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“Een charmante vaandeldraagster keert huiswaarts”, aldus het onderschrift
van de AVRO bij deze foto uit 1930. (archief Jan van Heeren)
Foto rechtsonder: bezoekje van de Vrouwenbond aan de KRO-studio in
1964. (archief Hans Knot)

Beste lezers,

Om te beginnen is het woord aan Rob Olthof: “Wat
hebben Chinees Nieuwjaar en Freewave met elkaar?
Doorgaans niks. Echter, TNT post bezorgde 2 pakket-
ten Freewave in Groningen. Eén pakket kwam terecht
bij het juiste adres, het andere pakket bij een Chinese
student die na ontvangst meteen naar zijn moederland
afreisde om daar Chinees Nieuwjaar te vieren. U snapt
het al: daardoor vielen het januari- en februarinummer
verlaat op uw deurmat. Sorry!”

Terugkijkend in de historie zijn er wat overeenkomsten
tussen Veronica en de Avro. Zo gingen rond 1929/1930
een aantal dames gekleed als op de cover van deze
Freewave. Een soort promotieteam avant la lettre dus,
iets waarmee Veronica zich later sterk zou maken. Voorts
werd de AVRO Luistervink omgetoverd in een Veronica
Luistervis en de grote Veronica demonstratie in Den
Haag was eigenlijk ook niets nieuws onder de zon. Lees
over dit laatste in het artikel ‘Demonstreren voor je
eigen radiostation’.

Voor degenen die lange tijd op nieuwe media-
herinneringen aan het jaar 1964 hebben gewacht is er
nu goed nieuws: in dit nummer de 5e aflevering rond
dit jaartal. De hitlijst van Luxembourg wordt ook nader
beschouwd. Verder leverde een bezoek van Hans Knot
aan het antiquariaat stof op voor het schrijven van een
artikel over de MV Emma. Een ander ‘antiquariaat’ is in
aankomst: een heus bejaardenhuis voor zeezender-
liefhebbers. Veel leesplezier!
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Doordeweeks programma

DI 11 DEC: Door veranderingen in de programme-
ring van Virgin Radio en het vertrek van presentator
Suggs, is oud Caroline deejay Neil Francis toegevoegd
aan de doordeweekse programmering op het station.
Hij presenteert met ingang van 1 januari aanstaande
met programma vanaf 2 uur lokale tijd. Suggs, voor-
heen leadzanger van de formatie Madness, zal zijn oude
beroep van zanger weer gaan oppakken.

Lang geleden van boord gehaald

WO 12 DEC: Recentelijk zag ik een artikel waarin Bart
van Gogh van Top Format, de jingle productiemaat-
schappij uit Haarlem, aan het woord kwam. Bart is daar
één van de topfiguren en een zeer gewaardeerd pro-
ducer van jingles en commercials. Maar zijn radio-
loopbaan gaat via de Haagse radiowereld naar de zee-
zender Mi Amigo, alwaar hij als 17-jarige jongen zijn
eerste grote radiostap maakte, hoewel van zeer korte
duur. Het was in de maand februari 1977 dat jonge Bart
onder de naam Eric Beekman, niet te vergelijken met de
deejay van Radio Monique tien jaar later, programma’s
ging presenteren voor Radio Mi Amigo. Dit station was
toen gevestigd op de MV Mi Amigo, dat voor de Britse
kust lag verankerd.
 

Twee stations

Op dat moment waren zowel Radio Caroline als Radio
Mi Amigo actief vanaf het zendschip, waarbij het me-
rendeel van de programma’s van laatstgenoemd station
werd opgenomen in studio’s die gevestigd waren in het
Spaanse Playa de Aro. Een ander deel van de in dit
geval Nederlandstalige programmering kwam direct
vanaf het zendschip. Eric zal niet met vreugde terugkij-
ken op de tijd dat hij aan boord van de MV Mi Amigo
verbleef. Gedurende de twaalfde dag van zijn verblijf
werd hij namelijk met behulp van de Britse kustwacht
van boord gehaald. Laten we eens kijken wat ik over
het voorval kan terugvinden in het archief.

Uitstekend

Allereerst vond ik een uitstekend verslag dat werd
gebracht door de locale krant ‘The East Anglian
Daily Times’. Het was terug te vinden in de editie van
de 1e Maart 1977. Mysterie is er rond een jonge Ne-
derlander, die ernstig ziek aan land is gebracht vanaf
de MV Mi Amigo. Via een reddingsboot , die vanuit
Walton on the Naze het zendschip van Radio Caroline
aandeed, bracht het de jongeling vanuit internatio-
nale wateren terug aan land. Direct nadat de 17
jarige Nederlander aan land kwam werd hij in een
ambulance met grote vaart richting het ziekenhuis
Essex County in Colchester gereden. Een woord-
voerder van het ziekenhuis meldde dat op geen en-
kele wijze mededelingen over de Nederlander moch-
ten worden gegeven.’
 

Meer dan een week

Het bleek dat Eric Beekman al meer dan een week
ziek was. Hij was zeer angstig in de problemen te
komen als men hem van boord zou halen. Op één
dag viel hij tot twee keer toe op de grond en bleef
lange tijd liggen, als gevolg van een aanval van
epilepsie. Bemanning en deejays aan boord van het
zendschip vreesden voor zijn leven. Volgens de jour-
nalist van de eerder genoemde krant moest de red-
dingsboot 50 mijlen varen en diverse zandbanken
omzeilen om het zendschip veilig te bereiken. Op de
terugweg naar de thuishaven diende men aanzien-
lijk vaart te minderen, vanwege de slechte conditie
van de jongeling. Kapitein Frank Bloom van de
reddingsmaatschappij ontving de avond na de red-
ding van Beekman een telefoontje van de Free Ra-
dio Association om hem en zijn bemanning te be-
danken voor de inzet bij de redding.
 

Wetgeving

Natuurlijk kwam de vraag op of het incident van
invloed kon zijn inzake de wetgeving via de Marine
Offences Act van 1967. Ook had de Nederlandse
regering haar versie van deze wet al ingevoerd in
september 1974. Onder voornoemde wetgeving was
een ieder strafbaar die meewerkte aan presentatie,
bevoorrading, financiering en elke andere vorm van
contact met het zendschip in internationale wateren.
Een woordvoerder van de lokale politie wilde des-
tijds niet ingaan op de consequenties maar stelde
wel dat zodra herstel zich had ingezet de Nederlan-
der per omgaande op een vliegtuig richting Neder-
land zou worden gezet. Inderdaad vertrok Erik,
enige dagen later en vergezeld van zijn naar Enge-
land gevlogen moeder, terug naar Den Haag.

Mooie foto

DO 13 DEC: Het is al een tijdje geleden maar met
genoegen kijken we af en toe terug naar die geden-
kwaardige 10e november 2007 toen het 29 jaar geleden
was dat de eerste radiodag werd georganiseerd. Hier
(pagina 4) een foto van de hedendaagse en de zeer jonge
John Ross Barnard. De jonge foto werd door een oude
fan van hem meegenomen naar Amsterdam en toont
hem ten tijde van de periode dat hij in 1964 werkte
voor Radio Invicta. John Ross meldde me in een e-mail
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dat hij zeer blij was alsnog had besloten de reis naar
Nederland, ondanks zijn hoge leeftijd, te hebben ge-
maakt.

Tweemaal John Ross Barnard

Zeer leuk

VR 14 DEC: Je hebt fans en superfans. Hoewel de
laatste groep kleiner is dan eerst genoemde, is het vaak
veel leuker deze mensen te volgen. Bert Alting, journa-
list uit Groningen, is een persoon die in de laatste cate-
gorie behoort en euforisch over zijn geliefd station kan
verhalen. Het heeft internationale aandacht getrokken
dat hij ‘All Veronica’ is want recentelijk werd hij geïnter-
viewd door een collega van een Italiaanse krant. Het
resultaat is terug te vinden op de volgende internet site:
www.voceditalia.it/articolo.asp?id=2541

Report berichten

MA 24 DEC: Vlak voor de kerstdagen kwam de laatste
editie voor 2007 uit van het Hans Knot International
Radio Report, waarin tal van lezers over de gehele we-
reld herinneringen en vragen en antwoorden met el-
kaar uitwisselen. Ook in deze Freewave een greep uit
het aanbod. Zo kwam er een e-mail binnen van een
zeker Richard Sharpe die de lezers wilde informeren
over een internetfilmpje met als inhoud een nieuws-
bericht in World In Action over de vroege dagen van
de Britse zeezenders. In de surf rubriek het adres waar
het filmpje is te vinden.

Een vraag

Richard herinnerde zich de fusie tussen Caroline en
Atlanta in 1964 en wist ook nog te herinneren dat vanaf
de MV Fredericia verslag werd gedaan van de tocht
van het Carolinezendschip van de oost- naar de west-
kust van Engeland. Hij is al die jaren van mening ge-
weest dat er zowel vanaf de MV Mi Amigo als de MV
Fredericia een tijdje dezelfde programma’s zijn uitge-
zonden. Hij vroeg daarbij aan mij of het juist was, daar
velen in zijn vriendenomgeving hem het niet konden
bevestigen. Ook ik herinnerde me niet dat dit ooit ge-
beurd is, wel kwamen bij mij herinneringen omhoog
over de gezamenlijke uitzendingen vanaf de Mi Amigo
en de Cheetah 2, in 1966. Dit gebeurde toen de Mi
Amigo terug was gekomen vanuit de haven van
Zaandam, waar reparaties waren uitgevoerd en een
nieuwe sterke 50 kW zender aan boord was geïnstal-
leerd. Dus tijd om de vraag voor te leggen aan een van

de deejays die de fusie destijds van zeer dichtbij heeft
meegemaakt.

Vanuit het verre Canada antwoord

Tom Lodge reageerde binnen een etmaal vanuit Ca-
nada, alwaar hij heden ten dage woonachtig is. ‘Ja, ik
herinner me de dingen uit die periode zeer goed. Voor-
dat Allan Crawford van Radio Atlanta en Ronan
O’Rahilly van Caroline een samenwerkingsverband
aangingen via gezamenlijk advertentie-inkoop en ver-
dere samenwerking en dus Radio Atlanta Caroline South
werd, klonk Radio Caroline totaal anders. Atlanta had
een eigen geluid waarbij vooral het gegeven dat Alan
Crawford muziekuitgever was en dus zijn muziek-
business geplugd diende te worden, van grote invloed
was. Wij, op het toenmalige echte Caroline, het latere
Caroline North, waren op dat moment geheel vrij van
zakelijke muziekbanden.

Eigen keuze

De enige manier van invloed waren de algemene ver-
schuivingen die in de totale muziekindustrie plaatsvon-
den. We hadden totaal de vrije hand om onze eigen
keuze te bepalen bij de te draaien muziek. We draaiden
datgene wat we mooi vonden, spontaan en op die
manier stimuleerden we ons niet alleen zelf maar zeker
ook onze luisteraars. Ik kan nu duidelijk maken, naar
aanleiding van de vraag van Richard, dat er nooit
sprake is geweest van gezamenlijke uitzendingen van
Caroline South en Caroline North. Op Caroline North
vonden we ook dat onze programmering veel meer
aansloot op de ontwikkelingen binnen de Britse muziek-
industrie dan die van Caroline South.

MV Mi Amigo in de haven, 1964

Na komst London

Pas na de komst van Radio London en de gekregen
populariteit van Big L in 1965 veranderde het format
van Caroline South. Een aantal van onze mensen op
Caroline North, onder mijn leiding, kwam vervolgens
naar het zuiden om Caroline South op de Mi Amigo
een soortgelijke ‘far out’ sound te geven als Caroline
North. Het was eind augustus 1966 dat we met een zeer
prettig gevoel de luistercijfers konden aanschouwen
want alle door Radio London in het daaraan vooraf-
gaande 1,5 jaar opgeslokte luisteraars, waren weer
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terug bij Caroline South.’ Met dank aan Tom Lodge.
Wel dient gezegd te worden dat de Britten inmiddels
massaal naar de zeezenders waren gaan luisteren, waar-
door ook Radio London haar eigen schare hield.

Weer wat geleerd

DI 25 DEC: De Veronicastory wordt
vanuit de Vereniging Veronica geschre-
ven en bijgewerkt en vandaag wordt
ook aandacht besteed aan het gegeven
dat enkele jaren geleden Rob Out kwam
te overlijden. Echt, mijn tenen stonden
meteen krom, ik kreeg spontane

schaamtetranen uit mijn ooghoeken rollen en al was het
dan een Vredige Eerste Kerstdag was het reden genoeg
om een nogal vingerwijzende opmerking te plaatsen
richting redacteur Piet Hoffman. Wat wil het geval? In
het verhaal stond vermeld dat Rob Out zich vooral
sterk maakte in 1974 voor het behoud van Veronica
toen het er op ging lijken dat de radiopiraten vanaf zee
hun vergunning gingen verliezen. Wel het waren dus
nog geen piraten en een vergunning hebben ze nooit
gehad. Hoe is het toch mogelijk dat een groep leden uit
de vereniging de kans krijgen hun eigen historie, waar
ze destijds zelf geen deel vanuit hebben gemaakt, te
herschrijven tot waardige onzin!

Herinnering aan Britain Radio

DI 25 DEC: Een herinnering van Charles van
Doorneweerd in de nieuwsgroep zeezenders die schreef:
‘Als achtjarige (ook al weer 41 jaar geleden) luisterde ik
naar Britain Radio, overigens, zonder nog in de gaten te
hebben dat het om een offshore station ging, of in dit
geval een van twee stations vanaf hetzelfde zendschip.
We schrijven kerstmis 1966, en ik meende tijdens de
uitzendingen van Britain Radio regelmatig een instrument-
aal nummer te horen met veel buisklokken, zoals met
veel kerstnummers het geval is. Altijd wilde ik weten
van wie dit was en hoe het nummer heette. Afgelopen
weekend luisterde ik naar Sky Radio. En wonder bo-
ven wonder kwam het bedoelde nummer op de radio.
Na 41 jaar hoorde ik het weer. Nu was ik wel helemaal
benieuwd naar de gegevens van dit nummer. Dus ik
logde in op de website van Sky Radio. Ik wilde aanvan-
kelijk een E-mail sturen om de gegevens op te vragen
maar zo ver hoefde het niet te komen. Ze hebben bij
Sky Radio een playlist op de site. In die playlist kon ik al
gauw de gegevens van dit nummer vinden. Het ging

hier om het nummer
“Holiday For Bells”, uitge-
voerd door Bert Kaempfert.
Nooit gedacht dat het iets
van Bert Kaempfert was.
Normaliter zou ik (en on-
getwijfeld jullie ook) het ge-
luid van zijn orkest gauw
herkennen maar dit was
een dusdanig arrangement
dat ik niet zo gauw met

hem zou hebben geassocieerd.’ Kijk, en niet alleen de
herinnering van Charles is mooi maar ook de vondst is
opzienbarend te noemen.

En nog meer actuele onzin

DO 27 DEC: De Volkskrant redactie in name van
Sjoukje Drent heeft ook weer de grote klepel gemist.
Tjonge wat een research is er gemaakt. We weten nu
dat Radio Veronica pas in 1964 voor de kust lag (in
plaats van de Norderney). We weten ook dat de laatste
10 jaar de Norderney in Antwerpen actief is geweest als
Discotheek (lag meer gesloten dan actief aan de kade).
Bovenal leren we dat Wout van der Meer (bekend als
Peter de Vries van Caroline) in 1978 als ondernemer de
Norderney van de sloop redde. Friese bluf want het
was de nuchtere Groninger Jan Groeneweg die het
schip redde en naar Zoutkamp bracht. Wout kwam
pas veel later om de hoek. Bovendien blufte hij ook
nog eens door te stellen dat hij de Caroline-zeezender-
periode actief heeft meegemaakt. Tja, het waren een
paar maandjes in 1979 en 1980. En dan de kop: ‘Zend-
schip Radio Veronica naar Nederland’. Eerst zien en dan
pas geloven.

HANS KNOT

DO 13 DEC Voormalig NCRV-presentator en sport-
commentator Dick van Bommel is donderdag op 79-
jarige leeftijd overleden. Van Bommel ontwikkelde lange
tijd programma’s voor de christelijke omroep. Hij ge-
noot echter meer bekendheid als sportcommentator.
Als eindredacteur was Van Bommel de grote man ach-
ter spektakelprogramma’s als ‘Spel Zonder Grenzen’ en
‘Zeskamp’. Ook was hij degene die de leden van het
toentertijd spraakmakende satirische programma ‘Farce
Majeur’ bij elkaar bracht. Van Bommel was in dienst
van de NCRV tussen 1952 en 1988. Hij stond aan de
wieg van talloze NCRV-programma’s uit de vroege ja-
ren van de televisie. De presentator begon als sport-
verslaggever en was later als Hoofd Gevarieerd Televi-
sie betrokken bij veel amusementsprogramma’s. De
NCRV laat in een reactie weten veel dank aan Van Bom-
mel verschuldigd te zijn. “Hij gaf jarenlang zijn beste
krachten aan ons”.
 

MA 17 DEC Per 1 januari wijzigt
NOB zijn naam in Technicolor. Een
half jaar geleden voegde het bedrijf
bij wijze van tussenstap al ‘a unit of
Technicolor Network Services’ toe aan zijn naam. In-
middels zijn de relaties en eigen medewerkers hier aan
gewend en is het een logische stap naar de nieuwe
naam. Faciliteiten als de Media Gateway, de Master
Control Room, Studio Westergas, Studio Dudok, zijn
nu onderdeel van Technicolor. De inbedding in de we-
reldwijde Technicolor groep voegt daar een internatio-
nale dimensie aan toe, bijvoorbeeld als processen voor
klanten een internationale aanpak of netwerk vereisen.
 

DI 18 DEC: Sirtjo Koolhof (50) is benoemd tot hoofd
Indonesische redactie van Radio Nederland Wereld-
omroep. In zijn nieuwe functie krijgt Koolhof de leiding
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over de 17-koppige redactie, die dagelijks Indonesische
nieuws- en achtergrondprogramma’s en een eigen
website maakt. De radioprogramma’s worden in Indo-
nesië via kortegolf en ruim 100 lokale en regionale part-
ner radiostations uitgezonden. Momenteel werkt Kool-
hof als hoofd van de bibliotheek van het KITLV in Lei-
den. Hij start bij de Wereldomroep op 2 januari 2008.
Sirtjo Koolhof studeerde Indonesische talen en cultu-
ren, met als specialisatie de Buginese taal en literatuur.
In 1992 rondde hij deze studie aan de Universiteit Lei-
den cum laude af en werd hij onderzoeker aan dezelfde
universiteit.
 

WO 19 DEC: De SP wil dat er wat gedaan wordt aan
de ontvangst van de publieke radiozenders in sommige
gebieden. Er zijn sinds de verdeling van frequenties in
2003 nog steeds een paar honderdduizend mensen die
problemen hebben met de ontvangst. Het probleem
situeert zich in sommige grote steden zoals Eindhoven,
Utrecht en Rotterdam. “Die zijn van de commerciële
zenders en ze belemmeren de ontvangst van de pu-
blieke omroep”, zei Van Dijk als woordvoerder van de
SP op Radio 1. “Daarnaast zijn er ook problemen in
West-Friesland, Alkmaar en Haarlem. Het signaal is daar
te zwak.” Eerder dit jaar tekenden duizenden lezers van
regionale kranten in Noord- en Zuid-Holland een peti-
tie om de ontvangst van Radio 1 en 2, 3FM en Radio 4
te verbeteren.

