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Beste lezers,

Bijna zit het jaar erop waarin zowel Freewave als
SMC 30 jaar oud werden. In dit nummer een ver-
volg op het eerdere verhaal over 30 jaar SMC, ge-
schreven door de enige echte “uitvinder van de
Radiodag”.

Eigenlijk had ik er niet eerder bij stil gestaan, maar
ergens in de jaren ‘80 is schoolradio in Nederland
tot het verleden gaan behoren. Hoe lang zal het
nog duren voor de traditionele school-tv hetzelfde
lot ondergaat en alles via de digitale snelweg wordt
bekeken? Nu al worden veel filmpjes niet op het tv-
toestel bekeken, maar op het computerscherm of
op digitale schoolborden. Hans Knot kijkt terug naar
de tijd dat de schoolradio nog een welkome afwis-
seling was.

De naam Radio Atlanta verdween vrij snel ten gun-
ste van Radio Caroline (North en South). Een aan-
tal ex-medewerkers van Radio Atlanta haalt leuke
feiten boven water uit de vroegste Britse zeezender-
periode.

Veel leesplezier!
Jan van Heeren
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Met dank aan Jan
Hendrik Kruidenier
ZO 17 AUG: Op deze
dag een mooie serie
aanvullingen die me
vanuit Rotterdam wer-
den toegestuurd. Aller-
eerst de Vlaamse band 
Cash and Carry die
twee nummers hadden
die op Radio Atlantis
(1973/1974) als filler

werden gebruikt en wel de nummers ‘ Tchip Tchip’  en
‘Bullfrog legs’. Ook in de categorie zingende medewer-
kers stuurde hij me het nummer ‘Trouw Nie’  van ene
Wuldre. De zanger in kwestie gebruikte in de loop der
jaren vele bijnamen. Het gaat om de voormalige direc-
teur van Radio Atlantis, Adriaan van Landschoot. Van
de formatie Mario Mathy haalde hij nog twee andere
nummers aan. Het nummer ‘Jumbo’ als wel ‘Jumping
Dance’  werden in de tweede helft van de tachtiger
jaren gebruikt als fillers op Radio Monique. Tenslotte
noemde hij nog ‘Magnificent Seven’  in de uitvoering
van het Geoff Love Orchestra, dat veelvuldig door Don
Allen op Caroline North werd gebruikt.

Nog twee voor de lijst
Dan in de categorie ‘naam van het station in een song’
komen we terecht in Frankrijk waar Stéphane Varègues
de song ‘Le Pape du Pop’ (The Pope of Pop) opnam
met referentie naar Radio Caroline. Op Radio 390 waren
er 26 afleveringen in de jaren zestig te beluisteren van
het programma ‘Sunday Times Hour of Jazz’ Als tune
werd gebruikt het nummer ‘Boogie Stomp Shuffle’ ge-
speeld door Charles Mingus. Het programma werd ge-
presenteerd door Jazz en Blues Legende Alexis Korner.
Ook Radio 270 heeft een aantal van deze programma’s

destijds uitgezonden.

Aanvulling bijnamen
DI 19 AUG: Nog steeds komen de bijnamen binnen
via onze lezers. Dit keer Jan Fré Vos, verantwoordelijk
voor de verzending in Nederland van de Freewave. Hij
was oude programma’s van dertig jaar geleden van
Radio Delmare aan het beluisteren toen hij liefst drie
bijnamen tegenkwam voor John Anderson: ‘100 kilo
muziek’, ‘Ome’ John Anderson en ‘Ome John het vlees-
kanon’. Een andere bijnaam werd me toegestuurd van-
uit Australië. Ex Vop deejay Alan Roberts meldde me
dat Gavin McCoy verantwoordelijk was voor het ge-
ven van de bijnaam, die ‘alienrobotz’ was. Reden daar-
voor was dat Alan aan boord praktisch alleen boeken
of tijdschriften over Ufo’s las.

Novum
WO 20 AUG: Jos van Heerden start binnenkort bij
Novum Nieuws. Jos was al eerder op freelance basis
actief voor Novum. Novum Nieuws levert het nieuws
aan voor veel Nederlandse radiostations. Jos van Heer-
den begon zijn radioloopbaan als Nico Stevens bij FM-
piraten Radio Unique en Focus 103 en werkte later
voor de zeezender Radio Monique. Daarna werkte Jos
ook vele jaren bij Radio 10 Gold. Jos maakt tegenwoor-
dig ook programma’s voor KX Radio.

Norderney
VR 22 AUG: Vanuit Duitsland werd me, door Jan
Sundermann, een zeer interessant document toege-
stuurd uit 1960 dat hij uit het archief van de Kamer van
Koophandel in Hamburg wist te dupliceren. Het is een
afschrift van het document waarin de registratie  van de
Norderney bij de Duitse vestiging van de verzekerings-
maatschappij Lloyd kan worden gelezen.

Vroege financier
ZA 23 AUG: Andy Archer meldt me dat op 1 juli John
Sheffield op de leeftijd van 95 jaar is komen te overlij-
den. Hij was de oprichter van de Norcors Group, een
zeer belangrijke financieringsmaatschappij en hij werd
gezien als een van de meest innovatieve financiële men-
sen uit zijn tijd. John Sheffield (foto blz 4)  was samen met
Jimmy Ross en Jocelyn Stevens belangrijk als financier
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van Radio Caroline in
1964. Vaak wordt verge-
ten dat zonder deze finan-
ciers Radio Caroline er
nooit was gekomen, en
wie weet het idee nooit
was opgevolgd.
Meer informatie:
www.telegraph.co.uk/
news/obituaries/2230560/
John-Sheffield.html

Daniel Boolen
ZO 24 AUG: Steeds meer
mensen worden gezocht en al dan niet gevonden via
het Hans Knot International Report. Onze medewerker
Michel van Hooff meldt me vandaag dat hij recentelijk
op een mooie zondagmiddag op zijn terras oude pro-
gramma’s aan het beluisteren was, waaronder een van
Radio Mi Amigo 272. In dat programma werd ook de
naam van Daniel Boolen genoemd. Michel vraagt zich
nu af of iemand weet wat er met hem na 1979 is ge-
beurd. Wie een antwoord weet kan dat melden aan
HKnot@home.nl

Lang geleden
DI 26 AUG: Het is vele jaren geleden dat ik een zeer
enthousiaste brief kreeg uit Engeland. Het was in de tijd
dat informatie nog niet per e-mail werd gedeeld en het
ging voornamelijk over het bouwen van
modellen van radioschepen. De afzender,
John Platt, vroeg me of ik hem een adres
kon geven van iemand die betrokken was
geweest bij de constructie van de laatste
zendmast van de MV Mi Amigo, die dus mee
de zee inging toen het zendschip in maart
1980 zonk. Ik gaf John Platt het adres van
Will van der Steen, die bij Caroline aan
boord van de Mi Amigo had gewerkt on-
der de naam Bill Stones en later als Will van
der Steen terugkwam als deejay bij Radio
Mi Amigo. John en ik bleven op onregel-
matige basis met elkaar in contact en kan
onregelmatig op het hedendaagse Radio
Caroline worden beluisterd. Voor de lezers
van Freewave wil hij graag zijn verhaal
kwijt over het bouwen van modellen.

Meer dan alleen deejay
‘Wij deejays van Radio Caroline hebben
ook een leven naast het werk voor het
radiostation. In mijn geval heb ik een
enorme passie voor het maken van radio-
grafisch bestuurbare scheepsmodellen. Het
begon eens lang geleden met het bouwen
van een modelvliegtuig. Ik deed er bijna
een jaar over deze te bouwen. Toen deze
eenmaal in de lucht ging, kwam het zeer
snel weer naar beneden. Wat me restte was
de brokstukken te verzamelen, in een plas-
tic tas te doen en weer naar huis te gaan. Ik
was in het bezit van een vliegbrevet maar
dat betekende dus nog niet dat ik modellen

kon laten vliegen. Na het thuisbrengen van verschil-
lende zaken met brokstukken besloot ik dat het bou-
wen van scheepsmodellen een betere optie zou zijn.

Onderscheidingen
Ik besloot dus een slagschip te bouwen dat zelfs in
staat was om te duiken en torpedos af te vuren. Ik
won er diverse prijzen mee en mij werden zelfs gratis
vakantieverblijven toegewezen om aldaar de boot te
demonstreren. Op een bepaald moment kwam ik tij-
dens een week lang durende demonstratie in Brean
Sands in contact met een knaap die een groot Ameri-
kaans, met kernkracht aangedreven marineschip had
nagebouwd. Mijn gedachten begonnen op hol te slaan
en bracht me bij het idee de bouwplannen te pakken
te krijgen van zendschepen als de Galaxy, de Comet,
Fredricia en de Oceaan 7. Ook besefte ik dat er een
schip was geweest dat echt geschiedenis had gemaakt
en wel de Mi Amigo van Radio Caroline

Tekeningen
Ik schreef een brief naar de Norder Werft waar des-
tijds de Olga tot radioschip ten dienste van Radio Nord
was omgebouwd, maar ze beantwoordden de brief
nooit. Omdat ik nogal een drammer kan zijn besloot ik
de werf twee keer per week te schrijven, en ik hield dit
liefst negen maanden vol. Uiteindelijk viel er een pakje
in mijn brievenbus waarin een aantal oude aangetaste
tekeningen. Ik denk dat ze me hebben toegestuurd

De MV Mi Amigo op
de Noordzeebodem
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om maar van me af te zijn. Ik kwam in contact met Chris Edwards
die van alle tekeningen een prachtige nieuwe maakte die een zeer
goede overeenkomst gaf met de Mi Amigo. Ik begon weer te
bouwen maar de regels om aan een wedstrijd te mogen meedoen
waren verscherpt.

Veel kennis
Naast het bouwen van het model dien je ook de complete geschie-
denis van het vertoonde schip over te dragen, een dossier te
maken hoe je aan de informatie bent gekomen en hoe je het model
heb gebouwd. Ik heb heel veel mensen geïnterviewd die ooit aan
boord van de Mi Amigo hebben gewerkt. Bovendien heb ik heel
veel foto’s van de Mi Amigo bekeken die in de loop der jaren
tijdens bevoorradingen zijn gemaakt. Ik nam contact op met Gerard
van Dam die me veel heeft geholpen als zijnde de laatste legale
eigenaar van het zendschip. Hij bood zelfs aan het wrak op de
bodem van de Noordzee aan mij te verkopen voor het legendari-
sche bedrag van 1 Pond, een bod dat ik afwees. Vervolgens diende
ik ook nog allerlei informatie te verzamelen betreffende het wrak
bij de daarvoor bestemde overheidsinstanties, waaronder de Port
of London Authorities. Iedereen hielp me op een geweldige ma-
nier.

Zweedse connectie
Rond die tijd kwam een aantal medewerkers van een Zweedse
televisiemaatschappij met mij in contact, daar ze ook onderzoek
deden naar het schip. Toen ze op internet naar het onderwerp
‘wreck mi amigo’ zochten, kwamen ze verschillende keren mijn
naam tegen. Ik was mezelf niet bewust dat Radio Nord zo’n belang-
rijke rol had gespeeld in de Zweedse radiogeschiedenis en dat dit
station er uiteindelijk voor had gezorgd dat heel belangrijke ver-
anderingen in het medialandschap zouden worden doorgevoerd.
Ze vertelden dat ze met een onderneming in contact waren die
bepaalde sonor apparatuur wilde uitproberen en ze vroegen mijn
assistentie.

Duiken
Met het gebruik van de apparatuur hebben we een aantal malen
gedoken naar de Mi Amigo. Het wrak ligt in twee delen. Eén deel
een beetje opgetild, ongeveer 25 centimeter boven het zand, ter-
wijl het andere deel verder is weggezakt. Een groot deel van het
zendschip is na 28 jaren nog intact als het gaat om het voorschip.
Twee van de lagere secties van de zendmasten rusten nog steeds
op het dek van de hut. Het is heel moeilijk duiken naar het zend-
schip en de omstandigheden laten het niet toe langer dan 20 minu-
ten bij het schip te blijven. We hopen dit jaar nog een keer te
kunnen duiken. Bijgesloten één van de vele unieke foto’s die we
hebben kunnen maken van het wrak. En wie weet lees je in een
andere Freewave later meer over onze activiteiten met de Mi Amigo.

Abe Nathan overleden
WO 27 AUG: Een trieste dag in de radiogeschiedenis daar heden-
avond om vier minuten voor negen Abe Nathan, na een lange
lijdensweg, in een ziekenhuis in Tel Aviv is komen te overlijden.
Om 10 minuten over negen werd ik vanuit Israel gebeld door
Noam Tal. Abe was sinds 1997 al aan een rolstoel gekluisterd en had
de afgelopen jaren verschillende hersenbloedingen. De laatste we-
ken verslechterde zijn toestand waardoor hij vanuit het verzorgings-
tehuis werd overgeplaatst naar het ziekenhuis. De laatste uren
waren zijn naaste familieleden en verzorgers en zijn dochter Sharona
aan zijn ziekenhuisbed. Abe, vredestichter en eigenaar van de
Voice of Peace en vooral de man die ontzettend veel humanitair
werk deed in de periode 1964-1994, is 81 jaar geworden.

Meer informatie
Op www.hansknot.com en www.offshore-
radio.de kun je diverse links naar internet-
sites vinden over zijn overlijden. Ook is daar
het boek over het werk en leven van Abe
Nathan en de Voice of Peace te lezen als
download. Vooraf was met de familie afge-
sproken dat vanuit Groningen, waar Abe in
1969 zijn Vredesschip werd gekocht, de in-
ternationale pers over zijn overlijden zou
worden bericht. In het late NOS Journaal
was een kort bericht, waarna de volgende
ochtend ondermeer het Radio 1 Journaal
aandacht besteedde en tevens, met dank
aan het ANP, het bericht ook werd doorge-
stuurd naar de internationale persbureaus.
De begrafenis is op vrijdag 29 augustus in
de ochtend gepland.

Boven water
DO 28 AUG: Ik was zeer verbaasd een
mailtje te ontvangen van een van de deejays
van Radio Caroline die in de tweede helft
van de jaren zeventig bij Radio Caroline
werkte, en waar we tot nu toe geen contact
mee hebben gehad. Het was afkomstig van
Dickie Allen: ‘Ik kom net terug van een
lang verblijf in België, waar ik ook de tijd
nam om de huidige ligplaats van de
Norderney te bezoeken, in het dok in Ant-
werpen. Het schip verkeert in zeer goede
conditie, is opnieuw geschilderd en het lijkt
erop dat er op het bovenschip het nodige
vertimmerd is. De Norderney is ook veel
solider gebouwd dan ik altijd heb gedacht.
Het staalwerk lijkt me in uitstekende condi-
tie. Ik zou wel eens haar conditie onder de
waterlijn willen zien. Ik verheug me erop
programma’s te gaan presenteren op het
huidige Caroline. Nu ik op pensioen ben
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kan ik terug naar mijn eerste grote liefde, de radio. Ik
verheug me erop je te gaan ontmoeten op de Radio-
dag, Dickie Allen.’

