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Beste lezers,

Niemand van de Freewavemedewerkers van het eerste

uur zal er destijds aan gedacht hebben dat het blad

anno 2008 nog steeds zou bestaan. Toch is dat nu het

geval. Om hierbij stil te staan heeft dit nummer een

afwijkende inhoud. Hans Knot blikt  terug op de 12

maanden na het verschijnen van de allereerste Freewave.

Zodoende wordt in een extra lange aflevering van de

reeks “Muziek-, media- en andere herinneringen” dit-

maal de periode 1978/1979 belicht.

Hoewel ik weet dat er een aantal leden al trouw vanaf

Freewave nummer 1 is geabonneerd, moet ik tot mijn

schande bekennen dat ik pas later toetrad tot de

“Freewaveclub”. Verzachtende omstandigheid is dat ik

niet bewust was van het bestaan van het blad. Tegen-

woordig is zoiets met nieuwsgroepen, forums en inter-

net ondenkbaar. Maar destijds had je dat allemaal nog

niet. Wel kocht ik in de jaren ‘80 via Interdisc verzend-

dienst een lp met naar bleek op de achterzijde van de

hoes enkele adressen van zeezenderorganisaties. Een

sleutel voor de kennismaking met Freewave en ook

Caroline Radio Nieuws. Daarna maakte ik kennis met

andere bladen als FRM, Monitor, Pirate Radio News,

RadioVisie en Offshore Echo’s Magazine. Naast  laatst-

genoemde blad is alleen Freewave nog over en zal

hopelijk nog jarenlang blijven bestaan.

O, ja: de titel van de bewuste lp? ‘Zeezenders 78-79’. En

daarmee zijn we meteen weer terug bij de periode waar-

over deze Freewave gaat.

Veel leesplezier!

Jan van Heeren



Het iis een tijdje geleden dat we een aflevering in deze

serie voorbij zagen komen en ook nooit eerder zijn we

met de herinneringen aangeland in de periode eind

jaren zeventig en begin jaren tachtig. Meestal bleven

we hangen in de jaren zestig, immers daar viel genoeg

over te vertellen. Maar er is toch wel een bijzondere

reden dat we dit keer deze voornoemde periode belich-

ten. Het is namelijk dertig jaar geleden dat de eerste

keer de IBM typemachine werd gebruikt in Huize Knot

voor het uittikken van de teksten voor het allereerste

Freewave Media Magazine. Een aantal weken op voor-

hand werden de diverse teksten per onderwerp op

aparte A4’s getypt en vervolgens in een enveloppe ver-

stuurd naar de Grote Belt in Amstelveen, alwaar Ton

van Draanen woonachtig was. Hij was het die me een

klein jaar eerder had overgehaald maar eens mee te

gaan denken over de invulling van een tijdschrift waar

hij op dat moment aan verbonden was, de Freeway.

Ton leerde ik kennen in 1973 toen hij bezig was met de

voorbereiding van zijn eerste prachtige zes uur du-

rende documentaire over de zeezenders. Ik leverde

hem de nodige opnamen en bovendien werd het voor

hem mogelijk de documentaire via The Pirate Radio

News, waar ik op dat moment hoofdredacteur was, aan

de man te bren-

gen. Tussen Ton

en mij ontstond

een band en we

hadden regelmatig

contact. Ik stopte

in 1976 met de

Pirate Radio News

(PRN) en wilde ei-

genlijk een tijdje

rust nemen en dus

ook afstand van

het ‘schrijven’

over radio.

RadioVisie, toen

nog Baffle ge-

noemd, trok ei-

genlijk tegelijker-

tijd aan de bel met

het verzoek voor

hen te gaan schrijven in de vorm van een ‘day to day

report’. Ik ging overstag en besloot toch de weg terug

te gaan naar de hobby waar ik mijn hart aan had ver-

loren: de radio.

Freeway was ontstaan uit het brein van Ton Plekken-

pol uit Hilversum en al vrij spoedig na het eerste ver-

zoek van Ton waren we met zijn vieren in Hilversum om

te praten over de toekomst van Freeway. De vierde

persoon was Freddy Jorus uit Merksem in België. Hij

was het die vrijwel direct na de vergadering de contac-

ten legde met een drukker in zijn woonplaats en voor

de verzending van dit tijdschrift verantwoordelijk werd.

Maar na een tiental nummers meegewerkt te hebben

aan Freeway liepen we, zo dachten we toen, tegen een

muur van onbegrip op in de persoon van Ton Plekken-

pol. Hij had andere ideeën dan wij hadden en het leidde

tot de beslissing voor onszelf te gaan beginnen met een

mediatijdschrift dat zich breder dan alleen de zeezenders,

landpiraten en de ziekenomroepen zou gaan richten.

We besloten tevens een aantal relaties, radiovrienden

en familieleden te benaderen om mee te gaan werken

aan een nieuw tijdschrift dat de wereld inging in juli

1978 als Freewave, het driewekelijks Media Magazine.

Als de Freewave

de brievenbus

ingleed dan wist je

in de beginjaren

bij voorbaat al dat

er op de voorkant

een radio gerela-

teerde tekening

was terug te vin-

den, die steevast

was gemaakt door

John van Draanen,

Ton zijn broer.

Verder werkten,

naast eerder ge-

noemde perso-

nen, aan het eer-

ste nummer de

volgende perso-

foto:  Hans Knot 1978    (c) Jelle Knot
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nen mee: Frits Mulder, Louis Stuster, Dirk de Paauw,

Jan Kooistra, Rob Hudson, Herman de Graaf en Richard

Havelaar. Niet veel later zou ook Wil van der Ende zich

voegen tot het team. Je ziet een flink aantal namen waar

ook weer een verhaal achter zat. Frits Mulder was mijn

zwager uit Groningen en werd jaren later Frits Koning

op Radio Monique en woont heden ten dage in Cam-

bodja waar hij in zaken is. Frits was de specialist op het

gebied van kortegolf radio.

V.l.n.r.: Hugo Meulenhoff, Frank van der Mast en François Lhote, 1978

Louis Stuster was technisch onderlegd en zou nog een

aantal weken aan boord van de Magdalena voor Radio

Mi Amigo 272 werken. Jan Kooistra zorgde voor nieuw-

tjes uit Hilversum en was werkzaam bij de NOS. Dirk

was onze Belgische medewerker. Hij werd verantwoor-

delijk voor het bijhouden van het radiologboek en Rob

en Herman verhaalden vanaf boord van Radio Mi

Amigo. Vele collega’s van hen, ook die van Caroline,

zouden driewekelijks hun belevenissen beschrijven in

het blad. Ja zonder te worden genoemd in de column

medewerkers waren in dat eerste nummer ook bijdra-

gen te zien van ondermeer Frank van der Mast, Stuart

Russell en Hugo Meulenhof, alle drie ook bootbewoners

van de MV Mi Amigo. Richard Havelaar was een pseu-

doniem voor Ruud Hendriks, toen nog in opleiding

voor journalist en ook Wil van der Ende was niet een

echte naam, maar een pseudoniem voor Jelle Knot, die

nog steeds actief is in radio beleven en beschrijven. Hij

schreef in zijn eerste artikel, dat de start van een serie

over de 27 MC was, dat hij schoorvoetend in was ge-

gaan op de vraag van de redactie een eigen rubriek op

te starten, maar dat het in zijn opinie wel diende te

gebeuren onder pseudoniem zolang de 27MC nog niet

als een wettelijk vrijgestelde hobby zou zijn aangemerkt.

Eerder dat jaar waren de redactie van Baffle, Hans Knot

en Marc Jacobs als wel enkele andere personen bena-

derd een vergadering bij te wonen in Noordwijkerhout

met afgevaardigden van Music Radio Promotions uit

Engeland. Ze vertelden op een winterse dag over hun

plannen tot het organiseren met ons van een grote

conventie waar zeezenderhelden uit geheel Europa zou-

den komen vertellen over hun belevenissen. Het werd

groots aangepakt inclusief een tentoonstelling, die door

het Groningen team werd opgezet. Bovendien betrok-

ken we Ton van Draanen bij de planning en hij zou die

dagen dat de bijeenkomst was, in de maand juli 1978,

de verantwoordelijke zijn voor het geluidsgebeuren in

de zaal. Tijdens die eerste vergadering was er totaal

nog niets bekend van de plannen tot het veranderen

van de rol van Freeway en het oprichten van het

Freewave Media Magazine.

Maar hoe dichter we bij de maand juli kwamen hoe

duidelijker het voor ons werd dat de eerste uitgave

van het Freewave Media Magazine samen kon gaan

met de grote conventie in het Leeuwenhorst Congres

Centrum in Noordwijkerhout. Er lag dan ook op een

stand in de hal een groot aantal exemplaren van het

allereerste nummer, voor hen die geïnteresseerd wa-

ren. Op die manier konden dat weekend vele leden

worden ingeschreven. Ook werd een exemplaar naar

alle leden van Freeway gestuurd met de vraag over te

stappen naar het nieuwe tijdschrift. Trouwens hele-

maal met nieuwe verhalen was het nummer niet gevuld

want we zochten het in de hoek van de snelle presen-

tatie middels het plaatsen van een aantal verhalen dat

eerder de Freeway had gehaald. Zo was er ondermeer

in het eerste nummer een special te lezen over het

Franse Radio Sud en blikte ikzelf voor het eerst terug

op de geschiedenis van de zeezenders door te duiken

in mijn grote krantenarchief en een paar van de be-

richten te

b e l i c h t e n

en dus te-

rug te halen

voor de le-

zers. Iets

wat anno

2008 op

grote schaal

gebeurt via

het Inter-

n a t i o n a l

Knot Radio

R e p o r t .

Good old

Graham Gill

stond in het

eerste num-

mer ‘In the

spo t l i gh t ’

waarbij zijn

l o o p b a a n

via diverse

radiostations werd belicht, een rubriek die regelmatig

voorbij zou komen. En het onderdeel ‘Landpiraten-

scala’ werd door Richard Havelaar volgeschreven met

in de eerste aflevering aandacht voor het toen net

nieuw gestarte Radio Centraal in Den Haag. Landpiraten

radio van de hoogste treden. Mooie professionele

jingles en commercials, ingezongen door ondermeer

Los Allegres, Albert West en The Internationals, maak-

ten dit station naast andere Haagsche hoogstandjes

(HIRO en Radio Hofstad) snel tot landelijk nieuws en

scherpheid van de Radio Controle Dienst, waarvan de

technische lieden – begeleid door politie, wel heel vaak

Ton van Draanen 1978   (c) Jelle Knot
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de locaties kwamen bezoeken om de zenders weg te

halen. Ton van Draanen, opmerkelijk genoeg, schreef

in het eerste nummer van het nieuwe mediatijdschrift

‘Het ingekorte ware verhaal van de zeezenders’. Nu

moet, zo weten we anno 2008, nog steeds het ware

verhaal worden geschreven maar in die allereerste

publicatie van dertig jaar geleden was het wel de 14e

aflevering uit de pen van Antonio da Costa, zoals Van

Draanen op de radio destijds door het leven ging. He-

den ten dage werkt hij met veel plezier bij Schiffers FM

en dus bij de AVRO op Radio 2.

Het jaar 1978 en Camp David waren ook nauw met

elkaar verbonden. De Israëlische premier Menachem

Begin, die een jaar eerder aan de macht was gekomen,

kreeg dat jaar de Nobelprijs voor de Vrede toegewe-

zen, een prijs die

tege l i j ker t i jd

werd uitgereikt

aan de Egyp-

tische president

Sadat. In sep-

tember 1978

hadden ze, te-

zamen met de

Amer i kaanse

president Car-

ter twee raam-

overeenkomsten

getekend dat

beiden tot doel

hadden een blij-

vende vrede in

het Midden

Oosten na te

streven. Het is

de geschiedenis

ingegaan als de

Camp David ak-

koorden. Het

was tevens de

naam van het

buitenverbl i j f

van president

Carter. Tijdens

de uitreiking

van de Nobel-

prijs, later dat

jaar, was presi-

dent Sadat niet

aanwezig maar

nam premier

Begin de prijs in

Oslo in ont-

vangst om

daarbij provo-

cerend te ver-

klaren dat hij de

prijs namens

het gehele

Israëlische volk

in ontvangst

nam. Hij meldde

er zelfs nog bij

dat zijn land al-

tijd naar vrede

heeft gestreefd.

Hij hoopte erop

dat de gesloten

Camp David ak-
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koorden de of-

ficiële stap zou-

den zijn naar

een totale

vrede in het

Midden Oos-

ten. Dertig jaar

later weten we

al vele jaren

dat alle pogin-

gen op niets

zijn uitgelopen.

Anders dan in

N e d e r l a n d

werd aangeke-

ken tegen de

i s l am i t i s che

wereld en de

verspre id ing

van de gelovi-

gen, bleek men

in België al aanzienlijk verder te zijn. In Brussel werd op

9 mei 1978 een nieuwe moskee geopend voor de circa

200.000 in België wonende islamieten. De moskee had

die dag als eregast de koning van Saoedi-Arabië,

Khaled, die de officiële opening verrichtte. Er werden

in Brussel nog meer gebouwen geopend waaronder

een nieuwe vleugel van het Koninklijk Paleis en het

Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis. Ook

werd een aanvang gemaakt met de bouw van het Mu-

seum voor de Moderne Kunst.

Nederland werd in 1978 ook weer opgeschrikt door

een gijzeling waarbij twee slachtoffers vielen. Het was

maandag 13 maart 1978 dat drie Molukse Jongeren een

groep ambtenaren en bestuurders in het Provinciehuis

van Assen gijzelden. Na een uur werd de planoloog Ko

de Groot doodgeschoten en zijn lichaam uit het raam

gegooid. Op dinsdag 14 maart deed de Bijzondere Bij-

stands Eenheid (BBE) een inval en maakte een einde

aan de gijzeling. De Gedeputeerde Trip overleed enkele

weken later aan zijn verwondingen. Nederland ver-

keerde al enige tijd onder druk van gijzelingen. In het

jaar 1949 droeg de Nederlandse regering haar kolonie

in Azië, het eilandenrijk Indonesië, over aan de RIS

ofwel de Verenigde Staten van Indonesië. Maar lang

niet iedereen in het immens grote land was het ermee

eens en op 25 april 1950 werd men opgeschrikt door de

onafhankelijkheidverklaring van de Republiek Maluka

Salatan (RMS) uit. Men kreeg echter geen genoegdoe-

ning van de Indonesische regering want die stuurde

troepen om met harde militaire hand in te grijpen. Ge-

volg was dat in het daarop volgende jaar duizenden

Molukkers naar Nederland verhuisden. Ze werden in

eerste instantie in kampen opgevangen, waaronder het

voormalige oorlogskamp in Vught. Later werden grote

woonwijken speciaal voor hen gebouwd in verschil-

lende plaatsen en dorpen. Assen en Smilde noem ik als

voorbeeld. In de jaren zeventig van de vorige eeuw

probeerde de tweede generatie Molukkers in Neder-

land door middel van geweld erkenning af te dwingen

voor een Vrije Republiek Molukken, met alle nare ge-

volgen van dien.