DO 20 DEC: Edwin van Laar (36) wordt op 1 maart
2008 de nieuwe hoofdredacteur van Omroep Zeeland.
Hij volgt Flip Feij die in oktober terugtrad. Van Laar
komt uit Vlissingen en begon zijn loopbaan bij de TROS.
Via Omroep Brabant, de AVRO en RVU kwam hij te-
recht bij de Wereldomroep. Hij wordt in Zeeland ver-
antwoordelijk voor de totale programmering van de
omroep. Met de benoeming krijgt de regionale omroep
een geheel nieuwe leiding. Feij was zeventien jaar zo-
wel hoofdredacteur als directeur. Zijn functie wordt nu
opgesplitst. Op 1 januari treedt Monique Schoonen
aan als directeur.
 

ZA 22 DEC: Martin Ros heeft vanmorgen met tranen
in zijn ogen afscheid genomen van de TROS Nieuws-
show. Het was zijn laatste boekbespreking na 21 jaar.
“Het is voorbij, het is geregeld, we gaan als vrienden
uiteen’’, waren zijn laatste woorden voor de TROS-
microfoon. Het ‘boekengeluid’ en de TROS lagen een
tijdje met elkaar overhoop toen bekend werd dat Ros
moest stoppen met zijn boekenrecensies. Hij ging uit-
eindelijk akkoord met een afkoopsom van 15.000 euro.
Ros besprak elke zaterdagmorgen op Radio 1 een aan-
tal boeken. Vier mensen gaan Ros opvolgen als boeken-
recensent. Zij gaan bij toerbeurt op zaterdag boeken
bespreken.

DI 25 DEC: Ferry de Groot gaat weg bij de NOS. De
voormalige chef van Langs de Lijn van Radio 1 nam
afgelopen zomer al afscheid als chef d’equipe van de
radioploeg van de NOS in de Tour de France. Net als
de nieuwsafdeling van de NOS is ook de sportafdeling
van radio en tv geïntegreerd. Daardoor verloor De
Groot zijn functie. Na de zomer is er nog gekeken naar

een nieuwe taak voor hem binnen de NOS. Maar uitein-
delijk is besloten dat hij afscheid neemt van de NOS. Per

1 april gaat De Groot
(archieffoto) officieel uit
dienst van de NOS.
Ondertussen trekt hij
met voormalige RNI
collega André van
Duin door het land met
een nieuwe theater-
show, waarin de Dik
Voor Mekaar Show
live op het toneel
wordt gepresenteerd.

WO 26 DEC: Radio- en televisiepresentator Koos
Postema krijgt op 28 januari de Beeld en Geluid Oeuvre
Award uitgereikt. Dat heeft de organisatie van de prijs
bekendgemaakt. Volgens de jury heeft Postema een
bijzondere bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
de Nederlandse televisie’. De coryfee presenteerde de
afgelopen vier decennia onder meer ‘Klasgenoten’,
‘Langs de Lijn’ en ‘Met Het Oog Op Morgen’. Naast de
oeuvreprijs worden die dag nog negen andere beeldjes
uitgereikt. Er zijn prijzen voor de beste programma’s in
de categorieën amusement, cultuur, fictie, informatie en
multimedia en onderscheidingen voor de beste acteur,
actrice en tv-persoonlijkheid van het jaar.

DO 27 DEC: Kink FM herdenkt radiolegende Alfred
Lagarde (foto) rond de jaarwisseling met een speciale
radio-uitzending. Alfred Lagarde overleed in de nacht
van 1 op 2 januari 1998 aan de gevolgen van een her-
senbloeding. In januari is het 10 jaar geleden dat Alfred
Lagarde overleed. Lagarde beschikte over de mooiste
stem van Nederland en was jarenlang werkzaam als
deejay voor onder meer Radio Noordzee, VARA,
Veronica en Kink FM. In 1998 kreeg Lagarde postuum
een Marconi Award
voor Beste Programma-
maker. Op nieuwjaars-
dag brengt Kink FM
vanaf 19 uur legenda-
rische radiofragmenten
uit onder andere
Countdown Café,
daarnaast zal Kink FM
ook de favoriete mu-
ziek van hem draaien.
Na tien uur in de avond
zal in het programma
Aardschok ook veel
aandacht worden ge-
geven aan Alfred Lagarde met fragmenten uit het hard-
rockprogramma ’Betonuur’ wat Big Al presenteerde bij
de VARA.
 

MA 31 DEC: In 2007 zijn 171 journalisten om het leven
gekomen tijdens de uitoefening van hun beroep. 134
Van hen werden vermoord of kwamen door ander ge-
weld om het leven. 37 journalisten verongelukten bij
het werk. Dit heeft de Internationale Federatie van Jour-
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nalisten laten weten. Het dodelijkste land voor journa-
listen was Irak, waar 65 journalisten werden gedood.
In 2006 waren 177 mediamedewerkers omgekomen bij
de uitoefening van hun vak. De IFJ vertegenwoordigt
meer dan 600.000 journalisten in 120 landen.

DI 1 JAN: Nederlanders hebben in 2007 gemiddeld
drie uur en zes minuten per dag voor de televisie door-
gebracht. Dat is ruim tien minuten minder dan in 2006,
meldt de Stichting Kijk Onderzoek (SKO). Volgens de
stichting is de daling het gevolg van een veranderende
bevolkingssamenstelling en een aantal warme maanden
in 2007.

DI 1 JAN Dirk van Egmond, eindredacteur van het
KRO programma ‘DingenDieGebeuren’, is in de nacht
van maandag op dinsdag overleden. Hij was 54 jaar.
Van Egmond begon zijn journalistieke loopbaan in 1976
bij Veronica (Nieuwsradio) en had daarna verschillende
journalistieke functies bij achtereenvolgens TROS, RTL
Veronique, AVRO en Omroep Flevoland. Sinds 2001
werkte hij voor de KRO. Dirk van Egmond bezweek
aan de gevolgen van een bacteriële infectie. De KRO
noemt hem ‘een zeer gewaardeerd, gerespecteerd en
ervaren collega en bovenal een vriendelijk en warm
mens.’

DI 1 JAN: Sinds
vandaag kunnen luis-
teraars het nieuwe jaar
‘liefdevol starten’ met
het nieuwe internet-
radiostation The

Valentine station. Op
het radiostation zijn
non-stop de beste love

songs te beluisteren. Het online radiostation is een initia-
tief van Sky Radio 101 FM. Tot en met 14 februari 2008
is The Valentine station via internet op www.skyradio.nl
en via verschillende bekende radioportals te beluiste-
ren. Patrick Kraakman, head of music: “Mensen luiste-
ren steeds meer online naar de radio en daar spelen we
graag op in. Ook ons online radiostation The Christmas

station was afgelopen kerst weer een groot succes.”

WO 2 JAN: VTM heeft in 2007 zijn leiderspositie als
grootste commerciële televisiestation verder verstevigd.
Dat blijkt uit de jaarbalans van de Vlaamse Media-
maatschappij (VMMa, moederholding van VTM en Ka-
naal Twee). Opvallend is volgens de VMMa de forse
vooruitgang van VTM bij de jongere doelgroep en met
name in de belangrijke commerciële groep, de
verantwoordelijken voor aankopen, de 18- tot 44-jari-
gen. VTM groeide hier met 7 procent. VTM scoorde in
2007 ook bij het brede publiek. Kijkcijfertoppers waren
‘Boer zoekt vrouw’, ‘Idool 2007’ , ‘Sterren op de dans-
vloer’, ‘Sterren op het ijs’ en ‘Lili en Marleen’. De groot-
ste sprong voorwaarts maakte VTM in de vooravond.
Het marktaandeel steeg daar met liefst 38 procent in de
doelgroep 18-54-jarigen. Kanaal Twee evenaarde over
het hele jaar bijna het marktaandeel van 2006: 9,6 pro-
cent in 2007 tegenover 10,3 procent in 2006. Vooral het
tweede seizoen van ‘Prison break’ en de Champions

League lokten kijkers naar Kanaal Twee.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

(met dank aan redactie RadioVisie)

Wat vroeger niet mogelijk was kan alsnog

Mediaconcentratie is voortaan toegestaan in de Vere-
nigde Staten. De FCC keurde een aanpassing van de
huidige reglementering toe. Voortaan kunnen media-
bedrijven in twintig grote steden eigenaar zijn van zo-
wel radio- en televisiestations als dagbladen. De demo-
cratische oppositie kondigde alvast hevige oppositie
aan. Vijfentwintig democratische senatoren kondigden
al aan dat ze een wetsvoorstel zullen indienen als de
wijziging zou goedgekeurd worden. Volgens Barack
Obama, een van de Democratische presidents-
kandidaten, plaatst het voorstel de belangen van de
grote bedrijven (winst) voor die van het volk (infor-
matie). Mediabedrijven kunnen nu in de grote steden
zowel geschreven als audiovisuele media aanbieden op
voorwaarde dat ze tenminste acht verschillende ‘titels’
aanbieden. De huidige regelgeving liet dat theoretisch
niet toe, maar er waren veel uitzonderingen.

Leuk meegenomen

Consumentenorganisaties beschouwen de wijziging als
een cadeau voor de grote mediaconcerns. De media-
diversiteit zou bedreigd worden. Voortaan is bijvoor-
beeld News Corp van de Australische mediamagnaat
Rupert Murdoch, in regel met de wet. Het bedrijf is
eigenaar van de rechtse krant New York Post, niet te
verwarren met de liberale New York Times, en verschil-
lende New Yorkse televisiestations. Het voorstel werd
nipt goedgekeurd. De twee Democratische leden van
de vijfkoppige FCC stemden tegen.

Geen toestemming

In de Amerikaanse staat Washington
bepaalde een rechtbank recentelijk dat
twee AM-torens, masten bedoeld om
de antennes in op te hangen ten be-
hoeve van middengolfzenders, niet
mogen opgetrokken worden tot er een
degelijke analyse komt van de mogelijke gevaren voor
de gezondheid. De elektromagnetische energie die de
antennes uitstralen, zou mogelijk schadelijk zijn . De
Snohomish County citeerde een recente studie die ge-
publiceerd werd door The American Journal of
Epidemiology om haar bezwaren te ondersteunen.
Daarin stond vermeld dat kinderen die in de nabijheid
van AM-antennes leven, twee keer zoveel risico lopen
om leukemie te krijgen. De familie Skotdal, eigenaars
van KRKO-AM in Everett, wil de twee torens bij de vier
voegen waarvoor reeds eerder een vergunning werd
afgegeven. Alle constructies zouden opgetrokken wor-
den op een site ten zuiden van Snohomish. De manager
van KRKO is verbaasd omdat hij niet verwachtte dat de
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twee torens een probleem zouden vormen. Hij stelt dat
de aangehaalde studie ‘met twijfelachtige gegevens’ niets
aan de plannen kan veranderen.

JAN HENDRIK KRUIDENIER

De wacht aangezegd

Enkele weken nadat Ofcom, zeg maar de Britse versie
van het Commissariaat voor de Media, de leiding van
TalkSport de wacht had aangezegd wegens politiek
foute uitspraken, is men andermaal op het matje geroe-
pen wegens vunzig taalgebruik. Presentator John Gaunt
had een luisteraar in zijn programma waarbij de term

‘mothercrushers’ werd ge-
bruikt. Een luisteraar meende
een aanklacht te moeten indie-
nen gezien het gebruik van
voornoemd woord in een bij

herhaling terugkerende trailer op de radio overkwam
als motherfu… Zelf had het station de klacht ook bin-
nengekregen en daarna de spot ingetrokken. Ofcom
heeft nu bepaald dat het woord mothercrusher met
opzet is gebruikt om duidelijk het vergelijk met het
vunzig woord te bereiken.

REDACTIE RADIO NEWS

Tel Sell is gestopt met haar uitzendingen! Het bedrijf dat
via de televisie zulke prachtige producten aanbood, is
in staat van faillissement gezet. Op de nachtelijke televi-
sie zag je bijvoorbeeld een gladgeschoren gozer in zeer
slecht gesynchroniseerd Nederlands de meest waarde-
loze spullen aanprijzen. Producten zoals haarkrullers,
afslankmiddelen, lichtgewicht stofzuigers en meer van
die voor mij onaantrekkelijke producten. Onbegrijpe-

lijk voor mij is
dat het ‘Sonja
Bakkeren’ nog
niet door Tell Sell
werd aangepre-
zen. Het vreemde
is dat wij allemaal
in ons hart wel
weten dat derge-
lijke diëten niet
helpen, maar

toch probeerde menigeen massaal ‘Sonja Bakker’.
Woordvoerders van het Ministerie van Volksgezond-
heid reageerden niet. Het merendeel van de huisartsen
ook niet. Ja, hier en daar een verdwaald postertje in de
wachtkamer, die meestal volgeplakt is met posters van
allerlei opvoedkundige aard. Angstig werd het voor

velen echter wel toen opeens bekend werd dat een
dagelijkse inname van 900 calorieën, zoals met Sonja
Bakker werd volprezen, veel te weinig is. Kun je na-
gaan wat er gebeurt als je de dieetpillen van Tell Sell zou
gaan proberen.
 

Ook zo zielig, vind ik, is de
persoon Fons van Wester-
loo (foto), die door de RTL-
top zijn functie als direc-
teur van RTL moest neer-
leggen. Tja en wat zal de
reden zijn? Natuurlijk de
dalende kijkcijfers van RTL
mede door de enorme
concurrentie van voorna-
melijk Nederland 1. Het
marktaandeel van RTL zakte van 35% naar 31%. Jon-
gens als Jacques Spijkerman zullen wel in hun vuistje
lachen. Alhoewel ik de voornoemde man nog steeds
treurig door Amsterdam Oud Zuid zie sjokken. Fons
van Westerloo was de man die SBS in Nederland heel
duidelijk op de kaart zette en toen plotseling zijn over-
stap maakte naar het RTL concern. Op een bepaald
moment ontstond er onenigheid tussen Van Westerloo
en Leo van der Goot, notabene de man die program-
ma’s bedacht als RTL Boulevard. Dezelfde Van der Goot
werd opgevolgd door Van Westerloo. In 2005 moest
Van der Goot het veld ruimen en werd uiteindelijk “crea-
tief adviseur” bij RTL. Nu hebben ze beiden een ere-
baantje bij RTL. Tja, als twee honden vechten om één
been gaat een derde er mee heen. De keiharde lijn van
‘niet presteren, dan wegwezen’ wordt ingegeven door
Bertelsman’s directeur Ostrowski, eigenlijk de super-
baas van RTL. Fons van Westerloo wordt opgevolgd
door Bert Habets, een volledige tegenpool van Van
Westerloo en dus meer een cijferaar dan een creatief
persoon. Als die man dus voor een prikkie wat stok-
oude doch wel beroemde films kan kopen, zal hij dat
zeker niet nalaten. Als de winst maar hoog blijft bij RTL.

Een nieuw verschijnsel in televisieland is het gegeven
dat het grote publiek een beetje uitgekeken raak op de
soapseries. In vele gezinnen stond bijna de gehele dag
de televisie aan, en wel met de gedachte: “Als er maar
iets beweegt op het scherm”. Men wordt echter aardig
wat kritischer omdat men teveel van hetzelfde krijgt.
Als voorbeeld: RTL zenders 4 en 8 van 23 januari 2008
(RTL 5 en 7 hebben geen soaps): 9.05 uur ‘As the
World turns’; 9.50 uur ‘Goede tijden, slechte tijden’,
15.00 uur: ‘De Pfaffs, docusoap’; 17.05 uur ‘As the World
turns’, 20.00 uur: ‘Goede tijden, slechte tijden’. En dan
RTL 8: 22.30 uur: ‘As the World turns’. Maar, dan ben je
er nog niet als kijker want dezelfde narigheid is er ook
SBS 6: 8.00 uur: ‘The bold and the beautiful’. Om 16.40
uur andermaal ‘the bold and the beautiful’ Maar dan zijn
we er nog niet: Nederland .1 16.30 uur met ‘Onderweg
naar Morgen’ Wat ik wel eens weer wil zien is een goede
western als ‘Bonanza’, ‘High Chaperell’, ‘Rawhide’ en
dergelijke. Deze series zijn allang in het bejaardenhuis
beland vrees ik.
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Zielig is trouwens de ontwikkeling rond het nieuwe
kabelstation ‘Het Gesprek’, of niet? Dagelijks slechts
20.000 kijkers. Op het moment van het schrijven van

dit stukje is men in over-
leg met Geert Wilders.
Ze willen zijn anti Mos-
lim film uitzenden. En ik
ben benieuwd hoe dat
allemaal afloopt. EMI, de

platenmaatschappij, die ondermeer bekend is van The
Beatles en vele, vele andere artiesten. De omzet is de
laatste jaren behoorlijk gekelderd en nu worden er
duizenden medewerkers ontslagen. Het management is
de gekte in de kop geslagen en vele artiesten zijn ont-
slagen en anderen zijn zelf weggegaan zoals bijvoor-
beeld Paul McCartney en Robbie Williams. Tragisch om
te zien hoe de hele cd-industrie trouwens in elkaar stort.
Gelukkig is er nog de andere gedachte dat zolang onze
westerse wereld maar niet in elkaar stort nog enige
kans van goed leven is.
 

ROB OLTHOF

Het is meer dan twee jaar geleden dat er in de serie
‘Muziek, media en andere herinneringen’ werd terug-
geblikt naar het jaar 1964. Aan het einde van de vierde
aflevering beloofde ik u al zeker terug te komen in dit
voor mij, en vele anderen, interessante jaar. Natuurlijk
mede doordat het radiolandschap in dat jaar stevig
werd opgekleurd door de komst van radiostations als
Radio Caroline en Radio London. Maar ook een jaar dat
het internationaal toch nog redelijk roerig was. De VS
zat nog met de nare gevolgen van de moord op hun
voormalige president J.F.Kennedy, plaatsgevonden in
het jaar ervoor in Dallas. De Amerikaanse staat Alaska
beleefde een zware aardbeving, terwijl Mexico in de
persoon van Ardaz een nieuwe president kreeg. Ook
in het jaar 1964 was er sprake van een bankfusie in

Nederland en volgde
Hertog Jan in Luxemburg
Groot Hertogin Charlotte
op. In de nazomer werd
het Derde Vaticaanse
Concilie gehouden en
werd het eiland Malta, in
Zuid-Europa, onafhan-

kelijk, hetgeen ook met het Afrikaanse Kenia het geval
was. Er werd in dat jaar ook een VN politiemacht gesta-
tioneerd op een ander eiland in Zuid Europa. Dit na
bloedige onlusten tussen Grieken en Turken op het
eiland Cyprus. Zo maar een aantal van de vele gebeur-
tenissen uit 1964.