T-shirts
VR 29 AUG: Al eerder is er een aantal t-shirts op foto’s
voorbij gekomen die door deze en gene in de loop der
jaren zijn bewaard. De een nog mooier dan de andere
dan wel unieker te noemen. Deze keer een shirt dat
sinds 1975 is bewaard door Dave Warwick en die door
hem recentelijk werd teruggevonden op zijn zolder.
Het brengt herinneringen terug aan Caroline uit de
jaren zeventig en de tijd dat de band Loving Awareness
heftig werd geplugd. Het shirt vertoont wel de nodige
mottengaten maar blijft uniek te noemen. Heb je ook
nog een t shirt, maak een foto en stuur deze naar
Hans.Knot@gmail.com

Begrafenis Abe Nathan
VR 29 AUG: Abie Nathan, de man achter de Israëlische
zeezender The Voice of Peace, en heel wat humanitaire
projecten, werd vandaag in Tel Aviv begraven. Om
09.30 uur werd zijn doodskist op het podium in het
Tzavta theater in Tel Aviv geplaatst. Op de achtergrond
vond er een presentatie plaats met foto’s en werd er
stilgestaan bij de verschillende fases uit zijn leven. Ron
Huldai, de burgemeester van Tel Aviv loofde Nathan:
“Abie was een symbool van de broederschap tussen
mannen die de stervende populatie van Afrika ter hulp
snellen én voor mensen die wereldwijd klem zitten door
ongeluk of pech. Hij had een visie en zoals elke profeet
betaalde hij de prijs, die hij op voorhand kende”.
Amerikam Gurevitz, een oude vriend, sprak over Abies
vrijgevigheid en z’n goed hart. De zangers Ozi en Miri
zongen het lied “Eli Eli” (“Mijn God”), wat Abie graag
hoorde. Henry Elkaslassi sprak uit naam van Abies vrien-
den. De menigte passeerde bij zijn doodskist om hem
de laatste groet te brengen. Shimon Peres, de president
van Israël leidde de ceremonie. Na hem kwam Israël
Lau, de ‘chief rabbi’ van Tel Aviv, gevolgd door Abies
fysiotherapeut Itay Ben Shaushan. Deze laatste stond

Abie bij tijdens zijn laatste levensjaren. Shaushan had
het over de moed die Abie toonde tijdens zijn ziekte.
Noam Tal sprak in naam van de familie en bedankte al de
mensen die Abie hielpen, inclusief de familie Rechtman,
die zeer ‘close’ was met Abie.

REM-eiland
MA 1 SEPT: Vandaag zag Martien Stapper dat in
Vlissingen-Oost het bovengedeelte van het REM-eiland
(ligt op een ponton) verplaatst is op het terrein (in de
haven) van de firma Hoondert. Het is nu gepositioneerd
aan de sloopkade van Hoondert, voorheen lag het daar-
naast.

Krant
DI 2 SEPT: Het Parool meldde vandaag dat in Vlissingen-
Oost begonnen is met de sloop van het interieur van het
REM-eiland. Bij Hoondert ligt het REM-eiland nu aan de
sloopkade en daar wordt het oude interieur verwij-
derd. Het eiland is verkocht aan woningstichting De Kei
in Amsterdam en die maakt er een restaurant van. Het
eiland zal in oktober of november op transport gaan
naar Amsterdam. Een dag later werd er een banner
voor firma Hoondert aan het restant van het eiland
bevestigd. Klaar voor op reis dus!

Dank aan: Martin van der Ven, John Platt, Jan
Sundermann, Jan Hendrik Kruidenier, Dave
Warwick, Martien Stapper.

Samenstelling: HANS KNOT

VR 15 AUG: Jeroen Verspeek is per 1 oktober het
nieuwe hoofd van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek
van de NPO. Verspeek is sinds 1996 in dienst van de
NPO. Binnen de publieke omroep was hij betrokken bij
Z@ppelin, de invoering van de huidige televisieprofielen
en bij de ontwikkeling van de strategie rondom Thema-

Dickie Allen bij de
Norderney
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kanalen. De afdeling KLO is verantwoordelijk voor het
adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur
en de net-, zender- en internetcoördinatoren van NPO
op het terrein van strategie en het publieks- en
programmabeleid.

ZA 16 AUG: De Vlaamse priester en voormalig hoogle-
raar Stefaan van Calster is benoemd tot programma-
directeur van de Nederlandstalige tak van Radio Maria.
Die functie is internationaal bij statuut voorbehouden
aan een priester. De katholieke radiozender zendt sinds
februari uit op 675 AM vanuit Nederlandse Den Bosch.
Van Calster, die officieel met emeritaat is, blijft actief als
docent op de priesteropleidingen van Roermond en
Den Bosch, behoudt de leiding van de Nederlandstalige
editie van het theologisch tijdschrift Communio en blijft
assisteren in de parochie van Mariadorp, Eijsden. Tot
nu toe wordt er voornamelijk muziek uitgezonden op
Radio Maria, met in de vroege ochtend en aan het eind
van de middag missen en gebeden. Van Calster krijgt
de taak de programmering verder uit te bouwen.

ZO 17 AUG: We blijven even in de religieuze hoek.
Radio Vaticaan heeft vorig jaar 12 miljoen euro verlies
geboekt. Dat heeft de religieuze site RKNieuws.net ge-
meld op gezag van Vaticaanwatcher Sandro Magister.
Radio Vaticaan zendt uit in 45 talen en heeft 400 perso-
neelsleden uit 60 landen in dienst. Het station verzorgt
ook live uitzendingen via het internet. Ondanks het
financiële verlies zal er niet bespaard worden op zen-
ders, programma’s of medewerkers want het Vaticaan
zelf past, indien noodzakelijk, het verlies jaarlijks aan.

DI 19 AUG: Paul de Leeuw presenteert in november
een twaalf uur durende uitzending van zijn programma
‘Mooi! Weer De Leeuw. Dit heeft De Leeuw vanochtend
in het radioprogramma van Giel Beelen bekend ge-
maakt. Op 29 november is de uitzending live te zien van
20.30 tot 8.30 uur de volgende ochtend. De Leeuw viert
hiermee zijn 25-jarig jubileum in de amusementsindustrie.

Paul de Leeuw: “Het
wordt waarschijn-

lijk waanzinnig
leuk en span-

nend en
goed. Er
gaat van al-
les gebeu-
ren. Heel
veel men-
sen heb-
ben al toe-
gezegd. We

hebben een
aantal mensen

gevraagd of ze
alsjeblieft willen ko-

men. Sinterklaas komt in
ieder geval. En nog meer gasten, maar dat wordt later
bekend. Maar ontzettend veel wensen en ideeën en
dan gaan we twaalf uur lang live door.”

DI 19 AUG:  Het commissariaat voor de Media heeft

besloten dat de Publieke Omroep meer vrijheid krijgt
bij het ontwikkelen van merchandising bij hun pro-
gramma’s. Tot nu toe mochten publieke omroepen
slechts hun programma’s commercieel exploiteren als er
een inhoudelijke relatie bestond tussen programma en
product. Het Commissariaat moest hierdoor elke aan-
vraag apart behandelen en vond dit te veel tijd kosten,
daarnaast was er een groot verschil tussen eigen en
aangekochte programma’s. Het beleid wordt nu aan-
gepast, waardoor de omroepen hun merk in licentie
mogen geven aan derden voor merchandising. De
merchandising moet wel kostendekkend zijn en mag
niet concurrentievervalsend werken.

WO 20 AUG: De actrice en te-
vens presentatrice Tanja Jess (foto)
krijgt vanaf maandag 1 septem-
ber haar eigen programma bij
het radiostation 100%NL. Op
werkdagen behandelt het
programma van 14.00 tot
16.00 uur onderwerpen
als psychologie, lifestyle
en relaties. Als actrice
heeft Jess onder andere
meegewerkt aan de
speelfi lms ‘Leef!’ en
‘HannaHannah’ en in
televisieseries gespeeld als
‘Baantjer’, ‘Goede Tijden,
Slechte Tijden’ en ‘Grijpstra
en De Gier’. Ook heeft Tanja
televisieprogramma’s als ‘Temptation Island’, ‘Undercover
Lover’ en ‘Paradise Hotel’ gepresenteerd. Sinds 2006
leende ze haar stem ook aan Sky Radio. 100%NL
zendt landelijk uit via FM en biedt vooral veel Neder-
landse muziek en grote internationale hits.

DO 21 AUG: De Marconi Oeuvre Award 2008 gaat
naar een radioman pur sang. Al ruim 35 jaar weet hij
generaties luisteraars te boeien met radioprogramma’s
die informeren en amuseren. Altijd klinkt hij bevlogen
en betrokken en door de jaren heen maakt Frits Spits
ook anno 2008 nog steeds eigentijdse radio. Hij volgt
alle muzikale ontwikkelingen op de voet en heeft een
volstrekt eigen presentatiestijl die niemand kan kopië-
ren. Velen zijn opgegroeid met het programma ‘De
Avondspits’, één van de legendarische programma’s uit
de Nederlandse radiogeschiedenis. Frits heeft sinds de
jaren 70 van de vorige eeuw de popradio op een heel
eigen wijze vormgegeven, vaak met originele terugke-
rende onderwerpen en onderdelen die louter goede en
mooie herinneringen oproepen. Ook nu nog maakt
Frits vrijwel dagelijks programma’s die er toe doen:
‘Tijd Voor Twee’ is een muzikaal programma dat op een
prettige manier informeert en het relatief nieuwe pro-
gramma ‘De Strepen Van Spits’ is voor velen nu al een
baken in muziekland. Op een originele manier worden
nieuwe cd-albums voor het eerst op de radio gehoord
waarbij de strepen een subjectief maar toch betrouw-
baar oordeel geven over het aantal goede liedjes op de
besproken CD.
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(De voorloper van de Dik Voormekaar Show in 1973)

DO 21 AUG: André van Duin keert na twintig jaar terug
bij de TROS. De komiek tekent een driejarig contract en
gaat een aantal nieuwe programma’s maken, waaronder
‘De Dik Voormekaar Show’. In december is het eerste
resultaat van de hernieuwde samenwerking te zien als de
TROS rond de kerstdagen een grote nieuwe televisie-
show van Van Duin uitzendt. In februari 2009 keert ‘De
Dik Voormekaar Show’ terug op Nederland 1. Op de
vrijdagavonden trekken bekende typetjes als Ome Joop,
meneer De Groot en Harry Nak voorbij. Ook het onder-
deel Animal Crackers keert daarin terug. “Ik ben weer
terug op het oude nest en dit geeft me een heel ver-
trouwd en vooral warm gevoel”, aldus Van Duin.

DO 21 AUG: Radio Veronica heeft per 5 september een
nieuwe programmering. Hiermee komt Erik de Zwart
(foto) terug als deejay op de Nederlandse radio met het
‘Veronica Top 40 Hitdossier’ op zaterdagmiddag tussen
15.00 en 18.00 uur. In dit programma behandelt De Zwart
de Top 40-lijsten uit de 80’s & 90’s. Erik presenteerde het
laatste stukje van de jaren tachtig en in de jaren negentig
dit programma al op de radio. Daarnaast is Radio Veronica
deejay Rick van Velthuysen vanaf 5 september op zater-

dag en zon-
dag van
12.00 tot
15.00 uur te
horen met
‘WeekendRick’
bij het sta-
tion. Hij pre-
senteert op
v r i j d a g -
avond tus-
sen 19.00 en
22.00 uur ‘De

Volle Vrijdag van Van V.’. Ook Patrick Kicken is weer bij
Radio Veronica te horen met een nieuw programma:
‘Keihard Kicken’ dat hij van maandag tot en met donder-
dag presenteert tussen 19.00 en 22.00 uur.

DO 21 AUG: Jan Joost van Gangelen heeft een nieuw
(oproep-)contract getekend bij RTL. Het contract dat
Van Gangelen had bij RTL liep 1 augustus af. Zijn toe-
komst bij RTL was onzeker, omdat die omroep de rech-

ten voor het komende Eredivisieseizoen niet wist te
verwerven. Van Gangelen zelf hield alle opties open,
zeker toen hij door de VPRO werd gevraagd om de
Olympische Sportquiz te presenteren. Op 9 septem-
ber is Van Gangelen weer te zien bij RTL om verslag te
doen van het EK Kwalificatieduel tussen Jong Zwitser-
land en Jong Oranje. Naast zijn werkzaamheden bij
RTL, zal de presentator ook te zien zijn op het nieuwe
Eredivisie Live kanaal.

VR 22 AUG: Hoofdredacteur Edwin van Laar ver-
trekt onmiddellijk bij Omroep Zeeland. Hij was nog
geen half jaar in functie. Het werk bij de Zeeuwse
regionale omroep voldeed niet aan zijn verwachtin-
gen. “We hebben met elkaar afgesproken dat we het
bij deze mededeling houden”, verklaart voorzitter Kees
Izeboud van de raad van toezicht van Omroep Zee-
land. Hij geeft aan de gang van zaken “ontzettend
teleurstellend” te vinden. Het afgelopen jaar zijn ver-
schillende prominente omroepmedewerkers vertrok-
ken. Dat betekent volgens Izeboud niet dat sprake is
van een verpest werkklimaat. “Niet dat ik heb ge-
merkt.” Verantwoordelijk gedeputeerde Harry van
Waveren zegt ‘bezorgd’ te zijn over de recente ont-
wikkelingen bij de omroep, maar ziet nog geen reden
in te grijpen. “Ik heb er voldoende vertrouwen in dat
de raad van toezicht dit kan oplossen.”

VR 22 AUG: Televisiepresentatrice Loretta Schrijver
(foto) heeft een burn-out. Daardoor zal zij de komende
maanden niet kunnen werken voor MAX, maakte de
ouderenomroep vrijdag bekend. Loretta Schrijver,
die voor MAX het programma MAX & Loretta presen-
teert, zal worden vervangen. Het is nog niet bekend
wie dat zal worden.

ZO 24 AUG: De Olympische Spelen in Peking heb-
ben wereldwijd een recordaantal televisiekijkers ge-
trokken. Ruim voor de afsluiting van het festijn had-
den al 4,4 miljard mensen wedstrijden op de buis
gevolgd. Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau
Nielsen had na tien dagen al twee derde van de we-
reldbevolking een keer ingeschakeld op de Spelen.
Vier jaar geleden keken er in totaal nog 3,9 miljard
mensen naar de Olympische Spelen in Athene. In
2000 keken 3,6 miljard mensen naar de uitzendingen
van de Olympische Spelen vanuit Sydney. Volgens
Nielsen, dat de cijfers vandaag naar buiten bracht, is
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het record vooral te herleiden naar de grote interesse
in het gastland. Er keken alleen al 800 miljoen Chine-
zen naar de openingsceremonie op 8 augustus.

MA 25 AUG: De Olympische Spelen in Peking zijn
bij ons in Nederland beduidend minder bekeken dan
die van vier jaar geleden in Athene. Belangrijkste
oorzaak is het tijdsverschil van zes uur met China,
waardoor veel sportwedstrijden ’s nachts en in de
vroege ochtenduren te zien waren. Vooral het Olym-
pische zwemtoernooi was de dupe. Zo trok de gou-
den vrouwenestafetteploeg met de 4 x 100 m finale
om half zes ‘s morgens slechts 80.000 kijkers. De meeste
aandacht trok de openingsceremonie in het Vogel-
nest met 2 miljoen kijkers. De best bekeken wedstrijd
was die van de hockeyvrouwen tegen Zuid-Afrika:
1,9 miljoen.

MA 25 AUG: De Nederlandse regering stelt een mis-
sie in die onderzoek doet naar de omstandigheden
waaronder cameraman Stan Storimans in Georgië
om het leven is gekomen. Dat heeft minister Ver-
hagen bekend gemaakt. De Georgische autoriteiten
hebben toegezegd dat ze de onderzoeksmissie zullen
faciliteren. Harm Taselaar, hoofdredacteur bij RTL,
het televisienetwerk waarvoor Storimans Georgië be-
zocht: ‘Heel goed dat Nederland een zware delegatie
stuurt om duidelijkheid te verschaffen over de om-
standigheden waaronder Stan is omgekomen.’ Ook
beroepsorganisatie NVJ is tevreden met de manier
waarop de Nederlandse regering het onderzoek aan-
pakt.

