vrolijke jongens,

Scheveningers in hart en nieren, die plezier in hun zender en

werk hebben.’ En ook in dit artikel komt de familie Herrmann

weer voorbij en wel tijdens de beschrijving van de studio:

‘Midden in het schip staat de zender, bediend door vader en

zoon Herrmann – om de week lossen ze elkaar af - en bandjes-

draaier Ruud Doets. De opnamestudio’s zijn in Hilversum; alles

wordt op bandjes opgenomen. Een kleine duizend bandjes

stonden er langs de wanden. De vier matrozen doen om de

week dienst op de Veronica of op de pendelboot. Matrozen

die alle zeeën hebben bevaren.’

Op de vraag waarom ze gekozen hadden voor dit leven bij

Veronica antwoordde één van hen: “In de eerste plaats zit er

een beetje sport in dit hele geval en verder zijn we nu meer bij

onze vrouwen dan vroeger. Tegenwoordig zitten we ook niet

meer zo geïsoleerd en de vissersboten mogen opeens ook

weer langs komen.” Ter bewijsvoering ging de kok naar de

kombuis en kwam terug om aan de journalist een mand met

vis te laten zien die net daarvoor door een bevriende visser

was afgegeven aan boord van de Borkum Riff. Ook deze

journalist liet één van onze hoofdrolspelers aan het woord

door te vragen waarom juist gekozen was voor het werken

op zee: “Ik verdien bijna niets méér dan ik aan land zou

verdienen. Ik doe dit werk echter met enthousiasme. Al ben ik

soms wel erg zeeziek. Laatst met die storm, windkracht 11, was

ik echt doodziek. Maar toch moesten we zenden. Het ergste

vond ik echter toen de zender door kortsluiting uitviel. Er was

een golf over het boeglicht geslagen.” Arie den Dulk bena-

drukte vervolgens nog even dat men te maken had met een

stabiele boot door op Herrmann aan te vullen: “Toen is trou-

wens wel gebleken dat de Veronica beslist geen wrak is”.

Matroos de Ruiter was de volgende persoon die in het betref-

fende artikel aan het woord kwam inzake het zware weer:

“Toch is het jammer dat we na zo’n zware storm niet via Radio

Scheveningen of een andere telefoonverbinding onze vrou-

wen gerust kunnen stellen. De PTT weigert namelijk een tele-

foonverbinding.’ Ook werd ingegaan op de

beluistering van het station door de journalist:

‘Veertig procent van de Nederlanders luistert

regelmatig naar Radio Veronica. Dit staat te lezen

in het NIPO onderzoek van 8 november 1960.

Als straks de sterke zender in gebruik wordt

genomen zal men ook in het oosten van Neder-

land Radio Veronica kunnen ontvangen. In no-

vember vorig jaar (1960) kon 49% van de Ne-

derlandse bevolking het signaal van Veronica al

ontvangen.’

Het was de latere bekende Ferry Hoogendijk

die voor Elsevier ook op bezoek ging bij de

directie van Radio Veronica: “Onze zender is

zuiver commercieel”, zei Dirk Verweij, “politiek

en godsdienst komen bij ons niet voor de mi-

crofoon, wat ze daar ook voor willen betalen.

Rode Kruis, hulpacties, Dierenbescherming en

dergelijke mogen over onze zender gratis re-

clame maken. We geloven dat we op de goede

weg zijn. We krijgen soms drieduizend brieven

per week op één van onze programma’s. Dat is

duizend meer dan Radio Luxembourg normali-

ter krijgt. Miljoenen mensen luisteren naar ons

blijkens een recent NIPO onderzoek. We willen

het liefst zo snel mogelijk erkend worden, dan

wordt de schatkist via de belastingsgelden er

ook nog beter van.“

Hoogendijk toetste de bereidheid bij de PTT door

te informeren naar het telefoonnummer van Ra-

dio Veronica maar kreeg nul op het rekest. Hij

meldde in zijn verhaal dat ze niet mee wensten te

werken. Wel was die mogelijkheid er, na enig

overleg, bij de Rijkstelefoondienst. Dick Verwey:

“Toch zijn we goede klanten van de PTT. Mis-

schien worden we nog eens goede vrienden. Ik

heb met het Nieuwe Jaar een kalender van de

PTT cadeau gekregen. Maar die was denk ik

voor de textielfabriek Verweij en niet voor de

directeur van Radio Veronica.” De MV Wiebe

zou niet veel later alsnog uit de vaart worden

genomen en door diverse andere boten vanuit
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IJmuiden worden vervangen.

We gaan nog een keer terug naar herinneringen van

Jan Herrmann: ‘Een bijkomend stuk geschiedenis, welk

nooit genotuleerd is, is dat wij ook hebben geprobeerd

met een FM zender van start te gaan. Deze 250 Watt

zender heb ik bij mijn vriendin in Amsterdam gebouwd

(zij is nu reeds meer dan 45 jaar mijn vrouw). Deze FM

zender hebben wij in drie delen naar het toenmalige

Veronicaschip vervoerd en uitgetest. Men kon ons van

Scheveningen tot Rotterdam heel goed ontvangen. Er

moest nog veel aan de antennes gewerkt worden om

een beter bereik en richting te verkrijgen. Doelstelling

was het complete kustgebied van Den Helder tot Hoek

van Holland, inclusief de achterliggende steden zoals

Den Haag en Rotterdam te bereiken. Door de complexi-

teit van de ophanging van de gerichte dipool antennes

was het door gebrek aan tijd rijp voor mislukking. Het

schip deinde niet alleen op en neer op de golven maar

maakte ook slagzij en draaide er bij. De transmissie van

een FM zender is gebaseerd op “line of sight” zodat de

antenne een speciale horizontale ophanging nodig had

met een gewicht van 300kg. Het werd servo gestuurd

en moest naar Scheveningen gericht worden, het was

een hele bedoening. Waren wij langer op de Borkum

Riff gebleven dan weet ik zeker dat wij ook dit probleem

zouden hebben opgelost. Het blok diagram en schema

heb ik nog steeds in mijn hoofd. Wat er met de FM

zender en de antennes met zijn besturing is gebeurd, is

mij niet meer bijgebleven.

Gelukkig zouden er in de daarop volgende 14 jaren,

totdat de Norderney - het tweede zendschip van Radio

Veronica, in de zomer van 1975 alsnog de sluizen van

IJmuiden zou passeren richting de haven van Amster-

dam, nog honderden malen een tender richting ‘De

Veronica’ varen. Op enkele kleine incidenten na zijn er

nooit echte slachtoffers gevallen. Dankzij goede en voort-

varende bemanningsleden van de tenders, voorname-

lijk de Ger Anne, die altijd de andere mensen veilig van

land naar het zendschip brachten en ook de thuishaven

weer zonder problemen wisten te halen. Dank aan Dave

Rehl en de familie Herrmann voor het bijdragen aan het

completer maken van de toch al breed beschreven his-

torie van Radio Veronica.

Foto’s: Jelle Boonstra, Bert van Rheenen, Familie

Herrmann, Dietrich Janssen, archief Hans Knot

HANS KNOT

Waarschijnlijk hebben vele lezers, net zo als ik, vaak

overdag Radio 5 opstaan en op zichzelf is het best een

aardig station alleen maken zichzelf echt belachelijk door

een enorme censuur toe te passen. Niet alleen bij de

muziekkeuze maar ook als het gaat om de bijdragen in

het Gastenboek op hun internetsite. Ik had twee stuk-

ken over The Rolling Stones in het “Gastenboek” gezet

en die hebben ze gelukkig mooi laten staan. Maar er

kwamen allemaal verzoekjes binnen voor het draaien

van de nieuwe plaat van Marianne Weber (ben ik geen

fan van maar als iemand er behoefte heeft om daar een

keer 1 plaat van te laten horen mogen ze dat van mij

wel doen bij “Wekker Wakker” (‘s morgens van 7.00

tot 10.00 uur). Meer liever niet want ik zie toch liever

Radio 5 als een station voor 50’er, 60’er en 70’er jaren

muziek.Ze brengen ook wel oude nieuwtjes over de

Rolling Stones maar muziek van de Rolling Stones

draaien is er gewoon niet bij.
 

