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Dennis King nu in Sachsen actief
VR 5 SEPT: Het is meer dan 35 jaar geleden dat wij in
Nederland, via de programma’s van Radio Caroline,
kennis konden maken met Dennis King. Hij heeft zijn
eerste ervaringen ook opgedaan via de zeezender en
dit in de loop van de daarop volgende decennia volop
gebruikt bij andere radiostations. Dennis woont al weer
jaren in Duitsland, waar hij ondermeer de Duitse versie
van EuroParade via diverse stations presenteerde. Zo
werkte hij ondermeer voor RIAS Berlin. Al weer meer-
dere jaren is hij als onafhankelijk producer en presen-
tator en media-adviseur actief. Iedere zaterdag tussen
16 en 20 uur is hij sinds kort ook te beluisteren op
HitRadio RTL in Sachsen waar hij een speciale aflevering
van de wekelijkse Top 40 presenteert voor deze pro-
vincie. Het kan op internet meegeluisterd worden via:
www.hitradiosachsen.de

Boven water
VR 5 SEPT: Enkele maanden geleden wees Martin van
der Ven me op een verhaal dat Steve Conway, voorma-
lig deejay van Radio Caroline in de jaren tachtig van de
vorige eeuw, op zijn weblog had geschreven: ‘Met een
loopbaan die hem ondermeer aan het werk bracht bij
drie belangrijke radiostations, te weten Radio Jackie in
Londen, Radio Nova in Dublin en Radio Caroline vanaf
de Noordzee, vertrok Richard Jackson naar het Verre
Oosten om daar nog mooie banen binnen de radio-
industrie te krijgen. Richard Jackson is niet alleen een
getalenteerde en amuserende radiomaker maar door
zijn aanwezigheid en het sturen van het begin van mijn
eigen radioloopbaan zal hij altijd geroemd blijven als
‘Met dank aan’. Hij is een van de personen die bij mij erg

hoog in het vaandel staan. Ik ben al heel lang niet meer
in contact geweest met Richard. Ik moet eerlijk beken-
nen dat ik zijn route een beetje kwijt ben geraakt nadat
hij zich jaren geleden voor het eerst in Thailand ves-
tigde. Het laatste dat ik hoorde was dat hij programma-
directeur was bij een belangrijk station.

Herinneringen
Ik heb hem niet meer ontmoet sinds een nacht in 1987
toen hij aan de horizon verdween op een Franse ten-
der, die hem van het Caroline schip haalde, terwijl ik op
de Ross Revenge achterbleef als een nog aardig zenuw-
achtig nieuwkomertje in de radiowereld. Ik moet ook
toegeven dat ik mijn plek destijds op Caroline, de stap-
pen binnen de radio die ik daarna ondernam en mijn
huidige loopbaan bij Phantom 105.2 ook volledig dank
aan Richard. Vooral zijn geduld en vriendelijkheid speel-
den een belangrijke rol. Ik hoorde Richard op de radio
heel lang voordat ik hem zou ontmoeten. Hij was
weekendpresentator op het toen nog als landpiraat uit-
zendende Radio Jackie in zuidwest Londen. Dat was
toen dit station op het hoogtepunt was en vlak voor
een enorm aantal invallen van de autoriteiten, waarna
het station een halt werd toegeroepen.

Einde
Ik hoorde Richard Jackson verschillende keren op za-
terdagavond en het sloeg direct aan. Dit was tegen het
einde van 1984 en begin 1985. Radio Jackie werd uitein-
delijk definitief gesloten als landpiraat in februari 1985.
In de zomer van dat jaar ondernam ik de eerste pogin-
gen de radiowereld binnen te stappen. Ik werd onder-
deel van een team van deejays van een veel kleiner
maar wel kleurrijke landpiraat, South East Sound. On-
dertussen was Richard al verhuisd naar Dublin, waar ik
ooit ben geboren. Hij werkte bij het legendarische Ra-
dio Nova. Als hij af en toe naar Londen kwam pro-
beerde hij altijd zijn voormalige Jackie collega’s te be-
zoeken, waaronder Jeff Rogers – die nu met me samen-
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Richard Jackson met de Communicator op de achtergrond
(archief R. Jackson)
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werkt bij SES. In die tijd trof ik Richard een paar keer.