Dertig jaar geleden hadden we ook nog volop last van

bekrompenheid in een nog totaal grauw medialandschap

en hoefde er slechts maar een kleinigheid vermeld te

worden in de pers, hetgeen kon leiden tot zeer conser-

vatieve reacties. In de maand juni 1978 was er de zoge-

naamde ‘beschuitenrel’. De leiding van de AVRO was

nogal verontwaardigd over het bericht van de Voedings-

bonden FNV, waarin gemeld werd dat de minister voor

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, die ook

verantwoordelijk was voor het radio- en televisie-

gebeuren, gevraagd werd de leiding van de AVRO op

het matje te roepen vanwege plannen om kinderen

bloot te gaan stellen aan sluikreclame, die gepland zou

zijn in jeugdprogramma’s. De FNV had het over filmpjes

die voorbereid werden door het in Hilversum geves-

tigde productiebedrijf ‘Ring Workshop’. Dat bedrijf zou,

met financiële ondersteuning van de Verenigde Beschuit-

fabrieken (de Verbisco), onderdelen voor het kinder-

programma ‘De Bereboot’ produceren. Het was vol-

gens de FNV gebleken dat de beschuitenfabrikanten de

AVRO een bedrag van 40.000 gulden had toegezegd als

het woord ‘beschuit’ maar zo vaak mogelijk zou vallen

in het programma. De voedingsbond FNV stelde zich op

het standpunt dat, als de AVRO de filmpjes op het tele-

visiescherm zou brengen, de omroep direct of indirect

een ernstige vorm van sluikreclame op het scherm zou

brengen. De toenmalige minister voor C.R.M., Garden-

iers, stelde dat ze de Omroepwet zou toetsen en even-

tueel in zou grijpen tegen de AVRO. En daarmee had

eigenlijk de minister al aangegeven dat de rel snel maar

moest worden gesust.

In de maand juli 1978 had ook een zogenaamde korte-

golf marathon plaatsgevonden van ‘Happy Days’ bij

Radio Nederland Wereldomroep. Reden was dat voor

het eerst in de geschiedenis van de Wereldomroep het

niet langer nodig was de programma’s voor de conti-

nenten Azië en Afrika lang van te voren op recorder-

tape op te nemen en vervolgens per post naar het zend-

station op het Afrikaanse eiland Madagaskar te sturen.

Begin juli was het namelijk mogelijk geworden via een

satellietverbinding rechtstreeks te gaan uitzenden naar
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voornoemd grondstation. Presentator Tom

Meijer presenteerde die dag alle vijftien uit-

zendingen in het Engels en Spaans recht-

streeks vanuit de studio in Hilversum. In

verband met de tijdsverschillen tussen de

diverse werelddelen begon de marathon

op zondagmorgen om half tien met een

uitzending gericht op Nieuw Zeeland, Au-

stralië en The Pacific. Op de maandag-

morgen om half acht, dus twintig uur later,

werd het programma afgesloten met een

uitzending gericht op Noord – en Zuid

Amerika. Dit gebeurde via het tussensta-

tion op Bonaire. Het was voor die tijd een

grote stap voorwaarts. Niet alleen de

ingebruikname van de satelliet, hetgeen een

unicum in die tijd

was, leidde tot

stopzetting van de

getapete program-

ma’s. Ook een

nieuwe kabel-

verbinding tussen

Spanje en Venezu-

ela maakten meer

live uitzendingen

mogelijk.

In 1978 was Willem Aantjes een overbekend Tweede Kamerlid en

fractievoorzitter van het Christen Democratisch Appèl (CDA). Maar

van overbekend naar berucht bleek dat jaar maar een kleine stap te

zijn want op 6 november 1978 publiceerde het Nieuwsblad van het

Noorden een artikel met de kop: ‘Aantjes meldde zich in 1944 bij de

SS’. Reeds de volgende dag legde Aantjes, die populair was bij een

grote groep mensen, zijn functies voor de Tweede Kamer neer.

Aantjes was een bevlogen christen-democratisch politicus en was

afkomstig uit een Hervormd-Gereformeerd milieu uit de

Alblasserwaard. Willem Aantjes behoorde aanvankelijk tot de rech-

tervleugel van zijn partij. Als voorman van de bouwondernemers

was hij woordvoerder volkshuisvesting en daarnaast woordvoer-

der PTT-zaken. Hij klom op tot fractievoorzitter en schoof op naar

links. Stond aarzelend tegenover de vorming van het CDA, omdat

hij vreesde dat de (progressieve) evangelische grondslag niet ver-

zekerd was. Behoorde als fractieleider ten tijde van het eerste kabi-

net Van Agt tot de ‘loyalisten’. Aantjes werd jaren later grotendeels

gerehabiliteerd toen erkend werd dat zijn versie van dat verleden

juist was geweest.

Op 16 maart 1978 werd de voormalige Italiaanse premier Aldo Moro

door de Rode Brigade gekidnapt en vermoord. De Rode Brigade

was een Marxistisch/Leninistische Italiaanse terreurgroep die streefde

naar een linkse revolutie en afscheiding van Italië van de NAVO. De

politicus was op weg naar het parlement, waar net die dag een

nieuwe regering zou worden gepresenteerd. Het is de eerste rege-

ring die zou worden gesteund door de communistische partij (PCI).

De ontvoering vond op klaarlichte dag in het centrum van Rome

plaats en slaagde door een uitgekiend plan. Het ene deel van de

eenheid van de Rode Brigade blokkeerde de wegen, het andere

deel schakelde zijn politie-escorte uit. Alle vijf begeleiders van Moro

vonden de dood in de snel uitgevoerde aanval. Daarna werd hij in

een auto gezet, die spoorloos verdween in het drukke verkeer van

Rome. De Rode Brigades, een kleine radicale terroristische groep,

liet de wereld weten, dat ze Moro ontvoerd hadden. Om dat te

bewijzen stuurden ze onder andere de beroemde foto, waar Moro

te zien is met op de achtergrond het logo van de Rode Brigades. Na

55 dagen werd hij dood gevonden. Tijdens de ontvoering van

Aldo Moro weigerden de christen-democratische leiders het op te

Aan boord van de Mi
Amigo: v.l.n.r.: 2x
onbekend, Tony Allan,
Steve England,
Crispian St John,
Angelique, Leon
Keezer, Spangles
Maldoon en Peter
Chicago

(c) Bob Le Roi
www.bobleroi.co.uk
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nemen voor hun partijgenoot, die voor zijn gijzeling

de belangrijkste politicus van Italië genoemd werd. Als

jaren later, in 1990, tijdens zijn gijzeling door Moro

geschreven brieven worden gevonden achter panelen

in een appartement in Milaan, bleek dat Moro had be-

grepen dat Andreotti net zo min als andere belangrijke

christen-democraten niet maalden om zijn vrijlating.

Impliciet beschuldigde Moro hen dan ook van mede-

werking aan de gijzeling. De Franse politie arresteerde

in het jaar 2000 een ex-lid van de Italiaanse terreur-

beweging Rode Brigades. De 50-jarige Alvaro Loiacono

werd al 22 jaar gezocht voor de moord op de Italiaanse

premier Aldo Moro in 1978. Loiacono was bij verstek

ook al veroordeeld voor drie andere moorden.

Eerder dit jaar 2008 overleed op ‘Schrikkeldag’ Chris

Cary, één van de grootste animators in de vrije radio-

wereld, die vooral de gehele industrie in Ierland in de

jaren tachtig – tezamen met vele anderen waaronder

Robbie Dale – doorbrak. Hij was ook in de eerste editie

van het Freewave Media Magazine aanwezig via een

kort bericht geschreven door Rob Hudson, die toen

nog niet wist dat hij onder zijn eigen naam – Ruud

Hendriks – ook wereldwijd bekend en rijk zou worden

als mediaman. Hij schreef de volgende notitie: ‘Sunshine

Radio, de meeste free radio fans zullen deze naam zeker

wel eens hebben gehoord. Zeker is dat Sunshine Radio

niet het zoveelste niet-bestaande zeezenderproject was.

Ik moet wel even vermelden dat ook ik slechts de

verhalen van Peter Chicago heb gehoord. Peter is ech-

ter over het algemeen zeer betrouwbaar. Sunshine Ra-

dio was een project van Chris Cary, misschien beter

bekend als Spangles Muldoon. Doelstelling was, met

een vermogen van 1 kW op de 538 meter, programma’s

te verzorgen voor toeristen in de omgeving van Ma-

laga. Zover is het helaas nooit gekomen. Het schip is,

zover ik weet, uitgerust ergens in de buurt van Aberdeen

en daarna in de richting van het zonnige zuiden ver-

trokken. Echter bij het uiterste puntje van de Engelse

zuidkust ontdekte men dat er een lek in de machineka-

mer was. Men was genoodzaakt een Engelse haven

binnen te gaan. Hier bleek de schade onherstelbaar te

zijn. Geldgebrek om er toch wat aan te doen was dan

ook de voornaamste reden om te stoppen. Potentiële

adverteerders waren grote Britse reisbureaus. De

deejays zouden drie week aan boord zijn geweest en

een week aan land. Hiervoor waren enkele Caroline

deejays gevraagd. De golflengte klopt zeker, aangezien

bij ons informatie werd ingewonnen van een daytime

service bij hen van Caroline 538. Sunshine Radio is

helaas nooit door de donkere wolken heen gekomen’.

Dit alles door Rob Hudson destijds. Een rare ervaring

was dat tijdens de conventie ‘Zeezenders 20’ in Noord-

wijkerhout heel kort werd stilgestaan bij het mislukte

project door het draaien van de nooit in de ether uitge-

zonden jingles voor Sunshine Radio 538.

Opmerkelijk, bij het bladeren door de eerste editie van

het Freewave Media Magazine, was dat op de midden-

pagina zeven foto’s als een poster waren afgedrukt.

Drie personen stonden afgebeeld. Eén ervan is Tony

Blackburn, die anno 2008 nog steeds zijn oneliners via
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de radio ‘ad libt’. Daarnaast is in de RNI studio aan

boord van het zendschip MEBO II, Gerard Smit afge-

beeld. Zo’n tien jaar geleden reisde hij af naar Suriname

om daar de rest van zijn leven te willen slijten. Nog

steeds zijn we in contact en beleeft hij het goede van

het leven op een terechte manier. De derde persoon op

de pagina is een sigaretten rokende jongeling van een

jaar of zeventien, geschoten tijdens het begin van zijn

carrière. Hij is nu één van de rijkste mediapersonages

ter wereld, John de Mol junior.

Op 25 juli 1978 was het tijd voor een wereldwonder,

heden ten dage een normaal iets. In het Oldham General

Hospital van Oldham in Groot-Brittannië werd die dag

Louise Joy Brown geboren. Op zich niets bijzonder

ware het niet dat de bevruchting van de eicel van de

moeder van Louise buiten de baarmoeder tot stand was

gebracht met behulp van een toen nieuwe techniek:

in-vitrofertilisatie (IVF). De bevruchte eicel werd na de

bevruchting in de baarmoeder teruggeplaatst waarna

er een normale zwangerschap en bevalling plaats kon

vinden. Reageerbuisbevruchting is in de jaren zeventig

ontwikkeld door de arts Patrick Steptoe en de fysio-

loog Robert Edwards.

Leuk is ook om te memoreren dat in de maand juli 1978,

de maand dat het eerste exemplaar van Freewave uit-

kwam, er al werd gedacht aan de eerste Europese Ver-
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kiezingen, die in juni 1979 zouden gaan plaats vinden.

De Europese Radio Unie, beter bekend als de EBU,

kondigde namelijk aan al een actieplan klaar te hebben

liggen voor de rechtstreekse verslaggeving voor de

verkiezingen van leden voor het eerste Europese Par-

lement. Men meldde dat van 7 tot en met 10 juni het jaar

daarop volgend er een gemeenschappelijk programma

zou worden uitgezonden van de deelstaten. De cen-

trale studio, voor de uitzendingen, zou in de Europese

hoofdstad Brussel, worden ingericht. Dagelijks tussen 2

en 4 uur in de middag zou het tot een uitwisseling

komen van berichten tussen de toen negen participe-

rende landen binnen de EU.

Vaak is er in de afgelopen decennia, sinds de oprich-

ting, in 1965, van het toenmalige Hilversum 3, geschre-

ven over waar het station naar toe moest. Versnippering

binnen de publieke omroepen hielden het komen tot

een horizontaal geprogrammeerd popstation heel lang

tegen. In augustus 1978 was het columnist Jac Zom die

voor Freewave het volgende schreef: “De horizontale

programmering op Hilversum 3 ter gelegenheid van de

‘Tour de France’ was nog maar enkele weken achter de

rug toen er nieuwe plannen voor dit station door ver-

schillende omroepverenigingen werden gelanceerd.

Enerzijds was dit de AVRO die schijnbaar haar naam

van algemene omroep eer wilde aandoen door het voor-

nemen om meer muziek à la Arbeidsvitaminen op onze

nationale popzender ten gehore te gaan brengen. An-

derzijds de VARA die juist meer de richting van de

geavanceerde pop, LP-werk en eigen opnames wil in-

slaan. De tegenstellingen hadden niet groter kunnen

zijn! Waarom, zo vraag ik me bescheiden af – probeert

de AVRO bijvoorbeeld niet Hilversum 2 tot een soort

‘easy listening’ station te verheffen. Terecht kan er wor-

den gesteld dat er een grote groep – veelal wat oudere

– luisteraars is die aan wat minder luidruchtige muziek in

de vorm van evergreens, instrumentale melodieën en

gouwe ouwe de

voorkeur geeft.

Om daarvoor

echter de (pop-

)zendtijd van

Hilversum 3 op te

offeren, lijkt mij

toch wel iets te ver

gaan. Dit temeer

indien men be-

denkt dat de

luisterdichtheid

van de andere

Hilversumse net-

ten in feite al zo

bedroevend laag

is. Daarom mijn

pleidooi voor een

‘easy- l istening’

station naast een

specifiek pop en

klassiek station. Helaas zijn in het verleden onderno-

men pogingen voor een ‘middle of the road’ station van

diverse zeezenders als ‘Radio Dolfijn’, ‘Capital Radio’ en

op een bepaald moment ‘Caroline’ om allerlei –veelal

financiële– redenen op niets uitgelopen. Dit wil echter

niet zeggen dat er in Nederland (of de Benelux via

bijvoorbeeld de lange golf) aan een dergelijk station

geen behoefte zou zijn. De aanwezigheid van zo’n sta-

tion zou bovendien een duidelijker programmering van

bijvoorbeeld Hilversum 3 kunnen bevorderen. De AVRO

heeft dit wellicht goed onderkend, maar dan toch op

de verkeerde manier uitgewerkt. Of is er voor de ver-

standhouding van een dergelijk station weer een actie-

groep, zoals destijds voor het oprichten van het klas-

sieke Hilversum 4 of een initiatief van een of andere

zeezender noodzakelijk?”

Let wel, geschreven in 1978 en het zou zo, dertig jaar

later, in een aangepaste versie herplaatst kunnen wor-

den. Nederland is meer en meer aan het vergrijzen

sinds de opkomst van de radio en dus is er ook zeker

plaats voor dat easy listening station, dat er nog steeds

niet 24 uur per etmaal is. Radio 5 doet dan wel stappen

daartoe maar is slechts overdag met dit format te beluis-

teren om ons vervolgens weer in de steek te laten en in

het weekend ons trouwens geheel in de kou laat staan.

Het radio-

landschap is

anno 2008 zeer

breed. Ieder

jaar kom ik ge-

middeld twee

keer in Enge-

land en aange-

land op de FM-

schaal in de

mil joenenstad

Londen hoor je de ene vreemde taal na de andere

voorbij komen. Allerlei minderheidsgroeperingen heb-

ben, al dan niet legaal, een eigen zender in de ether om

hun boodschap naar de luisteraar te brengen. Dertig

jaar terug werd er druk vergaderd in Groot-Brittannië,

waarover we in nummer 3 destijds publiceerden: 1 Jaar

en 4 maanden nadat een commissie onder leiding van

Lord Annan een visie gaf op de toekomst van de om-

roep, heeft de Britse regering in een witboek haar ant-

woord gegeven. Daarin staat een aantal ideeën over

radio en televisie in de jaren tachtig en de eerste reactie

in de Britse pers was dat het wellicht bij dromen zou

blijven wanneer de toen ‘huidige’ Labourregering bij

de verkiezingen opgevolgd zou worden door een Con-

servatief bewind. Ondermeer werd voorgesteld een

vierde televisienet in te stellen naast de twee BBC netten

en de ITV. De Conservatie Partij zag het liefst dat dit net

naar de ITV zou gaan. De Broadcasting Authority, de

voorganger van de huidige regelaar Ofcom, vond dat

het toekomstige station programma’s moest gaan bren-

gen die op de toen al actieve netten niet waren te zien.