WO 27 AUG: Serious Request, de goede doelenactie
die het radiostation 3FM jaarlijks aan het einde van
het jaar houdt, komt dit jaar vanuit Breda. Het Glazen
Huis, van waaruit drie deejays zes dagen lang radio
gaan maken, staat van 19 tot en met 24 december op
de Grote Markt in de Brabantse stad. Doel van de
actie is dit jaar geld in te zamelen voor hulp aan
vluchtelingen. Later zullen meer details bekend wor-
den gemaakt.

DO 28 AUG: We maakten al eerder gewag van een
eventuele terugkeer op de televisie van het legenda-
rische NCRV programma ‘Showroom’. Joris Linssen
begint in december met Joris’ Showroom, waarin hij
excentrieke Nederlanders portretteert. ‘Showroom’
werd een klassieker bij de NCRV tussen 1977 en 1983.
Toen gingen Jan Fillekers en Henk van der Horst het
land in, op zoek naar landgenoten die opvielen door
hun leefomgeving of hun levenshouding.  Maar er is
meer te melden over de televisieprogramma’s van de
NCRV. Caroline Tensen borduurt met ‘De 100: Sin-
gles’ vanaf 13 november voort op het succes van
haar programma’s ‘Babyboom’ en ‘De 100: Het hu-
welijk’. Tensen gaat in de nieuwe serie honderd vrij-
gezellen tijdens hun zoektocht naar de ware liefde
volgen. Caroline gaat bovendien proberen om via
de televisie meer begrip te kweken tussen autocht-
one en allochtone Nederlanders. Ze doet dat op 13
oktober in de show ‘NL Test’, waarin ze onderzoekt
wat Nederlanders van elkaar weten. ‘NL Test’ sluit aan

op het nieuwe programma ‘Achter de voordeur’. Dat
begint volgende week woensdag en telt zes afleveringen.
Nederlanders, veronderstelt de NCRV, maken nauwelijks
meer tijd voor een praatje met de buren.

DO 28 AUG: Na vijf jaar stopt Omroep Flevoland met de
speciale nieuwsuitzendingen op de televisie voor Almere.
Drie jaar geleden schrapte de gemeente de extra subsidie
voor dit bulletin. Nu stopt de omroep er mee, nadat uit
een publieksonderzoek bleek dat inwoners van Almere
niet zo zeer geïnteresseerd zijn in het nieuws om de hoek.
‘Wel hebben ze belangstelling voor interessante nieuws-
onderwerpen van goede kwaliteit met een duidelijke in-
steek en bondig gebracht,’ aldus woordvoerder Gerard
Hullegie.

DO 28 AUG: De winnaars van de RVU Radioprijs zijn op
Radio 1 bekendgemaakt. De RVU Radioprijs is de jaar-
lijkse aanmoedigingsprijs voor aankomende radiomakers
uit Nederland en Vlaanderen. In de categorie cultureel/
persoonlijk ging de prijs naar Lotte Lesage van het Her-
man Teirlinck Instituut te Antwerpen. Zij maakte de do-
cumentaire ‘Wijn met een rietje’. Het programma gaat
over Jocelyne, een lichamelijk zwaar gehandicapte vrouw
van 53 jaar. Ze kan haast niets zelf maar toch is ze onge-
looflijk zelfstandig. Dit programma geeft een stem aan een
vrouw die niet kan praten. In de categorie journalistiek/
nieuwsgeoriënteerd werd Rudy Mackay van de School
voor Journalistiek te Utrecht tot winnaar uitgeroepen. Hij
maakte het programma ‘Welkom thuis’, waarin Rudy een
asielzoeker volgt, die asiel heeft gekregen na invoering
van ‘de pardon regeling’. Rudy is de enige deelnemer die
dit jaar met twee programma’s voor de RVU Radioprijs is
genomineerd. Opvallend was dat de School voor Jour-
nalistiek te Utrecht zeer goed vertegenwoordigd was bij
de genomineerden; van de 14 programma’s waren er 6
afkomstig uit Utrecht. Daarnaast waren er 5 Vlaamse no-
minaties en 2 van BNN University. Verrassend was de
nominatie van Roswitha Kamps die geen opleiding voor
radio maken heeft gehad.

VR 29 AUG: De journaliste Monique Wijnen (31) is de
winnares geworden van de Cap Award 2008. Die prijs,
die jaarlijks wordt uitgereikt, is bestemd voor mensen die
hun handicap hebben overwonnen. MoniqueWijnen
werd zonder handen geboren en koos naar een gede-
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gen opleiding voor een vak in de journalistiek. Z|e
schrijft haar artikelen met haar voeten.

VR 29 AUG: De publieke om-
roep is van plan om de doorgifte
van de Concertzender via de
normale radio te beëindigen. Dit
geldt voorlopig voor doorgifte via
de analoge kabel (waaronder de

regio’s Haarlem, Leeuwarden en Gouda) en voor de
landelijke dekking die de Concertzender heeft via de
digitale ether. De reden die aangedragen wordt, is dat
de Concertzender doorgifte van Radio 6 via analoge
kabel in gevaar kan brengen. Radio 6 is twee jaar gele-
den opgericht en kreeg de plek op de kabel waar de
Concertzender tot dan toe op uitzond. Vanaf dat mo-
ment is de Concertzender weer begonnen met het ver-
werven van kabelfrequenties, en dat is op een aantal
plekken gelukt. Eerder deze maand werd de Concert-
zender al opgeschrikt doordat het voorgenomen be-
sluit om de radiozender op te heffen vroegtijdig door
de NPO (Nederlandse Publieke Omroep) naar buiten
was gebracht. De actuele situatie is dat de Raad van
Bestuur komende dinsdag waarschijnlijk gaat beslissen
om de verdere analoge en digitale etherdistributie van
de Concertzender per 1 januari 2009 te staken.

VR 29 AUG: Sybrand Niessen en Martine van Os gaan
voorlopig het namiddagprogramma van MAX op Ne-
derland 2 presenteren. Zoals gemeld heeft Loretta Schrij-
ver een burn-out. Het programma gaat ‘Tijd voor Max’
heten. Onduidelijk is wanneer Lorretta Schrijver zal
terugkeren op MAX TV. De inhoud van ‘Max & Loretta’
moet volgens netmanager Roel Lips ‘actueler en urgen-
ter’ worden omdat het te weinig kijkers trekt. Schrijver
moest deze informatie via de media vernemen.

MA 1 SEPT: De
ochtendshow van
Adam Curry op Arrow
Classic Rock is per di-
rect gestopt. Sinds van-
ochtend is in plaats van
‘Your Wake Up Call’ in
de ochtenduren meer
muziek te horen. Dit
heeft de leiding van het
radiostation in goed overleg met de 43-jarige deejay
besloten. Men laat weten met het besluit tegemoet te
komen aan de wens van luisteraars. Die zouden meer
muziek willen horen. Curry begon met zijn dagelijkse
ochtendshow op 12 mei. Hij presenteerde het pro-
gramma vanuit zijn eigen thuisstudio in het Engelse
Guildford, waar hij sinds vier jaar woont met zijn vrouw
Patricia Paay en hun dochter Christina.

DI 2 SEPT: Jeroen van Inkel is ook de komende jaren
bij Q-Music te horen. Hij verlengt  zijn contract met het
station en blijft iedere werkdag tussen 16.00 uur en
18.00 uur zijn programma presenteren. “Sinds de start
van Q-Music drie jaar geleden ben ik al werkzaam bij
het jonge radiostation. Eerst in de ochtend en sinds een
half jaar zit ik met veel plezier in de middaguren. Ik heb

het erg naar mijn zin bij het station en begin dan ook
met veel energie aan een nieuwe periode waarbij ik
iedere middag te beluisteren blijf”, zegt Van Inkel.
Programmadirecteur Wouter van der Goes vindt het
geweldig dat Jeroen van Inkel bij Q-Music blijft. Van
der Goes: “Jeroen hoort bij Q en weet als geen ander
het positieve gevoel van het station neer te zetten.  De
programmering is ijzersterk en compleet op deze ma-

nier”.

DO 4 SEPT: Radioman Rob Trip (NOS/
Radio 1) heeft de Marconi Award in de
categorie beste radiopresentator gewon-
nen. Hij is daarmee de opvolger van Giel
Beelen, die vorig jaar deze onderschei-
ding won en ook dit jaar genomineerd
was. Bart Arens (TROS/3FM), werd tij-
dens het Nationaal Omroepcongres uit-
geroepen tot talent van het jaar. Tot beste
radiostation werd Q-music uitgeroepen,
en liet daarmee Radio 538 en BNR Nieuws-

radio achter zich. Vorig jaar won 3FM de prijs voor het
beste station. Tot slot kreeg het programma ‘On the
move’ van BNR Nieuwsradio de Award voor het beste
radioprogramma. Eerder werd bekend dat ‘de Oeuvre
Award’ is gewonnen door Frits Spits. De NOS is door
het publiek van het Nationaal Omroepcongres geko-
zen tot Mediabedrijf van het Jaar. De NOS krijgt veel
waardering voor de crossmediale aanpak van haar ac-
tiviteiten. In de afgelopen vijf jaar is de NOS omgescha-
keld van een analoge naar een volledig digitale en
multimediale omroep. Dit bereikte zijn hoogtepunt in de
verslaggeving van de Olympische Spelen, waarbij ook
de mobiele telefoon als communicatiemedium werd in-
gezet. De NOS won de verkiezing met een nipte voor-
sprong op SBS Broadcasting.

VR 5 SEPT: Mies Bouwman (archieffoto 1957) keert terug
op televisie. De 78-jarige presentatrice staat in oktober
de hele maand centraal op de digitale net ‘HilversumBest’,
die een retrospectief op haar werk uitzendt. Mies Bouw-
man leidt alle 31 uitzendingen persoonlijk in en voorziet
ze van commentaar. “Wat niemand meer verwachtte is
gebeurd”, vertelt programmadirecteur Han Peekel van
het themakanaal van de
Nederlandse Publieke
Omroep dat deel uit-
maakt van Nederland 4.
“Mies terug op tv is een
hartenwens van heel
veel kijkers.”De
presentatrice begon
haar tv-carrière in 1951
bij de KRO en presen-
teerde programma’s als
Mies en scène, Eén van
de acht en In de hoofd-
rol. Vorig jaar werkte ze
nog mee aan ‘De groot-
ste bingo show ooit’, die de Tros en de Sponsorloterij
gezamenlijk presenteerden.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF
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Downloadgroep
Tot ongeveer tien jaar geleden werden door verschil-
lende groeperingen cassettes met opnames van zee-
zenders uitgebracht en dan hebben we het over een
aantal uurtjes Veronica, RNI, Caroline en programma’s
van andere stations. Prachtige herinneringen en de
cassettes of cd’s werden telkens weer door velen be-
luisterd. SMC scoorde in de jaren tachtig van de vorige
eeuw met de Audiomagazines, die door Piet Treffers
(de toenmalige voorzitter van SMC) werden samenge-
steld. Opeens waren ze er ook, de mensen van de
downloadgroep. Opnames van de zeezenders werden
‘digitaal schoongemaakt’ en via hun website aan de
fans aangeboden. In de kortst mogelijke tijd waren er
mensen die ongeveer 20 uur opnamen van program-
ma’s van Rob Out of ander Veronica materiaal in huis
hadden. Leuk hoor, maar hoeveel mensen houden het
vol om 30 uur naar dezelfde deejay te luisteren? Je eet
toch ook niet elke dag bloemkool? Stel je voor: je bent
bijvoorbeeld grote fan van Elvis Presley en de Muziek-
distributiemaatschappij RCA meldt dat er 25 cd’s van
Elvis Presley uitgebracht worden. Koop je dan 25 cd’s
tegelijk? Nee ik denk van niet, je maakt een keuze. Na
zoveel jaren van ‘Downloadgroep’ weet de verzame-
laar niet meer wat hij allemaal nog dient binnen te halen
via internet. Er is in mijn ogen een ‘overkill’ ontstaan en
dat is jammer. Persoonlijk houd ik meer van hoogte-
punten, zoals de overgang van 192 naar 538 meter, de
laatste avond van Radio Caroline via de zenders aan
boord van de Fredericia en de Mi Amigo, de laatste
uitzendingen van Radio London en de allereerste tests,
enz. enz. Als je dan ongeveer twintig of meer cd’s in
huis hebt (eigenlijk mp3’s) van meer dan 30 uur per cd
dan treedt de verzadiging op. Jammer! Je moet dus
doseren!

Offshore Echo’s en discriminatie
Jarenlang ben ik al lezer van Offshore Echo’s, een soort
van Freewave Media Magazine voor de Engels spreken-
den. Mooie foto’s vaak ook, naast verhalen van Chris

Edwards, Boudewijn Dom en andere artikelen van Hans
Knot erin. Dankzij die verhalen komen de Engelsen, als
ze het wel willen weten, tot de conclusie dat niet de
Engelsen, maar de Nederlanders en Belgen Radio
Caroline in leven hebben gehouden. Kijk maar eens
naar de website van Radio Caroline, bekijk hun docu-
mentaires en je zult tot de conclusie kunnen komen dat
uitsluitend de Engelsen Caroline in leven hebben ge-
houden en niets is minder waar. Het is Ronan voor,
Ronan na. Oké, de man heeft destijds in 1964 Radio
Caroline opgezet, maar nog voordat het schip bij wijze
van spreken de haven van Greenore uit was, alweer
door de financiers uitgekotst omdat de man een malloot
is. Toch denkt nog meer dan de helft van het publiek
dat Ronan O’Rahilly de directeur/eigenaar van Caroline
is. Na The Raid op 19 aug. 1989 duurde het meer dan
een jaar voordat de autoriteiten in Nederland, lees OCD,
erachter kwamen dat men onterecht de zenders aan
boord van de Ross Revenge ontmanteld had en de
verder in beslag genomen spullen weer terug moesten
naar de officiële eigenaar, de Caroline organisatie. Een
deal werd gesloten, waarbij manager Peter Moore be-
loofde dat het zendschip Ross Revenge nooit meer van-
uit internationale wateren zou gaan uitzenden.

Geld als zo vaak een probleem
Voor het transport van de terug te geven
goederen diende een vrachtwagen in Lon-
den te worden gehuurd zodat naar Bleiswijk
kon worden gereden, uiteraard via de ferry
tussen Harwich en Hoek van Holland. Maar
het probleem dat Caroline in die tijd had,
zoals vaker gebeurde, was het niet hebben
van de nodige pecunia. En daar wist Peter
Moore een goede oplossing voor te vinden
want hij wist heel snel het telefoonnummer

Foto boven: Inbeslaggenomen materiaal wordt door SMC
terugbezorgd bij Radio Caroline    © Mike Dundee
Foto links: Rob Olthof en Hans Knot op de Ross Revenge
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van ene ‘Rob Olthof in Amsterdam’ te vinden. Het was SMC die
de kosten voor de huur betaalde voor het terugbrengen van
de spullen van de Ross Revenge. Het was SMC die Peter Chicago
betaalde als ondersteuning van een moeilijke tijd, de tijd dat hij
van Ronan in plaats van geld om zijn hypotheek te betalen een
paar zakjes thee kreeg. Een bedankje van de Carotineorganisatie
ontvangen? Welnee! Het was Leen Vingerling die de bevoorra-
ding regelde. Wordt hij genoemd in de verhalen op de Engel-
stalige sites en tijdschriften? Welnee, wel de namen van mensen
die vanuit Engelse havens de Caroline organisatie hielpen, zoals
Albert Hood en Dave the Fish. Maar de regelmatige bevoorra-
dingen die Leen Vingerling organiseerde in de jaren tachtig?
Nee hoor. We zijn en blijven Engelsen en alles wat op het con-
tinent zich voortbeweegt zijn maar hottentotten. Dankzij Radio
Monique kon Caroline in de jaren tachtig in leven blijven. Wie
herinnert zich niet de regelmatige close downs van Radio Caroline
omdat er weer geen geld en/of olie was om de zenders in de
lucht te houden? Augustus verleden jaar waren we in Londen
omdat er een conventie gehouden werd van voormalige zee-
zender deejays uit de jaren zestig. Ronan kwam ook kijken. Na
afloop van de conventie stond iedereen op straat (het was 30
graden in Londen). Ronan stond er ook vergezeld van zijn
onmisbaar flesje met water. Een vrouw naast me zei tegen mij:
“Leuk hè, dat Ronan zich weer onder de mensen begeeft”. Ik
antwoordde: “Ja, sinds hij zijn pilletjes inneemt heeft hij geen
last meer van achtervolgingswaanzin”.