In de voormalige Sovjet Unie was er in 1964 een ‘troons-
wisseling’ want de toen 68-jarige premier Nikita
Chroetsjow, vaak in de Nederlandse pers geschreven
als ‘Kroetsjev’, werd op 15 oktober gedwongen af te

treden als premier en partijleider van de Sovjet-Unie.
Kroetsjev werd daarbij opgevolgd door Leonid Illjistj
Breznjew. Deze in 1906 in Dneprodzerzjinsk geboren
Brezjnew werd een dag eerder benoemd tot secretaris
van het centrale comité van de CPSU, de communisti-
sche partij van de Sovjet-Unie en even later dus als
opvolger van Kroetsjev. Breznjew had gestudeerd aan
de Technische School voor Grondbewerking en Grond-
verbetering, evenals aan het Instituut voor Metallurgie
en haalde daar zijn ingenieursdiploma. Vrijwel tegelij-
kertijd, in 1931, werd hij politiek actief. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was hij politiek officier in het Sovjet Le-
ger. Na 1945 werd hij benoemd tot Eerste Partij Secre-
taris in de Oekraïne. In het jaar 1953 zou hij worden
benoemd tot leider van de Rode Vloot. Na een periode
van twee jaren, tussen 1954 en 1956, in de landbouw te
hebben gewerkt, keerde hij terug naar Moskou waar
hij benoemd werd tot lid van het presidium.

In 1958 werd hij benoemd tot lid van het Opperste
Sowjet. En in 1964 werd hij dus de opvolger van
Kroetsjev. Met het aftreden van Kroetsjev werd afscheid
genomen van een persoon die een duidelijke stempel
had gelegd op de politiek in de Sovjet Unie en tevens
ver daar buiten. Het was de tijd van de zwart wit televi-
sie en bovendien de tijd dat we vaak een paar dagen na
een gebeurtenis pas de beelden kregen voorgescho-
teld. Maar als ik aan Nikita Kroetsjev wordt herinnerd
komen zonder problemen de beelden op mijn netvlies,
die werden getoond nadat het Sovjet Staatshoofd de
vertegenwoordigers van de Verenigde Naties had toe-
gesproken. Zie het aan de ene kant als een vorm van
macht maar aan de andere kant als een vorm van me-
dia-aandacht dat de Sovjet staatsleider zijn schoen uit-
trok en enkele keren symbolisch op het katheder te
keer ging. Hij had de macht en wilde dat alom getoond
hebben op de televisie, all around the world.

mode in 1964

1964, ik was zelf
halverwege de
m i d d e l b a r e
school, de we-
reld, zo leerden
we, was aardig
‘ o p g e k n a p t ’
door vooral het
harde werken
van zowel onze vaders als moeders. De maatschappij
was het laatste 1,5 decennium een goede eenheid ge-
weest waarbij vooral de eerste jaren kei- en keihard
werd gewerkt en gevochten op weg naar weer een
goed functionerende maatschappij. Dit betekende dat
ook de onderlinge verhoudingen tussen buren, fami-
lieleden – al dan niet op afstand – en collega’s veel beter
waren te noemen. Nederland stond deels al op het pad
van de veranderingen en dus op weg naar een kortere
werkweek. Ook op de scholen was het al te merken.
Werd er eerst ook nog een schoolse plicht vervuld
door op de zaterdagmorgen het pad naar voor mij de
Cort van der Lindenschool te volgen, medio 1964 werd
de verplichte zaterdag bij de aanvang van het nieuwe
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schooljaar geschrapt.

Er was ten gevolge van de toenemende samenhorigheid
ook veel meer ruimte om leuke dingen gezamenlijk te
doen. Ik herinner me bijvoorbeeld, nadat de zondag-
ochtend Heilige Mis was gevierd, de bibliotheek, ver-
bonden aan de Sint Franciscus kerk in Groningen werd
bezocht. Een kleine maar zeer interessante bibliotheek,
die mede werd gerund door broer Jelle en zijn vriend
Wennie Eilers. Gevolg was dan ook dat in huize Knot
altijd maar weer de nieuwste uitgaven van stripseries als
‘Kuifje’ en ‘Suske en Wiske’ waren terug te vinden maar
ook de Bas Banning serie en andere spraakmakende
jongensboeken. De volwassenen vonden ook geza-
menlijke tijdverdrijf in de vrije uren. Moeders weerden
zich al sterker en waren niet meer alleen het eeuwige
middelpunt waar het gezin op bouwde. Nee, ze gingen
ook naar gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd
vanuit de diverse vrouwenbonden; lokale, regionale
maar ook landelijke bijeenkomsten. Zo herinner ik me
dat moeder Knot aanhanger was van de Katholieke
Vrouwenbond en regelmatig avonden bezocht in de
Martinistad Groningen. Uiteraard moet er vanuit wor-
den gegaan dat het hier niet alleen om theekransjes
ging maar ook om vooral voorlichtende avonden. Op
een dag ging ze zelfs op reis naar Hilversum, vergezeld
door een grote groep vrouwen, om te gast te zijn in het
programma van Mia Smelts op de KRO radio, namelijk
‘Moeders Wil Is Wet’. Ook werd er tijdens het verblijf in
de KRO studio nog een ander programma opgenomen
waarin de Groninger afdeling van de Katholieke Vrou-
wen Bond mocht figureren. Hoe trots was onze moeder
toen ze ’s avonds voldaan terug kwam in huis met haar
gewonnen prijzen: een heus damasten tafellaken en
een elektrische koffiemolen.

Vrouwenbond voor de KRO-Studio met moeder Knot uiterst rechts

Vader hield zich ook op allerlei vlakken bezig. Naast het
runnen van een kapsalon verdiende hij in de avondu-
ren bij, immers een gezin met vijf opgroeiende kinde-
ren betekende dat er veel geld voor kleren, voeding en
opleidingen op de tafel diende te komen. Derhalve had
hij één maandag per week auditie in zijn kapsalon in het
dorp Zuidwolde. Midden in de dorpskroeg dromden
de inwoners tezamen om geknipt en geschoren te wor-
den, dit daar het dorp zelf geen eigen kapper meer had.
Een andere week was het tijd voor een bezoek aan het

St. Maar-
tenscollege,
waa raan
d e s t i j d s
nog een
s e m i n a -
rium ver-
b o n d e n
was. Pa-
t e r t j e s
k n i p p e n
en terugkeren naar huis met heerlijke jachtschotels en
volle puddingen was een vaak voorkomend gebeu-
ren. Tenslotte was Kapper Knot verbonden aan de Jus-
titiële Inrichting Van Mesdag, aan de Verlengde Heereweg
te Groningen, hetgeen één van mijn zusjes ooit aan een
vriendinnetje deed vertellen toen ze in de trolleybus
langs de gevangenis reden, dat mijn vader daar ook
was geweest. Juist, om te knippen en bij te verdienen.
Maar ook hij amuseerde zich. Allereerst was hij lid van
de St. Cecilia Vereniging en tevens actief in het kerk-
koor van de eerder genoemde kerk. Dat betekende
veel oefenen, de zondagse optredens, incidenteel een
gastoptreden en het jaarlijkse ‘Potverteren’ ofwel van
de door de leden van de zangvereniging opzij gelegde
‘stuivers’ opmaken door het jaarlijkse uitstapje terdege
te beleven.

Ook in het bedrijfsleven was de samen-
horigheid veel beter en men trok ook in de
avonduren veelvuldig met elkaar op. Na-
tuurlijk, als al eerder gesteld, was er niet de
enorme invloed van de televisie want er
was weinig keuze en zeker ook beperkte
zendtijd. En dus werd er vertier gezocht
binnen de ontspanningsvereniging of de sportafdeling
binnen het bedrijf. Als voorbeeld neem ik dit keer mijn
oudste zuster Rika die werkzaam was bij de Firma J.B.
Wolters, vooral bekend van tientallen schoolboekjes
die zowel vanuit Batavia als vanuit Groningen werden
uitgegeven. Later zou de uitgeverij fuseren en wereld-
wijd bekend worden door vele publicaties onder de
naam Wolters-Noordhoff. Men had een grote drukkerij
in de Akkerstraat en de kantoren waren gevestigd in

Potverteren
met het

kerkkoor

Revue van JB Wolters
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het statige gebouw en tevens het oudste pand van de
stad Groningen, in de Oude Boteringestraat.

Mijn zus zocht voor de ontspanning gezelschap binnen
de Flumando’s, een muziek- en zanggezelschap, dat
ondermeer optrad tijdens de jaarlijkse feestavonden
voor personeelsleden en hun familieleden. Rika: ‘Wij
traden niet alleen op op feestavonden, maar gingen
ook vaak uit zingen bij bejaardentehuizen, penitentiaire
inrichtingen zoals: Het Mesdag Asiel, Het Huis van Be-
waring in Groningen en de Aaborg in de van
Heemskerkstraat, een opvoedingstehuis voor Zeer Moei-
lijk Opvoedbare Kinderen. De naam Flumando’s werd
destijds afgeleid van enkele van de instrumenten die
bespeeld werden namelijk: twee mandolines, twee flui-
ten, een banjo, een bugel, en een accordeon en drum.
Buiten deze muzikale bandleden waren er ongeveer
tien zangeressen. De reguliere repetities waren eens per
week in de Cirkel, een kerkgebouw van de Baptisten,
gevestigd aan de Korreweg, hoek Singelweg. De
trainingsavonden voor de revues werden gehouden
in de recreatiezaal in de Akkerstraat. Als we begonnen
met de repetitie voor de jaarlijkse feestavond van het
bedrijf, dan kwamen we in het begin eens per week bij
elkaar om te oefenen en enkele weken voor de uitvoe-
ring werd dit opgevoerd tot twee keer per week. Deze
repetities werden dan tezamen gedaan met de andere
onderdelen die meededen in de Revue (foto). Er heerste

altijd een vreselijk leuke sfeer. Voor de buitenoptredens
waren er geen verplichtingen want deze waren geheel
op vrijwillige basis. Iedereen deed hier ook graag aan
mee en er was zeker sprake van sociale samenhorigheid.
Ik ben zelf in september 1961 bij JB Wolters weggegaan
om te gaan werken bij de verzekeringsmaatschappij
Blom en van der Aa, iedereen bekend van de grote
reclame op het dakspant van het Centraal Station in
Amsterdam. Ondanks het feit dat ik niet meer een werk-
nemer was bij de uitgeverij werd ik niet als een vreemde
eend in de bijt gezien. Er deden trouwens wel meer
buitenleden mee, namelijk familieleden van medewer-
kers. Bovendien was ik ook nog eens bij sommige
optredens soliste dus ze konden mij natuurlijk niet mis-
sen. Op één van de feestavonden was er trouwens een
gastoptreden van een toen totaal onbekende persoon
die een bandparodie presentatie deed. Elke Nederlan-
der kent hem al lang: André van Duin, die onlangs
zestig jaar werd.’

1964 was het jaar dat de
revue ‘Met Telstar naar
Showland’ werd opge-
voerd en tevens het jaar
dat ik me heel bewust her-
inner dat mijn zus bij nacht
en ontij aan het repeteren
was en ook de vrolijke
noot door huize Knot ver-
spreidde. Telstar, de be-
roemde communicatie-
satelliet, die wereldwijd
vaak wordt gezien als de
absolute doorbraak van de
satelliet als communicatie-
middel voor het overbren-
gen van beeldsignalen, was
de aanleiding tot het samenstellen van het programma
dat op twee opeenvolgende vrijdagen, 10 en 17 april,
op ‘Cape Akkerstraat’ werd opgevoerd. De teksten,
leiding en regie waren in handen van André Bakker.
Bijgaand de folder van de Revue. Opgemerkt dient nog
te worden dat naast de Revue er na afloop voor de
aanwezigen nog gedanst kon worden met het Noorder
Ballroom Orkest.

En dan was er natuurlijk ook het wekelijkse hoogte-
punt van de aflevering van de Bladenmap, ook wel de
Leesportefeuille genoemd. Wij kregen de map speciaal
voor de Kapsalon waar de inhoud voor de klanten een
mooie afleiding was totdat Kapper Knot weer een vol-
gende klant naar zijn knipstoel leidde. Er zat een grote
sortering aan bladen in, waarvan me een groot aantal is
bijgebleven en een paar absolute positieve uitschieters
waren te melden. Zo was er naast de Revu (ja zonder de
e op het einde) en de Panorama (vaak met apentekening
op de achterkant) de Vlaamse ‘De Post’ terug te vinden.
Maar ook de Romance en de Margriet. Ook werden de
kinderen niet vergeten via de Donald Duck en de
Vlaamse Robbedoes. Zeker mag niet vergeten worden
te melden dat de Katholieke Illustratie en de Wereld-
kroniek erin zaten. Verstopt werd door mijn vader altijd
direct de editie van ‘De Lach’. Misschien een beetje té
frivool voor die dagen verdween dit tijdschrift onder
de zitbank in de salon. Een deurtje erin gaf toegang tot
ondermeer het oud papier en daar werd ‘De Lach’ ver-
stopt, totdat de wekelijkse gang van Pastoor Schoen-
maker naar de salon was geweest. Daarna was het tijd-
schrift met redelijk schaars geklede dames wel weer
openbaar bezit.

Mijn favoriet uit de greep aan
tijdschriftentitels was zondermeer in
die tijd Robbedoes te noemen,
mede vanwege het wekelijkse
spannende verhaal van Oom Wim,
dat over een groot aantal pagina’s
was verspreid. Officieel was het een
Franse serie onder de titel ‘Les
Histoires vraises de l’Oncle Paul’. Het
werd getekend door de in 1923 in
Nantes geboren Jean Graton (foto), die zijn eerste teke-
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ning op zijn
achtste levens-
jaar al geplaatst
zag in de be-
kende Le Soir.
Toch werd het
niet direct na
zijn school-
periode de
broodwinning
want eerst was

hij industrieel tekenaar, bankwerker, werkte voor een
persagentschap en was actief als reclametekenaar alvo-
rens in de wereld van het striptekenen terecht te ko-
men. In 1952 debuteerde hij met een serie verhalen die
uitkwam onder de titel ‘Spannende Verhalen van Oom
Wim’. Vrijwel tegelijkertijd kwam een ander verhaal, ‘De
eerste ronde’, uit in het tijdschrift Kuifje. Dat bracht ver-
moedelijk niet genoeg brood op de plank want Graton
tekende en schreef ook een hele serie over de wereld
van de sport onder de titel ‘Leve de Sport’ en was later
ook nog tekenaar voor het tijdschrift Line.

Het sterke aan de spannende verhalen van Oom Wim
was dat Jean Graton de man liet spreken als een onder-
wijzer, die je nog wijzer maakte dan je al dacht te zijn. In
bijgaand voorbeeld is duidelijk te zien dat het gegeven
dat de locomotief niet was uitgevonden door een be-
paald persoon, zoals altijd werd gedacht. Nee, Oom
Wim maakte duidelijk dat een totaal andere persoon
voor de ontwikkeling van deze vorm van stoomma-
chine verantwoordelijk was. Maar meer verhalen, die
later erg geliefd werden, waren zijn creatie, waarbij hij
trouwens wel meerdere tekenaars naast zich had. On-
mogelijk was het alles zelf te tekenen en iedere week
weer aan de verplichtingen te voldoen. Zo creëerde hij
Michael Vaillant, de verha-
len over de autocoureur
die niet alleen in Robbe-
does verschenen maar ook
in boekvorm. Hij speelde
ook de hoofdrol in enkele
korte verhalen voordat in
1959 een eerste album op
de markt kwam: ‘De grote
uitdaging’ . Deze reeks,
waarvan de eerste 30 titels
bij Le Lombard versche-
nen, behoort tot de klas-
sieken van de Frans-
Belgische strip. In 1982 richtte Graton zijn eigen uitge-
verij op. Inmiddels is ook de uitgave van het tijdschrift
Robbedoes al weer geruime tijd geleden tot een einde
gekomen.

In het jaar 1964 was er ook het 25-jarig bestaan van de
Bond Zonder Naam. Wie herinnert zich niet de weke-
lijkse spreuken die vooral door winkeliers werden op-
gehangen in hun zaak? Mijn vader had gewoon een
spijker boven de suitedeuren gehamerd en daarop
werden wekelijks de nieuwe spreuken opgehangen,
totdat de spijker vol was en er dus even een voorraadje

werd opgeruimd. Voor de oprichting van de Bond
Zonder Naam moeten we terug naar 1939 en het was
Pater Henri de Greeve die in zijn radioprogramma ‘Licht-
bakens’ een oproep deed een Bond van Naastenliefde
te vormen. Een overweldigende stroom aan reacties
was het gevolg: in oktober van dat jaar hadden zich al
veertigduizend mensen aangemeld voor lidmaatschap
van de bond. Een week na de uitzending lanceerde De
Greeve zijn eerste spreuk: ‘Verbeter de wereld, begin
bij jezelf’. Er zouden, tot op de dag van vandaag, nog
vele spreuken volgen.

De Stichting Bond Zonder Naam, zoals het uiteindelijk
werd genoemd, werd opgericht en gevestigd in Haarlem.
Het doel van de Bond werd als volgt omschreven: ‘De
Stichting stelt zich ten doel te bevorderen de zelf-
verbetering der menschen en de toepassing der Chris-
telijke Naastenliefde in het Maatschappelijk leven’. In
september 1938 stuurde pater De Greeve een vredes-
oproep naar Adolf Hitler en riep hij alle vredesbewe-
gingen op hem te volgen. Tijdens de bezetting werden
de radio-uitzendingen van de Bond, de ‘Lichtbakens’,
uit de ether gehaald en mocht het blad ‘Lichtflitsen’ ook
niet meer verschijnen. Henri de Greeve werd, samen
met twee naaste medewerkers, in januari 1942 gearres-
teerd. De resterende jaren van de Tweede Wereldoor-
log bracht hij in gevangenschap door. Na de oorlog
pakte hij het werk van de Bond meteen weer op. Een
viertal jaren later richtte hij een speciale jeugdafdeling
op, ‘De Jeugdbond binnen de Bond zonder Naam.’ Een
jaar later, in 1950, nam Pater de Greeve het besluit het
rustiger aan te gaan doen. Oververmoeidheid en té
hard werken hadden zijn gezondheid danig aangetast.
Hij werd opgevolgd door Pater Loop. In 1953 kwam er
een nieuw initiatief en wel het begin van de kalender-
actie voor gedetineerden. Elk jaar weer werden aan
gedetineerden in Nederland én aan Nederlanders in
buitenlandse gevangenissen, kalenders gestuurd met
de bekende Bond zonder Naamspreuken erop. Zes
jaar later, in 1959 kwam er een nieuwe Pater, in de
persoon van Knibbeler, aan het hoofd te staan van de
Bond Zonder Naam. De Bond had op dat moment liefst
meer dan 300.000 betalende leden. En in 1964 was er
dus het 25-jarig bestaan, dat echter al in de nadagen
van 1963 werd gevierd.