Men doelde daarbij op programma’s die vooral gericht

zouden kunnen worden op minderheidsgroeperingen.

Een pikante bijzonderheid was nog dat de inwoners

1978
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van Wales, waar ze een geheel eigen taal spreken, een

eigen station wensten. Andere voorstellen destijds in

het witboek waren bijvoorbeeld: meer toezicht op min-

der geweld op de televisie, hoorzittingen voor kijkers

en luisteraars en uitbreiding van lokale omroep.

Dertig jaar geleden was het bij lange na ook nog niet zo

dicht bevolkt op de radio-ontvangers als het ging om

de regionale radiostations. Dat vond het overkoepe-

lende orgaan van de regioradio, ROOS, ook en het

bestuur kwam met een aanbevelingsnota waarin aan

het Dagelijks Bestuur van de NOS voorstellen werden

gedaan: ‘Naast de bestaande en in de ROOS samen-

werkende regionale omroepen als Radio Noord, Radio

Friesland, Radio Oost, Radio Zuid, Omroep Brabant en

Radio Stad, zal er ook ruimte moeten komen voor

streekradio in de provincies Zuid-Holland, Zeeland en

Utrecht. Tevens in de IJsselmeerpolders en drie gebie-

den van Noord-Brabant.’ Tot medio 1978 werd slechts

60% van Nederland bereikt met streekradio. De kosten

van de nieuw op te starten stations werden destijds

geschat op 25 miljoen gulden. Men stelde de NOS voor

om deze kosten te halen uit een jaarlijkse verhoging

van de kijk- en luistergelden van 4,50 gulden per huis-

gezin. Zet dat maar eens om in hedendaagse cijfers

voor het opzetten van slechts één regionale omroep en

je komt er niet eens mee rond.

R e c e n t e l i j k

was ik voor

mijn werkge-

ver een oude

p r a c t i c u m

voorlichtings-

fi lm aan het

dupliceren die

iemand in

Arnhem wilde

g e b r u i k e n

vanwege de

goede voor-

beelden die erin voorkwamen. Een film die was ge-

draaid eind jaren zeventig en waarin gesprekstraining

werd weergegeven. In één van de vertoonde onder-

werpen zit een jongen die zich zit te ergeren aan het

gegeven dat een medebewoonster van het huis de

muziek te hard heeft staan. Hij gaat naar de kamer om

er wat van te zeggen en het meisje draait de muziek op

een typische zeventigerjaren koffergrammofoon. Trou-

wens de jongen keek naar een zwart-wit televisie. Terug-

koppelend naar de Freewave van 2 oktober 1978 vind

ik het volgende bericht inzake de kleurentelevisies in

ons land:

‘In 46% van al onze Nederlandse huishoudens worden

de radio - en televisieprogramma’s ontvangen via een

centrale antenne installatie of het nieuw opdringende

kabelsysteem. Voor de rest had men nog een antenne-

woud op het dak opgesteld. Dit blijkt uit een onder-

zoek van de NOS. Mede door dit toenemende ver-

schijnsel kan 33% de Vlaamse BRT ook ontvangen. In

een half jaar tijd is dit percentage met 7% toegenomen.

Vier jaar geleden

kon nog maar 21%

dit programma

ontvangen. De

Franstalige RTBF

kan door 21% van

de kijkers worden

gezien. Duitsland 1

en 2 scoorden 60%

terwijl Duitsland 3

op 48% stond.

Slechts 2% van de ontvangers in Nederland kon de

BBC ontvangen. In september 1978 had 55% van de

huisgezinnen de beschikking over een kleurentelevisie.

Een sterke groei want een onderzoek van maart 1978

gaf een aantal van 40% aan. Oh ja, het nieuwste speel-

tje destijds was de videorecorder, die stond bij 2% van

de huishoudens opgesteld. Wat zijn we toch een ver-

wend stel met elkaar in deze 21ste eeuw met het enorme

aanbod aan radio- en televisiesignalen dat dagelijks, 24

uur per etmaal, onze huiskamer binnenkomt via kabel,

schotel en internet. Zelf weet ik het televisiekijken ge-

lukkig te beperken tot maximaal een 3 uur per maand,

hetgeen veel andere productiviteit oplevert. Maar soms

maak ik me ernstig zorgen over mensen die dag in dag

uit, ja zelfs wanneer ik ’s morgens vroeg mijn ogen

open en bij de achterburen een blik neem, de televisie

hebben aanstaan. Zullen ze iets meekrijgen of is het

gewoon een slecht uitziend stuk behang in de huiska-

mer?

Wat ik wel dagelijks even doe is het kijken naar de

Teletekst pagina’s voor het laatste nieuws, zowel inter-

nationaal, nationaal en op lokaal gebied. Ik kom, bij het

doorschakelen naar het lokale nieuws, dan automatisch

op het kabelkanaal waar de regionale omroep in de

avonduren haar televisie-uitzendingen op uitstraalt.

Overdag is daar een webcam te zien waarop beelden

vanuit de regionale radiostudio van Radio Noord zijn te

zien. Een heel normale zaak, die op duizenden sites qua

radio en televisie op de gehele wereld is terug te vinden.

Echt iets van deze tijd. Maar voor deze rubriek ‘Muziek,

media en andere herinneringen’ en de dit keer belichte

periode in totaal niet. We wisten destijds in het nummer

van begin oktober 1978 met trots te melden dat er iets

unieks gebeurde op de

Amerikaanse radio: ‘Jim

Gabbert (foto) van het sta-

tion KIQI meldde de luiste-

raars onlangs dat ze maar

eens moesten gaan kijken

op kanaal 26 van hun tele-

visietoestel. Daar was name-

lijk gedurende twaalf uur

een overzicht te zien van

wat er achter de schermen

van het favoriete radiosta-

tion gebeurde. Gilbert ver-

telde erbij dat het waar-

schijnlijk een ‘world first’ was waarbij een radiostation

zowel tegelijkertijd op FM, de AM als via de televisie was

te zien. Deejays die ondermeer te zien waren en dus

Quelle tv, 1978

1978
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hun televisie debuut maakten, waren ondermeer Chuck Morgan,

Ron Castro, Sam van ’t Zandt en Jack Friday. Er was sprake, in

beeld, van een rondtoer door de studio’s, het zenderpark en een

rondvlucht met het speciale vliegtuig, dat normaal werd ingezet

voor de verkeersinformatie.’

Norderney in de 1e Merwedehaven in Dordrecht, 1978

Door de afgelopen decennia hebben we, via het Freewave Media

Magazine, u steeds op de hoogte gehouden over de trektocht die

er door België en Nederland is gemaakt met de Norderney, eens

het vermaarde zendschip van Radio Veronica. Inzet ondermeer

een doorlopend contract met bierbrouwerij Grolsch, waar de be-

heerders nog steeds denken geld te kunnen verdienen zodra de

pompen op andermaal een nieuwe locatie worden geopend en het

gele gerstenat er uit stroomt. Helaas valse hoop, volgens mij, maar

het levert in ieder geval genoeg tekst op om telkens weer te

verschijnen in de dagbladen en mediabladen. In oktober 1978,

ruim vier jaren nadat de anti-zeezenderwet van kracht werd en

drie jaar en twee maanden nadat de eigenaren, de Verweij’s, had-

den besloten het schip toch maar te laten binnenslepen omdat

zinloos op zee dobberen te veel geld kostte, werd door ons in

Freewave het volgende bericht inzake het zendschip dat toen in

bezit was van de Stichting Veronica Schip. Het bestuur stuurde

ons het volgende schrijven:

‘Met onze welgemeende excuses voor het lange wachten op be-

richt van de Stichting, doen wij U thans verslag toekomen van het

wel en wee der Stichting. Het doel is, zoals U weet, de instandhou-

ding en het openstellen voor het publiek van de Norderney. Daar

beginnen de problemen want diverse overheden, zoals de

Scheepvaartinspectie, Commissie van de Rijnvaart, Gemeentelijke

Brandweren en Provinciale Overheden hebben een reeks voor-

schriften op tafel gelegd, waaraan schepen moeten voldoen die

voor het publiek toegankelijk zijn. In eindeloze gesprekken met

de overheden is gebleken dat het schip een totale verbouwing

moet ondergaan om aan de diverse voorschriften te voldoen. Het

blijkt niet mogelijk te zijn om dispensatie te verkrijgen. Een globale

begroting toont aan dat een verbouwing volgens de eisen een

bedrag van ongeveer 750.000 gulden vergt (1978). Het zal U dui-

delijk zijn dat een dergelijk bedrag onmogelijk door donateurs

bijeengebracht kan worden, om nog maar te zwijgen van de

jaarlijkse vaste lasten. Dit is voor ons reden geweest om te beslui-

ten om aan alle donateurs het gestorte donateursbedrag terug te

retourneren. Het spijt ons zeer dat het gestelde doel niet bereikt

kan worden en dank U voor het gestelde

vertrouwen. Wat er nu met het schip gaat

gebeuren is nog onzeker, doch U kunt er

van overtuigd zijn dat wij alles in het werk

zullen stellen om het van de sloop te redden.’

Let wel was getekend te Dordrecht in 1978.

Via tal van steden, havens en dorpen is het

schip sindsdien gekomen naar Antwerpen

waar nog steeds dezelfde doelstellingen wor-

den gevolgd, namelijk te proberen de kra-

nen open te krijgen om het gerstenat van

Grolsch te laten stromen en om te zetten in

geld, hoewel bijna nooit een nieuw vat wordt

aangeslagen. Het andere doel, het te redden

van de sloop, lijkt voorlopig dertig jaar later,

nog te lukken ook.

Zoals in de loop der jaren vaak is voorgeko-

men in die tijd was er in 1978 ook een ge-

rucht aangaande de komst van een zee-

zender, waarbij achteraf kan worden gesteld

dat er wel een foto van het schip was, mis-

schien wel echte plannen, maar er niet tot

realisatie werd overgegaan. In november

1978 was er in het Freewave Media Magazine

het volgende te lezen over een nieuwe zee-

zender genaamd Scan Radio: ‘De Zweedse

lokale televisie bracht onlangs berichten over

plannen voor een nieuw piratenstation voor

de Deense luisteraars. Het schip zal komen te

liggen in de Oresund, een water tussen De-

nemarken en de Zuidkust van Zweden. De

naam Scan Radio wordt genoemd en men

wil via de middengolf gaan uitzenden omdat

op die manier ook een groot deel van West-

Europa kan worden bereikt.’
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Verder werd in het verhaal gemeld dat men wilde gaan bevoorraden

vanuit Spanje en dat men rond de kerstdagen van 1978 wilde beginnen

met de uitzendingen. Tevens werd eraan toegevoegd dat het schip op het

moment van de publicatie lag afgemeerd op enkele dagen varen afstand

van de toen toekomstige ligplaats. Het station zou moeten gaan gelden als

een alternatief voor de staatsomroep Danmark Radio. Enkele dagen na de

eerste berichtgeving kwam uit een andere Scandinavische bron, SSDX

het bericht dat men in de Engelse taal de uitzendingen zou gaan verzor-

gen. Zowel de voormalige eigenaresse van Radio Syd, Britt Wadner als

mensen uit de Carolineorganisatie zouden betrokken zijn. De redactie van

Freewave vroeg zich destijds dan ook direct af of men te maken had met

andermaal een fantasieverhaal over een toekomstig project. Ook zou

Young Paul Rusling, die later nog vaak in zeezenderkringen actief was,

betrokken zijn.

Vlak voor de Kerstdagen 1978 werd door een woordvoerder van de

organisatie bekend gemaakt dat de eerdere berichten, als zou Britt Wadner

ook actief zijn, onjuist waren. Wel werd nadere info bekend gemaakt:

‘Achter het project staat een groep Britten. Voornamelijk personen die

voorheen actief waren voor Radio Caroline en The Voice of Peace. Men is

van plan uit te gaan zenden via de middengolf en wel via de 1562 kHz, de

FM en wel de 101MHz stereo en via de korte golf in de 48 meter band op

de 6240 kHz. Men heeft de beschikking over een zendertechnicus die tot

voor kort nog werkzaam was op de MV Mi Amigo. Alle contracten met de

deejays zijn afgesloten, behalve die met de Deense nieuwslezers. Het

grootste deel van de uitzendingen zal live vanaf het schip, welke in Neder-

land staat geregistreerd, worden uitgezonden. Het nieuws zal zowel in de

Deense als de Zweedse taal worden uitgezonden. De muziekstijl zal veel

lijken op het bekende Top 40 format, alhoewel de kleur van het station in

enkele opzichten hiervan zal afwijken. Het ligt in de bedoeling op de

zondag tussen 11 en 13 uur een internationale top 40 te gaan uitzenden.

Gedurende het weekend zal het station 24 uur per etmaal in de ether zijn

en op de doordeweekse dagen zal men gedurende de nachtelijke uren

enige tijd uit de ether verdwijnen. Nog niets is bekend over de officiële

startdatum van het station. 1978 was bijna op het einde, toen voorgaand

bericht verscheen. Op 15 januari 1979 meldde Nils Thalin ons vanuit

Zweden dat het project niet zou doorgaan daar de Amerikaanse finan-

ciers zich op het laatste moment zouden hebben teruggetrokken uit het

project. Het enige dat ons van dit gerucht overblijft is het gegeven dat het

in de categorie ‘duimzuigers’ is geplaatst. Er werd dermate weinig bekend

over dit project dat het niet eens de publicatie ‘Historie van de zeezenders

1974-1992’ haalde. Dat was wel het geval met The Plain Truth, andermaal

een project dat geen definitieve vorm zou krijgen.

In de periode dat het erop leek dat Radio Mi Amigo, zoals het nog steeds

in 1978 programma’s verzorgde vanaf de MV Mi Amigo, bijna verleden tijd

zouden zijn door financiële tekorten en ook door bepaalde deejays die

zich uit het project terugtrokken, waren er volop geruchten omtrent de

vervanging van dit station door andere organisaties. Details werden be-

kend gemaakt in de editie van 2 augustus 1978 in het Algemeen Dagblad.

‘Een Amerikaanse religieuze organisatie onderhandelt met Sylvain Tack

over de overname van het schip en de zenders van Radio Mi Amigo.

Omdat die onderhandelingen zo goed als afgerond zijn kon Tack het

afgelopen weekend bekend maken dat Mi Amigo en het Engelstalige

Caroline binnenkort met hun uitzendingen zullen stoppen. De Amerika-

nen willen het zendschip in een Spaans droogdok laten opknappen en

het later dit jaar of begin volgend jaar laten terugkeren naar een vaste

nieuwe ligplaats aan de Engelse zuidoostkust. Het drijvende radiostation

krijgt dan een andere naam, waarschijnlijk Plain Truth, dit naar de titel

van het weekblad van de betrokken religieuze organisatie. Het ging hier-

bij om de organisatie die voorheen op diverse zeezenders het programma

‘The World of Tomorrow’ uitstraalde. In de jaren zestig werd de organisa-

tie opgericht door Garner Ted

Amstrong en heden ten dage is men

op een groot aantal (satell iet)

televisiestations wereldwijd te zien.’