Nu ontdekte ik ook dat Ron Stoeltie (E.O.) programma

coördinator is geworden bij Radio 5 en ze hebben al

een zendercoördinator in de persoon van Kees Touring.

Verplaats je eens in het gebouw van Radio 5: Ik zie het

al voor me Ron Stoeltie loopt met een groot rood pot-

lood langs een stapel te draaien nummers en ziet platen

van de Rolling Stones op de lijsten staan (doorstrepen

niet Christelijk genoeg), iemand van de KRO wil toch

zo’n Stones plaat draaien maar die heeft Ron Stoeltie

dan laten staan.. Vervolgens komt de zendercoördinator

Kees Touring langs en die streept de enigste Stones

plaat er af die nog op de lijst staat. Dit betekent dus

andermaal geen Stones plaat op Radio 5. Wat zielig

toch als je zo programma’s moet gaan maken. Ik vind

zo’n betutteling wel heel erg. Men wil de stem van de

55+ zijn, maar die luistergroep voelt zich op deze ma-

nier echt niet thuis bij Radio 5. Ook de laatste weken is

de muziek erg gezapig geworden. Goed ik hoor dan

nog wel af en toe The Beatles, Fortunes, en wat wel

positief is dat ze veel Jim Reeves draaien (ben ik zelf

nogal gek op) en ook Elvis Presley en Cliff Richard. Dat

vind ik wel positief van Radio 5.

Maar ze hadden een enorme populaire station kunnen

zijn als ze echt de spreekbuis waren geworden van de

jeugd die opgegroeid is met Radio Luxemburg, Radio

Veronica, Radio London en Radio Caroline. Ze laten

soms wel eens het nummer ‘The Birds and The Bees’

van The Warm Sounds horen en dat is natuurlijk, hoe-

wel veel gedraaid, nog steeds een leuke plaat. Wat

zouden ze dan doen als een aantal lezers van Freewave

eens Rolling Stones platen aan gingen vragen en ook

iets in het ‘Gastenboek’ zouden zetten dat je graag een

paar mooie Rolling Stones platen wil horen? Af en toe

hoor ik dan toch wel eens leuke rockers van Chuck

Berry, Buddy Holly voorbijkomen En de boycot die de

Omroepen vroeger hadden bij Hilversum I en 2 in de

50’er en begin 60’er jaren tegen Elvis Presley hadden,

probeert Radio 5 goed te maken door toch regelmatig

oude Elvis hits te draaien. Er zitten leuke dingen in de

programma’s van Radio 5 maar ook heel wat minder

leuke dingen!

We vragen ons toch af als luisteraar en liefhebbers van

oud werk....Op welke doelgroep mikt Radio 5 toch?

Misschien op de 70+ luisteraars, die liever Johnny

Jordaan, Frans Poptie, Eddy Christiani en Tante Leen

graag horen? Of zijn het toch wel de ‘Baby Boomers’

waarop men zich richt? Zoals Armand wel eens zong in

de 60’er jaren: “Ik krijg er een punthoofd van!”