Ton Bodenstaff uit Leiden deed recentelijk bij zijn moe-
der op de tuinvereniging een uiterst opmerkelijke ont-
dekking. Het is de ‘Discofoon’, een transistorradio die je
niet op internet zal aantreffen, behalve nadat ik dit ver-
haal heb laten plaatsen (foto op pagina 13). Discofoon stond
voor 100% verbonden aan de firma Vroom en
Dreesmann. In de jaren zestig heeft men enkele jaren-
lang ‘De Discobar’ gehad waarbij een ‘eigen’ blaadje
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over muziek gratis was te krijgen. Zogenaamd
alleen voor de klanten, niet klanten konden
een exemplaar tegen betaling van 20 cent
meenemen. Het blaadje, dat trouwens niet zo
uniek was, gezien ook andere platenzaken
het liggen hadden, maar dan zonder de stem-
pel van ‘V&D Discobar’, bracht veel nieuws
over artiesten maar vooral allerlei informatie
rond de platen uitgebracht door de platen-
maatschappijen. In mijn archief is nog een
exemplaar terug te vinden van januari 1963,
een nummer dat op zich ook wel weer bij-
zonder is te noemen gezien het de eerste keer
was dat Skip Voogd de scepter over de re-
dactie van het blaadje voerde. Enkele van de
pagina’s zijn hierbij afgedrukt.
 

Discofoon was tevens de naam voor het
platenlabel dat door de firma Vroom en
Dreesmann werd gevoerd. Op single kwa-
men heel veel nummers uit, die tegelijkertijd
in de hitparade stonden. Alleen dan waren ze
door ‘tweederangs artiesten’ ingezongen en
was het vinyl ook aanzienlijk goedkoper dan
de normale singles. Ook een serie verzamel
LP’s waaronder een collectorsitem, getiteld
‘Downbeat’ werd op het Discofoon label op
de markt gebracht. Ik denk dat de transistor
alleen tussen 1964 en 1966 aan te schaffen
was. En zover bekend waren er twee kleu-
ren, de paarse als wel de bruine. Thuis had-
den wij de beschikking over een Sharp
transistorradio, in de kleur blauw. Onenig-
heid inzake de transistor deed deze eens door
de keuken vliegen. Hij was nog heel maar om
onenigheid te voorkomen, tussen vooral mijn
oudere broer en mij, over het te kiezen ra-
diostation - lees gerust zeezender - verscheen
de bruine Discofoon in huize Knot om jaren-
lang gebruikt te worden alvorens eind jaren
zestig de aanschaf van een Grundig ontvan-
ger, compleet met lange golf en zes kortegolf-
banden, een einde maakte aan de klinkende
loopbaan van de Discofoon transistorradio.

Zoals zo vaak laat ik in deze aflevering van
‘Muziek, Media en andere Herinneringen’ ook
weer Bert Bossink aan het woord. Reden ge-
noeg want Bert stelde ik op de hoogte van de

Discofoon radio mede omdat hij
zijn leukste baan ooit in de jaren
zestig gehad heeft, toen hij een
periode in dienst was van de
firma Vroom en Dreesmann: ‘In
de maand april 1964 werd ik aan-
genomen als verkoper bij Vroom
& Dreesmann op de ‘Doe-‘t-zelf’
afdeling. Zelf had ik liever op de
Discobar platenafdeling gestaan,
maar gelukkig heb ik dit later
wel een paar zaterdagen kun-
nen doen toen ik moest invallen
voor een zieke collega. Als we
destijds tussen de middag de
lunch gebruikten was het vlug
even naar de eerste etage lo-
pen. Daar gingen we naar de
‘Discobar’. Immers daar lagen
ook de door jou genoemde
blaadjes van ‘De Discobar’ en dat
was gewoon wekelijkse kost om
mee te nemen en van te genie-
ten en bovendien om te bewa-
ren voor de toekomst. Het leuke
was dat je toen nog van die
luisterboxen had waar je platen
mee heen kon nemen. Het was
zo’n glazen hokje waar je met
een koptelefoon de LP’s en sin-
gles kon beluisteren.’

Inderdaad, de door Bert be-
schreven luisterhokjes, zie je
bijna nooit meer. Heden ten dage
is het een kwestie van eerst aan-
schaffen van muziek op een
geluidsdrager en dan beluisteren.
Sommige winkels hebben een
luisterpost waar je korte frag-
menten kunt beluisteren, zoals bij
de Media Markt. Terwijl het in
1964 een totaal omgekeerde we-
reld was. Je ziet ze praktisch ook
niet meer, die luisterhokjes. Al-
leen bij ‘ Muziekhuis het Carillon’,
een cd-winkel op het
Kwinkenplein in Groningen, zag
ik ze recentelijk nog. Men heeft
daar een enorme klassieke col-
lectie en het is een weelde je terug te trekken in een dergelijk
glazen hok, even helemaal op jezelf. Alleen de draaitafels van
weleer zijn vervangen door cd spelers, maar de rust – exclusief de
te draaien muziek – heerst er nog steeds. Het even helemaal alleen
met de muziek zijn is derhalve daar een weelde. Laten we terug
gaan naar de belevenissen van Bert Bossink en zijn baan bij
Vroom en Dreesmann: ‘We hadden het daarna slim bekeken
want we namen ons brood mee naar het glazen hokje van de
‘Discobar’ en gingen daar de nieuwste LP’s beluisteren. De hoofd-
verkoper kwam er aan en zei “Als jullie niets kopen mag je niets
meer beluisteren!”. We namen met zijn drieën een aantal LP’s mee
naar binnen van ondermeer Trini Lopez met ‘On the move’, één
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van Elvis Presley en de LP ‘With The Beatles’. Wat be-
treft Trini werd heel snel kant 1 doorgeprikt. Daarna de
A-kanten van de andere LP’s en één van ons had net
genoeg geld bijelkaar geschraapt. Er werd f 18,90 voor
de LP van Trini Lopez neergeteld. De dag daarop gin-
gen we weer terug en beluisterden de tweede kant van
de overgebleven LP’s. Ik herinner me dat ik een zoge-
naamde 25 cm LP meegenomen had naar het luister-
hokje van The Everly Brothers: ‘For Everly Brothers’
met oude Cadence opnamen en die LP bleek in die tijd
maar f 9,90 te kosten. Met veel moeite had ik de f 9,90 bij
elkaar geschraapt en nam die LP mee. En zo ging het
maanden aan een stuk. En iedere keer namen we het
‘Discobar’-blad mee en daar werd ook flink in geknipt
en de foto’ s van de Engelse groepen, en dames zoals
Dusty Springfield, en de C & W pagina’s met Jim Reeves
verhuisden naar onze plakboeken! Gelukkig heb ik hier
in huis nog flink wat Discobarbladen liggen uit de pe-
riode 1964-1966 en ik had de mazzel dat er in het V D
magazijn ook twee oude exemplaren uit 1963 lagen die
ik van de chef mee mocht nemen!

 

Maar het waren niet alleen
de voornoemde blaadjes die
nog steeds in huize Bossink
werden opgeslagen en de-
cennia later nog steeds
worden gekoesterd. Naast
tientallen verschillende
muziektijdschriften uit bin-
nen- en buitenland, jaar-
gang na jaargang, is er nog
een uitgave van Vroom &
Dreesmann dat in de opslag

ligt. Bert Bossink andermaal: ‘Inmiddels had ik ook een
meisje leren kennen dat een beetje op France Gall leek
en waarmee ik later zou trouwen. Het was mijn ex-
vrouw Marian, en die vertelde dat ze al vanaf 1962 bij
V&D werkte en bepaalde personeelsbladen had be-
waard, waar ook wel eens muziekartikelen in stonden.
Zo bleek een verkoper, Remy (foto), die in 1962 op de
boekenafdeling van ons filiaal van V&D had gewerkt,
de zanger te zijn van de Bossche Indo-Rockgroep The
Flying Rockets. Die namen nog een single op in 1962.
Voorkant was het nummer ‘Charmaine’ en de achter-
zijde was gevuld met ‘Roses are red’. Toen voor velen
nietszeggend maar de single bleek later kapitalen waard
te zijn. Ook verscheen er veel later nog een zoge-
naamde witte LP van de formatie op de markt. Tiental-
len keren heb ik dat artikel over Remy & The Flying
Rockets moeten laten kopiëren voor Indo-Rock fans
en het stond dus destijds gepubliceerd in dat
Personeelsblad van V&D.’
 

Even wat meer over de uit Den Bosch afkomstige zan-
ger: Remy Raemakers (Little Remy) kreeg met zijn groep
The Flying Rockers, na het winnen van een talenjacht
in Oisterwijk in het jaar 1962, een platencontract aan-
geboden bij Phonogram. Johnny Hoes zat in de jury.
De debuutsingle was een cover van Bobby Vinton’s
grote hit Roses Are Red (My Love). De groep ver-
scheen met hun plaat in het programma Top of Flop

(VARA-TV) en in België in het tv-programma Tiener-
klanken. Daarna volgde een in het Maleis gezongen
single met Buka Pintu en Kami Belajar. De plaat werd
ook in Duitsland op Fontana uitgebracht.’ En onze Bert
uit het mooie Brabantse kon trouwens op een bepaald
moment zijn geluk niet op toen bleek dat hij als invaller
toen al ‘de kenner’ kon gaan spelen: ‘Ik heb een aantal
keren mogen helpen op de zaterdagen op de afdeling
‘de Discobar’ en daar kwamen in 1964 dan mensen die
geen titels wisten van platen en deze begonnen ze dan
spontaan te zingen. Het was dan maar afwachten of je
dan de melodie wel kon herkennen. Zo kwam er een
volksvrouwtje die zei “Die plaat Komkommer moet ik
hebben”. Ik zei “Mevr. Komkommer bedoelt U soms die
Duitse plaat van Siw Malmkwist ‘Liebeskummer lohnt
sich nicht?’”. Toen ik de plaat voor haar draaide zei ze:
“Meneer dat is nu die Komkommer plaat die ik zoek”. Er
kwam ook eens een wat onverschillige bouwvakker
met een overal vol met verf op de Discobar langs en die
zei “Meneer, The Beatles hebben een nieuwe plaat en
die heet ‘Babies in blik’ “ We lachten ons rot want de
man bedoelde natuurlijk The Beatles met ‘Baby’s in Black’!
Tot april 1966 heb ik bij V&D gewerkt en ik moet zeggen
dat het wel de leukste tijd van mijn leven is geweest. Ik
heb er heel veel gelachen en iedereen was zo solidair
met elkaar.”, aldus deze keer de herinneringen van Bert
Bossink.

Het is toch wel gek dat
zo’n herinnering van
Bert bij mijzelf ook de
herinneringen oproept
aan de allereerste LP
die ik kocht. In de zo-
mermaanden, de
vakantieperiode van
school, was ik altijd
zo’n zes weken bij mijn
‘oom’ en ‘tante’
Gosschalk in Epe. Niet
om vakantie te houden maar om ze mee te helpen in de
slagerij, annex zelfbediening. Het was vaak ’s ochtends
vroeg opstaan maar regelmatig kreeg je daar weer een
middag vrij voor om ook te kunnen ontspannen. In
1964 was het dat ik op de fiets van Epe naar Apeldoorn
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toog om ook naar ‘De Discobar’ te gaan. U wilt het niet
geloven maar mijn eerste LP, die ik ooit kocht, met
ondermeer ‘Ritme van de Regen’, ‘Slop in Capri’ en ‘Ik’,
was van niemand anders dan Rob de Nijs. Philips maakte
dankbaar gebruik van het laatstgenoemde nummer door
in haar advertentie de diamantnaald nog een keer in de
groeven van het nummer te leggen van de controleer-
baar aan de top staande Philips Grammofoons.

Tot zover deze aflevering vol met herinneringen aan
1964, een jaar waarin Max Woiski junior ook de nodige
roem haalde, een onderwerp waarop we in één van de
volgende afleveringen van de serie ‘Media, muziek en
andere herinneringen’ zullen terugkomen.

HANS KNOT

Als voornoemd onderwerp ter sprake komt op een
verjaardagsfeestje van een gemiddeld Nederlands ge-
zin, zal er ongetwijfeld een 50 plusser bij zijn die met
volle glorie kan vertellen hoe vol – dagenlang – in april
1973 de kranten stonden met berichtgeving over de
toenmalige demonstratie in Den Haag voor het behoud
van de zeezenders, Radio Veronica in het bijzonder.
Wekenlang werden we via de 538 meter en dus de
zender van het voornoemde station, erop gewezen
vooral die betreffende woensdag, 18 april, met zijn allen
naar Den Haag te gaan om te demonstreren in de
regeringsstad van Nederland. Immers die dag was er
een hoorzitting van een speciale commissie die de rege-
ring diende te adviseren over het al dan niet invoeren
van een speciale wet, die eventueel de activiteiten van
en voor zeezenders zou kunnen verbannen. Duizen-
den en nog eens duizenden luisteraars, waaronder vele
jongeren, gingen de bewuste dag naar het Malieveld,
om van daar te vertrekken in lange rijen richting het
Binnenhof. Vooral voorzien van vele honderden span-
doeken, duizenden stickers en vooral goede moed, liep
een kilometers lange stoet richting de Tweede Kamer
om vervolgens weer terug te gaan, via een andere
route, naar het Malieveld. Daar werd men getrakteerd
op een popconcert, verzorgd door Nederlandse arties-
ten. Een aantal van de artiesten had een voorgekauwd
verhaal waarbij de positiefheid van Radio Veronica er

afdroop. Het was alsof geheel Nederland achter het
station stond.

Uiteraard hadden de musici ook hun eigen hachje in
gedachten, getuige de volgende petitie: ‘Naar onze
mening zal het verdwijnen van Radio Veronica voor
ons als musici catastrofale gevolgen hebben. Wij ver-
wachten grote werkloosheid als gevolg van sterk te-
ruglopende boekingen voor optredens, velen van ons
zullen een beroep moeten doen op uitkeringen van
sociale zaken en afbetalingsverplichtingen van noodza-
kelijk aangeschafte apparatuur zullen niet kunnen wor-
den nagekomen. Dat de Nederlandse liefhebbers van
muziek met het verdwijnen van Radio Veronica geen
genoegen zullen nemen, staat voor ons als een paal
boven water. Natuurlijk: als je moeder overlijdt, dan
neemt vader waarschijnlijk een tweede vrouw. Maar
kinderen houden nu eenmaal niet echt van een moeder
die hen wordt opgedrongen’. Getekend: Vader Abra-
ham, Barry Hay, Arnold Mühren, Corry Konings en
Hugo Gordijn, namens alle Nederlandse artiesten.

In die dagen had Radio Veronica ook nog eens het
voordeel dat men de grootste krant van Nederland van
dat moment, de Telegraaf, totaal achter zich had staan.
Via grote advertenties werden de luisteraars en lezers
bewerkt om Den Haag aan te doen. Ook was er dagen
lang een redactioneel overschot aan artikelen inzake de
voorbereidingen tot het runnen van een vredige de-
monstratie evenals verslagen over ’18 april we kunnen
het toch proberen’ terug te vinden. De diverse kranten
hadden hoge aantallen demonstraten te noemen in hun
artikelen, waarbij de schattingen uiteenliepen van ‘en-
kele tienduizenden’ tot ‘bijna 150.000 demonstranten,
waaronder vele jongeren’. Aangenomen werd dat het
om de grootste demonstratie ooit uit de Nederlandse
geschiedenis ging. Nooit eerder had het volk op een
beschaafde manier te kennen gegeven voor het goede
doel te gaan, meenden velen. Anderen hadden het
meer over een vorm van volksopruiing.

Maar goed dat er voor- en tegenstanders waren, an-
ders was ook de gedrukte pers in die tijd maar oer-
vervelend geweest inzake de publiciteit rond de activi-
teiten van Radio Veronica en de demonstratie. In het
Algemeen Dagblad verschenen in de loop van de maand
april 1973 tientallen ingezonden brieven van lezers, die
zowel voor- als tegenstanders van de zeezenders wa-
ren. Zo schreef tegenstander Geert Jan de Rooy uit
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Amstelveen: ‘Radio Veronica staat weer eens in de be-
langstelling. Jammer. Het zou toch de gewoonste zaak
van de wereld moeten zijn, dat aan een onrechtmatige
situatie eindelijk een einde wordt gemaakt. Dat er groepe-
ringen zijn die Veronica willen handhaven, geeft te den-
ken. De argumenten voor behoud van Veronica zijn nogal
krom. Gezien de publiciteit pro Veronica vind ik het een
moedige daad van het kabinet Den Uyl, dat men een
einde maakt aan een volstrekt onwettige situatie.’

Vrijwel recht tegenover deze ingezonden reactie stond er
een afkomstig van D. Kuiter, destijds woonachtig op het
eiland Texel, die schreef: ‘Weet u aan wie u het allemaal
heeft te danken dat Veronica na 13,5 jaar moet verdwij-
nen? Dat Hilversum 3 24 uur gaat uitzenden, wat 9 miljoen
gulden gaat kosten. En dan het kijk- en luistergeld (nu
108 gulden) drastisch omhoog gaat? Dat hebt U allemaal
te danken aan dit kabinet Den Uyl dat er niet voor het
landsbelang zit maar voor het eigen politieke belang.’ Een
ding is zeker, de demonstratie komt nog vaak ter sprake.

Maar had Nederland niet eerder een dergelijke demon-
stratie meegemaakt? Was er niet iets in het vergeethoekje
terecht gekomen? Ik heb mijn, destijds aangelegde, plak-
boek uit 1973 erbij gepakt maar op geen enkele manier
wordt in de tientallen knipsels gewag gemaakt van een
vergelijkende demonstratie, waarbij het Nederlandse volk
werd opgeroepen zich te verzetten tegen bepaalde plan-
nen van de landsregering en pal achter hun favoriete
radiostation te gaan staan.

In de loop van de jaren
twintig van de vorige
eeuw ontstond de ene
na de andere radio-om-
roep die zich zoveel mo-
gelijk wenste te profile-
ren. Natuurlijk was het
aantal inwoners, in be-
zit van een ontvanger,
nog gering en moest
men het doen met tech-
nische snufjes die in de
wieg der ontwikkeling
stonden. Via trechter-
microfoons moesten
musici zien waar te ma-
ken dat het geprodu-
ceerde geluid toch op-

timaal werd toevertrouwd aan het systeem dat ‘ín’ was: de
wasplaat. Neem in gedachten het gegeven dat dezelfde
wasplaten in de hedendaagse studio’s geen schijn van
kans zouden hebben, immers de warmte ontstaan door
een overschot aan verlichting en verwarming zou de was
doen smelten en het geluid tot nul reduceren. Laat staan
dat er helemaal geen mogelijkheid tot transcriptie zou zijn.

Maar het smelten van vet, het geruis en gespetter is niet
het enige verschil met het aanhoren van de hedendaagse
muziek, veelal geprogrammeerd vanaf enorme harde schij-
ven, dus gedigitaliseerd en gecomputeriseerd. Het begrip
pick-up was nog niet ingevoerd en de ouderwetse gram-
mofoon werd met de hoorn in zijn geheel voor de micro-

foon gezet. Met andere woorden de overdracht van
wasplaat, via microfoon naar de zender gebeurde
niet op elektrische maar op akoestische wijze. Eén
van de pioniers binnen de omroep was Willem Vogt,
die ook aan de wieg stond van wat later de AVRO
werd genoemd. Samen stond hij in 1923 garant voor
de oprichting van een onderneming waarbij in eerste
instantie gebruik werd gemaakt van ruimte binnen
de NSF, de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek. De
NSF, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgericht, had
zich in eerste instantie toegelegd op het fabriceren
van kompassen, scheepstelegrafen, radiozenders en
radio-ontvangers. Dit alles voor gebruik op schepen
op zee, niet veel later gevolgd door apparaten, die
naar voorbeeld van de radiotelefonie, door Idzerda
gedemonstreerd werden op de Jaarbeurs van 1919.
Na een financieel moeilijk te overleven periode beslo-
ten de eigenaren van de NSF dat een nieuw product
in fabricage diende te worden genomen, dat de naam
radio-ontvangsttoestel meekreeg. Immers waren er
in Engeland en andere landen al zenders waarmee
muziek werd verspreid. Maar ja, wat had je aan een
ontvanger waarmee je hoogstzelden een signaal uit
Engeland kon ontvangen of de experimentele uit-
zendingen, die Idzerda zo nu en dan verzorgde?