Norderney
Wat mij altijd een raadsel is gebleven waarom de zender aan
boord van de Norderney en dus Radio Veronica uit de lucht
ging op 31 augustus 1974? Waarom
werd deze zender niet verhuurd aan
Sylvain Tack en/of Radio Caroline? Ik
heb bij mijn bezoekjes aan Bull Verweij
regelmatig deze vraag gesteld, maar
kreeg geen duidelijk antwoord. Meestal
volgde een antwoord in de zin van: ‘te
klein schip’. Alsof je geen program-
ma’s op land kan maken.

Overspannen dominees en andere
figuren
Heel wat mensen zijn bij mij de afgelo-
pen dertig jaar de trappen opgelopen

aan de Willemsparkweg in Amsterdam, die al-
lemaal ‘iets wilden’ op het gebied van zee-
zenders. Tenminste drie evangelisten heb ik
over de vloer gehad: allemaal wilden ze
Maasbach of Toornvliet overtreffen. Er was er
een bij die een woonboot ergens in Amster-
dam had liggen en die wilde die woonboot op
zee leggen. “Meneer”, zei ik voorzichtig “ik weet
niet zoveel van scheepvaart af, maar wel weet
ik dat een dergelijke woonboot meteen in
tweeën breekt bij de golfslag van de Noord-
zee”. Wel daar had de man helemaal niet aan
gedacht. Dan was er die andere persoon die
destijds in de zeventiger jaren van de vorige
eeuw een ‘piratenblaadje’ had en nu in ‘goede
doen’ is. Een bekend webstation moest maar
meteen op de 828 middengolf en tevens op de
satelliet. Hij belde me wel vier keer in de week.
Uiteindelijk hoorde je daar niets meer van. Ver-
volgens het geval van die persoon die dat-
zelfde webstationnetje op de satelliet wilde heb-
ben. Alleen stelde hij de eis dat het web-
stationnetje de Buma Stemra kosten en Sena
kosten zelf moest betalen. Nee hoor, dat deden
ze niet en daar zijn ze nu nog kwaad over.
Tenslotte die meneer uit de gemeente A, met
een voorname baan waarvan zijn directie naar
zijn zeggen graag op de middengolf 828 wilde
uitzenden om het bedrijf te promoten. En ge-
wichtig dat die persoon deed. Hij had meteen
zijn ‘finest moments’ tot de andere dag toen de
directie zijn plan afwees. Tja, zo gaat dat.

Nieuwsgroep
Overspannen figuren tref je nogal eens aan in
de nieuwsgroep zeezenders. Daar worden soms
stomme vragen gesteld. Duidelijk gesteld door
mensen die de geschiedenis niet kennen en
klaarblijkelijk nooit een boek over zeezenders
in handen hebben gehad. Sommigen gingen
daarbij in mijn ogen veel te ver. De laatste tijd
is het wat rustiger geworden. Een jaar of wat
geleden waren wij uiterst kritisch ten opzichte
van Malcolm dan wel Peter Moore. We heb-

Apparatuur keert met hulp van SMC terug naar de Ross
Revenge ©  Mike Dundee
Onder: Radiodag 1997 © Martin van der Ven
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ben dat geweten. Ik kreeg zelfs nog een dreigbrief, he-
laas vol met taalfouten, zodat ik hem maar niet heb inge-
lijst. Een paar weken geleden werd ik gebeld door een
klant die ik al zeker acht jaar niet meer gesproken had.
Hij wilde wat hebben van RNI en Mi Amigo. Uiteraard
heb ik hem verteld wat de mogelijkheden waren. Een
paar dagen later lag er een brief in de postbus met geld
erin. Weer een dag later de spullen opgestuurd en twee
dagen daarna kreeg ik een telefoontje met als vraag of
het echt waar was dat RNI in het Engels had uitgezon-
den? Daarna de toevoeging dat de persoon dacht dat
RNI in het Duits had uitgezonden. Beleefd antwoordde ik
dat hij maar even moest gaan googelen. Googelen? Ja,
googelen! “Ik heb geen computer” zei hij.”Dan ga je toch
fijn in de bibliotheek googelen”, zei ik weer. Hij verbrak
de telefonische verbinding. Daarna kreeg ik nog een
briefje van hem met de mededeling dat hij een andere
hobby zocht.

Radiodagen
Voor Hans, Martin en mij zijn de Radiodagen het hoogte-
punt van het jaar. Je ziet de vele mensen weer, die elk jaar
trouw komen en die een leuke aangename dag hebben.
Elk jaar weer een hoop gasten, die leuk vertellen over
hun werk en leven op de radioschepen. In de afgelopen
dertig jaar hebben we zeker ongeveer 100 radiodagen
gehad. Het begon allemaal heel sober in Scheveningen
bij Jacques de Gier van Seanews Centre. Jacq de Gier
fi lmde ondermeer op zee en die fi lms werden
ongemonteerd vertoond op de radiodagen destijds. Ik
organiseerde in de beginjaren minimaal drie radio-
bijeenkomsten per jaar. Later werd het allemaal profes-
sioneel toen Hans Knot en anderen, waaronder Jelle Boons-
tra, erbij kwamen. Er werden gasten uitgenodigd en alles
kwam nog meer in een stroomversnelling toen internet
ingevoerd was. In alle jaren is alles glad verlopen op een
paar incidentjes na. Er kwam bijvoorbeeld verleden jaar
een niet uitgenodigde voormalige deejay binnen in de
zaal, die geen entreegeld wenste te betalen. Met zulk een
gedrag moet je dus niet bij Olthof zijn en ik heb de
persoon even ferm toegesproken. De man droop af. Onze
radiodagen zijn de grootste in haar soort en niet te ver-
geten tevens de goedkoopste. In Engeland betaal je de
hoofdprijs. In Calais zitten jaarlijks ongeveer 40 mensen
bij elkaar en betalen dan ruim 20 pond sterling, betalen
de hoofdprijs voor een maaltijd en enig vermaak van een
paar gasten. In Londen hebben we in 2004 een conventie
meegemaakt. We waren er met zijn drieën: Hans, Martin
en ik. We zaten voor de bijeenkomst in een aparte zaal
van een pub aan de Theems. Een mooie pub trouwens
maar we betaalden per persoon liefst 30 pond aan entree.
Maar gezellig was het wel. Ook was het voor sommigen
mogelijk een tafeltje te huren op de Radiodagen en hun
producties uit te stallen. Op de Radiodag van 2008 vind je
er de Downloadgroep, Wil Rys, Radio Caroline en tot
vorig jaar ook Jelle Boonstra met zijn mooie producten,
allen maakten daar dankbaar gebruik van.

De moraal van dit verhaal is dat de Radiodagen vaak zijn
gekopieerd in vele landen, maar niet zijn geëvenaard.
En, de uitvinder van de Radiodagen? Dat ben ik.

ROB OLTHOF

Van burgemeester naar presentator
Dit voorjaar werden er in Londen verkiezingen ge-
houden voor het ambt van burgermeester. Zittend
persoon was Ken Livingstone, die het in de strijd om
het leiderschap in de miljoenenstad afliet tegen Bruce
Johnston en dus zijn ambt neerlegde. Ken Livingstone
heeft een contract getekend met het talkstation LBC
in Londen en zal er een wekelijks praatprogramma
gaan leiden dat vanaf eind augustus te beluisteren zal
zijn tussen 10 en 14 uur op zaterdagen. Programma-
directeur van LBC, Jonathan Richards, stelde met het
aantrekken van Livingstone iemand met enorme pas-
sie voor datgene in Londen gebeurt, te hebben aan-
getrokken, wat hij tijdens zijn acht jaar durende ambt
zondermeer heeft bewezen.

Een bedrag van zeven cijfers
Jenny Abramsky, de laatste jaren verantwoordelijk
voor de complete leiding bij de BBC, heeft bekend
gemaakt geen bezwaar te maken tegen een 7 cijferig
bedrag in Ponden, dat ze bij haar afscheid als bonus
mee zal krijgen. Het bedrag, 4 miljoen Pond, is het
hoogste dat ooit is toegewezen binnen de Britse pu-
blieke sector. Jenny meldde in het programma BBC
Radio Four Feedback dat ze, na 39 jaar voor de BBC
te hebben gewerkt, volgend jaar een functie zal gaan
betreden als voorzitter van de Heritage Lottery Fund.
Over de bonus stelde ze al die jaren bij te hebben
gedragen aan het BBC Pensioenfonds en dat alle staf-
leden van de BBC recht hebben op bonus, die gere-
lateerd zijn aan het aantal werkjaren en hun salaris.
Vorig jaar had ze een basissalaris van 419.000 Pond
waarbij ze ook nog eens een bonus kreeg van 19.000
Pond.

REDACTIE RADIO NEWS

Televisie als nieuwsbron
De televisie blijft in de Verenigde Staten voor de meeste
inwoners de grootste nieuwsbron. Dat blijkt uit een
onderzoek van het Pew Research Center. Opvallend
is dat de Amerikanen evenveel het internet consulte-
ren in hun zoektocht naar informatie als ze de tradi-
tionele pers lezen. Uit het Amerikaanse onderzoek
blijkt dat 52 procent van de ondervraagden regelma-
tig naar nieuwsuitzendingen op televisie kijkt op een
van de grote nationale netwerkstations. Bijna veertig
procent stemt daarvoor geregeld af op informatie-
kanalen die op de kabel beschikbaar zijn. Een dag
voor de afname van de enquête had 35 procent een
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beroep gedaan op de radio om in-
formatie te vergaren en had 34 pro-
cent een krant gelezen. Uit het on-
derzoek blijkt dat de kranten het in
vergelijking met enkele jaren gele-
den minder goed doen. In 2004 had
40 procent de dag voor de enquête
een krant gelezen en in 1994 lag dat
percentage nog op 58.

Gelijk de krant
Volgens de onderzoekers doet het
internet het ongeveer evengoed als
de krant. In totaal blijkt 37 procent
van de ondervraagden drie keer per
week of meer op het internet te surfen
in hun zoektocht naar informatie. Dat
is een stijging in vergelijking met de
29 procent in 2004 en de 23 procent
in 2000. Het Pew Research Center
maakte ook een onderscheid vol-
gens leeftijd en sociaal profiel. De
ouderen, lager geschoolden en men-
sen met een lager inkomen doen het
vaakst beroep op de televisie voor
hun nieuwsgaring. De mensen met
een gemiddelde leeftijd en een ho-
ger dan gemiddeld diploma combi-
neren verschillende informatie-
bronnen, terwijl de jongeren en
hoger opgeleiden vooral andere
bronnen op het internet gebruiken.
De studie werd bij 3.615 Amerika-
nen telefonisch afgenomen in de
periode tussen 30 april en 1 juni.

Hoge boete
De Amerikaanse Federal
Communications Commission (FCC)
heeft zware boetes opgelegd aan en-
kele radiostations in Alabama. Het
gaat hierbij om WBMH (FM) in Grove
Hill, WRJX(AM) en WHOD(FM) in
Jackson. De boetes variëren van ne-
genduizend tot l iefst
zevenentwintigduizend dollar. De
twee laatstgenoemde stations werd
ten laste gelegd dat ze sinds 1998 niet
meer alle verplichte papierwerk in
orde hadden. Hun repliek, om als-
nog met een schone lei te mogen
herbeginnen, werd verworpen. De
zaak WBMH gaat terug tot 2004, en
betreft eenzelfde aanklacht. Het sta-
tion weet het probleem aan een na-
latige manager. Inmiddels is de man
opgevolgd door een ander. Daarom
werd, maar eveneens tevergeefs, ge-
probeerd de boete te reduceren. Uit-
eindelijk bleef het echter negendui-
zend dollar.

JAN HENDRIK KRUIDENIER

In de jaren vijftig betekenden de stemmen en geluiden die uit de School-
radio kwamen, voor veel kinderen een eerste kennismaking met de bre-
dere wereld om hen heen. In het verzuilde Nederland van die dagen
droegen de programma’s een sterk pedagogisch karakter, maar dat be-
lette de jonge luisteraartjes niet om geboeid te luisteren. Hans Knot schetst
hier de sfeer waarin dat gebeurde en vertelt ons meer over het fenomeen
van de schoolradio.

Onder de indruk van radio
Radioluisteraars kunnen in een aantal clusters worden ingedeeld. Aller-
eerst is daar de groep die altijd de radio aan heeft staan maar er enkel naar
luistert als achtergrondgeluid, als geluidsbehang. Vaak weet men niet wat
er op dat moment wordt gedraaid, laat staan wat net daarvoor voorbij is
gekomen. Ook de informatie binnen de nieuws- en reclameblokken dringt
maar gedeeltelijk door tot het hersendeel dat voor informatieopneming
beschikbaar staat. Een andere groep bestaat uit diegenen die slechts
geïnteresseerd zijn in een bepaald facet dat via de radio wordt gebracht.
Mensen die hevig geïnteresseerd zijn in sport stemmen de radio bijvoor-
beeld op de zondagmiddag steevast af op Radio 1 om te luisteren naar het
programma Langs de Lijn, en diegenen die scherp willen blijven aan-
gaande de actualiteiten van de dag, stemmen op hun beurt af op het
programma Met het Oog op Morgen. Is het programma afgelopen, dan
gaat het apparaat weer uit.

Een volgende groep is meer geïnteresseerd in soorten van radio en wisselt
bij voortduring van zender om te zien of er iets van hun gading te
beluisteren is. Maar de meest fanatieke groep is die welke bestaat uit
mensen die, bij wijze van spreken, de radio dag en nacht aan heeft staan
en alles opslurpt aan informatie en bovendien allerlei zaken verzamelt
rond die radiostations en ook naar jaarlijkse bijeenkomsten van soortge-
noten gaat. De leden van die laatste groep zijn vaak al vroeg in hun leven
geboeid geraakt door het fenomeen van de radio. Onder die laatste
groep vinden we veel zogeheten “babyboomers.”

Vreemd valt dat allemaal niet te noemen. Op
diegenen die rond 1950 zijn geboren, heeft
de radio een andere en meer diepe indruk
achtergelaten dan op latere generaties. Veel
babyboomers brachten een groot deel van
hun jeugd door zonder dat het gezin, waar-
binnen zij opgroeiden, in het bezit was van
een televisietoestel. Natuurlijk ontwikkelde
dit nieuwe medium zich lichtelijk in het be-
gin van de jaren vijftig, maar de ontvangst
van de televisiesignalen was in eerste instan-
tie beperkt en bovendien hadden maar wei-
nig gezinnen, in die naoorlogse periode, de
financiële mogelijkheid de aanschaf van een
kijkkastje te kunnen bekostigen. De radio
speelde de rol die de televisie later kreeg, als
een gezellig verzamelpunt van het gezinsle-

ven. En, daar is in hun beleving van de radio wel iets van blijven hangen.