Caroline
In 1986 ging Richard Jackson vervolgens bij Radio Caroline werken. Ikzelf wilde
in die tijd mijn ambities waarmaken, waaronder journalistiek studeren en dat later
combineren in werk bij de radio. Een gedachte was dan om nieuwslezer te
worden op Radio Caroline. Ik vertelde Richard mijn idee over de toekomst en in
plaats van me te ontmoedigen of te zeggen dat ik maar een demotape moest
insturen naar het station, nam hij mij onder zijn vleugels en gaf me een geweldige
trainingscursus waarbij het zou moeten leiden tot de opname van een geweldige
demo, de best klinkende die Caroline ooit zou krijgen.

Aantal weken
Gedurende een aantal weken was ik bij hem thuis in Ashstead in Surrey. Vier tot
vijf avonden per week werd er hard gewerkt aan het samenstellen en het lezen
van nieuwsbulletins voor een potentiële demotape. Hij gaf me heel veel tips over
stijl en presentatie. Hij wilde niet eerder de opname van de demotape toestaan
voordat hij geheel overtuigd zou zijn dat ik er klaar voor was. Hij gaf me
ondermeer het boek van de BBC over de techniek van radioproducties en gaf
me de opdracht dit te lezen en te herlezen. Uiteindelijk was het zo ver en mocht
de tape opgenomen worden. Richard ging daarna voor zijn laatste periode aan
boord van de Ross Revenge. Hij zou de tape meenemen aan boord en geven aan
de toenmalige programmaleider Peter Philips.

Geen tape
Toen ik wekenlang helemaal niets hoorde had ik de hoop, ondanks dat er altijd
mensen nodig waren aan boord, opgegeven. Ik nam aan dat de inhoud van de
tape gewoon niet goed genoeg was. De waarheid was echter anders en dit bleek
toen in januari 1987 Richard van boord aan land kwam. De proeftape bleek nooit
aan boord te zijn gekomen. Toen de bevoorrading in november 1986 plaatsvond
ging er het een en ander goed mis bij het overslaan van de goederen van tender
naar het zendschip. Hierbij vielen ondermeer alle bezittingen van Richard in het
water, hem achterlatend met slechts de kleren die hij op dat moment aan had. En
toen hij eenmaal aan land was kwam niet meteen de gedachte bij hem om te gaan
winkelen voor de aanschaf van nieuwe kleren, maar om mij direct uit te nodigen
een nieuwe demotape op te nemen in zijn huisstudio.

Aangenomen
Die keer bereikte de tape de programmaleider wel en ik werd aangenomen. Ik
was enorm blij dat tijdens de eerste reis naar het schip, in februari 1987, Richard

samen met mij naar de Ross
Revenge ging. Hem daar heb-
bende voelde goed en hij bleef
me enorm coachen en stimu-
leren in de tijd. De nieuws-
bulletins van de eerste dagen
van mijn verblijf kwamen
nogal bevend over maar
daarna ging het goed. Ik bleef
dan ook jaren bij Radio
Caroline werken, werd op
een bepaald moment eind-
verantwoordelijke voor het
nieuws en nog weer later, na
het vertrek van Peter Philips,
programmaleider. Op het
einde van de jaren negentig
kwam ik, toen Caroline op de
satelliet ging, terug bij de or-
ganisatie. Sinds 2000 werk ik
bij Phanton in Dublin, een al-
ternatief Rockstation.

Zoektocht
Ik heb de afgelopen 21 jaren
veel plezier gehad binnen de
radiowereld en bovendien
met enorm veel mensen sa-
mengewerkt. Ik heb ook ve-
len kunnen stimuleren maar
ik denk dat ik geen een nog
niet de helft van de aandacht
gaf, die ik ooit van Richard
Jackson kreeg. Een echte
heer, en ik hoop hem ooit
nog weer eens terug te vin-
den en van man tot man te
kunnen vertellen hoe dank-
baar ik hem ben.’ Tot zo ver
het verhaal van Steve dat ein-
digde met de vraag of, wan-
neer iemand ooit Richard zou
vinden, hem te informeren.