Binnen de NSF wist men al snel dat er maar één
oplossing was en kwam men dan ook met de stelling
dat voordat de radio-ontvangsttoestellen zouden
worden gemaakt er voor een zender moest worden
gezorgd die de klanken kon verspreiden, welke men
met de ontvangsttoestellen kon afluisteren. Van de
PTT werd een zogenaamde fabrikantenvergunning

Willem Vogt

Het AVRO-kantoor aan de Keizersgracht 107 in Amsterdam
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tot zenden verkregen, nadat eenmaal de zender was
gebouwd en in 1923 ontstond dus zo de eerste radio-
omroep in Nederland. De studio was ingericht in het
gebouw van de NSF en dikke gordijnen bedekten de
muren, terwijl op de grond zware kleden lagen om het
geluid van voetstappen te dempen. Tal van beroemd-
heden hoorden van de nieuwste ontwikkeling en wa-
ren er maar graag snel bij om ook eens voor de micro-
foon te verschijnen. In eerste instantie werden de uit-
zendingen op zeer kleine schaal ontvangen, het luister-
publiek diende stap voor stap te groeien. Maar het ge-
voel voor de microfoon te zijn geweest was een enorme
kick voor velen.

Op 21 juli 1923 vond de eerste uitzending plaats vanuit
voornoemde ‘studio’ in Hilversum. Op 1 maart 1926 werd
de Stichting Hilversumsche Draadloze Omroep opge-
richt, die op haar beurt in de maand maart 1927 werd
omgedoopt tot Stichting Algemeene Nederlandsche
Radio Omroep, afgekort de ANRO. Op 28 december
1927 fuseerde deze met de Nederlandsche Omroep Ver-
eniging uit Den Haag waarbij gekomen werd tot de
Algemeene Vereniging ‘Radio Omroep’, kortweg de
AVRO.

In de periode tussen de oprichting en het moment dat
de AVRO door de fusies in 1927 was ontstaan, had men
ook steeds meer luisteraars gekregen. Niet dat iedereen
een ontvangsttoestel, zoals later gebruikelijk werd, had
gekocht. Velen, in het bezit van een ontvanger, hadden
deze zelf gebouwd via onderdelen die in speciale win-
kels te koop waren. Het waren tevens de meest fana-
tieke luisteraars en de vreugde van het zitten aan het
ontvangsttoestel steeg ten top als men er weer in ge-
slaagd was door een verbetering aan het
ontvangsttoestel meer zendstations te ontvan-
gen. De term ‘radioamateurs’ was geboren.
Onderling werden ervaringen uitgewisseld
inzake technische verbetering en mogelijk-
heden tot ontvangst van bepaalde signalen.
Daaraan vastgekoppeld werden er speciale
luisterclubs gevormd. In een speciale
jubileumpublicatie van de AVRO, uitgegeven
in 1948, werd het beschreven als ‘Dit amateu-
risme heeft een grooten stoot gegeven aan
de populariteit van den radio-omroep in Ne-
derland’. De AVRO hielp trouwens een handje

mee door het uitgeven van diverse schema’s die ge-
bruikt konden worden bij het bouwen van een eigen
ontvangsttoestel. Deze handleidingen werden met tien-
duizenden tegelijk verspreid, waarbij duidelijk werd
dat de AVRO in een behoefte voorzag.

Maar ja, het aantal luisteraars bij een privé initiatief, dat
uitgroeide tot een grote groep van gelijkvoelenden,
leidde niet alleen tot vreugde maar ook tot ongenoe-
gen, zeker bij de Nederlandse overheid. Er werden
dikke rapporten geschreven over de gedragingen van
de radio-omroep in de begintijd. Zo werd het eens als
volgt omschreven: ‘Radio is een cultureele roeping en
machtig instrument tot bespelen van de geesten van de
menschheid’. En vanuit de overheid vond men dat de
ware aard verloochend zou zijn wanneer men gefaald
had dit toen nieuwe verschijnsel radio tot een onder-
werp te maken van studie. Op die manier ontstond de
allereerste commissie, die zich bezig zou houden met
‘radiozaken’. De commissie werd naar een paar weken
ontbonden daar de voorzitter, een voormalige minister,
tot de conclusie kwam dat men niet wist waar te begin-
nen, gezien men geen goede opdracht had meegekre-
gen. Een tweede commissie, onder voorzitterschap van
minister Ruyss de Beerenbrouck, kwam wel snel tot een
aanvaardbaar advies.

Men vond dat er een nationale omroep zou moeten
komen waarin de diverse aanwezige belangen en gees-
telijke stromingen behoorlijk vertegenwoordigd zou-
den moeten worden. De commissie wilde dit graag zien
binnen één organisatie. Maar de toenmalige regering
zette het voorstel niet om in een wetsontwerp en zo
ontstonden vervolgens, naast de eerder gememoreerde
AVRO andere zogenaamde omroepen als de KRO en de
NCRV, alsmede de VARA. Hoe meer ontvangers wer-
den gekocht, dan wel zelf gebouwd, hoe meer luiste-
raars er kwamen met daaraan vastgekoppeld het aantal
leden dat zich tot een van de omroepen verbond. De
AVRO scoorde daarbij optimaal en beleefde dus een
enorme bloei in het aantal leden en kwam daarmee tot
de grootste oplage van haar verenigingsblad van dat
moment: ‘De Radiobode’.

Het grote aantal afnemers van ‘De Radiobode’ had vele
voordelen. Zo werd op 18 mei 1929 aan Minister van
der Vegte het zogenaamde AVRO petitionnement (peti-

Aanbieden van het AVRO petitionnement
op het Binnenhof in 1929



18

geven dat de radio in ons land in 1930 nog maar
enkele jaren actief werd beluisterd. Maar geluk-
kig was er enige vorm van democratie in ons
land. Andere omroepen werden ook belangrij-
ker en vroegen om meer zendtijd. Vooral de
arbeidersomroep VARA had drang naar meer zend-
tijd. De andere omroepen, die al actief waren,
deelden een zender die stond opgesteld in Huizen
waarbij de zendtijd gelijkwaardig was voor de
KRO en de NCRV. De AVRO had op de zender in
Hilversum de meeste zendtijd, de VARA echter
weinig. Maar daar zou, door een regeringsbesluit,
verandering in komen. Op 15 mei 1930 was het
Minister Reymer die officieel namens de regering
de directie van de AVRO liet weten dat de zendtijd
zou worden gehalveerd, waarbij ook de VARA
50% van de dagzendtijd kreeg toebedeeld.

Het is natuurlijk voor te stellen dat met de aan-
kondiging van het besluit er diepe verontwaardi-
ging was ontstaan bij de achterban van de AVRO
en dat er een felle reactie was te verwachten is
natuurlijk duidelijk. In het overbekende Hotel Gij-
tenbeek in Zwolle was het waar Willem Vogt een
felle protestrede zou houden die het volk tot strijd
opriep tegen het regeringsbesluit. Het zendtijd-
besluit van 15 mei 1930 moet dan ook gezien wor-
den als een politiek besluit die het land danig in
verwarring en
staat van protest
bracht. Bij de
AVRO werd zelfs
gesproken van
een dictatoriale
beslissing van
minister Reymer
(zie spotprent),
waarbij deze al-
les had nagela-
ten om te komen
tot een vreed-
zame oplossing.

Tja en hoe krijg je het volk zo ver om massaal in
protest te komen? Let wel, bij lange na stond niet
in elke huiskamer een radio-ontvangsttoestel. Men
besloot het aan te pakken door avond na avond
in tal van grote en kleinere plaatsen vergaderin-
gen te beleggen, die voor iedereen openbaar zou-
den zijn. Vogt en zijn medebestuursleden konden
op die manier het volk duidelijk maken waarom
het regeringsbesluit fel bekritiseerd moest
worden.De eerste bijeenkomst vond plaats in het
Concertgebouw in Amsterdam, maar ver voor
aanvang bleek de rij wachtenden zo lang dat snel
besloten werd ook een zaal in theater Carré erbij
te huren. En de overlevering wil dat alle zalen in
het land tot meer dan de laatste plek bezet waren
tijdens deze beinvloedingsperiode. Naast de
enorme opkomst in het land ontving de AVRO
wekenlang ook vele steunbetuigingen, die per

tie zouden we heden ten dage zeggen) overhandigd, voor-
zien van liefst 400.000 handtekeningen, waarbij de voorzitter
van de AVRO het één en ander toelichtte.

Heel duidelijk is dat 400.000 handtekeningen voor die tijd
heel erg veel waren en de luisteraar dus flink ‘opgejut’ moet
zijn om zo massaal aan een verzoek tot ondertekening te
voldoen. Haast angstig te geloven dat men, met in gedachten
de tekst van de petitie, achter de AVRO ging staan. Het lijkt
me juist de complete tekst van de toenmalige petitie te publi-
ceren en wel in het oud Nederlandsch:

‘Van allen die zijn gebruiker van een radio-ontvangsttoestel,

aangeslotenen op een radiocentrale, of behooren tot een sa-

menleving waar een radiotoestel aanwezig is’. Aan zijne

Excellentie den Minister van Waterstaat. ‘De

ondergeteekenden, allen goeden staatsburgers, zijn trotsch

op een instituut, dat op het gebied van den radio-omroep in

Nederland uit het volk zelf is opgebloeid. Dat instituut is

de Algemeene Vereeniging Radio Omroep, bekend als de

AVRO, gevestigd in Amsterdam, Keizersgracht 107. Deze

AVRO heeft zich tot ideaal gesteld, door middel van den

draadlozen omroep uitzendingen te bewerkstelligen in woord

en klank, van beschavenden, verstrooienden en leerenden

aard, zonder voorkeur van eenige godsdienstige of politieke

richting. Zij verzekeren de regering, dat zij zóó met den

cultureelen arbied van de AVRO zijn ingenomen, en deze

als een zóó groot geestelijk bezit beschouwen, dat zij daar-

aan het recht ontleenen te verlangen, dat de pogingen van

anderen tot verkrijgen van haar zendtijd – die een historisch

verworven bezit van de AVRO is, zullen worden afgewe-

zen’. Zij willen, dat integendeel aan de AVRO verdere gele-

genheid wordt gegeven, om zich te ontplooien, waartoe noodig

is een zendtijd van een volle week, op een eigen zender op de

beste omroepgolf.’

In simpele woorden had dus gewoon een groot spandoek
kunnen worden gemaakt en ophangen worden op het Bin-
nenhof met daarop de tekst: Alle zendtijd naar de AVRO.
Eigenlijk was er dus sprake van een ‘wij wel en zij niet’
situatie, waarbij men dacht de enige juiste omroepvereniging
te zijn. Vooral de opmerking dat men haar zendtijd historisch
had verworven, wekt veel verbazing op mede gelet het ge-

AVRO demonstratie in Den Haag, 1930
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post werden toegestuurd. Ook oproepen voor gelde-
lijke bijdragen, immers de bijeenkomsten kosten veel
geld, werden door de luisteraars gehonoreerd, gezien
er grote bedragen bij de AVRO binnenkwamen. De
oproepen gingen eruit op de vergaderingen en via de
zendtijd onder het motto: ‘Zendtijd gehalveerd, bijdrage
verdubbeld.’

Hoewel het verloop van de actie in vergelijking met de
actie voor behoud van Veronica in tijdsduur niet te
vergelijken is, riep ook de AVRO haar leden op massaal
naar Den Haag te gaan. Dit gebeurde echter pas vier
maanden na het regeringsbesluit. In het geval van de
demonstratie van de AVRO werd gekozen voor een
startplaats op het Houtrust terrein in Den Haag. Uit de
verslaggeving in de diverse kranten uit die tijd was op
te maken dat op de mooie zomerdag reeds in de vroege
ochtend te merken was, op de toegangswegen naar
Den Haag, dat er iets speciaals die dag aan de hand was.
Tegen de middag was zelfs al het verkeer rond de buiten-
wegen vastgelopen en kon de binnenstad slechts traag
de eindeloze rijen auto’s, autobussen, motoren met zij-
spannen en fietsen verwerken. Het moet dan ook een
overweldigende blik zijn geweest voor diegene die toe-
gang hadden op het sprekerspodium. De kranten schre-
ven in september 1930, gelijk aan april 1973, over een
massa mensen met een geschat aantal van 150.000.

Ook werd er gemeld dat Nederland getuige was ge-
weest van een betoging waarbij de menigte bijeen was
gestroomd op een zeer ordelijke wijze en waaruit ook
duidelijk de demonstratie de Nederlandse geschiedenis
in zou gaan als een die niet in de categorie beroeps-
demonstraties viel. Ook waren de demonstranten niet
tezamen gestroomd om te demonstreren voor de ver-
wezenlijking van een politieke keuze dan wel één of
meerdere maatschappelijke eisen. Ze waren alleen maar
naar den Haag gekomen om pal achter de leiding van
de AVRO te staan en zich te laten horen tegen het
regeringsbesluit tot halvering van de hen zo dierbare
zendtijd.

In een verslag vanuit de AVRO zelf is terug te lezen dat
de omroep een enorme krachtige plaats innam in de
harten van de luisteraars. En over de redevoeringen,
gehouden in Den Haag, schreef men dat deze een ge-
matigd karakter hadden en zeker niet opriepen tot ver-

zet. Zij spraken van afkeuring en teleurstelling inzake
het genomen regeringsbesluit en stelden alles in het
werk te stellen het zendtijdbesluit ongedaan te krijgen.
Men dacht echter niet meer alleen aan teruggave van
de verloren zendtijd maar mildere oplossingen, waarbij
andere omroepen minder in de weg zouden worden
gezeten. Er zouden door de regering middelen moeten
worden vrijgemaakt door met behulp van nieuw aan
te schaffen zenders meer mogelijkheden tot zenduren
te creëren. Helaas zat anno 1930 deze uitbreiding er
nog niet in gezien aan Nederland slechts twee golfleng-
ten waren toegewezen, die dus beiden vanuit Huizen
en Hilversum al werden gebruikt. Enkele jaren later
werd, middels de ontwikkelende techniek, meer moge-
lijk en werd vanuit de overheid de NOZEMA opge-
richt. De strijd om meer zendtijd door diverse omroe-
pen binnen het publieke bestel is dus een strijd van aller
tijden geweest.

Gebruikte bronnen:
1923 AVRO 1948 , Amsterdam 1948
Een leven lang met radio, de belevenissen van een strijdbaar radio-man
door Vogt, Willem, Amsterdam1973.
Krantenarchief Hans Knot 1973
Gebruikte foto’s:
Collectie Paul Snoek en Archief Freewave Media Magazine.

HANS KNOT

Het bezoeken van een antiquariaat, waarvan er velen
terug te vinden zijn in de stad Groningen, is één van de
geliefde momenten om de spaarzame vrije tijd door te
brengen. Ik poog dan ook minimaal vier keer per jaar
een middag te besteden aan het bezoeken van de in
Groningen gevestigde zaken. Zo ook afgelopen vrijdag-
middag. In de Folkingestraat, een straat die u bij een
bezoek aan de Martinistad Groningen beslist moet aan-
doen, is sinds een tweetal jaren een alleraardigste win-
kel, genaamd ‘Albert Hoogeveen’, waarbij er een aan-
gename mix van grote kennis en sfeer, het bezoek-
plezier verdubbelt. Op een overzichtelijke manier zijn
tal van onderwerpen in de winkel opgesteld en zo te
ontginnen.

Meer dan radio

Als u denkt dat ik daar alleen kwam om te kijken of er
boeken zijn over het zo geliefde onderwerp ‘radio’ dan
moet ik u teleurstellen. Want er is ook aandacht voor
een aantal andere onderwerpen dat mijn grote inte-
resse heeft. Het verzamelen van geïllustreerde kinder-
boeken van voor 1960 bijvoorbeeld, of alles wat met
spoorwegen of trams te maken heeft. Maar ook de
scheepvaart, vooral die langs de kusten van Europa,
interesseert me met grote mate. Diverse fantastische
boeken zijn er in de loop van de afgelopen decennia
uitgegeven door Uitgeverij De Alk BV, uit Alkmaar.
Velen heb ik direct, nadat ze uitkwamen, gekocht en
anderen liet ik eerst liggen.

Het ‘woonkamerachtige’ interieur van een vroege AVRO studio
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Zeevisserij

Eén van de boeken die
ik deze keer uit één van
de vele kasten trok
brengt een portret van
80 jaar zeevisserij. Het
betreft de in 1988 uit-
gegeven ‘Van Zijtrawler
naar Hektrawler’ waarin
door auteur Arie van
der Veer de geschiede-
nis wordt beschreven
van de zeevisserij in het
algemeen, maar ook
die van de diverse re-
derijen, gescheiden per

vissersplaats. Zo komen tal van bekende havens voor-
bij als IJmuiden, Scheveningen, Katwijk aan Zee en
Vlaardingen. Al vrij snel dook ik in de index van de
talrijke foto’s in het boek en dacht ‘Kassa’, weer een
raakpunt.

Kan niet missen

In de meeste boeken van Uitgeverij De Alk, die over de
scheepvaart gaan, vind ik telkens weer raakpunten
met de zeezenders van weleer. Ook deze keer zie ik in
ieder geval één voormalig zendschip terug. Ik heb het
boek nog maar net in huis, dus wie weet volgt er meer.
Dat enige voormalige zendschip is in 1957 afgebouwd
in het plaatsje Landsmeer en wel bij Scheepswerf ‘De
Dollard’, dat destijds in eigendom was van P. Doornbos.
De bouw van het toekomstige visserijschip was der-
mate gevorderd dat het op 21 april 1956 te water werd
gelaten. Bijna twee maanden later, op 20 juni 1956,
arriveerde de Emma IJmuiden 15 in de havenplaats
IJmuiden, om aldaar te worden afgebouwd. Op 21 ja-
nuari 1957 ging het schip voor het eerst ‘ter visserij’,
zoals het zo mooi wordt vermeld.

Diverse taken

Maar de visserij was niet het enige dat de Emma IJmuiden
15 in de daarop volgende jaren tot taak had. Het 403
BRT schip werd bijvoorbeeld in de periode tussen april
en november 1964 gecharterd door een niet bij name
genoemde oliemaatschappij. In het jaar 1965 ging het
schip weer de visserij in om in het jaar 1967 omgedoopt
te worden in de ‘Zeeland Katwijk 122’. Het kwam daar-
bij in handen van ‘Ouwehand’s Rederij en Vis-
verwerking’. In het jaar 1970 werd het schip uit de
vaart genomen om vervol-
gens twee jaar ‘stil’ te lig-
gen. In 1972 werd besloten
het schip voor de sloop te
verkopen en zo werd het
voor een sloopprijs ver-
kocht aan Steph Willemse,
die het omdoopte tot MV
Condor. Doel was het bren-
gen van een eigen radio-
zendschip met de gelijklui-
dende naam ‘Radio Condor’.