De Amerikanen zouden met Tack

hebben geregeld dat men alleen de

bemanning en het technisch perso-

neel van het zendschip zou overne-

men, waardoor hij aan het Algemeen

Dagblad kon melden dat alle deejays

van Radio Caroline en Radio Mi

Amigo al ontslag was aangezegd. Op

zich natuurlijk een vreemde opmer-

king gezien geen van de deejays een

officieel contract met de organisatie

had, laat staan dat ze betaald wer-

den. Destijds heb ik enkele Mi Amigo

deejays om commentaar gevraagd

waarbij ze zeiden totaal niets van dit

verhaal aan boord te hebben ge-

hoord, laat staan dat ze de betref-

fende ontslagbrief hadden gekregen.

In de nazomer van 1978 gonsde het

van de geruchten omtrent de over-

name van de Mi Amigo. Bijna nie-

mand geloofde dat Tack zondermeer

zou stoppen met de organisatie en

het schip naar de sloper zou bren-
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gen, hetgeen ook in diverse kranten was

terug te vinden. Vanuit Playa de Aro liet hij

dan ook weten dat er veel belangstelling was

voor de overname maar er zijn er maar wei-

nigen die zoiets aankunnen, zowel organisa-

torisch als financieel is het runnen van een

dergelijk project erg moeilijk’. In oktober

verdween Tack van het radiotoneel nadat de

Spaanse regering besloten had een eigen

versie van de anti-zeezenderwet te introdu-

ceren en via de woorden van Marc Jacobs in

oktober dat ‘Mi Amigo om technische pro-

blemen nu uit de ether gaat’ het station vanaf

de Mi Amigo tot het verleden behoorde.

Ondertussen was men in Italië ver voor op

alle omliggende landen want in 1978 al werd

door minister Tina Anselmi, verantwoorde-

lijk voor ondermeer Volksgezondheid, be-

sloten dat met ingang van 1 januari alle vor-

men van alcoholisch drinken en het roken

van sigaretten verboden zou worden via de

televisie. Ook uitzendingen waarin aanmoe-

digingen te horen zijn tot drinken van alco-

holische dranken werden als taboe gezien.

Roken mocht, volgens de wetswijzigingen,

ook niet meer gepromoot worden via re-

clame-uitingen in voetbalstadions, waar beel-

den voor verslaggeving via de televisie, wer-

den opgenomen.

In de kranten en weekbladen wilde men an-

dermaal, na een aantal jaren van redelijke

rust, zich fanatiek richten in artikelen tegen

het ergerlijke gedrag van weglopers, zwer-

vers en drugsgebruikers. Eén van de plek-

ken in Nederland die in 1978 veelvuldig ne-

gatief in het nieuws kwam als absolute hang-

plek was Hoog Catharijne in Utrecht. In het

jaar 1962 vroeg de gemeenteraad van Utrecht

aan het Bouwbedrijf Bredero advies over een

mogelijke parkeergarage bij het Centraal Station van Utrecht en

in de directe omgeving van het Jaarbeurs terrein. Dit om de

toenemende stroom aan automobilisten onder dak te kunnen

brengen. Maar het Adviesbureau kwam met een heel ander en

tevens groter plan, namelijk de bouw van een nieuw winkelcen-

trum met kantoren, woningen en parkeergarages. Een plan dat

later bekend werd onder de naam Hoog Catharijne. Meest ken-

merkend aan het plan was de 5,5 meter hoog gelegen winkel-

passage die het station met de binnenstad zou verbinden.

Horende van de plannen meldde het bestuur van de Jaarbeurs in

overweging te nemen om te willen verhuizen van het Vredenburg

naar de westzijde van het Centraal Station. Van een voorstel

kwam het tot een definitieve verhuizing hetgeen weer tot gevolg

had dat de open gekomen ruimte de weg vrij maakte voor ont-

wikkeling van het Vredenburg. In 1963 nam de gemeenteraad het

plan aan. In 1966 werd ook overeenstemming bereikt met de

Nederlandse Spoorwegen. Voor het nieuwe winkelcentrum werd

de gehele stationswijk, de negentiende-eeuwse wijk gelegen tus-

sen de Catharijnesingel en het station, gesloopt, evenals het Cen-

traal Station zelf. In 1969 werden de eerste kantoren opgeleverd,

in 1970 was de traverse tussen het station en de Jaarbeurs gereed.

Op 24 september 1973 werd Hoog Catharijne officieel geopend

door prinses Beatrix. Vlak na de bouw was Hoog Catharijne het

grootste overdekte winkelcentrum van Europa.

De architectuur van het winkelcentrum werd destijds als ‘tijdloos’

beschouwd. Dat bleek niet terecht te zijn: Al snel oogde het

complex verouderd en werd het binnen vijf jaar een complex

waar de gemiddelde bezoeker het liefst zo snel mogelijk weer weg

wilde. Een complex dat binnen vijf jaar na de opening totaal

verloederd was. Zoals al gesteld volgden, toen de verloedering

zich inzette, tal van artikelen waarin eigenlijk niet veel over bleef

van Hoog Catharijne. Je moest er dan wel doorheen om je trein te

halen of je moest overstappen maar liever zag je niet het gespuis

dat er rondhing. Men sprak van landloperij, drugsverslaafden,

mishandeling en aanrandingen. Gebeurtenissen die dagelijks plaats-

vonden, daar in het hartje van Utrecht. Gemiddeld gingen per

dag in 1978 zo’n dertigduizend mensen door het winkelcentrum,

al dan niet voor het treinverkeer. De stationsrestauratie had al

enkele maanden een totaal verbod op het schenken van alcoho-

lische dranken, dit als gevolg van aanhoudende vechtpartijen die

er dag en nacht plaatsvonden. Maar ondanks het verbod was het

complex, ook in directe omgeving van de restauratie, vol met

groepjes jongelui en zwervers, die ieder incident verwelkomden.

Hoog Catharijne
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Alleen al om de grauwe eentonigheid van het dagelijks

rondhangen even te kunnen onderbreken. In één van

de artikelen werd gesuggereerd dat er maar snel weer

tot handelen diende te worden overgegaan zodat Hoog

Catharijne weer verlost zou worden van de landlopers,

weglopers, drugsverslaafden en al het andere gespuis.

Daarmee werd herinnerd aan een actie van twee jaren

eerder.

Een groep mariniers uit Den Helder was op verzoek van

een aantal winkeliers naar Utrecht gekomen om naar

voorbeeld van de actie, waarbij in de jaren zestig door

een grote groep mariniers de Dam in Amsterdam was

schoongeveegd en rondhangende hippies waren ver-

wijderd, eens goed ruimte te maken in Utrecht. De groep

mariniers was echter niet goed opgewassen tegen het

enorme aantal ‘HC’ers’ zoals de ongenode gasten op

Hoog Catharijne zichzelf noemden. Ook in 1978 waren

de nieuwe ‘bewoners’ niet bang voor een eventuele

actie want als tegenactie, zo meldden ze, zouden diverse

winkels worden leeggeroofd en vernield worden. Een

speciale Bewakingsmaatschappij had haar kantoren in-

gericht in Hoog Catharijne om – namens de onderne-

mers – nog enigszins orde te houden. De politie had zich

inmiddels al voornamelijk afzijdig gehouden, hoewel af

en toe hangjongeren wegens overtreding van de wet

werden opgebracht en via snelrecht werden veroor-

deeld. Het zou nog tot ruimschoots na het jaar 1978

duren alvorens de orde enigszins werd hersteld. Als je

anno 2008 door het Hoog Catharijne loopt herinnert

bijna niets meer aan die grauwe tijden en zijn de nor-

male bezoekers weer ‘de baas’.

De Veronica Drive

In Show reed

ook in 1978 door

het hele land om

in diverse gele-

genheden op te

treden, waarbij in

de weekenden

zelfs meerdere

presentaties per

avond plaatsvon-

den. Op vrijdag-

avond 10 novem-

ber van men

ondermeer te gast in het wijkcentrum in Rijswijk. Om 11

uur in de avond moesten de deejays Frans van der

Beek en Chiel Montagne hun optreden staken, daar er

in de zaal enorme vechtpartijen waren uitgebroken en

het niet mogelijk was normaal verder te gaan. De aan-

wezige bewakingsdienst kon niet voorkomen dat er

enorme schade werd aangebracht in de toiletten. Ook

sneuvelden er enkele ruiten. In de directe omgeving

van het wijkcentrum bleef het geruime tijd rumoerig en

moest de Rijswijkse politie assistentie aanvragen van de

collega’s uit Den Haag. De daarop volgende zaterdag

was in de krant terug te lezen dat omwonenden zich

met grote verbazing uitspraken over het gegeven dat

het wijkcentrum, dat ondermeer met gelden uit op-

brengsten van verlotingen was gebouwd, werd ge-

bruikt voor dergelijke bijeenkomsten.

Medio 2008 is het verleden tijd voor de rokers om hun

genot te beleven in hotel, restaurant of andere open-

bare gelegenheid. De wetgeving is daartoe aangepast.

Ook is het al weer een aantal jaren geleden dat via

reclame-uiting ‘het rokertje’ aan de man mocht worden

gebracht. Geheel anders was het geval als we kijken

hoe de situatie was in de jaren zeventig. Er werd volop

geadverteerd, voornamelijk in de weekbladen die toen

ook al in de winkelschappen te koop lagen. Bekende

Nederlanders werden – uiteraard tegen flinke betaling –

aangetrokken om een bepaald product aan te prijzen.

Zo was het de toen 33-jarige Jan van Veen, die pagina-

groot in de reclame ging: ‘Beleefde zes wilde jaren als

discjockey en programmaleider van Radio Veronica.

Daarna klonk ook vanaf Radio Noordzee zijn stem door

de ether. Wie achter zijn bruine, rustgevende stem slechts

een romanticus vermoedt, heeft het mis. Jan is een en-

thousiast sportliefhebber en een gedegen zakenman.

Het Hilversume etablissement ‘Candlelight’ is een voor-

beeld van zijn ondernemingsgeest. Jan blijft natuurlijk

ook radio doen. En hoe. Alweer geruime tijd weet hij

met zijn luisterprogramma ‘Candlelight’ een laat maar

vooral dankbaar publiek in zijn ban te houden. Jan van

Veen is een bezig mens’. Een verhaaltje afgedrukt met

daarbij een rokende Jan van Veen en gesponsord door

de Laurens Continental Company.

1978
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In februari 1978, niet zo lang na het overlijden van Elvis

Presley, verscheen een opzienbarend maar ook kort

berichtje in de pers wat gezien kon worden als een

weerzinwekkend staaltje in het kader van de Elvis

Presley exploitatie. In de VS was er een ware vraag

naar kopieën van een VHS cassette (ja ook vrij nieuw

voor die tijd) met opnamen van de lijkschouwing van

de King of Rock and Roll. De tape zou uit het ziekenhuis

van Memphis zijn gestolen en op ze zwarte markt voor

forse bedragen zijn aangeboden. Destijds een opname

voor de ware liefhebber. Waarvan zal ik maar niet ver-

melden.

Tja en dan de vele landpiraten die er in Nederland actief

waren. Niet alleen op de korte kant van de middengolf,

maar ook steeds meer via de FM band. In het Freewave

Media Magazine hebben we aan een groot aantal sta-

tions aandacht besteed, waarbij we ons in schrift in die

tijd afschermden. Zo was er een artikel te lezen over

´Radio Nolan, hét station op de middengolf´. Ik schreef

destijds het volgende verhaal omtrent dit station, dat

actief was vanuit het landelijke Vlagtwedde, diep in de

provincie Groningen gesitueerd:´Iedere zondagmiddag

op vaste tijden en dat met keiharde beton welke im-

mens populair is bij de radiofans. Een station dat nog

niet zolang ook wel draait onder de naam RNI (Radio

Nolan International) met ondermeer de aangepaste oude

RNI jingles. Een 21-jarige boerenzoon die het presteert

nu al ruim drie jaar onafgebroken een vast luisterpubliek

(welk steeds groter wordt) te trakteren op goede beton-

muziek, die via

een goed ge-

m o d u l e e r d e

zender (foto)

van 1 kW

wordt uitge-

zonden. De

zender, die

door Nolan zelf

is gebouwd,

staat opgesteld

in het achterhuis en is verbonden met een zendmast

welke voorheen 21 meter en 70 centimeter hoog was,

maar de laatste tijd 16 meter is vanwege een schade

door een storm. De zender kan zelfs worden opge-

voerd tot 3,5 kW maar zoveel energie kan men in het

huis niet krijgen, daar wanneer het op 1 kW staat inge-

steld er nog maar 185 volt op de contactdozen in het

huis staat. Maar die 1 kW is meer dan genoeg, getuige

de vele ontvangstrapporten welke Radio Nolan krijgt

toegestuurd. Voor 90% is het station in heel Nederland

te ontvangen, behalve in Limburg, Zeeland en een deel

van Brabant, waar Nolan nogal wat storing heeft van

enkele buitenlandse stations.’

De toenmalige programma’s van Radio Nolan kwamen

inderdaad ver want ook kwam het signaal door in Duits-

land en Denemarken, maar de ontvangstrapporten

kwamen evengoed uit landen als Noorwegen, Zwe-

den, Polen en het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Eige-

naar Jacob, van Nolan, vertelde destijds dat de verste

reactie was binnengekomen uit een klein plaatsje in

Rusland. Alle respect dus voor het technisch vernuft

van de boerenzoon, die zichzelf niet als deejay wenste

te bestempelen en dit ook nooit ambieerde te worden.

Desondanks had hij een speciale eigen sfeer gecreëerd

in zijn programma, dat voor het eerst regulier in 1976

via de 270 meter de ether inging. En zoals al gemeld

gebeurde dat met directe regelmaat, hetgeen het voor

Nolan juist de populariteit bracht. Jacob was eerder een

keer uit de ether gehaald, echter niet actief onder de

naam Nolan. Mannen van de Radio Controle Dienst,

toen verantwoordelijk voor het opsporingsbeleid, haal-

den de zender weg. De naam ‘Nolan’ was gekozen van-

wege de naam die voorkwam op de valhelm van eige-

naar Jacob.

Even terug naar de

aandacht destijds

waarin ik verder

meldde: ‘QSO’s’

draaien doet Nolan af

en toe ook en wel via

de korte golf, maar

ook daar deed hij aan

muziektesten. Volgens

eigen zeggen kreeg hij op een uitzending van 15 minu-

ten meer dan 125 reacties uit 10 landen binnen. Het

resultaat van een goed gebruik van een uitstekend

gemoduleerde zender. De uitzendingen, iedere zondag-

middag tussen 1 uur en half drie, worden live gepre-

senteerd. Daarnaast zendt het station nog drie getapete

programma’s uit en wel het programma van Nollie Nolan

uit Amsterdam, bekend van een ander radioblad, de

maandelijkse uitzending van de Stichting Regionale

Groninger Hitparade en natuurlijk de maandelijkse

Freewave Show.

De Freewave Show werd in Groningen opgenomen in

de studio van Park Radio Producties aan de Parkweg.

Deze duurde 1,5 uur en was iedere eerste zondag van

de maand tussen half 3 en 4 uur op Nolan te beluisteren.

De show bracht nieuws uit de Freewave, een terugblik

op de zeezenders, een spotlight op bepaalde artiesten

en de brievenrubriek. De show werd gepresenteerd

door Paul Peters, Will van der Enden en Ton Vogt.

Beter bekend bij de lezers van Freewave als Paul Jan de

Haan, Jelle Knot en Hans Knot. Op die manier werden

studio Radio Nolan



17

er destijds ontzet-

tend veel nieuwe

leden voor ons

toen nog drie-

wekelijks maga-

zine binnenge-

haald.