Een e-mail genoeg
Het leuke is dat via de Inter-
national Hans Knot report
meer dan 4500 radiomakers
en fans verbonden zijn. In alle
werelddelen van onze aard-
bol wordt het toegestuurd
per e-mail en Richard is zeker
al zeven jaar lezer. Nadat ik
dus getipt was door Martin
heb ik Steve zijn verhaal ge-
lezen en onmiddellijk het
internetadres doorgestuurd
naar Thailand. Binnen een
dag kwam er een reactie te-
rug: ‘Wow, wat een verras-
sing Hans. Dank je wel voor
het doorsturen. Het is echt

Bevoorrading Ross Revenge. Geheel links: Steve Conway      © Leendert Vingerling
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totaal fantastisch. Het lijkt een eeuw geleden dat ik met
Steve samenwerkte. Ik ga vandaag nog contact met
hem opnemen. Misschien tevens een goed excuus om
volgend jaar maar eens naar Dublin te reizen.’ Ik kan de
lezer inmiddels melden dat Richard Jackson en Steve
Conway al vele e-mails hebben uitgewisseld.

Bericht uit Australië
ZO 7 SEPT: We kunnen weer een VOP deejay bij-
schrijven aan de lijst van teruggevonden medewer-
kers. Uit Australië kreeg ik een e-mail met de vraag hem
op de hoogte te houden van alle activiteiten van zijn
voormalige collega’s. De mail was afkomstig van Alan
Roberts uit Australië. ‘Het was met Gavin McCoy dat ik
in het Deense clubcircuit samenwerkte en we op een
bepaald moment besloten terug te keren naar Enge-
land. Terwijl Gavin werkzaam was bij Radio 210 in Rea-
ding werkte ik bij BBC Radio Oxford, dus eigenlijk bij
elkaar in hetzelfde luistergebied. Er werden heen en
weer dan ook genoeg grappen gemaakt en onze pro-
gramma’s waren snel en scherp. Op een bepaald mo-
ment gingen we beiden naar het Vredesschip van Abie
Nathan.

Andere namen
Andere deejays uit die tijd waren ondermeer Kas Collins
(Kas Van Iersel). Ik bracht hem op het idee de naam
Collins te gaan gebruiken. Verder was er Kelvin O’She
die in die tijd de deejaynaam James Ross gebruikte,
Roger Kitson, Dave England en Don Stevens. Hij verliet
het station op het moment dat ik er begon te werken. Ik
heb nog enkele dagen met hem in Tel Aviv doorge-
bracht waarbij hij me de nodige anekdotes vertelde.
Nadat ik op het schip zat heb ik hem nooit meer gezien.
Het moet in september 1976 zijn geweest. Ook heb ik

nooit meer iets van Tom Hardy gehoord, die er ook
werkte. Hij ging na de tijd op de VOP voor Radio
Caroline werken. Eigenlijk had ik dat ook moeten doen
maar ik had echter al contacten binnen de lokale BBC
radiowereld.

Bemanning
De Nederland Bill Danse was een prachtkerel om mee
samen te werken. Verder waren er de bemannings-
leden Peter the Painter, Monty the American Chef, Buck
the Second Engineer, Martin the Cabin Boy en de Filip-
pino – wiens naam ik ben vergeten en die matroos was.
Onze ontspannende momenten bestonden meestal uit
tafeltennis en het kijken naar het televisiestation Channel
9 uit Jordanië, dat vele Britse programma’s van vooral
London Weekend TV heruitzond. Maar ook ontspan-
den we ons met oude edities van het Playboy Maga-
zine, die we onderling uitwisselden. We kregen elk een
maximum van 20 sigaretten per dag en vier Macabi
biertjes. Een aantal van ons, Tom Hardy, Dave England
en ikzelf, bewaarden telkens de helft voor gebruik op
de vrijdagavonden, wanneer we het programma ‘Party
Night’ tussen zeven en tien in de avond presenteerden
en op het einde van de show aardig tipsy waren. Er
was ook een heel goede bevoorrading met tinnen blik-
jes grapefruitsap en Monty’s Gruel, die ons vaak werd
voorgeschoven als de dagelijkse hoofdmaaltijd. Het
smaakte eigenlijk als hetzelfde en we deden er veel
chilipoeder bij om het goed op smaak te krijgen.