MV Emma

Idealistisch

Steph Willemse dacht – samen met anderen – een idea-
listisch radiostation vanaf internationale wateren te kun-
nen starten. Eén van de doelen was een schip aan te
schaffen en dus bezocht hij allerlei havenplaatsen om te
kijken welke schepen te koop of te huur waren. Jaren
geleden sprak Steph Willemse over het doel van zijn
radiostation: ‘Diverse mensen, die ik sprak, waren zeer
te spreken over datgene wat Capital Radio had ge-
bracht en men was van mening dat een dergelijk sta-
tion zondermeer succesvol zou kunnen zijn. Ik ben
toen gaan begrijpen dat er in die richting bepaalde
behoeften bestonden en aan die behoeften hebben we
later gedacht bij de opbouw van onze programme-
ring.”

Elfrich

Voor de aanschaf van een schip kwam Steph Willemse
op het juiste moment op de juiste plek de juiste man
tegen: “Goed, toen ik naar een geschikt schip zocht,
stuitte ik op de Haarlemse berger, Gerrit Elfrich, die
uitstekend werk heeft verricht en zich erg goed voor
ons project heeft ingezet. Hij zorgde er voor dat we de
Emma voor een prikje konden kopen. Toen het schip
eenmaal in IJmuiden lag moest hij zich helaas terugtrek-
ken daar hij de opdracht kreeg voor de berging van
een enorm groot schip uit China. Het bergen van het
schip, de Wang Chung, werd helaas een enorme mis-
lukking en ik had liever gehad dat hij zich langer met
ons project had bemoeid.”

Vies en verlaten

Er moest heel veel werk verricht worden. Willemse:
“Het schip dat we kochten zag er verschrikkelijk uit,
het was net een uitgeleefde tobbe waar zwervers de
laatste maanden hun onderdak hadden gevonden. Het
was ontzettend vies en er zat geen ruit meer in. Gedu-
rende een periode van 9 maanden hebben we er met 10
man aan gewerkt om het weer enigszins leefbaar en
vooral bruikbaar te maken. Nadat het schip weer enigs-
zins schoon was hebben we er gedeeltelijk een elektri-
sche leiding in aangebracht. De oude leidingen waren
allemaal doorgesneden en bovendien ontbrak het sani-
taire gedeelte. Toen kwam het erop aan om het uit te
rusten tot zendschip. We hadden niet, zoals met andere
zeezenderprojekten, een half miljoen gulden voor han-
den en moesten het dus doen met weinig geld. We
hebben op een bepaald moment de zenders van de
King David (Capital Radio), die toen in Heerwaarden
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lag, opgekocht. Het betrof hier zowel de 10 als 1 kW zender. De 10 kW
zender was een half leeg geroofde kast waarvan we besloten deze alleen
te gebruiken als linear-trap.”

Olthof om de hoek

Er zijn destijds vele verhalen geweest over het al dan niet in de ether te
zijn geweest van Radio Condor. Rob Olthof was erbij toen de zender
werd aangezet en meteen de boel met een grote ‘boem’ eruit klapte. Zelfs
de meest fervente radiofreak heeft nooit testuitzendingen van Radio Con-
dor ontvangen, maar Willemse hield vol dat men in de ether is geweest:
“1 kW hadden we zelfs niet nodig want met de 500 Watt zender, die we
met Condor gebruikten, hebben we zelfs ontvangstberichten ontvangen
vanuit Engeland en Scandinavië. Al met al zijn we een paar weken lang in
de ether geweest maar wel met enorm veel pech, daar alles tegen zat. De
eerste keer dat we buiten lagen hebben we de zender na een dag of tien
aan de praat gekregen.”

FM uitzendingen

Op 9 augustus 1973 maakte de organisatie bekend dat men in de toe-
komst ook wilde gaan uitzenden via de FM op de 98 MHz. In eerste
instantie zou men een T-antenne maken, zoals ook door Radio Veronica
werd gebruikt, en later kwam men met bet idee een zendmast te bouwen,
zoals ook op de MV Mi Amigo stond. Toen werd ook bekend gemaakt dat
Willemse niet alleen televisiehandelaar was, maar in de 60’er jaren had
gespeeld in de Oscar Benton Groep en radiotechnicus was geweest aan
boord van Capital Radio. Dat niet alle informatie van de kant van Willemse
juist was bewijst ´Nederpop´, een encyclopedie waarin alle bezettingen
zijn genoemd van de Nederlandse popgroepen tussen 1960 en 1985. Bij
Oscar Benton wordt onder de namen van de leden van de groep geen
Step Willemse terug gevonden.

Simpel anker

Pessimisten hadden het al aangekondigd dat een schip zonder motor en
voorzien van een rijnanker, zoals het met de ´Condor´ het geval was, het
niet lang zou kunnen uithouden op de Noordzee. Men kreeg gelijk, want
op 11 augustus 1973 was het al raak. Tijdens een harde wind sloeg bet
schip van haar, voor de Noordzee eenvoudige, anker en moest het de
haven van IJmuiden worden binnengesleept. De boot was gaan krabben
en nadat de technici de zendinstallatie onklaar hadden gemaakt werd
besloten de Condor binnen te halen. Het vreemde aan de daarop vol-
gende situatie was dat men het schip had binnen gesleept en afgemeerd
in het Buiten Spuitkanaal, zonder de Rijkspolitie ter Water of de Velsense

Gemeentepolitie op de hoogte te stel-
len van de reden van de afmering.
Willemse bleef overdrijven: “Toen we
van het anker sloegen hebben we
een dag of vijf op de Noordzee rond
gezworven en zijn we vervolgens met
de Condor naar de haven van
IJmuiden gevaren, terwijl we de zen-
der gewoon lieten aanstaan. Van die
uitzending hebben we zelfs ontvangst-
rapporten ontvangen.”

Fietje

Ook had Steph een woordvoerster,
Fietje van Donselaar, waarmee hij des-
tijds samenwoonde. Zij stelde: “ Op
bet schip zagen ze de pier van
IJmuiden dichterbij komen en op een
gegeven moment heeft meneer
Willemse, die op dat moment aan
boord zat, om hulp gevraagd. Later
is hij met de tender naar IJmuiden
gegaan om een sleepboot te halen.
Door twee sleepboten zijn we later
naar de haven gesleept. Toen zaten
we tussen twee vuren in, want de
havendienst zag ons begrijpelijker-
wijs het liefst snel weer vertrekken.
Aan de andere kant hadden wij geen
geld om een nieuw anker te betalen.
Nadien hebben we geld geleend om
er een te kopen, hetgeen ons wel
weer op een nieuwe schuld van
f1500,— kwam te staan.” Vooral de-
cennia later leek het erop dat Willemse
– die helaas op te jonge leeftijd kwam
te overlijden - een grote aard van
fantasie had: “We zijn er trouwens



later, via politie-
onderzoek, achter
gekomen dat er
sabotage is ge-
pleegd aan het an-
ker. De anker-
ketting bleek van
de buitenkant ge-
kapt te zijn, het-
geen later nog

eens zou worden geprobeerd. Toen we
de haven van IJmuiden binnen liepen
hebben we bepaalde onderdelen in het
water gegooid om deze niet in de han-
den van de PTT te laten vallen. Ook zijn
bepaalde zaken ‘gestald’ bij een mede-
werkster. Deze dacht ze weer te moeten
uitlenen aan kennissen, die ook dachten
iets te kunnen beginnen. Toen ze van
ons hoorden dat de spullen weer terug
moesten, hebben ze deze gebracht. Al-
leen waren de spullen deskundig omge-
bouwd tot bet fabrikaat ‘onbruikbaar’.”

Sabotage

Eigenlijk wilde hij over de ankerbreuk
niet verder ingaan op het politie-
onderzoek. Wel wilde hij nog iets kwijt
over benadering door een andere orga-
nisatie: “Door bepaalde lieden zijn we,
nadat we voor anker waren gegaan, ge-
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vraagd om een eindje verderop te gaan liggen. We begrepen eerst
niet waarom het ging en een paar dagen later werden we zelfs ge-
vraagd om een oogje dicht te doen als bepaalde schepen in de omge-
ving van onze ‘Condor’ voor anker zouden gaan. Men bood ons hier
zelfs veel geld voor. Later bleek het een aanvoerroute van hasjplakken
te zijn. Gezien we niet ingingen op de verschillende verzoeken om
elders voor anker te gaan, hebben ze ons, denk ik, op een geweldda-
dige manier getroffen. Natuurlijk was het simpeler geweest op dat
moment het geld aan te nemen en een sleepboot te huren om de
Condor naar elders te slepen maar we wisten geen van allen dat de
sabotage zou gaan plaats vinden en waarom het precies ging.”

Veel aanvragen

Toen er destijds in 1973 via de diverse dagbladen steeds meer verhalen
verschenen rond het nieuwe zeezenderproject kreeg men allerlei aan-
vragen van diverse groeperingen die zendtijd wensten te huren. Zo
reageerde bijvoorbeeld The United Family, Verening voor Vrijwillige
Euthanasie, en de Vereniging van Goedwillende Automobilisten. Steph:
“We zouden zoveel mogelijk non-stop muziek gaan draaien, zonder
reclamespots, hetgeen deze organisaties wel zagen zitten voor het
verspreiden van hun boodschap. We hadden echter nog geen prij-
zen voor het verhuren van zendtijd daar we eerst zouden afwachten
hoe eventuele testuitzendingen zouden verlopen. Helaas is het project
nooit goed uit de kinderschoenen gekomen. Wel kan ik stellen dat
Fiet van Donselaar heel veel werk in die periode heeft verzet, waar ik
haar nog steeds erg dankbaar voor ben.” Nadat op de 10e augustus
1973 de MV Condor de haven was binnengesleept bleef het geruime
tijd stil. Reden was ondermeer de slechte financiële toestand binnen de
organisatie. Ook ging er organisatorisch het één en ander scheef.

Haarlems Dagblad

Pas op de 13e september verscheen er weer een artikel in het Haarlems
Dagblad. “Het radioschip ‘Condor’ zal de haven van IJmuiden uit-
gesleept worden om naar een sloopbedrijf te worden gebracht. Sinds
de dag dat het schip van haar anker sloeg bleven de problemen voor
de aspirant-radiopiraat zich opstapelen. Allereerst betekende het terug-
slepen vanaf zee een
enorme financiële tegenslag.
Daarna verbood de
scheepvaartinspectie de ei-
genaar opnieuw met de
voormalige trawler uit te
varen omdat de scheepspa-
pieren niet in orde waren.
De havenautoriteiten van
IJmuiden maakten echt dui-
delijk dat het schip niet lan-
ger in het Buiten Spuitkanaal
kon blijven liggen. Volgens
Willemse zou het meer dan
een jaar duren alvorens
men via een notaris aan be-
nodigde scheepsbrieven
kon komen: “Zo lang kun-
nen we echt niet wachten.
Als gevolg hiervan zijn we
wel genoodzaakt het schip
aan een sloper te verkopen.”

Zeebrugge

Enige weken later ver-
klaarde de eigenaar een
contract te hebben met een
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B e l g i s c h -
P a n a m e s e
o n d e r n e -
ming, die
het schip in
eerste in-
stantie naar
Zeebrugge
zou slepen
en vervol-
gens naar
Bilbao in
Spanje. Hij
zei wel dat er
nog ge-
poogd zou
worden een
a n d e r e
wending te
geven aan
de verkoop,

maar dat in eerste instantie wel diende te worden over-
gegaan tot verkoop. Een sleepcontract naar een sloperij
was namelijk de enige mogelijkheid het schip buiten-
gaats te krijgen. Voor de eerste keer, zonder toestem-
ming, naar buiten laten slepen van de ‘Condor’ was
inmiddels proces verbaal opgemaakt en door een ver-
tegenwoordiger van Justitie in Haarlem aan Willemse
overgedragen. En wat zei Steph? “Ik begrijp hier wer-
kelijk niets van en zie geen reden me te laten
verbaliseren. Allereerst is de Condor niet op eigen kracht
naar buiten gevaren, maar is het schip erheen gesleept.
Je hoeft dan zelfs geen kapiteinspapieren te hebben
omdat in zo’n geval eenmaal geen gezagsvoerder aan
boord van een schip hoeft te zijn. In feite was ik dus
een soort ‘runner’ op de Condor, toen het schip naar
buiten werd gesleept.”

Zandvoort

Iedereen binnen de vrije radiowereld had de hoop tot
de komst van nog een zeezender al opgegeven toen
op 25 september 1973 plotseling de Condor toch weer
voor anker ging ter hoogte van Zandvoort. Men liet
het schip er heen slepen en toonde voordien aan de
havenautoriteiten een sloopopdracht met als bestem-
ming de haven van Dordrecht. Dit was voor de auto-
riteiten voldoende om de sleepboot, met als sleep de
Condor, toestemming te geven de haven van IJmuiden
te verlaten. Eenmaal buitengaats liet Willemse het sloop-
contract voor wat het was. Op volle zee kocht hij zijn
praam weer terug en liet hij een nieuw, zwaarder, an-
ker neer op de plek waar de ‘Condor’ reeds eerder
verankerd lag. Andermaal verklaarde hij dat het sta-
tion binnen tien dagen van start zou gaan met test-
uitzendingen via de 270 meter. De kosten van de sleep-
boot, de Pirahna Famagusta, werden betaald door de
eigenaar van een keten van bars en restaurants in
Haarlem. Wlllemse had zelf het anker, dat volgens hem
windkracht 12 kon verdragen, gefinancierd en zei niet
bang te zijn dat hij problemen zou krijgen met de auto-
riteiten daar de annulering van het sloopcontract vol-
ledig legaal was gebeurd. Tevens kondigde hij ander-

maal aan dat er nu ook een FM zender aan boord was
maar dat deze incompleet was gezien anders de douane
het schip nooit zou hebben laten gaan. Men had ook
illegaal de haven kunnen verlaten maar daar had hij,
ondanks vijf aanbiedingen, niets voor gevoeld. Nog
voordat een enkel signaal de ether was ingegaan, hoe-
wel men dit zelf altijd zal blijven ontkennen, was het
einde voor Radio Condor gekomen. Geldgebrek en
veel pech brachten ten einde aan de plannen. Het schip
werd later verkocht aan Adriaan van Landschoot, die
zijn Radio Atlantis een herstart vanaf het schip gunde.

De grote vraag?

Terugkomend op het be-
gin van het verhaal inzake
het bezoek aan de antiqua-
riaten in Groningen kan ik
me zo voorstellen dat u zich
afvraagt of ik dan ook een
historisch kinderboek heb
gescoord. Ik zal het met u
delen want de betreffende
middag liep ik tegen een
boek aan dat geen jaartal
bevat maar waarvan ik kan
melden dat het in het jaar
1937 uitkwam bij Uitgeverij H Meulenhof in Amsterdam.
Het heet ‘De familie Van Dam voor de radio’ geschreven
door Frank van Duin. Ik heb inmiddels Rob van Dam,
u allen bekend als Marc Jacobs, geschreven met de
vraag of de radio inderdaad al zo vroeg binnen de
familie een hoofdrol speelde.

HANS KNOT

Zes jaar nadat ik het lange verhaal over de Nederlands-
talige uitzendingen van Radio Luxembourg, drie jaren
uit de verloren geschiedenis van Radio Luxembourg
(1960-1962), wereldkundig had gemaakt via
www.soundscapes.info , kreeg ik andermaal één van
de vele reacties op dit verhaal. Ik schreef destijds al dat
ik blij was dat ik zelf gelukkig wel genoeg had bewaard
uit die vroege dagen, maar dat er van archivering van-
uit de organisatie van Radio Luxembourg totaal geen
sprake was. Datgene ikzelf had is inmiddels ter beschik-
king gekomen van het archief van de gezamenlijke
omroepen in Hilversum. De Nederlandstalige organisa-
tie van Radio Luxembourg was in de jaren vijftig en
zestig van de vorige eeuw zowel actief vanuit Amster-
dam, Brussel en de hoofdstad van Luxemburg. De in-
ternationale afdeling had ook studio’s aan de
Hertfordstreet in de wijk Mayfair in Londen.

De vraag die deze keer voorbij kwam, is de afgelopen
jaren dermate vaak gesteld dat ik gemeend heb er een
informatief stukje over te kunnen schrijven, gekop-
peld aan mijn eigen beleving van ‘De Hitparade’. Vele
van de voormalige luisteraars van de Nederlandstalige,
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of moeten we ‘Vlaamstalige’ uitzendingen van Radio
Luxembourg zeggen, denken dat op de één of andere
manier gedacht is aan overleving van de geschiedenis
van de hitl ijsten, dan wel hitl ijstjes van Radio
Luxembourg. Ikzelf kan me niet herinneren dat in de
publicaties van de Vriendenclub van ‘het station van de
sterren’ er ooit een afdruk gestaan heeft van een hitlijst.
Bovendien had ikzelf in die tijd, de vroege jaren zestig,
nog niet de drift om de wekelijkse hitlijstjes te beluiste-
ren en daarbij zelf een lijstje te maken. Daar kwam in
1965 verandering in toen een ander radiostation,
Veronica, de Top 40 ging uitzenden, gekoppeld aan de
uitgave van een gedrukt exemplaar van dezelfde hitlijst.

In Nederland was er van een vaste reguliere publicatie
van een hitlijst sprake vanaf week twee in het jaar 1965,
toen het eerste, gedrukte exemplaar van de Veronica
Top 40 verscheen. Wees nu eens eerlijk, hoe snel wist je
– niet veel later - de weg te vinden naar je lokale platen-
zaak voor een exemplaar van de gedrukte versie? Ik-
zelf was iedere donderdag redelijk snel in het bezit van
de Top 40 daar ik van eigenaren van de twee zaken,
waar ik destijds redelijk vaak frequenteerde, wist wan-
neer de postbode langs kwam met het pakket te ver-
spreiden exemplaren ‘van de enige echte’. En boven-
dien was ik iedere donderdagmiddag al om 12 uur vrij
van de Middelbare School om mijn huiswerk optimaal
te kunnen maken. Dat betekende in ieder geval iets
anders dan voor de gemiddelde scholier, namelijk ‘Op
de fiets naar de binnenstad van Groningen.’

U vraagt om een nadere verklaring? Wel het waren
twee zaken in de stad Groningen, waarbij menig ‘Stadjer’,
zoals we onszelf noemen, niet omheen kon als het ging
om het kopen van vinyl in die tijd. Even denken, 1965,
wat was de prijs van een single? Ik denk dat rond die
tijd er f 3,95 voor werd betaald. The Motions en het
nummer ‘Wasted Words’ werd door mij als single aan-
geschaft bij Muziekhuis Hemmes, later steevast Roel Hem-
mes genoemd. Maar 1965 was nog zijn vader de leider
in de zaak, hoornen bril, stijf in het donkere pak, en op

elke gekochte
single, EP of
LP, standaard
een kleine
donke r r ode
sticker met
daarop de
tekst ‘Muziek-
huis Hemmes’.
Immers was
het een must
om te zien
waar de plaat
was aange-
kocht. Vaste
directe con-
current in het
G r o n i n g s e
was Muziek-
huis Vink aan
de Heere-

straat. Ook daar een strenguitziende ‘Vader’ die zijn, in
dit geval zonen, het vak later aanleerde. Idem dito een
sticker op de vinyl aankoop. Bart en Maarten runnen
inmiddels al decennialang de Muziek Speciaal Zaak.