Daar komt bij dat in de jaren vijftig, met de opkomst van de jeugdcultuur,
de radio voor jongeren ook een meer speciale betekenis kreeg. Met
behulp van het apparaat ontwikkelden jongeren in die tijd ook een eigen

speldje
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muzikale voorkeur die werd
gestempeld door specifieke
stations. In dat bestek wor-
den vaak de programma’s
aangehaald van Radio
Luxembourg en van de
American Forces Network,
die de jeugdige fascinatie met
de radio vorm gaven. Via
deze radiostations kon men
op de middengolf liedjes ho-
ren die op de Nederlandse
radio in het geheel niet of
slechts uiterst zelden werden
uitgezonden. Toch valt er
voor deze leeftijdsgroep nog
een eerdere echte vorm van
radiobeleving te noemen,
waar we in historisch opzicht
niet omheen kunnen. De
Schoolradio was destijds na-
melijk voor veel
babyboomers op de toen-
malige Lagere School vaste
prik. Officieel startte de eer-
ste vorm van Schoolradio al
in 1928 via de microfoons
van de NCRV. In eerste in-
stantie werden de verschil-
lende educatieve program-
ma’s in het verzuilde Neder-
land door de verschillende
omroepen afzonderlijk ge-
programmeerd.

De eerste, vooroorlogse uit-
zendingen droegen nog een
experimenteel karakter en
ook bleek er aanvankelijk
weinig animo te bestaan bij
de scholen. De KRO be-
perkte zich tot een zestal
proefafleveringen — met de
veelzeggende onderwerpen
“Spaar de vogels,” “Uit den
tijd van onze schuilkerken,”
“Iets over het kweeken van
planten en bloemen,” “Een
reis door Italië,” “Napoleon”
en “Een praatje over Noor-
wegen” — die vanaf 19 no-
vember 1929 werden uitge-
zonden. Na de Tweede We-
reldoorlog werd de verzuilde
situatie binnen de school-
radio enigszins doorbroken.
Vanaf 1948 zonden de KRO,
de NCRV, de AVRO en de
VARA de programma’s van
de Schoolradio samen uit op
een reguliere basis. En, vanaf
dat moment groeide ook de

acceptatie snel. Wel bleef iedere omroep haar eigen kleur geven aan de inhoud
van de programma’s. Deze vroege vorm van schoolradio bestond uit een soort
lezingencyclus die beoogde om de al bestaande kennis over een of meerdere
onderwerpen al op jonge leeftijd bij de verschillende lagen van de bevolking over
te brengen. De doelstelling reikte, geheel volgens de pedagogische idealen van die
tijd, verder dan louter kennisoverdracht. Het bijbrengen van kennis lag ingebed
in een meer omvattend idee over volksontwikkeling en volksverheffing die niet
alleen pure kennisoverdracht beoogde maar zich tevens in sterke mate richtte op
karaktervorming. De programma’s dienden bij te dragen aan de vorming van de
persoonlijkheid en de bevordering van de sociale ontwikkeling van het individu.

Opvoeden met de schoolradio
Hoe ging het er op een school aan toe bij het luisteren naar de Schoolradio? In
gedachten verplaats ik me terug naar de jaren vijftig naar mijn eigen lagere school,
de St. Ludgerdusschool gelegen naast de Mariaschool aan de Tuinbouwdwarsstraat
in Groningen. Het was een redelijk strenge Katholieke scholengemeenschap, waarbij
meisjes en jongens strak gescheiden werden gehouden. Achter het schoolplein
lag de kloostertuin, die ondermeer leidde naar de achterkant van de Heilig-Hart-
Kerk. Regelmatig werden we, strak in de rij, naar die kerk geleid voor school-
diensten en de wekelijkse biecht. En, eens per week, na het schoolkwartier in de
ochtend, weer in de rij, werden we naar het bovenste lokaal aan de rechterkant
op de tweede verdieping gevoerd. In dit lokaal, dat groter was dan de gemiddelde
lokalen in het gebouw, was er ruimte en gelegenheid om gespannen naar de
Schoolradio te luisteren.

Zoals de naam al aangeeft, was de St. Ludgerdusschool een katholieke school en
het ligt daarmee voor de hand, dat vooral die uitzendingen, die onder de mantel
van de KRO op de radio te horen waren, de aandacht hadden van onze hoofdon-
derwijzer, de heer Le Roux. De man dwong enorm respect af en je haalde het wel
uit je hoofd tegen hem in opstand te komen. Trouw liepen we dan ook naar zijn
lokaal om de Schoolradio te beleven. Het zat, achteraf beschouwd, allemaal best
wel slim in elkaar. In het lokaal was er een verbinding via de radiodistributie en was
er dus een ontvangstpunt en speaker opgehangen. Een storingsvrije ontvangst
was gegarandeerd, want via vier kanalen werden de programma’s door de PTT
per draadtransmissie aangeleverd. Een uitzending werd daarnaast vaak geïllus-
treerd via bewegende, maar ook wel stille beelden, die via filmstroken, een projec-
tor op film dan wel dia tot ons kwamen.

Een deel van uitzendingen betrof muziek ten dienste van onze muzikale vorming.

Schoolradio met diastroken ter illustratie
(jaren ‘50)
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Dat deel werd, vooral na de oorlog, toen de radio eenmaal meerdere uren uit-
straalde, systematisch opgevoerd. Daarnaast dienden de luisteraars, en in dit geval
dus de leerlingen op de lagere school, over allerlei onderwerpen te worden opge-
voed. Behalve met geluid ging dat ook toen al met beelden. Naast de uitzending en
de voornoemde illustraties van Schoolradio was er ook vaak sprake van begelei-
dende brochures die naar de scholen waren gestuurd om ook onder de ogen van
de leerlingen te worden gebracht, zodat ook na de uitzending op de gebrachte
onderwerpen kon worden terug gekomen. En, als toegevoegde waarde werden
er nog tal van schoolplaten ter projectie van de onderwerpen gebruikt. Was er
een uitzending geweest waarin de ontdekking van Amerika door Columbus en de
zijnen was behandeld, dan kwam steevast een schoolplaat in de klas van Le Roux
te hangen waarop Columbus stond afgebeeld samen met de inlandse bevolking
(zie foto).

Natuurlijk werd het belang van het katholieke leven in de speciale programma’s
van de KRO voor Schoolradio niet vergeten. Niet alleen op mij zal de film indruk
hebben gemaakt die handelde over het leven van de missionarissen en de door
hen ‘geredde’ negertjes. Met uiteraard, daarbij aansluitend, de uitdrukkelijke wens
om voor hen toch vooral zilverpapier te sparen. Je vroeg je in die tijd niet af
waarom men zo graag zilverpapier wilde hebben. Nee, je vertrouwde blind op de
boodschapper. Pas achteraf begreep ik waar het om ging. Het zilverpapier kon
worden gerecycled. In het zilverpapier zat vroeger stanniool, een zeer dun ge-
walst tin. En dat bracht geld op. Het ging niet om grote bedragen, maar ‘enige
waarde’ had het wel en in die tijd hielpen alle kleine beetjes. We vonden het in de
toenmalige sigarettendoosjes, omwikkeld om chocolade en bonbons, maar ook
verwerkt in de doppen van de melkflessen. De zilveren kleur had volgens sommi-
gen ook een ‘symbolische waarde’. Van de opbrengst van de recycling kon de
missionaris, voor wie was ingezameld, weer het nodige doen voor het goede doel:
het bekeren van de inwoners van het district van een bepaald land waarin hij
functioneerde.

De Schoolradio slaagde er goed in om de interesse vast te houden. De gebrachte
informatie kwam op mij althans altijd als zeer boeiend over. Het was niet alleen het
onderwerp. Wij, de leerlingen, vonden doorgaans alles even interessant. Dat
kwam deels ook vanwege de presentatie, die doelbewust direct op de individuele
luisteraar was gericht. Het was alsof de sprekers zich in het programma recht-
streeks tot ‘jou’ wendden alsof je de enige luisteraar was; direct en boeiend en
vooral levendig werden de onderwerpen besproken. De programmamakers wa-
ren zich er ook goed van bewust welke doelgroep men voor zich had. De pro-

gramma’s vermeden een
droge opsomming aan fei-
ten en wijdlopige bewijs-
voeringen; het bevattings-
vermogen van de jonge luis-
teraar werd echt goed in de
gaten gehouden en men
zorgde ervoor dat het aan-
bod voldeed aan de eisen
van attractiviteit, actualiteit
en directe gerichtheid. Maar,
er bleef natuurlijk altijd een
taak over voor de begelei-
dende leraar, die gezamen-
lijk met de leerlingen het
programma van de School-
radio beluisterde. Het was
voor deze een zaak van het
direct opvangen van de
spontane vragen die vanuit
het klaslokaal werden ge-
steld. De autoriteit van de
onderwijzer in de klas dekte
die van de radio. Het instru-
ment van de Schoolradio
werd dan ook in de jaren
vijftig op vele scholen ge-
bruikt. Het werd door on-
derwijzers en schooldirecties
gezien als een duidelijke ver-
ruiming van het leerplan en
dus een verbreding van het
gezichtsveld van de kinde-
ren.

Ook in wetenschappelijke
kring trok het fenomeen de
nodige aandacht. Al vroeg
in de jaren vijftig werd er
volop gepubliceerd over
het nut van de schoolradio.
Zo verscheen er in 1950 een
rapport “Schoolradio,” ge-
publiceerd door het Nuts-
seminarium voor Pedago-
giek van de Universiteit van
Amsterdam, waarin nadruk-
kelijk op de grote betekenis
van de Schoolradio werd
gewezen: “Als de school
helpt aan de voorbereiding
van gespannen, eerbiedig
en kritisch luisteren, aan de
ontwikkeling van oordeel-
kundig denken en gesubli-
meerde emotionaliteit, vol-
doet ze mede aan de maat-
schappelijke pl icht.” De
schoolradio kon de jeugdi-
gen, dus de volwassenen
van ‘morgen’, doen inzien
dat de radio veel meer kon
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brengen dan muziek en amusement alleen, namelijk informatie en
opvoeding.

Naar Angelsaksisch voorbeeld
Sociologen hadden in die dagen ook een duidelijke verklaring voor
het succes van de Schoolradio. Klaas van Dijk, die in 1953 promo-
veerde op zijn studie Radio en Volksontwikkeling, schreef in dat
proefschrift bijvoorbeeld: “Ondertussen kan men de groei, het suc-
ces van schoolradio waarschijnlijk voor een goed deel toeschrijven
aan de omstandigheden, dat deze uitzendingen zich richten tot een
vooraf bekend publiek, een publiek ook waarvan de samenstelling
bekend, en homogeen is. Over de psychologie als over de praktijk
van het schoolonderwijs is veel geschreven, is veel zelfs algemeen
bekend te noemen, zodat de samensteller van de schoolradio het in
vergelijking met degene, die een instructieve uitzending voorbereidt
in het kader van een buitenschoolse volksontwikkeling voor vol-
wassenen zeer gemakkelijk heeft.” De samenstellers van Schoolradio
hadden het, zo luidde de stelling, redelijk gemakkelijk omdat radio-
makers goed wisten hoe zij hun jeugdige publiek moesten benade-
ren.

Helemaal vanzelfsprekend was dat gemak overigens niet. Het had
voor een belangrijk deel te maken met het feit, dat elders — en dan
vooral in Engeland en Amerika — al de nodige ervaring met dit soort
programma’s was opgedaan. Daar had zich ook al een model ont-
wikkeld dat navolging kon krijgen. Daar kwam bij dat de makers
van de radioprogramma’s die inhoudelijk voor verbreding van ken-
nis gedegen werden opgeleid. Naast normale opleidingen was er
bijvoorbeeld in Engeland al voor het eerst sprake van uitgebreide
trainingen van personeel van de BBC in het jaar 1936. Dit gebeurde
door het openen van een speciale school voor radiomedewerkers,
de eerste in haar soort. In eerste instantie leidde men daar ‘eigen
mensen’ op in de diverse facetten van het radiomaken, maar al
spoedig kwam de leerlingen ook van buiten ‘s lands grenzen. Na de
Tweede Wereldoorlog, gedurende welke periode de activiteiten prak-
tisch stil hadden gelegen, werden door de BBC vijf verschillende
cursussen naast elkaar gegeven. Daarbij werkte men samen met de
London University.

In andere landen werd met jaloerse blikken gekeken naar de opzet
van de BBC. In de periode tussen 1941 en 1947 werden er liefst 1.705
personen opgeleid en werden onderwerpen behandeld als: “the
nature of broadcasting,” “from microphone to loudspeaker,” “the use
of actuality in radio” en “writing in radio.” Vooral dit laatste onder-
werp was van groot belang daar men ondermeer geleerd werd dat
men radioteksten niet schreef zoals men een journalistiek artikel
schreef maar vooral gericht op het duidelijk maken van een tekst
gericht op die ene persoon binnen de doelgroep waarvoor de tek-
sten en dus het onderwerp bestemd zijn.

In de Verenigde Staten was de opleiding echter niet direct verbon-
den aan een van de grote omroepmaatschappijen als ABC en CBS.
Aan verschillende universiteiten, zoals die van Minnesoata, Michigan,
Wisconsin en Iowa kon in de jaren vijftig van de vorige eeuw een
academische graad behaald worden in “Radio and Television
Broadcasting.” Zo bestond er aan de universiteit van Boston een
afdeling “Division of Radio, Speech and Theatre” waar je een volle-
dige opleiding tot “Master of Arts in Radio and Television Broadcasting”
kon volgen. Alle facetten van het radiomaken werden in de oplei-
ding uitgebreid belicht, waar de persoon achter de microfoon, de
reporter en de programmaleider tegenaan kon lopen. Tevens werd
er theoretisch uitgebreid inzicht gegeven in de vele vraagstukken
die voor de programmamakers dagelijks kunnen terugkeren. Men

kreeg ook inzicht in de vele voorkomende
technische problemen en ook aan alle fa-
cetten rond het management binnen een
radiostation werden vele college-uren be-
steed. De universiteit van Boston beschikte
zelfs als één van de eerste over een laag-
vermogen FM-zender, een novum in die
jaren, waardoor studenten op de campus
ook nog eens konden luisteren naar dat-
gene dat dagelijks in de praktijk werd
gebracht door de “master students of Arts
in Radio and Television Broadcasting.” Het
is dus niet zo vreemd, dat socioloog Klaas
van Dijk kon wijzen op een brok erva-
ring waaruit de Nederlandse programma-
makers konden putten. Van Dijk deed in
het begin van de jaren vijftig overigens
ook onderzoek naar dergelijke vormen
van onderwijs in de landen van Oost-Eu-
ropa, maar kon niet tot gedetailleerde
omschrijvingen komen zoals wel mogelijk
was met de Angelsaksische landen. Hij
meldde dan ook in een van zijn onder-
zoeken dat er bijna een volkomen onwe-
tendheid bestond over de activiteiten in
de landen achter het toenmalige “IJzeren
Gordijn”: “Wat de Sovjet Unie betreft we-
ten we, dat men daar geregeld jonge men-
sen uitnodigt om het radiowerk van nabij
te bekijken.”

Inderdaad werden tot in de jaren tachtig
West-Europeanen, vooral jongeren, ge-
nodigd naar Moskou te komen. Uiteraard
werd door de jonge DX’ers ook geluis-
terd naar de internationale programma’s
van Radio Moscow, hoewel deze grotesk

Radio Moscow



18

Pas in het begin van de jaren vijftig was de situatie
dusdanig, dat je kon spreken van een eigen verant-
woordelijkheid van de betreffende instituten voor hun
eigen vorm van radiomaken. Een andere vorm van
onderwijs was te vinden in Zweden waar de Staats-
omroep haar personeel onderrichtte via Radiotjants,
een soort van algemene trainingscursussen waarvan
een onderzoek in 1952 aantoonde dat minimaal een
kwart van de stafleden deze cursussen al had gevolgd.