BERT BOSSINK
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programma op Channel 4, maar dat is gelukkig niet

gebeurd. Regelmatig zijn nieuwe adverteerders te ho-

ren. Een vriend van mij zat onlangs nog aan de

Bodensee en daar was ’s avonds Big L op 1395 spat-

zuiver te horen. Onlangs kreeg ik van ‘Knotje’ het blad

‘UK Radio Guide’ toegestuurd en daarin staan de laatste

luistercijfers van alle radiostations van Engeland in ver-

meld. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Big L bij

lange na niet bovenaan staat. Bij de publieke omroepen

staat bijvoorbeeld BBC Radio 2 in diverse categorieën

op nummer 1. Terry Wogan is gewoon een plezier om

naar te luisteren. Op nummer 10 bij de commerciële

stations staat Magic FM. Dit is een station dat qua muziek

mijn inziens interessanter is dan Sky Radio. Magic FM

staat in een hoop winkels aan. Op nummer 5 van voor-

noemde categorie staat Classic FM, populair klassiek

dus. Virgin Radio staat op plaats 8 en daaronder komt

Heart FM, een beetje te schreeuwerig naar mijn smaak.

Het meest opvallende is dat als je kijkt naar hoe lang

men een station beluistert, Big L als allerhoogste scoort.

Gemiddeld luistert men 10 minuten per dag per geko-

zen station naar de radio, Big L scoort met 23½ minuut

per dag. Ik luister gemiddeld wel zo’n uur of twee per

dag. Mike Read en anderen zijn een plezier om naar te

luisteren. Je hoort er platen voorbij komen die je soms

in geen jaren hoort. Vergelijk je Big L met bijvoorbeeld

Classic Gold, waar Tony Blackburn nog steeds pro-

gramma’s voor maakt, dan moet je wel tot de constate-

ring komen dat bij Big L enthousiasme in de program-

ma’s doorklinkt en … het spijt me te moeten zeggen…

Tony Blackburn wel heel erg op de automatische piloot

staat. Het ergste is nog dat alleen het overbekende

werk voorbij komt. Ik durf met u de weddenschap aan

te gaan dat Big L aan het eind van het jaar nog steeds

uitzendt.

Nu we het toch over Gouwe Ouwe hebben: een leuke

Franse deun? Wat dacht u van Radio Nostalgie. Zit ook

op de satelliet. Leuk hoor: Françoise Hardy, France

Gall, Johnny Hallyday en al die andere popsterren te

horen. Ook leuk is Cherie FM of RFM uit Frankrijk. Als

ik jaarlijks in Luxemburg ben, luister ik naar SWR1, een

station uit Duitsland dat oud en nieuw leuk door elkaar

husselt. Zit ook op de schotel. Onlangs bij de

downloaden van nieuwe stations op de Astra kwam ik

Smooth FM tegen. Het is helaas geen Prime Time Radio

(het blijft een schande dat dit station er niet meer is)

maar als je trek hebt in een uurtje meneer Jamin die ook

veel oude soul draait, dan is dit station een aanrader!

Een paar maanden geleden had je nog VIP radio, maar

die is ook al in de radiohemel. Liefhebbers van het

stevige classic rock werk houden kan ik Arrow Rock

aanbevelen. Heeft niets te maken met ‘onze’ Arrow!

Tenslotte: Zeg eens eerlijk. Mist u Tien TV van ome

John? Ik zag laatst Jack Spijkerman bij mijn sigaren-

boer, tevens postkantoor. Hij lachte als een boer met

kiespijn. De enige die lacht is Fons van Westerloo. Hij

sloot de media deal van het jaar. Jack mag nu weer een

proefprogramma maken voor RTL. Van Westerloo mag

nu bedenken wat hij gaat doen met: Beau van Erven

Dorens. Deze mag blijven omdat het programma met

In de ‘bible belt’ van Nederland (Veluwe, Zuid-Hol-

landse eilanden en een stuk van Zeeland) zal men wel in

staat van opperste opwinding zijn geweest toen be-

kend werd dat de ‘1008 AM’ een relistation zal gaan

worden. In alle wijsheid heeft Zijne Heiligheid De Mol

besloten om van Radio 10 Gold de middengolfzender af

te koppelen. Via de ‘1008’ worden gelovigen vanaf no-

vember opgeroepen om zondags ter kerke te gaan en

’s zaterdags om 24.00 uur de haan uit het kippenhok te

halen.