Toch kan ik niet om een derde zaak heen die zich niet
veel later aanbood, genaamd ‘Muziekhuis Boverhof’.
De zaak handelde in singles, speelautomaten, muziek-
boxen en tweedehands singles. Gevestigd aan het
Schuitendiep te Groningen, was het op een bepaald
moment de vaste stek met een bepaald aantal deejays
uit het regionale circuit om er wekelijks bij te praten,
voorzien van koffie door mevrouw Boverhof geser-
veerd. Uiteraard wist ze dat we allemaal nieuwe
producten zouden kopen en bovendien een greep zou-
den nemen, tegen betaling, uit de tientallen bakken met
tweedehands platen. Men had speciale contracten met
bars, cafés en discotheken, waarbij singels terugkwa-
men binnen de firma Boverhof als de vooraf afgespro-
ken draaiperiode was verlopen. Singles ingekocht op
waarde van de Veronica Top 40. Nee, dus niet de Radio
Luxembourg hitlijstjes.

Ikzelf draaide eind jaren zestig pas in een discotheek
maar vulde in de mid jaren zestig al wekelijks, in op-
dracht van de eigenaar van een kroeg in de binnen-
stad van Groningen, de bij de firma Boverhof gehuurde
jukebox. Zo kon het gebeuren dat ik ’s middags de
nieuwste singles haalde bij Boverhof, ingekocht via de
nieuwste gedrukte versie van de Veronica Top 40 (met
in 1969 ook de Tipparade op de achterkant). Rond een
uur of negen in de avond installeerde ik allereerst de
nieuwe singles (6 per week) in de jukebox van de



25

vorm terug te vinden in muziekbladen en folders, die
door de platenindustrie werden uitgegeven in de begin
jaren zestig. Zo was er het blad ‘Songwereld’ waarin
een opsomming stond van de favorieten van de deel-
nemende platenmaatschappijen onder de titel ‘Hitparade’.
In 1960 was er naast de lijst
met 15 beste songs ook
nog een lijstje met
‘kanshebbers voor de top’
terug te vinden in de twee
wekelijkse publicatie. Een
soort van vroege Tip-
parade dus. Ook was er
niet veel later het blad
‘Platennieuws’. Andermaal
een folder die door de ge-
zamenlijke platen-
maatschappijen werd ver-
spreid. De eerste drie jaar
van haar bestaan was de
tekstsamenstelling in han-
den van Hemmy
Wapperom en in 1963 werd
de pen overgenomen door
de alom bekende Skip
Voogd. Het werd genoemd
‘De tien beste tienerplaten
van de laatste tijd’. Maar of
het ging om de best in het
oor liggende song, de
meest gedraaide, of de
meest verkochte, is ons nooit duidelijk geworden.

Disney Bar in de Pelsterstraat, eigendom van Kees Dek-
ker. Ik nam de uitgespuwde exemplaren mee naar huis,
maakte mijn keuze en betaalde Boverhof een kleine
bijdrage. Maar nog steeds was er, naast de gedrukte
exemplaren van de Veronica Top 40, geen enkel spoor
van andere gedrukte hitlijsten die een rechtstreekse
relatie tot een radiostation hadden en zeker niet van die
van Radio Luxembourg, waarover de vraag van Co
Timmermans, genoemd in het begin van dit verhaal,
over ging.

Zoals bekend komt in de verhalen rondom de muziek-
geschiedenis betreffende de jaren vijftig en zestig van
de vorige eeuw ook vaak de naam van de ultieme
verzamelaar en beheerder van alles wat met de muziek
uit de periode te maken heeft, Bert Bossink, voorbij. Zo
ook deze keer want, een aantal jaren ouder dan ikzelf
ben, beleefde hij de beluistering van de Luxembourg
Hitlijsten op een andere manier. Bert Bossink was luiste-
raar van bijvoorbeeld het programma ‘Teenager Top-
per Tijd’ waarin Guus Jansen Jr. op Radio Luxembourg
de meest populairste platen behandelde. Bert: “In 1960
heb ik dit programma voor het eerst beluisterd. Ik zat
toen, hetgeen in die tijd heel gebruikelijk was, op een
kostschool en wel in Stevensbeek. We zaten, tijdens
het programma, daar met zijn allen om de radio. Nie-
mand dacht er trouwens over om de titels van de ge-
draaide songs in 1960 op te schrijven.’

Zeer recen-
telijk nam
Bert, op mijn
v e r z o e k ,
een duik in
zijn gigan-
tisch uitge-
b r e i d
m u z i e k -
archief en
kon daar-
door naar
boven halen
wanneer hij
dan wel is
b e g o n n e n
aantekenin-
gen te ma-
ken van de
titels die wer-
den voor-
gesteld in het

programma van Guus Jansen jr.. Bert: “Ik ben met het
opschrijven van gegevens begonnen in augustus 1964.
De oudste lijst, die ik op deze manier nog bewaard heb,
is die van de 30ste augustus van dat jaar. Ik was niet
alleen luisteraar van de Nederlandse service, want ook
de Engelstalige en zeker ook de Duitstalige service kon-
den me bekoren. Op de Duitstalige service van Radio
Luxembourg werd er ook een hitlijstje geprogrammeerd,
dat er uit ging onder de titel ‘Der Groszen 8’. Ook daar
maakte ik destijds mijn eigen lijstjes van.”

Natuurlijk waren er al de nodige hitlijstjes in gedrukte
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de ‘Tiener Top Tijd Top 15’ afdrukte. Het programma,
dat vanaf 1960 al in de ether was, nam in 1968 afscheid
van Guus Jansen jr. als presentator, waarbij hij werd
opgevolgd door presentator Peter Koelewijn. De lijst
heeft een week of acht voornaam in Poptelescoop af-
gedrukt gestaan, waarna het werd weggedrukt naar
een plaatsje in de binnenkant van het blad, om vervol-
gens geheel te verdwijnen. Wel werd nog jarenlang de
Top 20 van de Nederlandse Service van Radio
Luxembourg in Poptelescoop afgedrukt. Een pro-
gramma dat iedere zondagavond tussen 7 en 8 uur was
te beluisteren op de 208 meter.

Maar in de periode na 1975 was er echt geen melding
van de hitlijst van Luxembourg in gedrukte vorm terug
te vinden.En eigenlijk ook wel logisch want de eens
redelijk grote populariteit van het station was naar een
dieptepunt gezakt mede dankzij de eerdere enorme
successen van de zeezenders Radio Noordzee en Radio
Veronica. Opmerkelijk is dat het Nederlandstalige Radio
Noordzee in 1971 was opgericht vanuit het Strengholt-
concern, waarbij de eerder genoemde Guus Jansen jr
inmiddels ook werkzaam was. Maar ook beide zee-
zenders verdwenen in 1974, door de kracht van de
wetgever. De Veronica Top 40 bleef echter, doordat de
publicatie werd overgenomen door de Stichting
Veronica Top 40, een hitlijst die anno 2008 nog steeds
toonaangevend is. En zowel Bert Bossink als vele an-
dere fans van Radio Luxembourg hebben het daarna,
zover ze het hebben gedaan, moeten doen met hun
eigen geschreven exemplaar van ‘De Hitparade van
Radio Luxembourg.’

HANS KNOT

In juli 1958, dit jaar dus precies vijftig jaar geleden,
begon met het Deense Radio Mercur het fenomeen ‘Zee-
zenders’ in Europa, dat in de eerste jaren van het nieuwe
millennium in toenemende mate nostalgisch wordt her-
innerd. Niet alleen de deejays en medewerkers van de
talrijke zendschepen worden ouder. Zeker ook de luiste-
raars van destijds, die in steeds grotere schare naar de
jaarlijkse radiodagen in Erkrath, Calais en Amsterdam
komen, om met weemoed terug te denken aan de tij-
den van weleer. Men komt meer en meer in de richting
van de pensioengerechtigde leeftijd. De meeste van de
betreffende radiofans hebben inmiddels een bril, velen
bezitten gehoorapparaten. Ook lopen er de nodige met
een lichamelijke handicap rond, bezitten soms al een
kunstheup of zijn in het bezit van een hulpmiddel om
zich te kunnen verplaatsen.

Om deze en andere redenen hebben de organisatoren
van de Amsterdamse Radiodag (Hans Knot, Rob Olthof
en Martin van der Ven) reeds lange tijd over het idee
gebrainstormd, hoe men tot een goede oplossing van
deze problemen kan komen. Gedurende een langere
periode ontstonden steeds grotere plannen die nu voor

In ‘Platen Nieuws’, dat per exemplaar 20 cent kostte
maar tevens voor alle vaste klanten van de lokale platen-
zaak, waaronder de ‘Discobar V&D’, gratis was, stond
in iedere publicatie wel een opsomming van ‘Neder-
landse teenagermuziek’. Dit lijstje was meer gebaseerd
op de wekelijks uitkomende nieuwe singles, waarvan
er rond die tijd wekelijks liefst 400 verschillende in Ne-
derland op de markt werden gebracht. Een andere
categorie die in ‘Platen Nieuws’ voorkwam was de ru-
briek ‘Toppers’.

Er was nog een derde folder die bij weer een andere
groep van Platenhandelaars kon worden gehaald, het-
geen Bert Bossink ook deed. Het ging om ‘Foon’ dat je
voor niets kon ophalen. Bert andermaal: ‘Af en toe
stond in dit blaadje een lijstje afgedrukt met de op
Radio Luxemburg gedraaide platen maar er zat totaal
geen regelmaat in. Zo heb ik nog een exemplaar van
‘Foon’ van de maand november 1961, waarin zowel de
veel gedraaide platen van de Nederlandstalige als de
Engelstalige service van Radio Luxembourg zijn opge-
nomen.”

Maar er is toch nog meer terug te vinden. Als ik het
woord ‘Poptelescoop’ gebruik gaan vooral de luiste-
raars van de jaren zeventig radio scherp staan. Immers
was naast de wekelijkse ‘Veronica Top 40’ en de ge-
drukte versie van de ‘Radio Noordzee Top 50’ bij de
platenhandelaar ook de ‘Poptelescoop’ gratis af te ha-
len. Het was echt het eerste blad dat in gedrukte vorm

,
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In de zeer ruime ‘Kombuis’ zullen ook voor de oudere
mensen verteerbare maaltijden worden samengesteld
die dan in de centrale salon van de residentie gezamen-
lijk kunnen worden genuttigd. Als extraatje kan wor-
den gemeld dat ‘Mitch’ de bekende kok van de MV
Galaxy (Radio London) in de zomermaanden aanwezig
zal zijn om u het eten tot een genot te laten zijn, dat
eventueel bij behoefte ook op een serveerkar op uw
appartement of kamer gebracht kan worden.

We kunnen bekend maken dat als beschermheer radio-
veteraan Keith Skues zal functioneren. Hij zal eens per
maand zijn bekende programma ‘Pirate Radio Skues’
vanuit de glaskoepel van het bejaardenhuis presente-
ren. (Een live uitzending zal door Radio Waddenzee
worden gebracht). Ondertussen zijn de eerste con-
tracten getekend en zijn de namen van deze bewoners
bekend geworden: Graham Gill, ondermeer bekend
van RNI, Caroline en 390, zal als senior begeleider ie-
dere nieuwe bewoner ontvangen en met de regels en
gewoonten van het tehuis bekend maken. Graham zal
tevens voor de bewoners in de eetzaal regelmatig op-
treden en zijn lievelingssong (Way Back Home) bren-
gen om op die manier de stemming verder op te vijze-
len. Bob Noakes (RNI, Caroline en meer) is tot de
technische huismeester benoemd. Hij staat dag en nacht
voor u klaar (zelfs als uw geluidsrecorder vastloopt).
Rob Olthof, ‘de man met de melktas’, zal als – hoe kan
het ook anders – conciërge ter beschikking zijn. Hij zal
tegelijkertijd een winkel runnen die de naam ‘Twee
maal kopen, eenmaal betalen’ zal dragen. In de winkel
zijn vele vinylplaten, duizenden muziekcassettes en hon-
derden oude geluidsbanden in de aanbieding, alles
gevuld met opnamen van zeezenders. Alle zaterdag-
middagen vinden er speciale verkopingen plaats, waar-
bij Jana Knot-Dickscheit en Ulrike van der Ven als vlij-
tige assistentes aanwezig zullen zijn.

Als bewoner van de bejaardeninstelling heeft men vele
voordelen. In de weekenden zullen regelmatig bus-
tochten worden georganiseerd naar het zendschip Jenni
Bayton in Harlingen. Daar zal de vriendelijke Sietse
Brouwer de bezoekers rondleiden aan boord van Ra-
dio Waddenzee en Radio Seagull. In de zomermaan-
den organiseert Leen Vingerling (‘Love me tender’)
voor de huisbewoners boottochten langs de Neder-
landse kust waarbij bloemenkransen bij de anker-
plaatsen van de voormalige zendschepen en de plek
waar het REM eiland stond, geworpen kunnen wor-
den. Op zondagochtenden vinden de kerkdiensten
plaats die worden georganiseerd vanuit de Radio Ge-
meente Johan Maasbach en Radio Gemeente Toren-
vliet. In de zomermaand augustus komt bovendien
Roy Masters als gast naar de instelling om voor een
grote schare een lezing te houden (‘The Power of
Words’).

Voor vertier zorgen de huishond ‘Raffles II’ en de ka-
narie ‘Wilson II’. François Lhote vertoont de bewoners
regelmatig zijn producten via videoavonden (‘The
Offshore Radio Years’- nu in kleur, 16:9, HD TV en met
Dolby Surround). In alle ruimtes van het gebouw is
een nostalgisch zeezenderprogramma te beluisteren,

het eerst in de openbaarheid worden gebracht.

Na talrijke discussies en geheime onderhandelingen met
banken en verzekeringsmaatschappijen, die de finan-
ciële bronnen van de Stichting Media Communicatie be-
hoorlijk vergroot hebben, kan nu worden vastgesteld
dat vanaf heden wooneenheden in het Bejaarden-
complex ‘Radio Amigo’s’ gereserveerd kunnen worden.

De residentie ligt in de omgeving van een vakantieoord
tussen Scheveningen en Noordwijk aan de Nederlandse
kust. De juiste positie zal binnen enkele maanden be-
kend worden gemaakt, dit om de aanwas van aspirant
kopers en huurders in de komende tijd beter te kunnen
aansturen. Een eerste foto zal hierbij trouwens worden
gepresenteerd, waardoor mogelijke geïnteresseerden
zich een redelijke voorstelling kunnen maken hoe het
complex er van buiten uitziet.

Het bejaardenhuis voor zeezendervrienden zal voor elke
portemonnee haalbaar zijn. Luxueuze appartementen
zullen er zijn evenals onderkomens met wooncabines in
eenvoudige scheepsstijl (‘kajuiten’) voor bewoning door
maximaal twee personen. Op die manier zullen niet al-
leen de zeer financieel krachtige personen zoals Joost de
Draaijer (Willem van Kooten) Erik de Zwart (Paul de
Wit), Lex Harding of Ronan O'Rahilly als toekomstige
bewoners aangesproken kunnen worden. Ook de zee-
zenderfan met een klein budget zal er een onderkomen,
waarin hij zich prettig zal voelen en zijn hobby blijvend
kan beleven, kunnen vinden.

Het Radio
Amigo’s

Team



 ‘Waar ligt het Great Barrier Rif?’
‘Knock Deep en andere ondiepe wateren’.
‘Hoeveel asbest verhindert de eventuele sloop van
een zendschip?’
‘De constructie van een ankerketting voor gebruik
op de Atlantische Oceaan’
‘Hoeveel cement kan een schip verdragen zonder te
zinken?’
‘De hoogstmogelijke zendmast op een olietanker’.

Tenslotte zullen ook politieke thema’s aanleiding ge-
ven tot voordrachten en discussies:
Jan Sundermann: ‘Radio Nordzee International als
wegbereider van de Duitse Eenheid.’
Alan Weiner: ‘Radio New York International en de
samenzweerders van de 11e september’.
N.N.: ‘De oplossing van de oorlog in Irak via een
Amerikaanse zeezender?’
Mike Brand: ‘De Voice of Peace en de omvangrijke
vredesoplossing voor het Midden Oosten’.
Chris Edwards: ‘John F. Kennedy, George Harrison
en Radio Caroline.’
Hans Knot: ‘Het Carl Mitchell Archief en de Stasi in de
voormalige DDR.’
N.N.: ‘Radio Brod. Was het voormalige Joegoslavië
nog te redden?’
Tommy Rivers: ‘Eurosiege en de Europese Unie’.

Hans Knot zal de leiding nemen over het huisarchief
bestaande uit zowel geluidsopnamen als een groot
tekstarchief. Hij zal er ook zorg voor dragen dat de
verantwoordelijken van de Download Club speciale,
daarvoor ingerichte, ruimtes ter beschikking worden
gesteld waarin moderne technische mogelijkheden
aanwezig zullen zijn zodat de waardevolle conservering
van de oude radio-opnamen kan worden voortgezet.
Hans zal bovendien een zeezenderbibliotheek ope-
nen, waarin vooral zijn eigen boeken een centrale rol
zullen spelen, die trouwens binnenkort ook als audio
boeken verkrijgbaar zullen zijn. Hans zal regelmatige
lezingen geven (‘Uit mijn eigen boeken’) maar tevens
maandelijkse discussieavonden organiseren waarbij
internationale gasten aanwezig zullen zijn.

Veel bijzondere aandacht wordt er verwacht van zijn
lezing ‘Radio, een manier van leven’ Hans Knot zal
bovendien een tentoonstelling met het thema ‘De ar-

waarbij een ho-
rizontale pro-
grammering is
aangelegd. Keith
Hampshire doet
de ontbijtshow
gevolgd door
Tony Windsor.
Marc Jacobs is er
rond lunchtijd en
Rob Out zal de
rest van de mid-
dag vullen.
Andy Archer en
Johnny Walker
vullen de avonden, terwijl Norman Barrington de nacht
zal presenteren.

Veel wordt er verwacht van de regelmatige informatieve
avonden, die in de grote conferentieruimte zullen wor-
den gehouden. Aanwezigen zullen ondermeer op de
hoogte worden gebracht van het opnieuw opgerichte
‘Ronan O’Rahilly Fonds’, waarop ook de bewoners zich
financieel kunnen inschrijven.

De financiële veiligheid en voorzorg spelen, zoals be-
kend, een steeds meer belangrijke rol, waarbij in het
bijzonder zal worden teruggegrepen op de jarenlange
ervaringen van verschillende ex-zeezendermanagers. Zo
zal Ronan O’Rahilly persoonlijk twee maal per jaar zijn
overwegingen presenteren over het thema ‘Gierigheid
maakt weelderig, financiële veiligheid op leeftijd.’