Onderwijs en training zouden na
de jaren vijftig bij het radio-
maken blijven behoren. De
Schoolradio kreeg het na die
tijd echter een stuk moeilijker.
De belangrijkste reden daar-
voor ligt in de toenemende
concurrentie van de televisie. En,
met de opkomst van dat nieuwe me-
dium, veranderde ook de inzet van het zogeheten
afstandsonderwijs. In 1957 bracht de Sovjet-Unie de
eerste kunstmatige satelliet in een geostationaire baan
om de aarde. Het betekende een schok voor de wes-
terse wereld. Vanuit de veronderstelling van een ken-
nis- en onderwijsachterstand werden allerlei nieuwe ini-
tiatieven genomen op onderwijsgebied, zoals
stimuleringsprogramma’s voor kinderen. De aandacht
voor karaktervorming verdween en daarvoor in de
plaats kwam een sterke gerichtheid op taal- en kennis-
ontwikkeling, dat alles in een vrolijke verpakking die
voldeed aan nieuwe ideeën over de leefwereld van
kinderen. Ook op dit punt nam de televisie het voor-
touw; denk dan met name aan het programma
Sesamstraat, inmiddels het langstlopende programma
op de Nederlandse televisie. Het startte in Amerika al op
10 november 1969. De eerste uizending in Nederland
volgde iets meer dan zes jaar later, te weten op 4 januari
1976. Tegen de televisie was de Schoolradio uiteindelijk
niet opgewassen. In het midden van de jaren tachtig
beëindigde de KRO het radioprogramma.
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van propagandistisch niveau waren. Voor deze groep
was het ook interessant om een luisterbevestiging te
krijgen via een QSL kaart of een ander document van-
uit de burelen van de betreffende omroep. Bleek het
dat men regelmatig naar de programmamakers schreef,
dan was de kans groot dat je zelfs in het Nederlands
werd aangeschreven al dan niet voorzien van een uit-
nodiging Radio Moscow te komen bezoeken.

In Polen, een van de landen van het Oostblok, vielen
wel bepaalde parallellen te constateren met Engeland en
de Verenigde Staten. In Warschau bestond namelijk in
de jaren vijftig van de vorige eeuw al een Journalisten-
school waar ondermeer een aantal colleges over radio-
communicatie werd gegeven. Ook aan de universiteit
van Boedapest waren er al volop colleges over deze
materie in de roostering opgenomen. Aangenomen mag
worden dat in die jaren na de Tweede Wereldoorlog en
dus de tijd van de Koude Oorlog binnen de colleges
vooral heel veel aandacht werd gegeven aan het bren-
gen van de communistische vorm van propaganda in
alle uitzendingen; zowel aan het eigen volk als aan de
buitenlandse luisteraars. De boodschap van de leiders
dienden onvoorwaardelijk door de ether te klinken.
Teksten, die voor de uitzendingen werden geschreven,
zouden nooit direct na het schrijven uitgezonden wor-
den, aangezien ze telkens voor een screening aan de
hogere ambtenaren dienden te worden voorgelegd. In
de USSR, zoals de Sovjet-Unie ook vaak in de pers
werd aangekondigd, gold inmiddels in het begin van
de jaren vijftig “het verspreiden van politieke informatie
ten einde de politieke paraatheid van het volk te ver-
groten” als eerste en dus voornaamste taak van de
Staatsomroep. Hier kunnen we, in plaats van volks-
ontwikkeling, beter spreken van ‘volksopvoeding on-
der dwang.’

Van gerichte opvoeding naar speelse kennisover-
dracht
Wat betreft de West-Europese landen en het belang
van onderwijs over omroepzaken in de eerste helft van
de jaren vijftig van de vorige eeuw dan kan worden
gesteld, dat in Frankrijk, Italië en België, zij het slechts in
bescheiden mate, de omroep een zekere plaats had ge-
kregen binnen de universitaire opleidingen. Dit ge-
beurde, in het algemeen, in het kader van de algemene
colleges over het massacommunicatiemiddel radio. In
België werd aan de universiteit van Brussel een blok
colleges verzorgd onder de naam ‘télécommunications’,
waarin naast het onderwerp ‘radio’ ook allerlei andere
vormen van communicatie uitgebreid onder de aan-
dacht van de studenten werden gebracht. In Italië be-
stond er in die tijd wel ruimer aandacht voor het onder-
wijzen over het onderwerp ‘radio’. Aan de Pro Deo
Universiteit, gevestigd in Rome, konden daar het beste
de colleges over het onderwerp massacommunicatie
door belangstellenden worden gevolgd.

Het Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog is na-
tuurlijk een geheel ander verhaal. Het land was, in 1949,
verdeeld in een westelijk en oostelijk staatsgedeelte en
in de jaren daarvoor was het maken van radio een heel
lange tijd een zorg van de geallieerde troepen geweest.
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Vreemd kan het soms gaan met een simpele vraag, die bij mij binnen-
komt, en binnen enkele dagen een lang verhaal oplevert. In de zomer
kreeg ik een e-mail uit Manchester van Alan Milewczyk, een heel
aardige Engelsman die al jarenlang op de radiodag komt en zich af-
vroeg of ik contact kon leggen met Colin Nichol in Australië. Hij had
namelijk gelezen dat Colin regelmatig bijdrages had in het Hans Knot
International Report. Allan wilde graag een antwoord op de vraag
waarom destijds in 1964 door directeur Alan Crawford de naam ‘Radio
Atlanta’ voor zijn station was gekozen. Misschien dat Colin, als oud
medewerker van het station een antwoord wist. Dus stuurde ik na-
mens Alan, aka ‘The Pole with the soul’ een e-mail naar Colin Nichol.
Het bleek genoeg voor een lang antwoord de volgende dag al afgele-
verd in mijn mailbox.

‘Ik zou graag het antwoord willen geven hoe de naam Radio/Project
Atlanta destijds is ontstaan. Het feit is gewoon dat wij, als vroege
zeezenderdeejays de naam gewoon voor normaal namen en ons niet
afvroegen waarom deze was gekozen. Het was een goed klinkende
naam om te gebruiken. Misschien was het vanwege de contacten met
de Atlantische Oceaan waar het schip vandaan kwam richting Enge-
land. Het leek me destijds gezien de naam wel vreemd dat we niet in de
Atlantische Oceaan voor anker lagen, maar het scheelde trouwens niet
zo veel. Ik zal spoedig contact opnemen met Ken Evans, die ook al
vroeg betrokken was bij het project. Maar ik twijfel, of hij iets kan
toevoegen aan het voorgaande.

Colin stuurde ook nog wat stukjes uit interviews mee, die hij ooit had
afgenomen bij Allan Crawford en zijn voormalige collega Richard Harris.
Ook in die interviews werd er niet veel duidelijk. Allereerst een stukje
uit een interview dat Colin op 5 februari 1984 afnam, waarbij werd
gesproken over de structuur van Atlanta, het samengaan tot een
organisatie en de verandering van Radio Atlanta in Radio Caroline.

AC: Hengown Limited was de naam van de onderneming die de deejays
inhuurde.
CN: Dus Hengown betaalde me..
AC: Ja en het kreeg iedere maand genoeg geld uit Liechtenstein om
jullie te betalen. En de onderneming die de reclamezendtijd verkocht
was Project Atlanta Limited, PAL. Deze manier van werken werd trou-
wens ook bij de Caroline organisatie gebruikt.

Een ander fragment:
AC: Desondanks, iemand moest samenwerkend zijn. Ik slokte mijn
trots in, immers was ik de bedenker en verloor ook nog eens mijn
eigen ontdekte naam (Atlanta) en dus werden we Radio Caroline,
North en South. En dat met de overeenkomst dat zijn schip (Ronan)
richting de Ierse Zee zou gaan om bij het Island Man voor anker te
gaan. We zouden als een soort netwerk radio gaan functioneren en de
winst met zijn tweeën gaan delen.

Dan enkele fragmenten van een interview van Colin Nichol met Richard
Harris op 8 februari 1984, waarbij eerst over Allan Crawford gespro-
ken wordt: ‘Hij en ik hadden regelmatige bijeenkomsten, meestal in
Chinese restaurants, waar we zaken bespraken over de opzet van de
studio, het te kiezen programma format, en hoe het allemaal zou gaan
worden. Uit al deze gesprekken kwam uiteindelijk eruit naar voren dat
ik General Manager van Project Atlanta Ltd. zou gaan worden.

Sunday Telegraph, 3 juli 1964
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C: Weet je de datum ook dat de onderneming op-
gericht werd?
RH: Nee, dat weet ik niet. Het bestond al toen ik de
organisatie kwam versterken.
CN: Was dat in het najaar van 1963?
RH: In de zomer van dat jaar. Project Atlanta Limited
werd afgekort tot PAL, en Allan vond dit prachtig,
immers PAL stond ook weer voor mijn vriend, dus
Mi Amigo. Hij bleef maar zeggen: ‘I love it’. Hij bleef
maar hameren over de combinatie en begon er steeds
meer van te houden, wat met mij ook het geval
was. Zo is het allemaal begonnen. Halverwege het
jaar 1963 verliet ik mijn baan bij ATV om een volle-
dige baan bij Crawford aan te nemen.

Colin Nichol ging nog even verder door een aantal
andere voormalige collega’s te benaderen. Aller-
eerst Dermot Hoy, die we kennen als Bryan Vaughan,
over de naamstelling: ‘Eigenlijk heb ik de naams-
telling voor kennisgeving aangenomen destijds.
Waarschijnlijk heb ik gedacht dat Atlanta een band
had met de Atlantische Oceaan. Veel van de deejays
hadden een zogenaamd ‘mid Atlantic accent’ en we
hielden onze blik wijd open voor datgene in Ame-
rika en Australië in die tijd gebeurde. Als je ooit
achter de echte reden komt, wil ik het heel graag
weten.’

Tot slot voegde Colin er aan toe dat Keith Martin niet
in staat was een redelijk antwoord op de vraagstel-
ling te geven. De verstrekte informatie van Colin
bereikte Alan in Manchester met vreugde, die mij
vervolgens vroeg of hij de discussie met nog een
aantal vragen mocht uitbreiden, wat uiteraard mo-
gelijk was.

‘Ik ben opgegroeid in Manchester, een plaats die in
het ontvangstgebied van Caroline North lag. Des-
ondanks was het toch mogelijk voor me op be-
paalde momenten van de dag het veel zwakkere
signaal van Caroline South ook te ontvangen. Wat
me al geruime tijd aan het denken heeft gezet is
waarom er op beide schepen er een totaal verschil-
lend muziekbeleid was. En dan heb ik het vooral
over de eerste 15 maanden na de fusie. We weten
dat Radio Atlanta vooral een uitlaatklep was voor
zijn muziekbusiness en daarmee doel ik vooral op
het niet draaien van de originele songs die in de
toenmalige Top 40 voorkwamen maar de songs met
dezelfde titel die in zijn muziekuitgeverij een plek
hadden gevonden en dus via zijn station hevig
geplugd dienden te worden. Ik heb trouwens ook
de gedachte dat Caroline South altijd veel meer
aandacht kreeg in de pers en dat dit ten koste ging
van Caroline North. In mijn oren was de program-
mering en de muziekpolitiek van Radio Caroline
North briljant te noemen en is totaal onderbelicht
geweest in die tijd. We weten natuurlijk ook alle-
maal dat, nadat Radio London in de lucht kwam, de
luistercijfers van Radio Caroline South dramatisch
zakten.

Ik heb begrepen dat toen de onderneming van

MV Mi Amigo
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Crawford eind 1965 failliet ging Ronan de totale leiding
overnam en dat hij Tom Lodge, die tot op dat moment
senior deejay was op Caroline North, naar Caroline
South haalde om met het station het nodige geld bin-
nen te brengen. Voor het samengaan van beide orga-
nisaties was Christopher Moore de programma direc-
teur voor Radio Caroline. Nam hij dezelfde rol na de
fusie op zich voor zowel Caroline South als North? Ik
weet dat het samengaan een marketingstrategie was en
dat beide stations dezelfde programmanamen gebruik-
ten als: The Early Show, Top Deck, etc. Maar de muziek-
keuze was tevens geheel anders bij beide stations. Dan
komt automatisch de vraag naar boven wie in de pe-
riode vanaf juli 1964 tot eind 1965 verantwoordelijk
was voor de muzieksamenstelling op beide stations.
Was dat Chris Moore voor beide stations of was er aan
Tom Lodge een soort van vrijheid gegeven om als
senior deejay het nodige te regelen op Caroline North
of was het misschien zo dat Alan Crawford en Ronan
O’Rahilly gewoon doorgingen met alles op hun beide
schepen naar eigen inzicht te regelen? Om het kort uit
te drukken, waarom was er op beide stations een der-
gelijk groot verschil in muziekkeuze, terwijl ze toch
onder dezelfde naam hun programma’s uitstraalden. Ik
hoop dat één van de betrokkenen van destijds ant-
woorden op mijn vragen heeft.’

De vragen van Alan uit Manchester werden weer gre-
tig door de voormalige Atlanta en Caroline medewer-
kers beantwoord. Ik stuurde ze namelijk naar zowel
Colin Nichol in Australië als naar Tom Lodge in Canada
en beiden kwamen met interessante antwoorden. La-
ten we maar beginnen met een lang antwoord van
Colin: ‘Hoewel beide schepen dezelfde of nabij dezelfde
reclamespots hadden werd de muziekkant van de sta-
tions onveranderd, dus gelijk aan voor de fusie, voort-
gezet. Dit ging zo door totdat Alan Crawford zich eind
1965 terugtrok uit de organisatie. Niet veel later liep de
Mi Amigo aan de grond en nadat ik geholpen had de
Cheeta II zendklaar te maken voor vervangende uit-
zendingen. Vervolgens kwam Tom Lodge samen met
anderen aan boord en bracht de programmering van
Caroline South gelijk aan die van Caroline North. (In
werkelijkheid was Tom Lodge al aan boord toen de Mi
Amigo strandde en was dus een van de mensen die van
boord werden gered - H.K.) Ikzelf verliet op dat mo-
ment de organisatie om niet veel later te gaan werken
voor Swinging Radio England en Britain Radio. Daarna
vertrok ik naar Radio Luxembourg en ook de BBC en
BFBS werden mijn werkgevers. Chris Moore probeerde
eerder invloed uit te oefenen op de programmering
van Caroline South maar dat mislukte. Tenminste daar
wees me Ken Evans me op en ik kan met zijn woorden
meegaan. Allan Crawford had zo zijn eigen idee over
de programmering en Ken Evans was verantwoorde-
lijk zijn ideeën te in te voeren, waarvoor hij besloot
ook aan boord te gaan werken om erop toe te zien dat
de nieuwe dingen ook daadwerkelijk werden inge-
voerd. Natuurlijk moesten we de muziek uit de uitge-
verij van Allan Crawford verplicht draaien, gelijk aan
later toen we zowel op Caroline North als South alle
muziek uit de maatschappij van Philip Solomon moes-

ten draaien, simpelweg omdat ze niet alleen directeur
waren van een radiostation maar ook van een platen-
maatschappij.

Er waren later verhalen over payola waarbij namen
van bepaalde deejays werden genoemd. Ik kan me
niet herinneren dat dit in mijn tijd gebeurd is, later
hoorde ik dat dit wel gebeurd zou zijn in de Caroline
South periode. Inkomsten waren soms moeilijk te krij-
gen en dus werden de ‘betaalde’ platen geïntroduceerd,
waarbij voor een bepaald bedrag per week een single
een fiks aantal maal werd opgenomen in de program-
mering. Ze werden of door de platenmaatschappij of
door de muziekuitgeverij betaald. Ze werden dan ook
officieel opgenomen in het schema van de te draaien
commercials. Het was niet zo afwijkend als wat bij Radio
Luxembourg gebeurde, want daar kochten platen-
maatschappijen kwartiertjes zendtijd in om in sneltrein-
vaart heel veel van hun nieuwe releases te laten horen.