Via het internet, de kabel en de satelliet kan men Radio

10Gold gelukkig nog ontvangen. Alle bekende deejays

zijn al maanden geleden ontslagen en wat overtollig

personeel mag om het kwartier lusteloos nog wat in de

microfoon mompelen. Geen muziek uit de jaren 50, 60

en 70 meer. Die mensen, die dat soort muziek leuk von-

den, zitten nu waarschijnlijk voor een deel in een be-

jaardenhuis. Alleen jaren 80 en 90 worden nu gedraaid

op het station. Wat fijn dat we op de doordeweekse

dagen toch maar lekker naar Radio 5 kunnen luiste-

ren..

Maar let op, de tijd gaat zeer snel. Heb je een mobieltje

waarmee je geen televisie kunt bekijken, via een lullig

klein luidsprekertje in k.. kwaliteit je favoriete muziek

kan horen, dan tel je toch niet meer mee? Wat? U kunt

niet eens e-mails versturen met uw mobiel? Wordt het

niet tijd dat u gaat emigreren naar een eilandje in de

Stille Oceaan? U hebt in Amerika niet eens urenlang

voor de deur gelegen van de handelaar in iPhone, het

allernieuwste mobieltje? Nauwelijks 24 uur later hadden

hackers al alle tekortkomingen van het apparaat ont-

dekt. Maar ik dwaal af.

Nederland heeft nu geen echt gouwe ouwe station meer.

Oké, natuurlijk zullen er diverse lokale en regionale

stations een paar uur reserveren voor muziek uit de

jaren 60 en 70, maar er is, wat Nederland betreft, geen

station meer die dat 24 uur per etmaal programmeert en

uitzendt. Natuurlijk doet Radio 5 er wat aan, maar ik

moet helaas constateren dat het programma aanbod

wisselend van kwaliteit is. Teveel werden gedurende de

jaren 60 week op Radio 5 de overbekende hitjes ge-

draaid. Bert Bossink spoog zijn gal hierover uit. Jam-

mer, want Radio 5 liet hier een hele grote doelgroep in

de kou staan. Immers, de zender ‘747’ is in heel Neder-

land zeer goed te ontvangen, bovendien zit Radio 5 op

alle kabelnetten en men is in full stereo te ontvangen via

de satelliet. Ik adviseer de programmaraad van Radio 5

om Hans Knot en Bert Bossink uit te nodigen en te

brainstormen over de programmering. Gegarandeerd

dat er wat moois uitkomt.

Maar ja zo ver is het nog niet. Waar nu naar te luiste-

ren? Naar Big L natuurlijk! Via het web, AM1395 of de

schotel. We waren even bang dat de financiers van Big

L de stekker eruit zouden trekken na dat zeer negatieve
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Recentelijk kreeg ik een dik pak-

ket met nieuwe publicaties ter

recensie toegestuurd. Tien boeken in totaal, waarvan een

aantal in de komende tijd uitgebreider zullen worden be-

schreven en anderen in het kort genoemd. In deze eerste

recensie aandacht voor een boek dat direct mijn grote aan-

dacht trok door de voornoemde titel die het boek heeft.