In het algemeen zullen de bijeenkomsten zowel in de
ruime conferentiezaal als wel in de talrijke seminarruimtes
van de bejaardenresidentie zeer veel bijdragen aan de
aantrekkelijkheid voor het wonen in ‘Radio Amigos’.

Onder het beschermheerschap van de Groninger Uni-
versiteit is het modelproject ‘Zeezender Academie’ opge-
richt die studie op leeftijd ondersteunt en talrijke cursus-
sen en lezingen voor zeezender radio fanatiekelingen in
de aanbieding heeft. En er zijn zeker enkele wetenschap-
pelijke uitdagingen te verwachten. Nu al kunnen de vol-
gende thema’s vooraf bekend worden gemaakt:

Peter Moore: ‘Modern Management en het financiële suc-
ces van een radiostation in de 21ste eeuw.’
Johnnie Walker: ‘Is Frinton Flashing nog wel van deze
tijd?’
Juul Geleick: ‘Conserveren voor de eeuwigheid – ligt de
toekomst reeds achter ons?’
Douwe Dijkstra: ‘Met de REM-eiland Actie een vermogen
opbouwen – een terugblik op de jaren zestig.’
Andy Archer: ‘Het verantwoord gebruik van geest-
verruimende middelen op zee.’
Hannibal: ‘Hoe ik de Britse marine overwon.’
Graham Gill: ‘De erotiek van de zeepiraten’.
Ben Meijering: ‘Van 8 mm film naar Blu Ray-Disc’.

Ook de vakken Aardrijkskunde, Fysica en Meetkunde
zullen op de Academie niet vergeten worden. De vol-
gende thema’s zijn daarvoor al in de planning:
‘Geografie voor kleinkinderen’ met als voorbeelden:
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Jelle Boonstra zal hopelijk toezeggen mee te doen als koor-
leider (‘ We zingen onze zeezendertunes’).
Kapitein Jan Harteveld en Bob LeRoi zullen er zijn om de
mensen tussen de 60 en 80 de mogelijkheid te geven een
bootvaarbewijs te kunnen halen.
Elija van de Berg zal de cursus ‘We verven ons eigen Tony
Allan T-shirt’ leiden.
John Platt biedt tegelijk twee vrijetijdsactiviteiten aan: Jong-
geliefden duiken met hem in de zomermaanden naar de in
1980 gezonken MV Mi Amigo en in de wintermaanden kan
men een cursus ‘Modelbouw voor de Kerstmarkt’ deelnemen
(MEBO II, Mi Amigo, REM-eiland en Shivering Sands Fort).
Arie Swets zal zowel mannen als vrouwen weten te lokken
met zijn culinaire hoogstandjes (Koken voor beginners).
Jonathan Myer zal dia-avonden met speciaal uitgekozen gas-
ten uit Groot-Brittannië, presenteren. (‘Dat was ons leven op
de hoge zee’.)
Peter Chicago zal een knutselcursus leiden onder de titel ‘Hoe
bouw ik een middengolfzender van mijn iPod’.
Op maandagavonden zal Jan van Veen bij kaarslicht gedich-
ten komen voorlezen (‘Ik keek in je ogen en jij droomde
over Radio Veronica’).
En tenslotte denken we ook dat er met interesse zal worden
uitgekeken naar de door Mary Payne te geven cursus Engels
(hierbij worden tekstvoorbeelden gebruikt via fragmenten
uit het Radio London archief). De deelnemers zijn wel ver-
plicht om in de periode tussen 1 april en 30 september korte
broeken en piraten t -shirts te dragen.

Een verder hoogtepunt zal zondermeer vooral naast de goed
getrainde ook de waaghalzen onder de zeezenderfans aan-
spreken. Onder leiding van Robin Banks (Adcroft) wordt de
activiteit ‘Survival of the fittest’- 1 maand ‘Big Brother’ op Red
Sands’ gestart. Het zal live door ‘Veronica TV’ worden uitge-
zonden en de volgende prijzen liggen op de deelnemers te
wachten.
1. Een week lang te gast op Lanzarote bij Stella en Robbie
Dale
2. Een vijf dagen durende praktijkbijeenkomst ‘Wij restaure-
ren de Ross Revenge’
3. Een weekend op de LV18 in de haven van Harwich
4. Een kroegentocht in het Londense Highgate met Peter
Moore
5. Een gastprogramma op Radio Caroline via de satelliet
Nog steeds niet genoeg ontspanning te verwachten?  Johnnie
Lewis zal met zijn cursus ‘GBH thuis brouwen – we brouwen
ons eigen zeezenderbier’ wel voor een record aantal deelne-
mers zorgen.

Apropos, over
aanmelden ge-
sproken, mis-
schien bent u
ook nieuwsgie-
rig geworden
naar de moge-
lijkheden van
de nieuwe
b e j a a r d e n -
residentie ‘Radio
Amigo’s’. Stuurt u ons een e-mail, vertel ons uw persoonlijke
wensen en bestelt u tegelijk onze actuele folder.
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chieven van Freewave, Hans Knot en SMC, of-
wel wie is wie met betrekking tot copyright’ voor-
bereiden. Een hoogtepunt zal tenslotte een we-
tenschappelijk essay zijn: ‘De baard is er af – wat
is er nu nog voor de radiohistorici te onderzoe-
ken?’ Nu kan al worden bekend gemaakt dat alle
door Hans Knot georganiseerde bijeenkomsten
met de vriendelijke hulp van Herbert Visser live
door ‘100% NL’ zullen worden uitgezonden.

Het vaak harde leven aan boord van de zend-
schepen heeft bij de deejays, maar ook bij hun
fans, behoorlijk hun welzijn aangetast vooral op
psychisch gebied. Daarom heeft Dr. Martin van
der Ven zich bereid verklaard voor de psychiatri-
sche behandeling van de bewoners verantwoor-
delijk te zijn. In het kader van de Zeezender Aca-
demie heeft hij al de volgende bijeenkomsten
gepland:
‘Ontspanningstraining bij windkracht 10’.
‘Waanontwikkeling en dwangstoornissen – Grens-
gevallen op zee’ (gasten Johan Rood, Steve
Conway en Mike Barrington).
‘Loving Awareness leidt tot hogere potentie.’
Als internet expert biedt hij bovendien nog de
volgende cursussen aan:
‘Hoe schrijf ik Johnnie Walker of Lex Harding een
e-mail?’
‘Hoe laad ik de stream van Mi Amigo 192 op mijn
harde schijf?’
‘Hoeveel downloads verdragen de menselijke her-
senen, ofwel leidt de Download Club tot versla-
ving?’

Maar naast deze ernstige vraagstukken onder de
koepel van de Zeezender Academie zijn er na-
tuurlijk ook onderwerpen bespreekbaar in de
categorie ‘Sport, Spel en Spanning’ en zullen ze-
ker in de nieuwe Bejaarden Residentie aan bod
komen. Talkrijke uitstapjes, activiteiten, korte en
ook pressie bijeenkomsten zijn al vast in het pro-
gramma opgenomen.

Charlie Wolf zal een gymnastiekcursus voor radio-
bejaarden aanbieden (‘We doen het allen
staande’).

Dr. Martin van
der Ven



geïnformeerd worden over landen als de Cook Eilan-
den, Trinidad en Toboga, St. Vincent, St Lucia en
Micronesië. Zendamateurs kunnen enorm lyrisch zijn
als men met een collega in één van deze landen heeft
gewerkt. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan de di-
verse DX- uitzendingen die wereldwijd nog op de ra-
dio zijn te beluisteren.

Vier andere hoofdstukken in het boek Sender &
Frequenzen 2008 wil ik tenslotte nog noemen en wel
die over de nieuwe wereldontvangers; propaganda
via de kortegolf; de hobbypiraten die nog steeds actief
zijn in het korte golf spectrum en het hoofdstuk over
eventuele condities en dus de ontvangstmogelijkheden
in het jaar 2008. Iedere besteller van het boek krijgt
ingesloten een antwoordkaart. Na het terugsturen van
deze aan de uitgever krijgt men de komende tijd, in
januari, april en september, een aanvulling op opge-
stuurd.

Naast deze pracht publicatie Sender & Frequenzen 2008
heeft de uitgeverij VTE nog tal van andere interessante
publicaties leverbaar, waaronder het zojuist versche-
nen boek over omgevingsinvloeden op Antenne-in-
stallaties. Voor alle verdere informatie verwijs ik je naar
de internetsite van de uitgeverij in Baden Baden die te
vinden is op www.vth.de

HANS KNOT

Op internet is een filmpje terug te vinden over de begin-
dagen van de zeezenders voor de Britse kust, dus de
tijd van Radio Atlanta en Radio Caroline
www.youtube.com/watch?v=O0ql0i2HPK8

Roland Beney stuurde me het internetadres waar heel
veel foto’s te zien zijn van al het vrijwilligerswerk dat het
laatste jaar is gedaan op en aan de MV Ross Revenge in
de haven van Tillbury. www.geocities.com/

woodleyuk/index3.htm

De meest recente update van het Veronica verhaal,
zoals door Juul Geleick geschreven, vind ik persoonlijk
het beste tot nu toe. Het gaat over het jaar 1971. Ook
de vele unieke foto’s mogen er zijn. Ondermeer van
een bezoek van collega’s van RNI (MEBO II) op een
prachtige avond, zijn leuk om te ontdekken.
www.norderney.nl/historie_1971_1.html

Ingemar Lindqvist heeft een prachtige site gemaakt over
zijn radiohobby waarbij hij ondermeer aandacht be-
steed heeft aan KLIF in Dallas, de door hem bezochte
Zeezenders 20 dagen in 1978 maar ook veel aandacht
voor de Zweedse zeezender Radio Nord. Een absolute
aanrader: http://radiohistoria.jvnf.org/eng.htm

Heb je ook surftips stuur ze dan aan:

Hknot@home.nl

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

Sender &
Frequenzen 2008

Schmitz, Michael en Siebel,
Wolf

576 pagina’s geïllustreerd
Bestelnummer 413 0800
ISBN 978-3-88180-666-4

Prijs 25.90 exclusief
verzendkosten

VTH Verlag Baden Baden
Bestellen via www.vth.de of

de boekhandel

De afgelopen jaren is het voor mij altijd een feest ge-
weest om uit te zien wat er in de decembermaand aan
verrassingen in de postbus lag. Hoewel, het waren niet
alleen de verrassingen maar zeker ook de gedachte dat
andermaal een nieuwe editie van het Duitstalige hand-
boek over ‘alles over de hedendaagse radio’ onder de
titel Sender & Frequenzen 2008 spoedig ook er te vin-
den zou zijn. Dit jaar is alweer de 25ste aflevering van dit
geweldige naslagwerk op de markt gekomen. Onder
leiding van auteurs Schmitz en Siebel is een zeer des-
kundig team maandenlang bezig alle verzamelde feiten,
via diverse bronnen verkregen, dubbel te checken,
alvorens het in publicatie gaat. Er wordt uitgebreid ge-
meld over radiostations die wereldwijd in meer dan 200
landen actief zijn via de kortegolf, de lange golf, de
middengolf en via satelliet en internet. En daar zien we
meteen het verschil met de eerste uitgave van Sender &
Frequenzen die in het einde van 1982 verscheen. Het
aanbod van radio is veel en veel groter geworden met
de komst van satelliet en internet. Vooral aan de laatst-
genoemde bron hoefden we in 1982 nog niet te den-
ken.

Ook in de 2008 editie zijn weer de complete frequentie-
lijsten van radiostations in het bereik tussen 150 kHz en
de 30 MHz terug te vinden, met daarbij tevens op 14
kaarten een overzicht van de belangrijkste zender-
parken ter wereld. Belangrijk zijn ook de overzichten
van programma’s die in de diverse talen op radiosta-
tions worden uitgezonden waarbij uitzendingen in het
Duits, Engels, Frans, Spaans, Russisch en Esperanto
worden opgesomd op volgorde van de uitzendtijd. En
zoals gebruikelijk is het handboek ook ingericht om de
nieuwste snufjes op radiogebied te vermelden.

Natuurlijk ontbreekt in dit standaardboek niet een his-
torische terugblik op de afgelopen 25 jaren. Björn Quäck
heeft een speciaal hoofdstuk gewijd aan de geschiede-
nis van de kortegolf radio in voornoemde periode. In
vergelijking met de vorige uitgave 2007 zijn er zeven
nieuwe landen toegevoegd, die voorheen niet werden
genoemd als het gaat om de radiogegevens. Verre lan-
den maar hoe verder hoe beter voor echte Dx’ers,
want wees nu eerlijk de echte radioluisteraar wil ook
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mers: Veronica tv is van SBS, Veronica Radio van Sky
Radio groep.

DVD’s

Dempsey and Makepeace.

1e,2e 3e seizoen. euro 23,50
per seizoen. De Amerikaanse
speurder met zijn Britse vrou-
welijk collega!

McCloud (die cowboy in New York)
serie 1&2 euro 20,--

Twin Peaks: voor deze uiterst
spannende serie bleef enige jaren
geleden heel Nederland thuis: com-
plete box euro 72,--

2007 Offshore Radio Convention. In augustus kwa-
men de dj’s uit de zestiger jaren van alle offshore sta-
tions bijeen in Londen. W.o. natuurlijk Johnnie Walker
en Robbie Dale. SMC filmde. De verhalen die ze aan tafel
vertelden waren hilarisch! euro 8,--

Johnny Walker MP3 euro 8,--
Radio Caroline documentaire MP3 euro 8,--

TESTAMENT

VAN DE

SIXTIES

Een box van 10
cd’s met artiesten
uit die tijd + 5
DVD’s met opna-
mes uit die tijd,
waaronder inter-
nationale beelden

van ITN, VRT, BBC en de Franse INA. Je ziet beelden
van Open het Dorp van Mies Bouman, de moord op
J.F. Kennedy, The Beatles in Nederland, Rolling Stones
in het Kurhaus, John Lennon en Joko Ono in het Hilton
Hotel + unieke clips van The Cats, Thunderclap Newman,
Neil Sedaka, The Shadows, Trini Lopez, The Who, The
Byrds, Dave Berry, Cliff Richard, Beach Boys enz enz. +
een 100 pagina’s tellend boekwerk. Dit alles voor de
prijs inclusief verzendkosten van euro 90,--. Het  boek
werd geschreven door Ruud van Dulkenraad, inder-
tijd hoofdredacteur van Muziek Express. Inhoud:
Veronica, Treinramp in Harmelen, Nieuw Guinea, Open
het dorp van Mies Bouman Hippies, Beatles in Neder-
land, REM eiland, Rolling Stones in het Kurhaus,, Provo,
Brigitte Bardot, John F Kennedy, John Lennon in het
Hilton Hotel, Dorus, Stiefbeen en Zoon, Ivanhoe, Peyton
Place, Please Sir, Fugitive, De Wrekers, Toon Hermans,
Wim Kan, Wim Sonneveld, Alsmede het hele hitwezen
tussen 1960 en 1969 met vele clips.

BOEKEN

Het wel en wee van Radio 192 van
Michael Bakker euro 22,90. Een buiten-
gewoon goed geschreven boek door
Michael Bakker die de opkomst en on-
dergang van Radio 192 beschrijft! Een
aanrader!!!

Herinnert u zich deze nog?

Boek over de Veronica periode na
1974. Geschreven door Arjan
Snijders. Stuitend!!! euro 39,95
Weegt ook tenminste 2 kilo! Ook
hier lees je weer over de struggle
van Veronica: in het bestel, com-
mercieel en nu anno 2007 bestaat
in feite alleen de naam nog. Im-
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CD’s

Caroline CD-box hits 60-er jaren en hits 70 –er jaren
(beide 3 cd boxen) zijn nog beperkt leverbaar!
Prijs euro 15,--

De 100 grootste jaren 70 hits: 5 cd’s voor euro 19,-
met o.a. Santana, Cheap Trick, Donovan, Albert Ham-
mond, Redbone, Harold Malvin and the blue notes,
Tammy Wynette, Johnny Cash, Three Degrees, Byrds
eva

Veronica Never Ending Story: dubbel cd met alle
bekende tunes van Radio Veronica euro 16,50

Stonehenge, de 1e Nederlandse new age cd,
uitverkoop euro 6,--

Loving Awareness Band euro 5,--
Gedigitaliseerd met bonustracks!

Cliff Richard: 40 golden greats euro 16,-- Het beste
van euro 18,-- Cliff in the 90’s euro 10,-  Cliff in the 50’s
euro 10,-- Cliff in the 60’s euro 10,-- Cliff in the 70’s euro
10,-- Cliff in the 80’s euro 10,--

Hair, de musical euro 17,--

Rolling Stones: Aftermath UK versie euro 17,-- Sucking
the seventies euro 17,-- Out of our heads euro 17,--
Flashpoint euro 10,-- en nog vele andere cd’s

Rob de Nijs 4 cd box set euro 19,50

Johnny Cash: Walk the line 2 cd euro 15,-- The legend
euro10,-- Live euro 10,-- Solid gold collection euro 10,-

Johnny Nash: Best of euro 10,--

Stevie Wonder love songs euro 10,-- greatest hits 1
euro 10,-- greatest hits 2 euro 10,--

Amen Corner very best euro 10,--

Spencer Davis gold euro 10,-- Spencer Davis live in
Manchester DVD euro 17,--

Lulu: to Sir with love euro 10,-- The gold collection
euro 10,--

Troggs gr hits euro 10,-- Live and wild DVD euro 18,-

The Monkees best of euro 12,--

Nancy Sinatra euro 10,--
(These boots are made for walking)
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The Shadows: gr hits euro 10,-- Complete singles A
and B sides euro 18,--

Johnny Otis rock and roll hitparade euro 18,--The
greatest euro 18,--

Led Zeppelin: no 1. 2. 3 Per CD euro 10,-- Houses
of the Holy euro 10,--

When Pirates Ruled

The Waves

DIT BOEK, IMPORT UIT
ENGELAND, KOST euro
29,--. STAAT VOL MET
SCHITTERENDE FOTO’S
EN IS INCLUSIEF HET
BOEK TO BE A PIRATE
KING (DAT GING OVER
CAPITAL RADIO VANAF
DE KING DAVID EN
RNI)

Het gedrukte exem-

plaar, het boek met

alle hitparades van

Veronica - nog steeds
verkrijgbaar voor
euro 59,95.

Tenslotte… houdt u van
voetbal? Speciaal voor de
voetbal fan een t-shirt met
opschrift “AANVALLUH” als-
mede een zeer spannende dame
op het shirt. Nu verkrijgbaar voor euro 6,50, maten
L,  XL en XXL.

Bent u al donateur van smc voor euro 7,--?
Donateurs hebben gratis toegang tot de radiodag.

Radiodag is op 8 november 2008 in Amster-

dam. Donateurs hebben gratis toegang; de beta-

ling dient wel uiterlijk 31 juni a.s. in ons bezit

te zijn.

Wij hebben ruim 55 dvd’s met zeezendervideo’s. Ze
kosten euro 8,-- per stuk, Tevens nog mp3’s van
praktisch alle zeezenders. Die kosten euro 4,50 per
stuk. Stuur ons een e-mail of bel ons na 18.00 uur.