Ik was en ben niet zo op de hoogte van de Caroline
North programmering in die periode maar ik weet wel
zeker dat we bij Caroline South lang niet zo progressief
draaiden als dat later het geval was. Vooral toen Radio
London in de ether kwam hadden we eigenlijk geen
typisch eigen luisterpubliek. Tot op dat moment maakte
het eigenlijk ook niet uit wat voor muziek we in onze
shows draaiden. Dat geluk hadden we dan nog met
ons mee. Toch kon je zeggen dat we wel goede pro-
gramma’s hadden en dat we vele nieuwe artiesten,
muziekuitgeverijen en onbekende platenmaatschappijen
een naamsbekendheid hebben kunnen geven. Radio
London had niet alleen een indrukwekkende program-

Tom Lodge
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mering en uitstekende deejays maar tevens een enorm zend-
vermogen. Bovendien hadden ze het voordeel dat ze konden bou-
wen op datgene Radio Atlanta en Caroline al van de grond af aan
hadden moeten ontdekken. Diegenen onder ons, waaronder ikzelf,
met de nodige ervaring in radio waren niet helemaal gelukkig met
datgene in die periode aan boord van Caroline South programma-
tisch werd gebracht. Maar helaas konden we toen nog geen invloed
hierop uitoefenen. Hoewel ook programmaleider Ken Evans tot op
bepaalde hoogte geen invloed meer had.

Terugdenkend moet ik ook stellen dat ik in de begindagen kwalita-
tief slechte programma’s opnam in de studio’s van Radio Atlanta in
Dean Street in Londen. En dat was mede omdat ik totaal geen
binding had met de muziek die we toen moesten draaien. Dat was in
de dagen dat de meerderheid van de programma’s nog vanaf tape
de ether inging en er nog zo weinig mogelijk live werd gepresen-
teerd. Ik probeerde af en toe de boel een beetje uptempo te presen-
teren, want in de muziek zat niet al te veel tempo in die dagen. Toen
de programma’s er eenmaal live uitgingen was er duidelijk een voor-
uitgang te bespeuren. In de begindagen van Caroline waren er ook
nog de nodige getapete programma’s, mede door het gegeven dat
Simon Dee een tekort aan deejays had aan boord van de MV Mi
Amigo. Maar het waren niet allemaal platen uit de stal van Allan
Crawford, die we draaiden. Wel was het heel moeilijk aan ander

materiaal te komen. Promotie-exemplaren
waren er nauwelijks, vooral niet voor een
radiostation dat net in de ether was. Ken
moest geheel Londen door om te smeken
voor wat de maatschappijen in de aanbie-
ding hadden. Ook moet nog worden ge-
zegd dat, ondanks dat Caroline als eerste
in 1964 in de ether kwam, Atlanta wel een
stap voor was in programmering en pre-
sentatie. En ook moet tevens gesteld wor-
den dat de reden dat Ronan toch wel ang-
stig was voor de fusie de populariteit van
Atlanta was boven die van Caroline bij de
reclamebureaus en dus de adverteerders.
Dientengevolge werden sommige van
Ronans financiers al angstig. Echt, de pro-
grammering en presentatie in de vroege
dagen van Radio Atlanta werden als supe-
rieur gezien ten opzichte van die van Ra-
dio Caroline. Daarom is het achteraf be-
kritiseren van het niet succesvol zijn van
Radio Atlanta als onterecht te beschou-
wen.

Dermot Hoy, ook bekend als Bryan
Vaughn (foto) destijds, heeft bovenstaande
notities van Colin Nichol ook gelezen en
reageerde als volgt: ‘Het heeft me ook al-
tijd een beetje dwars gezeten dat de histo-
rie herschreven en herschreven werd. Dat
gevoel had ik ook andermaal tijdens de 40
jarige reünie, vorig jaar in Londen. Ik denk
daarom ook dat de aantekeningen, zoals
door Colin zijn gemaakt, zeer dicht bij de
juistheid terecht komen. De vroege pro-
grammering van Radio Atlanta was zeer
beperkt omdat er slechts weinig platen be-
schikbaar waren en bovendien was de
programmering niet gestroomlijnd via een
bepaald format. De vroege programma’s
van het station brachten dus een enorme
variatie aan muzieksoorten met zich mee.
Ken zijn dagen bij het station 2CH reflec-
teerden wel dezelfde ideeën van variatie in
muzieksoorten terwijl Tony Withers en ik
toch wel meer neigden naar een Top 40
format, iets wat al sinds het midden van de
jaren vijftig van de vorige eeuw in Ame-
rika en vanaf 1958 gebruikelijk was in Au-
stralië.

Toen we eenmaal live vanaf boord de pro-
gramma’s brachten van Radio Atlanta en
daarna ook in de vroege dagen van
Caroline South hadden we nog steeds een
variatie aan muzieksoorten, hoewel de
programma’s wel meer en meer een pop-
invloed kregen. Zoals bekend deed ik het
merendeel van de ontbijtprogramma’s in
1964 en 1965. Ik draaide veel werk van de
Caroline Top 60. Daarnaast de nodige
oudjes van de daaraan voorafgaande tien
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jaren en telkens ook enkele nieuwe titels. Het
late middag programma met Tony Blackburn
had ongeveer dezelfde samenstelling terwijl de
programma’s tussen 9 in de ochtend en 4 in de
middag meer een MOR formaat hadden. Caroline
South en North werkten vooral apart van el-
kaar, ook na de fusie. Het enige dat men eigen-
lijk deelde was een groot deel van de reclame-
spots die op beide stations eruit gingen. Heer-
lijk om dit te kunnen delen naar al die jaren. Het
was echt een prachttijd en het is nog steeds
fantastisch om over dit onderwerp na zo veel
decennia te kunnen praten.

Colin Nichol stuurde ook nog enkele fragmen-
ten uit zijn archief mee, waaronder een deel
van het interview dat hij in 1984 had met oud-
collega en destijds General Manager van Radio
Atlanta, Richard Harris:

CN: Herinner je nog hoe veel later dan Radio
Caroline we destijds van start gingen? Ik heb
momenteel een beetje het probleem de juiste
datum te herinneren.
RH: Ik denk dat het rond de zes weken was. Ik
herinner me dat onze programma’s veel beter
klonken dan die van Caroline. Ook kan ik di-
rect stellen dat er in die eerste periode helemaal
geen sprake van  was dat er inkomsten waren
bij de beide stations. We moesten bij wijze van
spreken van droog boord leven. De enige re-
den daarvoor was dat er niemand op een van
beide stations echt adverteerde. Vanuit de tijd
dat ik bij de Independent Television werkte had
ik nogal de nodige contacten binnen de reclame-
wereld en het enige dat ze zeiden was dat ze
eerst uitgebreid kennis wilden nemen van beide
stations om later te bepalen op welk van beide
stations ze wensten te adverteren. Op dat mo-
ment twijfelde ik er niet over dat wij met Atlanta
de strijd zouden gaan winnen. Ook richting
mensen als Jocelyn Stevens – werkzaam bin-
nen de tijdschriftenwereld, een van de finan-
ciers van Radio Caroline, werd vanuit de re-
clame-industrie duidelijk gemaakt dat de strijd
om reclamezendtijd door Radio Atlanta gewon-

nen zou worden.

CN: Ja, ik herinner me weer dat hij eigenaar
of eindredacteur van Queen Magazine was.
RH: Hij was werkzaam bij de uitgeverij
Harpers and Queen en ik dacht dat hij in die
tijd bestuursvoorzitter was. In ieder geval
kreeg de man bij het aanhoren van de be-
richten het behoorlijk benauwd mede door-
dat alle beloftes van de kant van Ronan
O’Rahilly niet werden nagekomen. Tja, en
als je dan hoort dat de grote bedrijven als
Cadburry, Schweppes en dergelijke gead-
viseerd worden hun geld in Radio Atlanta te

steken dan dien je maatregelen te nemen. Hij is toen dan ook
met een duidelijk advies richting Ronan gegaan om een ge-
sprek aan te gaan. Allan Crawford is toen dan ook geadviseerd
een samenwerkingsverband aan te gaan daar het eigenlijk te
gek was dat beide stations met hetzelfde doel elkaar beconcur-
reerden. Wel werd eraan toegevoegd dat een naam voor beide
stations alleen maar Caroline kon zijn gezien het gegeven dit
station als eerste in de ether was gekomen. Crawford werd dus
gewoon gezegd de naam Atlanta maar te vergeten en hem
werd tevens verteld dat er de nodige wijzigingen binnen het
format dienden te worden aangebracht. Hij heeft eerst Chris
Moore aan Crawford voorgesteld als de programmaleider die
de nodige ideeën had. Ik kan je melden dat Moore totaal geen
verstand had hoe je een radiostation moest programmeren. De
rest is natuurlijk historie. Atlanta verdween waarvoor Caroline
North en Caroline South de nieuwe stations werden.
CN: Weet je nog hoe het verhaal de ronde deed destijds hoe
Ronan echt op het idee kwam om de naam ‘Caroline’ te gaan
gebruiken?
RH: Ja, ik ken het verhaal. Hij was in die tijd, zo werd verteld,
een verhouding aangegaan met de dochter van Reggie
Maudling, die Caroline heette.

Een totaal ander verhaal als Ronan zelf altijd in de publiciteit
heeft gegooid, namelijk dat hij het station had genoemd naar
de dochter van J. F. Kennedy.

Ook oud medewerker Keith Martin heeft bijgedragen aan deze
vroege herinneringen aan Radio Atlanta: ‘Mijn meest recente
onderzoek in mijn privé archief leverde me ondermeer een
brief op die ik aan boord ontving en die gestuurd was door

Geheel links: Caroline South programmarooster,
daarnaast dat van Caroline North, juni 1964

Tony Blackburn (l) en Colin Nichol
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Chris Moore. Hij vroeg me binnenkort even langs te ko-
men daar hij iets met mijn stem wenste te veranderen.
Bovendien was in de enveloppe het nieuwe programma-
schema ingesloten. Alle nieuwe programmanamen, zonder
dat de naam van de deejays was toegevoegd. Ik kan je
vertellen dat wij dit format aan boord van het Caroline
South schip nooit hebben ingevoerd. Chris Moore bleef
wel de persoon die steeds maar nieuwe deejays richting de
Mi Amigo stuurde. Ze verdwenen allemaal in hutten naar
het deel van de Mi Amigo waar de zee het meest gevoeld
werd. Ik herinner me een dag dat er iemand met een erg
zwaar accent werd gestuurd die van beroep bingo omroe-
per was. De arme man, hij hield het slechts drie dagen uit
aan boord. Immers kwam er weer een brief van ene Chris
Moore dat er met spoed iets aan de stem van de bingo-
omroeper diende te gebeuren. De man is nooit meer ge-
hoord op Radio Caroline en het kan best zijn dat hij ergens
nog steeds de bingogetallen opsomt. Allan Crawford wilde
ook nog eens duidelijk maken dat hij de controle had over
het gebeuren hetgeen resulteerde in het sturen van twee
songwriters en platenproducers naar het schip, Allan Zeffert
en Alan Day, die volgens hem deejays zouden zijn. Het was
een heel moeilijke leerperiode’.

Maar Colin haalde nog meer naar boven door ook Ken
Evans te betrekken in deze herinneringen aan het vroege
tijdperk van Radio Atlanta. Ken was programmamanager
voor het station, een functie die hij later ook enige tijd
bekleedde bij Radio Caroline. Colin interviewde hem in
januari 1984 en Ken vertelde ondermeer het volgende: ‘Bij
Atlanta hanteerde ik een systeem waarbij ik het programma
altijd liet openen door een grote ster. Ik vond dat de
presentator daarna iets moest draaien dat die zelf fantas-
tisch vond en wel in een soortgelijk tempo om vervolgens
in een iets ander tempo een iets nieuwer nummer te laten
horen. Dat was de plek waar Allan Crawford zijn eigen
muziek uit de platenmaatschappij gedraaid wilde hebben.
Ik had in de planning altijd zes verschillende soorten van
types muziek achterelkaar waarbij telkens ook een
instrumentaal nummer diende te zijn. Dat was in de dagen
van Radio Atlanta maar bij Radio Caroline hanteerden we
later een ander systeem. Toen payola zijn intrede deed en
er dus aan ons werd betaald voor het draaien van muziek
werd het een hele andere manier van samenstellen. Iedere
week maakte ik twee hele lange lijsten, respectievelijk voor
Caroline North en South. Die betaalde platen moesten er
gewoon regelmatig in zitten. De ene song was betaald
onder de voorwaarde dat hij 12 keer in de programmering
zou voorkomen terwijl weer een andere song zeker 15
keer gedraaid moest worden. Vanaf dat moment ben ik
ook met kleurenschema’s begonnen. Ieder type plaat kreeg
op die manier een eigen kleur. Er was in bepaalde periodes
zeker sprake van 20 tot 30 songs waarvoor betaald werd
door de platenmaatschappijen. Ze konden worden inge-
kocht op wekelijkse, tweewekelijkse en vierwekelijkse basis.
Het meeste werd er gebruik gemaakt van de optie van
twee weken. Dat betekende dat de ingekochte song in die
periode 12, 14 of 18 keer per dag gedraaid diende te wor-
den. Ik probeerde zoveel mogelijk te voorkomen dat een
song binnen twee uur weer gedraaid werd, hoewel dit niet
altijd te voorkomen was.’

De door Ken Evans aangehaalde platen waren songs,
die een kleine kans hadden een hit te worden en
waarvan de platenpromotors wisten dat, wanneer
ze bij de BBC zouden worden aangeboden, ze geen
schijn van kans hadden gedraaid te worden of mis-
schien, als het geluk mee zou zitten, ze een of twee
keer gedraaid zouden worden. Ik maakte dan ook
die overzichten en vroeg me af of de platen conse-
quent werden gedraaid aan boord van beide sche-
pen. Op een bepaalde dag stelde Christopher Moore
me voor naar het Caroline North schip te gaan, dat
was in december 1964. Het was de bedoeling dat ik
er een inventarisatie zou maken van de aanwezige
platen en dat daarna de discotheken aan boord van
de Fredericia en de Mi Amigo identiek zouden wor-
den gemaakt. Ik kan je na al die jaren melden dat dit
een onuitvoerbare taak was. Op Caroline North
waren er honderden platen die op de Mi Amigo niet
aanwezig waren en omgekeerd ook. In de disco-
theek van Caroline North vond ik bijvoorbeeld LP’s
van Buddy Greco die helemaal niet op de Mi Amigo
waren. Ook heel veel werk van de populaire Ame-
rikaanse artiesten uit die tijd, als Dean Martin en
cabaretachtige zaken. Deze werden er gemixt met
allerlei popsongs tot een programmageheel.

Ik heb me toch aan die klus gezet op de Fredericia
en heb de lijst, met assistentie van een knaap die ik
inhuurde bij een uitzendbureau op het Isle of Man,
geklaard. Het kostte meer dan vier dagen werk wat
gebeurde in enorm slecht weer, windkracht 12. Het
gelijksoortige muziekformat, dat het doel was van
de inventarisatie, is er uiteindelijk nooit gekomen op
de beide Caroline stations.’

Tot zover de herinneringen aan Radio Atlanta en de
vroege Caroline dagen van Colin Nichol, die werd
geassisteerd door voormalige Atlanta medewerkers.
Dit dankzij een paar vragen, die me toekwamen van
een fervent luisteraar uit die tijd, Alan in Manchester.

HANS KNOT

Ken Evans    © Colin Nichol
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gedaan werd. Zeer storend vond ik de scene dat beide
Engelandvaarders met een Engelse juffrouw in bed
lagen en de Koningin (Wilhelmina) ze zo door het raam
kon zien. Ik kan me niet voorstellen dat een en ander
in werkelijkheid ook zo gebeurd zou zijn. Een ander
storend element in zowel de filmversie als de televisie-
versie vond ik de ontgroeningscene, waarbij nog een
schaal op iemands hoofd kapot werd gegooid. Na-
tuurlijk gebeurde er weleens wat in studentenkringen
(denk aan de roetkap in de jaren vijftig) en de talloze
jeneverbacchanalen, maar zo extreem, nee, dat kan ik
me niet voorstellen. In Zwartboek komt de realiteit en
de hardheid van de oorlog meer aan bod.