‘Soldatensender’ is voor mezelf vooral luisteren naar AFN

Bremerhavn. Wonend in Groningen was ik al zeer jong

gekluisterd aan de radio om de Amerikaanse vorm van radio

bestemd voor het leger aan te horen. Dit in de eind jaren

vijftig en begin jaren zestig van de vorige eeuw. Lopend

over de diverse antiek en boekenmarkten staat er af en toe

een oude buizenradio opgesteld en als eerste kijk ik dan

welke AFN stations op de AM staan vermeld. In het boek

van Pinkau en Weber komt echter veel meer aan bod dan

de Amerikaanse radio voor de soldaten. Men gaat vooral in

op het doel van de stations, die niet alleen zorgden voor

amusement en informatie naar de eigen soldatenluisteraars

maar tevens om propaganda-uitzendingen – al dan niet op

grootte schaal – te verspreidden. Men gaat bij de geschied-

schrijving terug naar de dertiger jaren van de vorige eeuw

om als eerste Sender der Schwarzen Front te benoemen,

terwijl ook een radiostation opgericht ten tijde van de Spaanse

Burgeroorlog niet vergeten wordt. Heel interessant is het

hoofdstuk waarin de stations actief vanuit diverse landen en

in diverse talen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog zowel

tegen als pré Duitsers actief waren. Ook is er een uitgebreide

lijst toegevoegd van stations die gedurende de Tweede

Wereldoorlog in deze categorie actief waren, compleet met

tijdsperiode, locatie en doelgebieden. Pas daarna komen de

stations van de geallieerden aan bod, immers werd AFN pas

in 1943 opgericht in Londen. Naast AFN worden stations als

BFBS, Radio Forces Françoises de Berlin, CFN maar ook

Radio Wolga beschreven.

De periode van de Koude Oorlog wordt in ‘Soldatensender.

Geschichte und Gegenwart’ geopend met het verhaal van

de Deutscher Soldatensender 935, waarover in april van dit

jaar een prachtige documentaire op de televisie in Duitsland

was te zien. Ook de Soldaten radiostations tijdens de Golf-

oorlog van 1990/1991 komen aan bod. Dit gevolgd door

een hoofdstuk over de heden ten dage bestaande stations

voor diverse troepen, waar dan ook ter wereld. Zeker ver-

de poepdozen was aangeslagen. Umberto Tan:

teveel een fatje met zijn eigen kledinglijn. Frits Ba-

rend: is nu bezig bij Het Gesprek van Ruud

Hendriks. Birgit Maasland: mooi grietje, maar kan

niks. Werd destijds door Sonja Barend

afgeserveerd. En straks allemaal kijken naar RTL

8. Slapen en morgen gezond weer op.

ROB OLTHOF

Wie in kerkmuziek is geïnteresseerd, kan nu elk

uur van de dag bij Musica Religiosa webradio van

de IKON terecht. Het station zendt zeven dagen

lang 24 uur per dag kerkmuziek van goede kwa-

liteit uit. Op de webradio is zowel vocale als

instrumentale muziek te beluisteren, niet alleen wer-

ken van componisten als Johann Sebastian Bach

en Heinrich Schütz, maar ook liederen van Johannes

de Heer. Kees Schuurman, eindredacteur radio van

de IKON, heeft inmiddels 270 cd’s geselecteerd waar-

van delen op de webradio te beluisteren zijn. Dat

aantal zal steeds groeien. De interkerkelijke om-

roep heeft de ,,bescheiden doelstelling’’ van en-

kele honderden luisteraars per dag, maar hoopt

dat aantal uit te breiden tot meer dan duizend over

een jaar. De IKON wil vooral in het buitenland

luisteraars trekken. Daarom is er bewust voor ge-

kozen zonder presentator te werken. Wie wil we-

ten, wat er op een bepaald moment te beluisteren

was, of wie de cd waaruit een fragment te horen

was, wil bestellen, kan gebruikmaken van een een-

voudige link op de website van Musica Religiosa.