Nolan deed ver-

der nog aan het

verzorgen van

relaisuitzendin-

gen; zo was dat

ondermeer het

gevolg van pro-

gramma’s van

een DX organisa-

tie uit Zwitser-

land. Een fanclub

was er niet voor

Jacob en zijn sta-

tion. Wel waren

er twee initiatieven, maar die zijn nooit goed van de

grond gekomen. Eén van de redenen was dat Jacob

het liever niet zag gezien een fanclub alleen maar meer

aandacht voor het station zou betekenen en dit niet

goed lag bij de toenmalige opsporingsambtenaren van

de RCD. Postbus 11 in Vlagtwedde werd destijds voor

ontvangstberichten en het aanvragen van QSL kaarten

gebruikt, terwijl voor de Freewave Show het ook al

niet meer bestaande adres Postbus 685 in Groningen

werd gebruikt.

Als het gaat om sommige van de voormalige Britse

zeezenderdeejays dan kan worden gesteld dat een aan-

tal hun brood tijdelijk ging verdienen als ´omroeper

van dienst´ bij regionale televisiestations. Ook in Neder-

land was daar sprake in de persoon van Peter van Dijk.

Deze sympathieke deejay van Radio 227 verloor, omdat

Radio 227 het nu eenmaal niet lang volhield, snel zijn

baan, maar zou later bij de NTS in beeld verschijnen als

omroeper van dienst. Meestal was hij in het weekend te

zien en was een graag geziene gast in de huiskamers. In

oktober 1978 was er in de krant te lezen dat de inmiddels

tot NOS omgedoopte publieke omroep afscheid ging

nemen van de omroeper. Peter, hevig teleurgesteld,

kreeg daarbij ondersteuning van FLOP. Dit stond voor

Free Lance Omroep Personeel. Van Dijk was niet de

enige freelance omroeper die aan de kant werd gezet.

Men had alle free lancers die met hun stem ook nog eens

elders geld verdienden, per brief laten weten dat een

verlenging van het contract er niet in zou zitten. FLOP

memoreerde in een brief aan de NOS dat er een eerdere

uitspraak was geweest van een jurist van de NOS. Deze,

mr. J. van Santbrink, had gesteld: ‘Freelancers hebben

naast hun opdracht nog alle vrijheid voor iedereen te

werken.’ Ook de toenmalige columnist Leo Derksen,

van de Telegraaf, riep de lezers op te protesteren tegen

het ontslag middels zijn actie ‘Van Dijk moet blijven’.

Helaas mocht het niet helpen en bleef Peter verder bui-

ten beeld. Daarna ging hij ondermeer als ‘voice over’

werken voor de Evangelische Omroep, alwaar hij tal

van natuurfilms heeft ingesproken.

Dertig jaar geleden betaalden we nog heel braaf jaar-

lijks het kijk- en luistergeld. Een verplichte bijdrage om

te mogen kijken naar de televisie en te mogen luisteren

naar de radio. Per huisgezin kwam dat neer op een

jaarlijkse bijdrage van 120 gulden. Een jaar later werd

het met 6 gulden verhoogd. Het lijkt voor die tijd na-

tuurlijk een gigantisch hoog bedrag maar als we kijken

naar wat anderen in Europa betaalden dan zaten de

Nederlanders aan de lage kant met hun bijdrage. Slechts

de Britten moesten minder betalen. Maar de regeling

was daar dan ook anders. Men behoefde geen bijdrage

voor radiobeluistering te betalen. Bezat men een kleu-

rentelevisie dan betaalde men 89 gulden, terwijl voor

het kijken naar een zwart wit televisie omgerekend 36

gulden werd betaald.

Will Luikinga, een andere Veronica coryfee, was in 1978

ook nog steeds voor de VOO actief maar kwam in

botsing met de leiding toen er gepraat diende te wor-

den over contractverlenging. In oktober 1978 kreeg

hij te horen van de afdeling televisie amusement dat er

misschien in de maand oktober 1979 weer werk voor

hem was te verwachten. Veronica stond vlak voor het

begin van de C status. Luikinga destijds: ‘Ik dacht dat

ze heus wel wat werk voor me zouden hebben, als de C

status zou komen. En de beloftes waren er. Om ruim

een jaar te wachten, daar voel ik niets voor. Daar kan ik

niet van leven.’ Toenmalig Veronica directeur Rob Out

toonde zich verbaasd door te stellen: ‘Naar mijn weten

werkt hij ook nog aan een programma over een stunt-

man en dat gaat er volgend jaar mei al uit. Luikinga is

gewoon nog beter. Het enige is dat we hem geen vast

contract meer aanbieden, maar per productie betalen.

Voor een doorlopend contract was voor ons geen re-

den meer. Wat ik nu hoor zal zijn beslissing wel zijn.’

Luikinga had weerwoord: ‘Alsof ik één of twéé klussen

per jaar mag doen. Maar dan voel ik me niet echt meer

betrokken bij de VOO. En dan kan Rob het wel gek

vinden maar

ik niet.

En…over die

s t u n t m a n

moet hij maar

beter weten.

Tot drie keer

toe hebben

die stuntman

en ik gepro-

beerd een af-

spraak met

hem te maken

maar tot drie

keer kwam

Rob Out ook

niet opdagen.

De stuntman is

toen naar de

AVRO gegaan

en die zijn nu

met hem in zee
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dende schepen op zee, overstromingen en trein-

ongelukken maar ook bijvoorbeeld de sluiting van het

Veerse Gat. Zo bepaalde van der Heijde’s vliegkunst

hoe televisiekijkers Nederland vanuit de lucht zagen.

Zijn blik vormde voor een groot deel ons collectieve

geheugen.’

De VPRO Gids reconstrueerde het opmerkelijk leven

van de in 2003 overleden piloot en sprak daartoe met

nabestaanden en groot aantal oud-collega’s. Onder hen

Frits Spits die een onvergetelijke vlucht had met Van

der Heijde: ‘Ik dacht echt dat we zouden neerstorten.’

Met Harmen Roeland, voor wie het niet gek genoeg

kon: ‘Duikvluchten als een kamikazepiloot. Prachtig

materiaal, maar ik werd hartstikke ziek’. En met het

voormalige hoofd van de RVD Eef Brouwers: ‘Vervuld

van dankbaarheid en warmte dat ik weer op de grond

stond ben ik hem bijna om de nek gevlogen.’ Maar ook

met zijn dochter José: ‘Achteraf besef je pas dat hij een

bijzonder beroep had maar als kind had je dat niet in de

gaten. Dat papa met het vliegtuig ging was gewoon.’

Het jaar 1978 was, als het ging om de landpiraten, er

een van verandering. Voor het eerst werd door een

woordvoerder van de RCD bekend gemaakt dat de

gebruikers van de 27MC de toen komende tijd met rust

zouden worden gelaten, mits ze geen storing zouden

veroorzaken bij de buren. Reden daarvan was dat er in

1980 een licentie voor gebruik van laagvermogen zen-

ders in de 11 meter band zou zijn te verkrijgen. Wel had

de RCD een nieuwe vorm van piraterij voor het eerst te

verduren namelijk die van de televisiepiraten. In 1979

en 1980 zou deze vorm van piraterij zich zeer snel uit-

breiden. In 1978 werd er slechts lichtelijk melding ge-

maakt van de aanwezigheid van televisiepiraten die vaak

na het uit de lucht gaan van de Nederlandse televisie

(wie herinnert zich nog de vroege tijd van stoppen?)

inprikten op de kabelnetten en de nieuwsgierige kij-

kers trakteerden op een flinke portie aan porno. Het

was mogelijk geworden, mede door de komst van de

huisvideorecorder. Een opmerkelijke verklaring van

gegaan.”, Luik-

inga zou een jaar

later plots weer

op de radio zijn,

via Radio

Caroline en bleef

schrijven voor

het weekblad

van de VOO, het

Veronicablad.

Eind 1978 werd

ook bekend dat

de bij de NOS in

dienst zijnde vlie-

ger, Charles van

der Heijde, die

met zijn ‘Hijgend

Hert’, zoals het

NOS-v l i eg tu i g

vaak werd genoemd en een soort van taxibedrijf in de

lucht runde voor alle omroepen, bij de toenmalige NOS

voorzitter Jürgens had gepleit voor een nieuw vliegtuig

als vervanger van de PH NOS, een vliegtuig dat al meer

dan tien jaar had dienst gedaan. Geschat bedrag van

aanschaf destijds lag rond de kwart miljoen gulden. De

PH NOS was dringend aan vervanging toe. De PH NOS

verleende onschatbare diensten bij reportages van de

NOS vanuit bijvoorbeeld de Tour de France, maar ook

bij scheeps- en milieurampen. Vliegenier van der Heijde

verzorgde met zijn toestel ook speciale vluchten ver in

het buitenland en op sportszondagen vervoerde hij

snel radio- en televisieploegen naar de verre uithoeken

van ons land. Ook de NOS topfunctionarissen maakten

voor dienstreizen regelmatig gebruik van zijn diensten.

De PH NOS had op dat moment sinds de aanschaf in

1969, 2400 vlieguren gemaakt waarbij zo’n 650.000 kilo-

meter was afgelegd. Uiteindelijk zou Charles van der

Heijde nog twee jaren het vliegtuig besturen. In de

VPRO gids verscheen enkele jaren geleden een special

over de vliegtuigen en de vlieger.

‘Charles van der Heijde (foto) werd

in 1924 geboren in Eindhoven.

Vanaf eind jaren vijftig tot begin

jaren tachtig vloog hij met de PH-

MAF en de PH-NOS, de vliegtui-

gen van de NOS die 24 uur per

etmaal voor de omroep klaarston-

den op vliegveld Hilversum. Van

der Heijde werd opgeleid in 1944

bij de Royal Air Force in Enge-

land, bracht verslaggevers en hun

materiaal naar alle uithoeken van

het land, vloog omroepvoorzitters

naar vergaderingen en zorgde

ervoor dat beroemdheden zoals

Hildegard Knef en Iwan Rebrof op

tijd in de studio waren. Daarnaast

maakten cameramannen vanuit

zijn vliegtuig luchtopnamen van

paasdrukte op snelwegen, bran-
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de RCD destijds klonk als volgt: ‘We kunnen voorlopig

niet tegen de televisiepiraten optreden. Zo lang de pira-

ten incidenteel in de ether zijn is er niet tegen op te

treden. We hebben er de apparatuur niet voor om deze

vorm van piraterij op te sporen. De enige manier om

tegen televisiepiraten te kunnen optreden is de kabel-

exploitant te verzoeken de knop om te draaien van de

stroomvoorziening zodra de Nederlandse televisie haar

dagelijkse programma’s heeft gestaakt.’ En dus floep,

ook geen signaal meer van bijvoorbeeld WDR, NDR,

BRT etc. En daar hadden de abonnees toch echt voor

betaald. Achteraf gezien had de toenmalige opsporings-

dienst, de RCD, in 1978 toch wel goed geboerd. Men

had in totaal ruim 4200 illegale zenders uit de lucht ge-

haald. Vergeleken met het voorafgaande jaar 1977 was

dat een stijging met ruim 1600. De laatste grote slag van

het jaar 1978 sloeg men in en in de omgeving van ’s

Hertogenbosch waar half december liefst 32 zenders

binnen een etmaal uit de ether werden gehaald.

Een zeer opmerkelijk programma was er op 3 februari

1979 te beluisteren op de AFN Shape stations. In de

serie ‘Golden Days of Radio’ werd er liefst drie uur lang

aandacht besteed aan de geschiedenis van Radio Mi

Amigo. Het station was op 20 oktober 1978 vanaf de MV

Mi Amigo voorgoed uit de ether verdwenen. Het Ame-

rikaanse legerstation had Mi Amigo tussen drie en zes

uur die middag als onderwerp in haar programma. Ach-

tereenvolgens waren Johan Visser, Rob Hudson en Ferry

Eden respectievelijk met ‘Koffie met scheepsbeschuit’ en

‘Stuurboord’ te beluisteren. De uitgezonden program-

ma’s waren middengolfkwaliteit, waarbij het duidelijk

moet zijn dat de AFN legaal een illegaal programma

hadden uitgezonden. Ondertussen werden er in wer-

kelijkheid plannen uitgewerkt Radio Mi Amigo 272 in de

ether te laten komen vanaf een nieuw schip, maar dat is

een ander verhaal.

Ondertussen stond begin 1979 de top binnen de NOS

op de protestlinies. Binnen de toenmalige regering was

namelijk het plan ontstaan om een post van 2 miljoen

gulden, een hele boel voor die tijd, bestemd voor Edu-

catieve omroepen, over te hevelen naar andere doe-

len. In een telegram aan de minister voor CRM (Cultuur

Recreatie en Maatschappelijk Werk) en de leden van

de Tweede Kamer werd de ernstige ongerustheid uit-

gesproken tegen het zogenaamde amendement Kosto

dat was ingediend tijdens de behandeling van de be-

groting van CRM. Men wilde de twee miljoen gulden

overhevelen uit de post reserve Educatieve Omroep

naar andere posten. Het ging daarbij om eventuele

subsidies aan toneelgezelschappen (Tryater en Baal),

voor ad hoc producties, voor jeugd- en vormings-

toneel, voor mime, het Amsterdamse Stadsjournaal en

de experimentenpot. Het NOS bestuur was het er dui-

delijk niet mee eens dat gelden, bestemd voor omroep-

zaken zouden worden besteed aan voornoemde doe-

len. In het telegram werd duidelijk gemaakt dat voor

de reservepot Educatieve Omroep al een bestemming

was gevonden

en wel in een

aantal projecten

dat spoedig van

start zou gaan

binnen de cate-

gorie volwassen

educatie. Uitein-

delijk zou het geld

Foto’s op deze
pagina: De Caroline
Roadshow
1978/1979
links: Robb Eden,
rechts: Tony Allan (l)
en Tom Hardy
onder: Barry St James

(archief Jan van
Heeren met dank
aan Mike Baron)
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ook voor dit doel worden ingezet.

Reeds in de zomer van

1978, nadat besloten was

door de directie van de

TROS om de serie ‘Holo-

caust’ aan te kopen, was

er een speciale commissie

door de omroep ingesteld

om uit voorzorg maatre-

gelen te kunnen nemen en

te adviseren op welke

wijze het beste naar de

televisieserie, van Ameri-

kaanse makelij, zou kun-

nen worden gekeken. De

8 uur durende serie zou

door de TROS in vier de-

len worden uitgezonden

vanaf 23 april 1979. ‘Holocaust’ vertelde het gruwelijke

levensverhaal met de Joodse familie Weiss in de hoofd-

rol. De serie die de tijdsperiode 1935-1945 behandelde,

won destijds 8 Emmy Awards, in diverse categorieën.

Voor de vrouwelijke hoofdrol was de destijds nog re-

delijk onbekende Meryl Streep gekozen. De televisie-

serie over de Jodenvervolging in voornoemde periode

was al op de Duitse televisie uitgezonden en had bij de

kijkers daar heftige reacties opgeroepen. Naar aanlei-

ding van de vele voorpubliciteit hadden vooral de

oudere kijkers zich bij de TROS gemeld met de vraag

om de exacte uitzenddatums gezien men voorbereid

het programma met de ‘kinderen’ wilde bekijken. Fred

Bakker, het toenmalige hoofd van de afdeling ‘Pers en

Public Relations’ van de TROS, meldde destijds dat men

niet alleen de eigen ideeën tot begeleiding van de kij-

kers zou gaan voeren maar ook dankbaar gebruik

zouden gaan maken van de vele tips die er waren ge-

komen van de Duitse collega’s inzake de afhandeling

van de begeleiding van de Duitse kijkers.