Zeer interessant vond ik dat de nogal twijfelachtige
heer Van ’t Sant als adjudant van Wilhelmina in het
verhaal is gebleven. Zelfs tijdens de oorlog had men
het nodige wantrouwen tegen deze man. (Om een en
ander te verduidelijken: Van ’t Sant was voor de oor-
log commissaris van politie in Den Haag. Hij had de
weinig benijdenswaardige taak om Prins Hendrik, echt-
genoot van Wilhelmina, in de gaten te houden. Hij
behoedde het Koningshuis voor een enorm schandaal
toen Hendrik op een kwade dag betrapt werd in een
Haags jongensbordeel. Van ’t Sant wist Hendrik tijdig
weg te werken uit het bordeel alvorens de politie daar
een inval deed. Wilhelmina was zo blij dat ze Van ’t Sant
benoemde tot haar adjudant. Sindsdien gaan er ge-
ruchten dat Van ’t Sant zowel inlichtingen verschafte
aan de Duitsers als aan de geallieerden. Bewezen is het
tot heden niet, omdat niet alle archieven uit die tijd
geopend zijn. Immers in die archieven zitten ook stuk-
ken van de Britse geheime dienst betreffende het bui-
ten de pot piesen van Prins Bernhard. Paul Verhoeven
heeft het wantrouwen tegen Van ’t Sant zeer fraai ver-
filmd: een van de Engelandvaarders was getipt dat hij
inlichtingen ‘lekte’ aan de Duitsers en hij besloot-  aan-
gekomen in Londen - Van ’t Sant neer te schieten. Een
prachtige scene uit de film. Hazelhoff Roefzema over-
leed verleden jaar. Hij emigreerde na de oorlog naar
Amerika.

ROB OLTHOF

Ook deze keer weer een aantal tips voor een paar
bezoekjes op internet:

Allereerst een blogspot en wel van Eric Wiltsher waarop
hij regelmatig media gerelateerde onderwerpen be-
handeld: http://ericwiltsher.blogspot.com

Maar ook de volgende blogspot is de moeite van het
bekijken waard: http://theradioships.blogspot.com

Dan een filmpje over de opening van de tentoonstel-
ling op het eiland Man inzake de geschiedenis van
Caroline North: http://news.bbc.co.uk/2/hi/
uk_news/england/7558798.stm

Maar vier afleveringen
Voor Koningin en Vaderland
werd door de TROS in vier
afleveringen uitgezonden.
Eigenlijk is deze serie ge-
woon de film die de geschie-
denis inging als ‘Soldaat van
Oranje’. Er zijn alleen enige
fragmenten, die bij de mon-
tage van de film eruit zijn
geknipt, aan het geheel toe-
gevoegd. Ik neem aan dat
iedere Nederlander wel her-
inneringen aan deze serie
heeft en in ieder geval aan

de prachtige tune van Soldaat van Oranje, gecompo-
neerd door Rogier van Otterloo, zoon van de dirigent
Willem van Otterloo. In de serie worden zowel ‘goed’ als
‘fout’ belicht tijdens de Tweede Wereldoorlog en tevens
komen de avonturen van een paar Engelandvaarders
aan bod.

In 1976 leverde Rob Houwer de film ‘Soldaat van Oranje’
af en zat meteen enigszins in geldnood. De film kostte
maar liefst 5 miljoen gulden! De TROS sprong te hulp en
bood hem aan de film te financieren zodat hij de film af
kon maken en extra scènes kon filmen zodat het geheel
in vieren geknipt kon worden. De film was en is magi-
straal en de televisieserie zondermeer ook. De serie be-
gon met een overzee turende Erik Hazelhoff Roelfzema
die het verhaal introduceerde.

Het verhaal zal bekend zijn: ‘Een aantal Leidse studenten
wordt getoond ten tijde van het uitbreken van de oor-
log, waarbij een aantal de geallieerde kant kiest en een
aantal zich verlaagt tot collaboreren met de Nazi’s. Wat in
eerste instantie bij het kijken niet zo opviel, is de
sponsoring van Renault in de film. Wat ook opviel is dat
Paul Verhoeven niet betrokken is geweest bij de mon-
tage van de televisieserie. Verhoeven vond de titel ‘Voor
Koningin en Vaderland’  slecht gekozen en wat ook
opvallend was, is dat in de laatste scène van de speelfilm
de hoofdrolspeler de groepsfoto van de studenten be-
keek, waarvan op twee na iedereen de oorlog niet over-
leefde terwijl in de televisieserie de hoofdrolspeler op het
strand in een jeep sprong en richting de horizon reed.
Die scène is nietszeggend!

Voorts viel het mij op dat in de televisieserie een aantal
Nederlandse, Duitse en Engelse bioscoopjournaals zit,
dat weliswaar interessant is, maar storend werkt bij het
volgen van het verhaal van de serie. Beter was het ge-
weest als die journaals als toegift (bonus) bij de DVD
gevoegd waren. Vergelijken we nu het huidige werk
van Paul Verhoeven, bijvoorbeeld ‘Zwartboek’ met ‘Sol-
daat van Oranje’, dan valt het wel op dat er in ‘Soldaat
van Oranje’ soms een beetje al te jongensachtig jolig

Televisieseries over
de Tweede Wereldoorlog (4)
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The Fabulous Sound of the Sixties
nummer 95A

Samenstelling: Bert Bossink

Adres uitgever: Postbus 111, 5280 AC Boxtel
80 Pagina’s
Geillustreerd met mooie kleurenherinneringen
Prijs: 12,50 Euro
Gironummer 10.88.96.404 t.n.v. H J K Bossink

De Britse formatie The Searchers worden door velen
gezien als de tweede meest populaire Merseybeat Group,
anderen noemen de groep het beste na de Beatles af-
komstig uit Liverpool. Op 17 oktober treden ze op in
het Jacobi Theater in Utrecht, dat al lange tijd is uitver-
kocht. Ter gelegenheid van dit concert is er een spe-
ciale 4e editie van The Searchers special van the
Fabulous Sounds of the Sixties uitgekomen. Tenminste
zo omschrijft samensteller Bert Bossink deze uitgave.
Het nummer te hebben gelezen kan ik je rustig vertellen
dat het gaat om een nieuwe uitgave, die voortreffelijk
aansluit op de eerder door Bossink gebrachte  lofuitingen
op The Searchers. Het speciale nummer is gemaakt op
voorstel van sponsor Jelle Quak, die niet alleen het
concert organiseerde maar de laatste nummers van

Speciale herinneringen aan het programma Top of the
Pops van de BBC in 1967 zijn terug te hale via de
volgende links:
TOP OF THE POPS (Christmas ’67) - [1of7]
h t t p : / / u k . y o u t u b e . c o m /
watch?v=R6LKtoatJhc&feature=related
TOP OF THE POPS (Christmas ’67) - [2of7]
http://uk.youtube.com/watch?v=lxVnBtV_l34
TOP OF THE POPS (Christmas ’67) - [3of7]
http://uk.youtube.com/watch?v=JeowOGV52IA
TOP OF THE POPS (Christmas ’67) - [4of7]
http://uk.youtube.com/watch?v=lNbtPLRVpmA
TOP OF THE POPS (Christmas ’67) - [5of7]
http://uk.youtube.com/watch?v=Sy5otlIWJBA
TOP OF THE POPS (Christmas ’67) - [6of7]
http://uk.youtube.com/watch?v=JuEc2vupO4U
TOP OF THE POPS (Christmas ’67) - [7of7]
http://uk.youtube.com/watch?v=Li_7kHcp2dk

Eén van de presentatoren van Tof of the Post was Alan
Freeman, 1927-2006. Van hem is ook het nodige terug
te vinden:
http://nl.youtube.com/watch?v=cPSFxbKHFA8
h t t p : / / u k . y o u t u b e . c o m /
watch?v=NEnUASg1W1k&NR=1
h t t p : / / u k . y o u t u b e . c o m /
watch?v=8QG5nMuJudo&feature=related
h t t p : / / u k . y o u t u b e . c o m /
watch?v=rPBUuWRPwt8&feature=related

Dan heeft Jan Kat zijn weblog over Radio Delmare weer
bijgewerkt: http://delmare.web-log.nl

Bob Webb stuurde info over een komende reünie van
Engelstalige deejays die ooit in Scandinavië actief zijn
geweest en tevens het internetadres met veel info rond
deze deejays. En er zijn er nogal wat bekenden bij:
www.ideajocks.co.uk

Even heerlijk een avondje teruggaan in de tijd en her-
inneringen ophalen aan oude televisieprogramma’s?
www.tvglorie.nl

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT
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-ADVERTENTIE-

ZOJUIST VERSCHENEN:
EEN NIEUWE SERIE MP3-DVD’S

VAN MARTIN VAN DER VEN

The Big Wide Wonderful Radio Caroline North
mp3-dvd  met 78 uren uit 1964 t/m 1968

Radio Atlantis - De Vlaamstalige uitzendingen vanaf de
MV Mi Amigo en de MV Jeanine
mp3-dvd met 74 uren uit 1973/74

Radio Caroline from 1977 to 1980
mp3-dvd met 107 uren (waaronder veel studio-opna-
mes)

Radio Caroline - De Nederlandstalige uitzendingen vanaf
de MV Mi Amigo in 1979/80
mp3-dvd met 121 uren (waaronder veel studio-opna-
mes)

Prijs per stuk:  euro 14,-

Overmaken op girorekening 4065700 t.n.v.
Stichting Media Communicatie, Postbus 53121,
1007 RC Amsterdam
e-mail: rob@mediacommunicatie.nl

FSOS financieel ondersteunde, zodat het ge-
heel er nog aantrekkelijker uitziet voor de le-
zer. Bezoekers van het concert kunnen het
prachtige nummer in de zaal kopen, maar het
is, zoals boven aangegeven, ook als los num-
mer te bestellen. Een groep als The Searchers is
niet alleen door de West-Europeanen op de
transistorradio’s ontvangen, maar over de ge-
hele wereld. Een formatie die al 45 jaar, in ver-
schillende samenstellingen, optreedt en van wie
we als eerste single destijds in 1963 ‘Sweets for
my sweet’ kregen voorgeschoteld, een plaat
die hedentendage nog steeds dagelijks als
gouwe ouwe op vele radiostations wereldwijd
wordt gedraaid. Het was het jaar dat The Beat-
les ook opkwamen en ze verklaarden dat het
grote voorbeeld voor hen The Searchers is
geweest. In eerste instantie dacht ik dat het wel
heel vreemd was deze special uit te brengen,
nadat in 2006 ook al een speciale dubbele editie
aan deze groep was gewijd. Echter het nu op
mijn tafel liggende nummer 95A van The
Fabulous Sounds of the Sixties is zondermeer
een collectors item te noemen. Naast het eigen
verhaal van samensteller Bossink staan er vele
prachtige kleurenpagina’s van oude, voorna-
melijk muziektijdschriften afgedrukt. Foto’s uit
de tijd dat we onze slaapkamermuren vol-
plakten, met als absolute topper de voorkant
van Teenbeat van de maand september 1965.
De achterkant van de eerste hitsingle heette
trouwens ‘It’s all been a dream’, maar de droom
voor The Searchers is zeker waarheid gewor-
den nu ze, op vijf jaar na een halve eeuw, nog
steeds actief zijn en velen naar hun optredens
trekken. Ikzelf heb in de begin jaren zeventig
de beide LP’s ‘Golden Hour of the Searchers
Volume 1 en 2’ gekocht en beide grijs gedraaid.
Een aantal jaren geleden zijn ze vervolgens
vervangen door de 3 dubbele cd van The
Searchers, waarop een schat aan materiaal is
terug te horen. Bij het lezen van deze speciale
uitgave van The Fabulous Sound of the Sixties
stond de muziek dan ook passenderwijze op
de achtergrond aan. Aandacht aan allerlei tele-
visieprogramma’s, waarin de groep in het be-
gin van hun loopbaan optrad, wordt volop
gegeven door Bossink. Hij haalt tevens jeugd-
herinneringen van de groepsleden terug en
laat nog eens een stukje van de pen van bijna
Neerlandicus Joost den Draaier terugkeren,
waarin deze in augustus 1965 zich afvroeg of
the Searchers wel daadwerkelijk blijvers zou-
den zijn aan het muziekfront. Inmiddels weten
we wel beter. Trouwens voordat u een
betalingsformulier gaat invullen om uw eigen
exemplaar te gaan bestellen vertel ik u dat er
ook een prachtige oude hitlijst van Radio City
staat afgebeeld in deze speciale editie van
Fabulous Sounds of the Sixties 95A.

HANS KNOT



FERRY MAAT SOULSHOW TOP
100 euro20,--,--5 cd box!!!

Eva Cassidy: Songbird euro 13,--
(haar grootste hits)

Bee Gees: Collection euro 10,--
Spicks and Specks euro 10,--
Horizontal ( dubbel CD) euro 20,--
Bee Gees DVD euro 10,--

Veronica Never Ending Story:
dubbel cd met alle bekende tunes
van Radio Veronica euro 18,--

Stonehenge, de 1e Nederlandse
new age cd, uitverkoop euro 6,--1e
cd productie van smc!

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

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

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

BOEKEN:

Het wel en wee van Radio 192
van Michael Bakker euro 12,50
Een buitengewoon goed geschreven
boek door Michael Bakker die de op-
komst en ondergang van Radio 192
beschrijft! Een aanrader!!!
De laatste exemplaren!

Het Stinkdier van Ab Pruijs. Iets
minder bekend dan Jan Cremer maar
wel even pittig! euro 10,--

Auke Kok: Dit was Veronica. 2e
Gewijzigde druk euro 14,50

Het gedrukte exemplaar, het boek
met alle hitparades van Veronica nog
steeds verkrijgbaar voor euro 59,95.

CD’s:

50 jaar Nederpop: classic bands:

Q 65 euro 10,--
Tielman Brothers singles (dubbel
cd) euro 17,--
Earth and Fire 50 jaar Nederpop
euro 10,--
Outsiders+ Wally Tax 50 jaar
Nederpop euro 10,--

Nederpop op zijn top:

Shocking Blue+ Earth and Fire
dubbel cd euro 15,--
Cuby and the Blizzards Cassic
Bands euro 10,--
Piet Veerman collections euro 9,--
George Baker euro 8,--
Krezip: best of euro 12,--
Kayak: classic bands euro 9,--

Best of:

50 JAAR NEDERPOP RARE AND
OBSCURE 4 CD BOX euro 21,--

50 JAAR NEDERPOP 5 CD BOX
MET DE GROOTSTE HITS  euro31,-
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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

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:

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

“Allo Allo” de bekende komische
serie van een Franse cafehouder tij-
dens de 23 Wereld oorlog. 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 eige-
naar neergeschoten Britse piloten
helpt te ontsnappen naar Engeland.
De spannendste tv serie die ik ooit
gezien heb. Prijs per box euro 35,-

The Fugitive: DVD seizoen 1 delen
1 & 2  euro 29,--per deel.  Dr.
Richard Kimble op zoek naar de
eenarmige bandiet! Voor deze serie
op de TV bleef men thuis, veel span-
nender dan de latere speelfilm.

The Untouchables seizoen 1. to-
taal 8 dvd’s Werd destijds uitgezon-
den door de VPRO met Robert
Stack in de hoofdrol als Elliot Ness
als FBI agent ten strijde tegen Al
Capone euro 85,--

The Prisoner, cult serie uit Enge-
land met Patrick McGoohan in de
hoofdrol euro 65,--

BAREND IS WEER BEZIG: DE BE-
KENDE SJEF VAN OEKELS DISCO
SHOWS etc DVD’s euro 30,--