Aanvankelijk programmeert de IKON in vier blok-

ken: matinee (ochtend), meridiem (middag),

Neerlandica (avond) en nocturna (nacht). De

avond is gereserveerd voor kerkmuziek van ei-

gen bodem. In de loop van de tijd wordt een

verdere verfijning in de programmering aange-

bracht met specifiekere soorten muziek op bepaalde

uren. Schuurman noemt als voorbeeld dat luiste-

raars hun voorkeuren kenbaar kunnen maken of

zelf een uur kunnen invullen. Op de webradio

zullen nooit gehele cd’s of bijvoorbeeld gehele

cantates van Bach te beluisteren zijn. Het betreft

altijd hooguit enkele tracks van een cd. Schuur-

man constateert een toenemende belangstelling

voor kerkmuziek in Nederland. Het programma

Musica Religiosa op zondagavond op Radio 5 wordt

naar verhouding goed beluisterd en zal in het vol-

gende seizoen een vol uur in plaats van een half

uur duren. De website die bij het programma hoort,

wordt veel bezocht. Jarenlang hebben omroepen

als de IKON op het uitzenden van kerkmuziek

bezuinigd, maar het tij lijkt veranderd. Zo is het

idee van de webradio Musica Religiosa afkomstig

van IKON-directeur Martin Fröberg.
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Op de volgende internetsite zijn vele tunes terug te

vinden die gebruikt werden op de Duitse radio als wel

via Radio Luxembourg:

http://freenet-homepage.de/phranc/trailer.htm

Een andere interessante site met geluidsaandacht is de

Luxemburg herinneringen van voormalig technicus

Alan Bailey:

www.208itwasgreatradioluxembourg.co.uk

Rob Olthof adviseert eens te luisteren naar het vol-

gende station:

http://www.slsknet.org/

En dan te vinden op YouTube een filmpje over de start

van Radio Caroline in 1964:

www.youtube.com/watch?v=v0r5RsZxTVk

Het is twintig jaar geleden dat Amerika werd wakker

geschud met de komst, het zei kortstondig, van Radio

New York International. Hier is het nodige over te

vinden op internet.

http://rfny.hankhayes.com/05_rni .html

http://whot.podomatic.com

Martin van der Ven heeft een lijst samengesteld met alle

namen van de personen die aanwezig waren op de

speciale bijeenkomst van ex zeezendermedewerkers,

georganiseerd door de Radio Academy in Londen:

www.offshore-radio.de/london2007/listing.htm

Heb je ook een mooie surf tip laat het dan weten aan

Hknot@home.nl

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

noemend waard is het pagina lange hoofdstuk waarin

de auteurs zeer specifiek beschrijven waar exclusief beeld

en geluidsmateriaal is te vinden dan wel publicaties over

het onderwerp zijn terug te vinden. Een boek dat zonder-

meer in de boekenkast van de volgers van de radio-

geschiedenis thuis hoort.

Moderne KW-
Empfänger.

Portable und
stationäre Geräte

für den
Kurzwellenempfang

Zierl, Richard (Dr.)

Siebel Verlag Baden

Baden, ISBN 978-3-

88180-659-6

Tegelijkertijd wil ik de intensieve luisteraar van de radio,

die ook zeker de korte golf niet links laat liggen, wijzen

op de nieuwe publicatie van Siebel Verlag geschreven

door Richard Zierl. Een goedkope maar snelle manier

om nieuws en actualiteiten uit de gehele wereld in huis te

ontvangen is nog steeds middels het gebruik van de

kortegolfradio. Ikzelf ben al decennia verslaafd aan mijn

Sony Yachtboy, die praktisch altijd in de reiskoffer mee-

gaat. Edoch in dit boek ‘Moderne KW-Empfänger be-

schrijft Dr. Richard Ziel tal van hedendaagse kortegolf-

ontvangers, zowel portabel als vaste ontvangers. Voor

de prijs van 17,50 Euro spijkert hij je geheel bij op het

gebied van de nieuwste aanwinsten op dit gebied.

Voor meer informatie over andere producten van de

uitgever ga je naar www.vth.de

HANS KNOT

FREEWAVE OP
KRETA

Eén van onze lezers,
Theo van Halsema, is
een trouwe volger van
alles wat met Mi
Amigo te maken
heeft. Bovendien lig-
gen naast de radio
ook onderwerpen als
trammetjes en trein-
tjes in verre bestem-
mingen hem na aan
het hart. Maar deson-
danks deze mooie
hobby’s heeft hij ook
oog voor zeer spe-
ciale uithangborden,
zoals deze die hij in
september aantrof
boven een kledings-
zaak op het eiland
Kreta.
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