Goed beschouwd is het een openbaring door de aller-

eerste edities van het Freewave Media Magazine heen te

bladeren. Er stonden ons nog een groot aantal ontwik-

kelingen te wachten. Commerciële legale radio was nog

heel ver weg. Satellietuitzendingen waren er nauwe-

lijks, ja de beelden die verspreid werden over de di-

verse Eurovisielanden om te gebruiken in de ‘Journaals’

van de deelnemende landen. Maar stations die zich puur

gericht op de kijkers via satelliet bezig hielden waren er

nog niet. En dus was er sprake van een minimaal aan-

bod aan televisienetten. Naast Nederland hadden de

inwoners van Noord en Oost Nederland de mogelijk-

heid respectievelijk twee of drie Duitse netten te bekij-

ken. In het zuiden had je deels ontvangst van Belgische

televisiestations terwijl in het westen de ‘CAI’s ofwel de

kabelnetten, soms een versterker extra instelden om

mogelijk het signaal van de BBC TV via het kabelnet te

verspreiden.

Toch waren de omroepen al druk bezig zich over de

toekomst te beraden en zag men in dat er toekomst en

misschien wel gevaar zat in eventuele satelliettelevisie-

uitzendingen. De federatie van Omroepverenigingen,

waarin destijds de VARA, de KRO en de NCRV samen-

werkten, pleitte in januari 1979 in een brief aan de voor-

zitter van de NOS voor het instellen van een bijzondere

commissie die de ontwikkeling van het Europees

satellietsysteem zou moeten gaan onderzoeken. Behalve

bestuursleden van de NOS zouden volgens de Federa-

tie ook afgevaardigden van de ministeries voor CRM en

Buitenlandse Zaken zitting moeten nemen. Tot begin

1979 is men er altijd vanuit gegaan dat in 1982 in Euro-

pees verband een eigen satelliet zou worden gelan-

ceerd waardoor betrokken landen de gelegenheid zou-

den krijgen kennis en ervaring met het satellietstelsel op

te doen. Volgens de Federatie zag het er naar uit dat

West-Duitsland en Frankrijk al hadden besloten zelf-

standig over te gaan tot de lancering van een eigen

omroepsatelliet. Voorts vroeg de Federatie zich in de

brief af wat de eventuele lancering van de Franse, Duitse

en eventuele Luxemburgse satellieten voor gevolgen

zou kunnen hebben voor het standpunt dat Nederland

ten aanzien van de eigen zendmogelijkheden via satel-

lieten zou gaan nemen. Het zou in werkelijkheid nog

enige jaren duren alvorens daadwerkelijk de terug te

lezen angst in de brief van de Federatie werd bewaar-

heid. Immers het nietige Luxemburg zou een grote rol

gaan spelen in de later op te starten commerciële televi-

sie via de satelliet.

Recen te l i j k

heb ik weer

een stukje

familiearchief

ontsloten en

de terugge-

vonden foto’s

gescand. Dan

komen auto-

matisch her-

i n n e r i n g e n

boven en één

foto deed me

direct grijpen

naar een an-

dere foto in

één van de al-

bums. Een

foto genomen

in de periode

1978/1980,

w a a r o v e r

deze muziek,

media en andere herinneringen gaan. Het toont mij,

liggend op de grond, vergezeld van mijn kleine, oudste

kinderen - in de voorkamer van onze toenmalige wo-

ning aan de Parkweg 79a in Groningen. Het bracht me

in gedachten terug naar een hele vroege vorm van

computergebruik, eigenlijk twee vormen van

computergebruik, die ik mocht beleven in die jaren en

waarvan ik u graag deelgenoot wil maken. Heel wat

uren werden er in die tijd doorgebracht op de grond.

De Freewave werd nog steeds op een IBM typmachine

zonder geheugen (want die waren er simpelweg nog
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niet) getyped en met veel snel snij- en plakwerk samengesteld.

De computer kon in die dagen alleen gebruikt worden voor

tijdverdrijf.

Vooral als de kachel

lekker was opgestookt

was het liggend fijn

vertoeven op de

grond in het boven-

huis aan de Parkweg,

dat ver voor de

Tweede Wereldoorlog

was gebouwd. Een

huis waarin rechttoe

rechtaan kamers niet

bestonden. Knusse

bouw, gecombineerd

met een prettige in-

richting, leverde ‘het

grondzitten’ op. Ik

voelde me het prettigst

een goed boek te le-

zen gezeten op de

grond, met de ellebo-

gen op de zitzak. Tot-

dat de vermaarde

Atari computer werd ontdekt. Een spelcomputer uit de zoge-

naamde 8-bit serie. Recentelijk heb ik mijn exemplaar van de

Atari 400 weggegooid toen bleek dat de zolder, waar het appa-

raat al meer dan 25 jaar lag, uitgebreid door onze dierbare poes

Ollie was besproeid. En ik weet zeker dat hij het apparaat meer-

dere malen heeft bewerkt. Hij zal misschien wel gedacht hebben

dat voorheen, poesenlevens eerder, de baas avonden lang het-

zelfde apparaat had bewerkt. Naast de voornoemde spel-

computer heb ik destijds ook nog een Atari ST gehad. Had wat

meer mogelijkheden en viel onder de categorie 16-bit compu-

ters.

De onderneming Atari was bijna een decennium eerder, in 1972,

opgericht door Nolan Bushnell, die zichzelf voorstelde dat een

kleinere versie van de immens grote computers uit de jaren

zestig, in de toenmalige toekomst mogelijk zou moeten zijn. Het

moest een computer worden waarbij de gebruiker zich vooral

zou kunnen gaan richten op ‘entertainment’. Dus een computer

waarbij ontspanning, sport en spel een belangrijke rol zouden

kunnen gaan spelen. Niet een computer tot gebruik binnen of

voor bedrijven, maar voor in het gezin. In het jaar dat ik mijn

exemplaar kocht had Bushnell al een voor die tijd gigantisch

bedrag verdiend in de ICT door zijn Atari onderneming te

verkopen aan Warner Communications voor het gigantische

bedrag van 28 miljoen dollar. We kunnen rustig stellen dat

Bushnell daarmee de eerste ICT millionair was. De Atari kon

verbonden worden met je eigen televisietoestel en je kon spel-

letjes doen met het apparaat. Aan de Parkweg waren twee

spelletjes absoluut favoriet: Pong en Raketje bouwen.

Voor de introductie van Atari’s Pong moet ik vele jaren terug in

de tijd want eind 1972 betekende het begin van deze spel-

computer, die eigenlijk beter in de categorie ‘videocomputer’

thuishoort. Een nieuw woord was geboren in de spelindustrie

en meer nog: een bedrijf dat na een investering van 500 dollar

snel zou uitdijen tot de snelst groeiende onderneming in de

Amerikaanse geschiedenis. Bushnell richtte Atari

in 1972 op met partner Ted Dabney, met een

investering van 250 dollar per persoon. Van-

wege grote verschillen van inzicht kocht

Bushnell Dabney na een paar jaar uit; met de

aandelen die Dabney meekreeg kon hij zich

later miljonair noemen. De tweede medewer-

ker die Atari aannam, na een 17-jarige

receptioniste, was de eveneens jonge Al Alcorn,

een absoluut technisch vernuft. Hij kwam aan

de wieg te staan van de revolutie in de video-

spelindustrie, al was dat helemaal niet de opzet.

Sterker nog: Bushnell gaf Alcorn opdracht het

simpelste spel te ontwikkelen dat Bushnell kon

bedenken – iets met een bal, twee rackets en

een score. Bushnell hield hem ter motivatie voor

dat hij voor het spel al een contract had geslo-

ten met General Electric, maar dat was vol-

strekt uit de duim gezogen. In werkelijkheid

zag Bushnell het project als een oefening voor

Alcorn en was hij vastbesloten het resultaat

ongebruikt naar de prullenbak te verwijzen.

Alcorn nam zijn taak serieus. Binnen ander-

halve week had hij de eerste conceptversie

gereed. Daarna voegde hij een aantal

verfijningen toe, zoals rackets die uit acht seg-

menten bestonden, waardoor de bal niet steeds

in dezelfde richting werd teruggespeeld. Het

kostte Alcorn uiteindelijk drie maanden om een

werkend prototype te maken, waarvan de bin-

nenkant er door alle draden uitzag als een

ouderwetse telefooncentrale. Bushnell begon

zich steeds meer te realiseren welke potentie

het spel Pong kon hebben. Vervelend genoeg

had hij twee potentiële producenten, Midway

en Bally, al enthousiaste verhalen verteld over

het spel. Toch besloot Bushnell dat Atari Pong

zelf zou gaan produceren, en speelde Bally en

Midway tegen elkaar uit. Hij vertelde bij Bally

dat Midway Pong niet zag zitten, en vice versa,

waarop beide bedrijven afhaakten. Bushnell

testte het spel Pong eerst uit in een café op de

zogenaamde automatenroute, die de onderne-

ming Atari onderhield. Zo’n route was bedoeld

om de spelmachines op diverse plaatsen, zoals

in cafés, te onderhouden en problemen op te

lossen. Voor Atari betekende dat een vaste

Pong
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inkomstenbron – hard nodig omdat er verder nog heel

weinig inkomsten waren.

De testversie van Pong werd neergezet in een café

genaamd Andy Capp in Sunnyvale. Volgens een veel

rondgaande legende kreeg Atari al op de eerste dag

een woedend telefoontje van de eigenaar, omdat Pong

kapot zou zijn. Alcorn had al op zo’n telefoontje zitten

wachten: hij vroeg zich af of het apparaat wel robuust

genoeg zou zijn om in een café neer te zetten, en of de

chips niet door zouden branden. Wat bleek, aldus het

verhaal: het probleem was ontstaan doordat de geld-

bak vol zat! Later bleek dit stoere praat uit de begintijd

van Atari te zijn: het telefoontje kwam pas na twee

weken, en uiterst vriendelijk werd verzocht of de auto-

maat kon worden gerepareerd. Zoals bekend werd de

automatenversie van Pong een overweldigend succes.

Alcorn spreekt van het grootste succes in de speel-

automatenindustrie dat iemand ooit had gezien. En de

instructie, die was deze keer van verbluffende een-

voud: ‘Avoid missing ball for high score’.

Voordat de thuisversie van Pong verscheen, ontwik-

kelde Atari verscheidene andere spelautomaten, waar-

onder Space Race. De productie van de automaten

ging aan het begin met horten en stoten. Atari nam

voor de productielijn iedereen aan die het maar kon

krijgen, waaronder veel studenten en andere jonge-

ren die niet vies bleken te zijn van marihuana. Naar

verluidt raakte je buiten de hal al stoned door de hasj-

lucht; een groot aantal machines kwam niet door de

eindtest. Atari was er mede voor verantwoordelijk dat

miljoenen mensen in de jaren ‘70 miljarden uren heb-

ben doorgebracht met het spelen van tennis op een

televisiescherm. Iedereen die dat heeft gedaan, zal zich

nog zonder moeite de typische pong-geluiden kunnen

herinneren bij het scoren van een punt en bij het slaan

met het badje. En voor mezelf keren dan dus de herin-

neringen terug. Gelegen op de grond voor een televi-

sietoestel die stond op de onderste plank van een stel-

ling in de voorkamer aan de Parkweg in Groningen in

het jaar 1979. Vijf jaren later verkocht eigenaar Warner

de divisie spelcomputers en huis computer van Atari

aan ondernemer Tramiel, die gelieerd was aan concur-

rent Commodore. Deze richtte Atari Comp. op, na eerst

de som van 240 miljoen dollar te hebben neergelegd,

voor wat eens voor een luttel bedrag van 500 Dollar

aan investering was opgericht.

Nu we het toch even over enorme bedragen aan geld

hebben val ik terug op het absolute kassucces voor de

filmindustrie in 1978, de disco- en dansfilm ‘Grease’ met

in de hoofdrol de jonge John Travolta en een titelsong

die werd gezongen door Franki Valli, eens de succes-

volle leadzanger van The Four Seasons. Alleen al in de

VS en Canada werd er met deze film dat jaar een omzet

gedraaid van 83 miljoen dollar. Met deze omzet werd de

film binnen een jaar legendarisch want hij drong op

plaats vier binnen in de lijst van de meest succesvolle

films allertijden. Het was natuurlijk niet alleen het succes

van hoofdrolspe-

ler John Travolta

maar ook die van

producer Robert

Stigwood (foto),

eens aan de wieg

staande van het

succes van arties-

ten als Johnny

Leyton tot en met

The Bee Gees. Hij

durfde het aan de

massaproductie te

financieren en

maar af te wachten of het succesvol zou worden. Zoals

bekend duurde het slechts zeer kort alvorens hij de

geïnvesteerde gelden er weer uit had en meer dan nor-

maal kon gaan oogsten. Nog steeds, anno 2008, is de

film ‘Grease’ ieder jaar meerdere malen via de diverse in

Nederland te ontvangen televisiestations te zien in onze

huiskamers. Andere grote successen dat jaar op film-

gebied waren ondermeer ‘Blue Collar’, ‘Hard Core’ een

‘Close Encounters of the Third Kind’.

In de maand september 1978 werd voor de twintigste

keer de tentoonstelling Firato gehouden in het Amster-

damse RAI complex. Sinds de begin jaren zeventig was

het voor mij ook een gewoonte deze tentoonstelling,

die allerlei nieuwtjes over de audio en televisie industrie

bij elkaar bracht, vaak gepresenteerd in stands van

allerlei bedrijven door bekende en nog minder bekende

Nederlanders, te bezoeken. Of er werden door bedrij-

ven gratis entreekaartjes aangeboden of een combikaart

voor trein en entree tegen gereduceerde prijs. Ik weet

wel dat ik nooit al te veel geld heb uitgegeven om

vanuit Groningen in die tijd een dagje Amsterdam te

doen, zwalkend van de ene naar de andere stand in het

RAI-complex. Tevreden verliet je na uren het complex

bepakt en bezakt met plastic tassen vol met folders over

nieuwe producten en noviteiten die tijdens de Firato

het daglicht hadden gezien.

In 1978 was één van de noviteiten de introductie van

een nieuw informatiesysteem voor televisiebezitters in

experimentele status, wat later algemeen bekend werd

als Teletekst. In de jaren 1977-1980 werd Teletekst op-

gezet door Wim Stokla, voormalig adjunct-hoofdre-

dacteur van het Journaal en Joop Marmelstein, de vroe-

gere chef binnenland van het Journaal. Naar Brits voor-

It’s Greased Lightning!
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beeld maakten ze een heldere rubrieksin-

deling, waarbij net als bij Ceefax de

nieuwsheadlines op pagina 101 kwamen

en rubriek 100 werd gereserveerd voor

nieuws. Daarnaast legden ze op basis van

aanbevelingen van de dienst Kijk- en

Luisteronderzoek richtlijnen voor de

Teletekstpagina’s vast. De richtlijnen had-

den ook betrekking op de manier van

het schrijven van de berichten, kort en

krachtig maar wel voor iedere lezer di-

rect en snel begrijpbaar. Ze bepaalden

bijvoorbeeld dat afkortingen als o.m. en

m.b.t. uit den boze zijn, dat woorden niet

aan het eind van de regel afgebroken

mogen worden, dat het ideale

teletekstbericht bestaat uit drie alinea’s,

dat regels zoveel mogelijk over de volle

breedte moeten worden uitgeschreven

en dat het kleurgebruik sober dient te

zijn, waarbij de voorkeur uitgaat naar

cyaan (lichtblauw) en geel.

 

Het model van Stokla en Marmelstein is in

de loop van de afgelopen 31 jaar uitge-

bouwd en verfijnd, maar in essentie altijd

overeind gebleven. In die zin heeft

Teletekst helemaal geen geschiedenis.

Meer dan drie decennia is het een simpel

medium gebleven waarmee het publiek

kosteloos de meest actuele informatie kan

krijgen over nieuws, sport, weer, ver-

keer, aandelen, radio- en televisiepro-

gramma’s en andere informatie die be-

perkt houdbaar is of zelfs voortdurend

verandert. Zoals gesteld was de NOS er-

mee in 1977 gaan experimenteren en ver-

zorgde men op de Firato van 1978 een

eerste proefuitzending, die veel belang-

stelling trok, waarna vanaf 1 april 1980

Teletekst op het open net werd uitgezon-

den. Hoogstens enkele duizenden men-

sen zullen dat hebben gezien. Bij de NOS

waren op 1 april 1980 700 mensen be-

kend die Teletekst konden ontvangen;

het totale aantal was misschien vier keer

zo hoog. Teletekst mocht dan gratis zijn,

televisie met Teletekst was in die tijd pe-

perduur. Wie Teletekst wilde hebben, moest een nieuw toestel van

3000 gulden kopen. Ger Kruger, in 1979 ook actief geworden voor

het Freewave Media Magazine, kwam op een vergadering van de

redactie met een proefapparaat. Met dit apparaat kon hij ons tonen

hoe Teletekst in de toekomst tot de mogelijkheden behoorde bij

gebruik van de nieuwere televisietoestellen. Verbaasd hebben we

gekeken naar het resultaat en de technische uitleg van hem. Eigenlijk

is de huidige Teletekst, waarvan we jaren lang dagelijks gebruik

hebben gemaakt voor de snelle nieuwsvoorziening, heden ten dage

een traag gebeuren geworden in vergelijking met de snelheid waar-

mee sommige internetsites telkens maar weer verfrissend nieuws op

ons beeldscherm brengen.

Een soort van denksport die

steeds meer aandacht kreeg in

de geschreven pers, gedurende

de jaren zeventig van de vorige

eeuw, was de schaaksport. In

1975 had de toenmalige wereld-

kampioen heel gemakkelijk zijn

titel verkregen door het niet spe-

len van een tweekamp, die nor-

maliter plaatsvindt tussen de titel-

verdediger en de uitdager, die

aangewezen wordt op basis van

resultaten door de Internationale

Schaakbond. In dat jaar was het

de op 23 mei in 1951 geboren

Anatoli Karpov die de titel kreeg

toegewezen toen bleek dat de

Amerikaan Fischer weigerde zijn

titel te verdedigen. In 1978 diende

Karpov een tweekamp te spelen tegen uitdager Victor Kortsjnoi en de

titelstrijd werd gestreden op de Filippijnen. De duur van de twee-

kamp was van begin juli tot en met medio oktober en andermaal werd

Karpov tot wereldkampioen gekroond. Om trouwens tot uitdager te

worden uitgeroepen had de statenloze Kortsjnoi, geboren in 1931 in

Leningrad, achtereenvolgens Petrosjan, Poloegajevski en Spaski in

tweekampen verslagen. Sinds 1957 was hij al internationaal groot-

meester en werd respectievelijk in 1960,1962,1965 en 1970 uitgeroe-

pen tot kampioen van de toenmalige Sovjet-Unie. Maar waarom was

Kortsjnoi nu stateloos geworden? Het was een paar jaar eerder, in juli

1976, dat de Rus had deelgenomen aan het alom bekende IBM schaak-

toernooi dat jaarlijks in ons land werd georganiseerd in Amsterdam.

Dat jaar won hij dit prestigieus toernooi samen met de Brit Miles. Hij

wenste echter niet meer naar de Sovjet-Unie terug te keren gezien het

daar gevoerde beleid en vond een nieuwe woonplaats in Zwitserland

en vroeg daar een staatsburgerschap aan, dat echter lang op zich liet

wachten, waardoor hij als statenloze door het leven ging. Beroemd

van hem is zijn publicatie ‘Mein Leben für das Schach’, dat ook in 1978

werd gepubliceerd.

Concerten waren er ook te beleven in 1978. Meest opzienbarend was

wel de tournee die Bette Midler maakte, waarbij ze ook Nederland

twee keer aandeed. Op dat moment had ze al een aantal LP’s gemaakt.

De op 1 december 1945 in Honolulu geboren ‘Divine Miss M’, die ooit

ontdekt werd door Barry Manilow, had een grandioze show waarin

ze uitdagend optrad en zichzelf ‘the last of the tacky ladies’ noemde.

Vunziger kon het voor die tijd echt niet. In Nederland trad ze op in

Den Haag en Amsterdam in de maand oktober. Van het concert in

Den Haag maakten medewerkers van de VARA een televisieregistratie,

die echter nooit door de omroep werd uitgezonden. Reden was niet



24

dat de omroep het ge-

heel te uitdagend vond

voor die tijd, nee Bette

zelf legde het verbod tot

uitzending op daar ze

vond dat het publiek in

Den Haag veel te tam

reageerde op haar op-

treden. Wel was er en-

kele jaren later een re-

gistratie van het ge-

waagde concert, opge-

nomen op een andere

locatie, via de Neder-

landse televisie te zien.

In hetzelfde jaar 1978

begon Bette in Amerika

ook met de live optredens rond de nummers die voor-

kwamen in de film ‘The Rose’, waarin ze een prachtige

rol speelde over het leven van Janis Joplin. De film kwam

in 1979 uit en was een super kassucces.

Even weer een stukje radiogeschiedenis want in het

jaar dat de allereerste editie van het Freewave Media

Magazine verscheen verliep ook de duur van de aspi-

rant status, die de VOO in december 1975 had verkre-

gen. In de tussenliggende periode was er tot driemaal

toe door de omroeporganisatie een verzoek ingediend

toe te worden gelaten in het omroepbestel als een vol-

waardige C omroep. Tot twee keer toe was het verzoek,

tot verdriet van de medewerkers en leden, afgewezen

door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschap-

pelijk Werk, kortweg C.R.M. genoemd. Men kreeg in

Den Haag in het jaar 1977 alsnog een derde verzoek

van Rob Out en de zijnen tot toelating als C-Omroep.

De toenmalige minister van C.R.M., Gardeniers, nam alle

tijd om het verzoek al dan niet in te willigen. Officieel

was het zo dat de VOO haar aspirant-status op 31 maart

1978 verloor. Aangezien de minister van C.R.M. omtrent

het derde verzoek nog geen besluit had genomen bleef

de Aspirant Status nog van kracht. Dat betekende dat

de VOO haar drie uur radio en één uur televisie per

week bleef behouden.

De vraag was echter waarom de minister zoveel tijd

nodig had om een besluit te nemen. De omroepraad,

één van de adviesorganen van

de regering, had de minister, al-

vorens een besluit te nemen, ge-

adviseerd een doordringend on-

derzoek te laten uitvoeren naar

de eventuele commerciële bin-

dingen die de VOO zou hebben.

Ruim een half jaar nadat officieel

de aspirant status was verlopen,

maar toch nog werd gedogen,

kwam de minister met een offici-

eel besluit. In oktober maakte ze

bekend dat de Veronica Omroep

Organisatie per 15 november 1,5

uur televisiezendtijd per week

erbij kreeg. Wel werd daar spe-

cifiek bij aangeven dat deze zendtijd alleen kon wor-

den verkregen door op de zondagmiddag te gaan uit-

zenden. Wat betreft een eventuele uitbreiding van radio-

zendtijd had minister Gardeniers slechter nieuws want

ze maakte bekend dat de uitbreiding van radiozendtijd

zeker niet voor 1 april 1979 gerealiseerd kon worden.

Men had verwacht dat de uitbreiding tot 13 uur en 28

minuten per week ook in november zou plaats vinden.

Even voor het sluiten van het jaar 1978 kwam toch nog

een prettig bericht in Hilversum op het bureau van Rob

Out toen de minister per brief liet weten een tussen-

beslissing te hebben genomen en de VOO per 1 januari

1979 een uitbreiding naar 6 uur radiozendtijd per week

te verlenen. De voornoemde uitbreiding van de televisie-

tijd betekende wel dat men per jaar 6.7 miljoen harde

guldens meer kwijt was. Om aan een C-status te komen

dienden er 100.000 geldige lidmaatschappen te zijn, dus

leden die aan alle regels, en dus ook het betalen van de

omroepbijdrage, voldeden. Jeugdige sympathisanten

die onderdeel van een gezin uitmaakten en lid waren

geworden telden in de ogen van het ministerie niet

mee, hetgeen tot veel ongenoegen leidde. In vele kran-

ten verschenen ingezonden brieven als protest tegen

het door de regering gevoerde beleid. Maar alles is

goed gekomen in de daarop volgende jaren waarbij

de omroepvereniging VOO als volwaardig werd ge-

prezen en uitgroeide tot de grootste omroep in de ge-

schiedenis van Nederland.

Het gegeven dat alleen de bezitters van een zogenaamde

‘Omroepkaart’ ofwel het hoofd van elke huishouding,

werden meegeteld als het ging om het aantal leden

gerelateerd aan de diverse omroeporganisaties leidde

in 1978 tot het volgende overzicht:

AVRO 785.357 leden

Evangelische Omroep 178.000 leden

KRO 604.129 leden

NCRV 497.397 leden

TROS 730.000 leden

VARA 544.770 leden

VOO 245.000 leden

VPRO 193.647 leden

Alle omroepen, uitgezonderd de VPRO, maakten in 1978

een winst als het ging om het aantal leden. Met de VOO

als absolute winnaar met een winst van liefst 37.000

leden. De VPRO verloor 80 le-

den.

Het jaar 1978 was slecht voor de

Stichting Symbiose want een

uitspraak van de afdeling Recht-

spraak van de Raad van State

leidde tot het verdwijnen van de

programma’s van de Stichting en

wel per 1 oktober van dat jaar.

Sinds 1 januari 1974 was deze

organisatie wekelijks verant-

woordelijk voor een radio en te-

levisieprogramma. Men be-

hoorde thuis in de categorie

‘overige instellingen die zendtijd
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ook bij afwezigheid de kinderen te beïnvloeden. Stem-

den ze toch af op een dergelijk ‘verboden’ programma

dan bleef het scherm eenvoudigweg op ‘zwart’. Joanne

en Ray Dobson zeiden te hopen dat hun kinderen ook

wat anders zouden gaan leren dan dat je met geweld

alles zogenaamd kunt bereiken. Maar ook was het mo-

gelijk duidelijk te maken dat problemen zo maar niet in

30 minuten kunnen worden opgelost, zoals vaak wordt

gesuggereerd in televisieprogramma’s. Lekkere ham-

burgers? Nee, er was genoeg ander voetbal dus ook

de reclame in de ban. Het aantal uren dat in 1978 door

de Amerikaanse kinderen besteed werd aan televisie-

kijken was dagelijks meer dan het aantal uren dat ze op

school doorbrachten. Het landelijke gemiddelde lag op

6 uur per dag.

In Israël heeft men vaak geprobeerd een voornamelijk

conservatief beleid te voeren. Terwijl het eind jaren

zeventig in vele landen een zeer normale zaak was dat

het merendeel van de televisieprogramma’s in kleur werd

uitgezonden was het in het Heilige Land grotendeels

afgenomen. Toen echter de selectiewedstrijd om een

keuze te kunnen maken voor deelname aan het

Eurovisie Songfestival door de Israëlische staatstelevisie

in kleur werd uitgezonden, waren de rapen gaar. Tot

op het hoogste niveau wist men een mening te geven

over deze zogenaamde misstap. Zelfs de toenmalige vice

president Yadin meldde zich in de voorste gelederen

door te stellen dat het gebruikmaken van kleuren bij

een televisieregistratie zou leiden tot verdoving van de

massa. Volgens hem moest het volk ‘zwart wit’ blijven

kijken omdat de invoering van de kleurentelevisie de

reeds galopperende inflatie nog meer zou aanzetten.

Toch nam het aantal kleurentelevisies, ondanks de felle

en vele protesten, snel toe. Opmerkelijk was dat de

kopers het toestel voornamelijk kochten om te kijken

naar de Jordaanse televisie, waar men een minder con-

servatief beleid voerde en de programma’s al veel in

kleur verzorgde.

De eerste Europese stap-

pen voor de Europarade

werden vanaf 1979 ook

internationaal gezet. In

eerste instantie was het

programma, ontsproten

uit het brein van Hugo

van Gelderen, sinds 27 mei 1976 twee keer per week te

beluisteren op Hilversum 3 op de donderdag met als

presentator Ferry Maat. Het programma ging eruit tus-

sen vier en zes uur in de middag en op de zaterdag was

er een herhaling te horen via Hilversum 2. Om aan de

wekelijkse gegevens te komen uit de diverse landen

was de TROS Hilversum 3 chef Van Gelderen weken-

lang op reis geweest voor besprekingen met de later

deelnemende omroepen. De eerste internationale stap

werd gezet richting Berlijn waar iedere veertien dagen

een verkorte versie van het programma werd gebracht

in de presentatie van Dennis King, die in de periode

1971/1973 ook bij Radio Caroline had gewerkt en ook

nog een blauwe maandag actief was bij de Veronica

Club in Scheveningen.

k r i j g e n

t o e b e -

deeld’. De

toenmalige

S t i c h t i n g

Symb iose

was opge-

richt door

v e r s c h i l -

lende orga-

nisaties die

zich bezig-

hielden met

emancipatie-

vraagstukken.

De zendtijd

werd mede

i nge t r o k -

ken door

het besluit

van de

Raad van

State gezien

de voortdurende strijd die er heerste tussen bestuur en

medewerkers van Symbiose. Heden ten dage zijn er

nog steeds diverse Stichtingen actief die de naam ge-

bruiken, echter met andere doeleinden dan destijds.

Ook werd er in 1978 besloten dat in het daarop vol-

gende jaar de omroepbijdragen verhoogd zouden

worden. De Nederlandse huishoudens konden destijds

gebruik maken van een zogenaamd A of B tarief. Eerst-

genoemd tarief stond voor een voltarief en was dus

voor die huishoudens waar gebruik werd gemaakt van

zowel radio als televisie. In het jaar 1978 betaalde men

120 gulden, hetgeen een jaar later met 8 gulden per jaar

zou worden verhoogd. Voor hen die niet in het bezit

waren van een kijkkastje maar wel naar de radio luis-

terden, was tariefgroep B geldig en betaalde men in

1978 slechts 36 gulden aan omroepbijdrage, terwijl in

het jaar 1979 37,50 gulden moest worden betaald.

Steeds vaker wordt er heden ten dage gewaarschuwd

dat ouders er op moeten toezien dat hun kinderen

beschermd dienen te worden voor bepaalde televisie-

programma’s die hun schade kunnen berokkenen. Niet

alleen een leeftijdscodering gekoppeld aan de program-

ma’s op de televisie is hierbij van invloed, nee ook dient

de ouder met bepaalde regelmaat mee te kijken om op

die manier te zien – bijvoorbeeld bij tekenfilmseries – of

de inhoud niet al te agressief overkomt bij de kinderen.

Uiteraard is de invloed bij de verschillende kinderen

nooit helemaal gelijk maar een gemiddelde reactie is

voor de ouder(s) snel te spotten. In 1978, dus dertig

jaar geleden, was er een echtpaar in het Amerikaanse

Connecticut, dat de oplossing dacht te hebben gevon-

den. Ze hadden een apparaatje ontwikkeld waardoor

ouders van te voren konden vaststellen welk televisie-

programma zij hun kinderen een week lang niet wilden

laten zien. Dus een week van tevoren werd het appa-

raatje geprogrammeerd met daarin opgenomen ‘de ver-

boden programma’s’. Op die manier werd het mogelijk
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van het Amerikaanse volk versterkten. Afsluitend moet

wel gesteld worden dat de echte historie van de soap

decennia eerder begon en wel in de tijd dat ontspan-

ning niet via de televisie maar alleen via de radio ge-

beurde.

Het terugbladeren door de eerste jaargang van het

Freewave Media Magazine, dus de afleveringen tussen

juli 1978 en juni 1979, bracht me tot een bericht dat je

zondermeer in de categorie ‘verloren geschiedenis’ zou

kunnen plaatsen. Uiteraard hebben alle lezers met geur

en kleur in de kranten en de radiobladen de ontwikke-

lingen kunnen volgen inzake alle ‘shoestring’ pogingen

van Gerard van Dam om zijn eigen radioschepen in de

ether te brengen. Met zeer veel tegenspoed gelukte het

hem en de vele medewerkers Radio Delmare zo nu en

dan in de ether te brengen. Met een fijn gevoel voor

publiciteit wist hij toch veel publiciteit te trekken. Echter

één bericht heb ik alleen maar teruggevonden in onze

eigen Freewave en het Algemeen Dagblad. Ik schreef

in het late aprilnummer van 1979 het volgende: ‘In het

Algemeen Dagblad van 24 april jongstleden konden we

het volgende artikel lezen met als kop ‘Delmare op stroop-

tocht’. Medewerkers van de radiopiraat Radio Delmare

hebben een strafexpeditie uitgevoerd bij het Amster-

damse radiostation Radio Unique. Uit een pand in Am-

sterdam hebben zij een zender, een bandrecorder en

enkele technische zaken gestolen. Daarmee werden,

tot voor kort, radioprogramma’s gemaakt die in Am-

sterdam, Alkmaar, Haarlem en IJmuiden via het kabel-

systeem te horen waren.

Medewerkers van Radio Delmare besloten tot deze actie

omdat het merendeel van de deejays van Radio Unique

onlangs naar de zeezender Caroline was gegaan. Vol-

gens de directeur van Delmare waren er afspraken ge-

maakt met de eigenaar van het zendschip Mi Amigo, die

niet zijn nagekomen. Caroline zou namelijk voor drie

maanden zendtijd beschikbaar stellen aan de Delmare

organisatie waardoor deze genoeg tijd had een nieuw

eigen zendschip in te laten richten. Bovendien staat op

het schip een generator die door Delmare is geleverd

en niet door Caroline is betaald.’ Maar daar lieten we het

niet bij in Freewave want we gingen op zoek naar

medewerker van Radio Unique van het eerste uur,

Antonio da Costa. In zijn flat in Amstelveen werden

destijds de eerste programma’s van Radio Unique op-

genomen en wat velen niet weten is, dat hij tevens

Anno 2008 zijn de kijkcijfers in Nederland naar de

soapprogramma’s tanende na jarenlang hoog te heb-

ben gescoord. We hoeven slechts twee namen van

programma’s te noemen en iedereen weet wat we met

‘soapserie’ bedoelen: ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ en

‘Onderweg naar Morgen’. In 1979 dook ik in een toen

verschenen onderzoek inzake ‘Soaps’. Ga je even mee

terug in de tijd? ‘Zeep, één van de oudste instituten

van de Amerikaanse televisie is de soap opera. Televisie-

series op het niveau van de gemiddelde keukenmeiden-

roman, die meestal niet in bijvoorbeeld Nederland (let

wel we hebben het over 1978) geproduceerd worden.

Het zijn series met dagelijkse afleveringen, die meestal

overdag in een lengte van een half uur tot een uur

worden uitgezonden. Het speciale aan de soapseries is

dat ze in de VS alleen maar op de commerciële televisie-

stations worden uitgezonden en doorspekt zijn met

reclamespots. En daar komt dan ook de benaming

‘soap’ vandaan want vooral fabrikanten van wasmid-

delen maakten in de beginperiode van de historie van

‘soaps’ gebruik van de mogelijkheid te adverteren in

de dagelijkse afleveringen.

Ook toen al werden de soapseries voornamelijk alleen

door vrouwen bekeken en dus is dat ook de doel-

groep waar de reclamebureaus zich op richten: zeep

dus! In 1978 is er een aantal onderzoeken gedaan naar

het fenomeen en het was The New York Times die er

een overzicht van gaf. De drie grote omroepen van

destijds, ABC, CBS en NBC, hebben in dat televisie-

seizoen liefst 13 soapseries uitgezonden. Liefst 63% van

de alle in het huishouden werkzame vrouwen (en dat

was in die tijd normaal gebruikelijk) behoorden tot de

kijkersgroep. Een snelle rekensom leverde destijds een

gemiddeld aantal kijkers van 50 miljoen vrouwen die

gemiddeld 10 uur soapprogramma’s per week beke-

ken. Ook concludeerde de krant dat er duidelijk een

aanwas was in het aantal mannen dat zich soapgericht

was gaan opstellen, echter het aantal mannen dat het

gehaalde aantal wekelijkse uren van 10 haalde kwam

niet boven de 10 miljoen uit in de VS hetgeen slechts

20% van het aantal kijkende vrouwen was. Reden dat

de soaps in 1978 toch populairder werden bij de man-

nelijke kijkers kwam doordat er door de producers

meer sex in de series werd gestopt.

Ook bleken de vrouwen hun werkdagen zo in te delen

dat men zoveel mogelijk van de soapseries kon zien en

ook de inhoud van de programma’s had zo zijn invloe-

den. De krant meldde namelijk dat winkeliers vooral

dalende verkoopcijfers behaalden als er in de series

zeer dramatische gebeurtenissen hadden plaatsgevon-

den. Maar er waren, ten opzichte van eerdere vrijge-

vochten jaren, ook andere veranderingen te zien in de

toenmalige soapseries. Gedurende 1977 en 1978 bleken

mannen en vrouwen in de series weer eerder te gaan

trouwen dan dat ze gingen samenwonen. En dat trou-

wen gebeurde dan ook nog in de kerk in de mooiste

witte bruidstoiletten. Een onderzoekster van de uni-

versiteit van Winsconsin stelde dat ze die trend al vier

jaar eerder begon waar te nemen bij haar studenten.

Veranderingen dus die ook de traditionele waarden
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tegen de regels in gedroeg. Als aanhanger van de zee-

zenders en de ‘lol’ op de radio kregen we destijds een

goed aantal adhesiebetuigingen binnen omtrent

Meurders gedrag.

Mag ik u tenslotte, als hoofdredacteur van het Freewave

Media Magazine gedurende de afgelopen dertig jaar,

bedanken voor uw loyaliteit om telkens weer uw finan-

ciële bijdrage te leveren zodat de Stichting Media Com-

municatie tegen een redelijk jaarbedrag in staat is tel-

kens weer het tijdschrift uit te brengen. Uiteraard ook

een woord van dank aan alle medewerkers die elke

maand weer klaar staan om de uitgave tot aan de druk-

kerij gereed te maken.

HANS KNOT

Bronnen:

Archief Freewave Media Magazine
Winkler Prins Encyclopedisch Jaarboek 1979
Knot, Hans Historie van de zeezenders 1974-1992; meer
duimzuigers en mislukkelingen, Stichting Media Communi-
catie, Amsterdam, 1994
VPRO archief

www.parlementenpolitiek.nl

www.vandehakopdetak.nl
www.ravagedigitaal.nl

www.nosjournaal/dossiers

stond voor de eindredactie van het Freewave Media

Magazine. Ton van Draanen meldde destijds: ‘Wij van

Freewave namen contact op met Unique medewerker

Antionio da Costa en vroegen hem of men iets ging

ondernemen: ‘Wij kunnen niets ondernemen, want als

wij een proces tegen Delmare gaan aanspannen, dan

moeten wij onszelf bloot geven en daar heb ik weinig

trek in. Delmare heeft vanaf 10 december prima ge-

draaid en ik begrijp niet waarom Gerard van Dam ons

dit geflikt heeft. Wij hebben niets met Radio Caroline te

maken, kunnen wij er wat aan doen dat toevallig twee

van onze ex-diskjockeys op het zendschip de MV Mi

Amigo werken? Waarom moet hij ons dan als onschul-

dige zender pakken als tegenactie naar aanleiding van

een ruzie tussen hem en de Carolineorganisatie?”

Op onze vraag wat Unique nu gaat doen antwoordde

Antonio: “Wij stoppen voorlopig tot na de zomer met

uitzendingen van Radio Unique en ik wil van deze gele-

genheid gebruik maken om alle luisteraars hartelijk te

bedanken voor hun vele reacties; ook dank aan de

adverteerders en in de laatste plaats ook veel dank aan

de familie die iedere zondag hun telefoonnummer be-

schikbaar stelde. Het is jammer dat wij op deze manier

hebben moeten stoppen. We dachten eerst dat de RCD

ons te grazen had genomen, dat hadden we eerlijk

gezegd liever gehad, dan op deze laffe manier!”.

Een interview tussen Van Draanen en Da Costa afgeno-

men in een kamer in een flat in Amstelveen, waarvan

één van de kamers niet alleen dienst deed als

eindredactiebureau van het Freewave Media Magazine

maar ook als onderkomen van de allereerste studio van

Radio Unique, bijna dertig jaar geleden.

Afsluitend aan deze lange editie van Muziek, media en

andere herinneringen aan de periode 1978/1979 wil ik

even stilstaan bij andermaal een stunt die Felix Meurders

uithaalde. Het gebeurde op 3 april 1979 toen hij samen

met NOS technicus Henk Oosthoek bij hun respectie-

velijke hoofden op het matje werden geroepen en ern-

stig werd toegesproken en de directiekamer met een

vermaning verliet. Een paar minuten lang had Meurders,

tussen vijf minuten voor zeven en zeven uur in de

ochtend illegaal gebruik gemaakt van de zendtijd. Of

liever gezegd ‘geen zendtijd’ gezien officieel pas om

zeven uur de programma’s een aanvang namen.

Meurders had al tandenpoetsend allerlei mensen be-

groet die de studio binnenkwamen. Maar dat was niet

het enige want twee weken later had hij zich weer een

aantal extra minuten zendtijd toegeëigend. Een tweetal

jaren eerder had Felix ook in de vroege ochtend al

eens twee afzonderlijke programma’s uitgezonden,

waarbij het ene onderdeel via de middengolf en het

andere via de FM werd uitgestraald. Weer een andere

stunt was het voortzetten op Hilversum 1 van de uitzen-

dingen, nadat tegen middernacht het Wilhelmus als of-

ficiële afsluiter van de dagelijkse programmering was

ingeluid. Met de fikse vermaningen was de kous echter

niet af, want zowel de Omroepraad als de Regerings-

commissaris voor de Omroep maakten ernstig bezwaar

tegen de manier waarop Meurders zich bij herhaling

-advertentie-

Stg. Mediacommunicatie in Amsterdam organiseert
op zaterdag 20 september een bustocht naar
Radio Waddenzee te Harlingen. Aan boord worden
wij ontvangen door Sietse Brouwer en zijn mannen
en maken de live uitzendingen mee.

Wilt u deelnemen aan deze unieke tocht? Dat kan.
Maak dan 20 euro over op giro 4065700 van Media-
communicatie te Amsterdam. Van dit bedrag wordt
5,- euro geschonken aan Radio Waddenzee.

Wij vertrekken om 10.30 vanaf het plein bij het Olym-
pisch Stadion te Amsterdam en rijden vervolgens
door naar Alkmaar NS. Station om daar nog mensen
op te pikken. Wij zijn daar zo rond 11.00-11.15. Om
11.30 vertrekken wij via de aflsluitdijk naar Harlingen.
Om 15.30 uur vertrekken wij weer naar Amster-
dam.
ER IS MAAR PLAATS VOOR 50 PERSONEN, DUS
VOL IS VOL.



Tich: 100 tracks euro 20,--

De 100 grootste jaren 70 hits:

5 cd’s voor euro 19,-- met o.a.

Santana, Cheap Trick, Donovan,

Albert Hammond, Redbone, Harold

Malvin and the blue notes, Tammy

Wynette, Johnny Cash, Three

Degrees, Byrds, eva

DUSTY SPRINGFIELD: 40 ORIGI-

NELE HITS euro 16,--

FERRY MAAT SOULSHOW TOP

100 euro 20,--   5 cd box!!!

Eva Cassidy Songbird euro 13,--.

Bee Gees: Collection euro 10,--

Spicks and Specks euro 10,--

Horizontal ( dubbel CD) euro 20,--

Bee Gees DVD euro 10,--

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 ver-

sie 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,--

George Baker Selection euro 7,--

Corry Konings euro 7,--

Andre van Duin euro 7,--

Benny Neyman euro 7,--

Normaal euro 7,--

40 hits 70’s dubbel cd euro 12,--

40 hits 60’s dubbel cd euro 12,--

40 Hits Nederpop dubbel cd euro

12,--

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,--

BOEKEN

Het wel en wee van Radio 192

van Michael Bakker - euro 12,50.

Een buitengewoon goed geschreven

boek door Michael Bakker die de

opkomst en ondergang van Radio

192 beschrijft! Een aanrader!!! De laat-

ste exemplaren!

Het Stinkdier van Ab Pruis. Een

soort Jan Cremer verhaal over o.a.

Veronica, Hilterman, Henk van der

Meijden, Ramses Shaffy etc euro 10,-

Het gedrukte exemplaar, het boek

met alle hitparades van Veronica nog

steeds verkrijgbaar voor euro 59,95.

Nog 2 exemplaren leverbaar!

MP3

Nieuw bij smc: Offshore Radio

1960 t/m 1963 mp3  euro 5,--

Nieuw bij smc: Audio Magazines op

mp3 euro 5,--

Johnny Walker mp3 euro 6,--

Radio Caroline documentaires

mp3 euro 6,--

Nieuwe serie: MP3’s: Offshore 1 t/

m 10. Een serie (mix) van alle offshore

stations euro 4,-- per cd.

CD’s

Historie zendschip Mi Amigo euro

6,--

CD Pirate Memories. De 1e LP van

smc uitgebracht destijds door Jato in

Soest euro 6,--

Jingles vanaf de Noordzee (nog

enkele originele exemplaren over)

euro 6,--

Caroline CD box hits 60-er jaren en

hits 70 –er jaren. Beide 3cd-boxen

zijn nog beperkt leverbaar!

Prijs euro 15,--

Loving Awareness Band euro 5,--

Gedigitaliseerd met bonustracks!

Veronica Never Ending Story dub-

bel cd met alle bekende tunes van

Radio Veronica euro 17,--

Stonehenge, de 1e Nederlandse new

age cd, uitverkoop euro 6,--

Dave Dee Dozy Beaky Mick and

28

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)

The Shadows: gr hits euro 10,--

Complete singles A and B sides euro

18,--

Johnny Otis: rock and roll hit-

parade euro 18,--The greatest euro

18,--

Led Zeppelin: no 1. 2. 3 Per CD

euro 10,-- Houses of the Holy euro

10,--

Sam Cooke Best of euro 10,--

Dubbel CD: Best of the seventies

euro 13,--

In principe kunnen wij elke regu-

liere CD leveren en vaak beneden

de prijs van de winkel. E-mail ons

inzake uw wens!

DVD’s:

Zenders in woelig water euro 15,-

McCloud (die cowboy in New York)

serie 1&2 euro 20,--

“Allo Allo” De bekende komische

serie van een Franse cafehouder tij-

dens de 2e Wereldoorlog. 4 series

zijn nu op DVD verkrijgbaar voor

euro 15,-- per DVD.

Secret Army: box 1 en 2 zijn nu

uit. Gaat over Brussel tijdens de be-

zetting waarin een restaurant-

eigenaar neergeschoten Britse pilo-

ten helpt te ontsnappen naar Enge-

land. De spannendste tv serie die ik

ooit gezien heb. Prijs per box euro

35,--

Weet u het nog? “Gold is a movie

about an American dream”. Nooit

uitgebrachte fi lm van Ronan

O’Rahilly. Nu euro 8,--

Radiodag is op 8 november

2008 in Amsterdam.