Flat
Als we aan land waren verbleven we in een flat in Tel
Aviv, maar ik was ook vaak in het huis van mijn vrien-
din Dolly (Dalia Berkowitz) die de rondborstige vrouw
achter de bar in de Engelse pub Bernies was. Ik vraag

Voice of Peace
V.l.n.r.: Kas Collins, Martin Fisher, Crispian St. John, Tom Hardy, Alan Roberts and Monte Levison
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me af wat er met haar gebeurd is. Als er iets bekend is
over een kind en vermeend vaderschap, informeer me
dan maar niet. Toen Gavin het station verliet werd ik de
Senior deejay en programmaleider van de Voice of
Peace en bleef er ongeveer een jaar werken. Toen
Howard Rose (Crispian St. John) terugkeerde op het
schip dacht hij dat hij automatisch weer de baas kon
worden, maar hij moest toch wachten totdat ik het
schip verliet. Ik kwam tot het besluit het station te ver-
laten omdat Abie Nathan zijn afspraken niet nakwam
en begon te zeuren over mijn salariswensen. Als je er
langer dan drie maanden werkte, werd je salaris ver-
dubbeld en ging dit van 15 naar 30 Pond per week. Bij
negen maanden dienst werd het 120 Pond, maar dat
bedrag kreeg ik nooit. Hij weigerde meer te betalen
dan 60 Pond per week, dat het hoogste maandbedrag
is dat hij me ooit gaf. Ik was programmaleider tijdens de
meest opmerkelijke tocht van Haifa door het Suez Ka-
naal en de golf van Aquaba. Ik zou er wel een boek
over kunnen schrijven. Samen met Tom, Roger, Dave
en Crispian deed ik verslag van de reis.

Bewondering
Voor Crispian St John heb ik altijd enorme waardering
gehad als een van de meest getalenteerde deejays bin-
nen de zeezenders en het was een triest verlies toen hij
plotseling overleed gedurende een hartoperatie. Oké,
het was soms heel moeilijk om met hem samen te wer-
ken. Maar hij had een groot talent en het was een
privilege om met hem samen te werken. Dat geldt trou-
wens ook voor alle anderen waar ik mee samenwerkte
op de VOP.  Mark Hurrell, die er ook werkte, is een
baas binnen de BBC en de laatste keer dat ik van het
hoorde werkte hij bij BBC Radio Gloustershire. Nadat
ik het zendschip had verlaten ging ik bij BBC London
werken, gevolgd door Radio Oxford en Swansea
Sound, waar ik Crispian weer tegenkwam. Hij was toen
nogal scherp op een dame met de naam Bonnie Tyler
en we deden naast ons werk veel optredens in The
Valbonne, een discotheek in Swansea.

Verdere banen
Vervolgens werkte ik voor het ILR station Severn
Sound, waar ik liefst 8 jaar werkte. GWR FM was het
volgende station en daarna BBC Bristol. Uiteindelijk
werd ik producer bij BBC Radio 2 om andermaal weer
te gaan presenteren en wel via de BBC World Service
met een country programma. Heden ten dage verdien
ik mijn geld met het maken van voice overs voor
televisiestations in de VS en Australië. Met mijn zware
stem neem ik de spots op in mijn eigen station in Twat.
Ook sprak ik diverse documentaires in voor de BBC en
ben ik van plan weer terug te keren binnen de radio-
wereld. Alleen weet ik niet waar en wanneer. Mijn bij-
naam aan boord van de Voice of Peace was ‘Alienrobotz’
hetgeen me tot op de dag van vandaag nog achter-
volgt. Het was Gavin McCoy die me deze bijnaam gaf
omdat ik zoveel boeken las over UFO’s aan boord van
het Peace Ship.

Ander format
Na de periode met Keith Ashton, Ken Dicken, Stevie
Gordon, Phil Brice, Don Stevens en Phil Mitchell kwam

er een ander deejay team dat ook het format veran-
derde in Middle of the Road, waarbij ultra korte aan-
kondigingen werden ingevoerd. Als programma-
directeur was ik bij lange na niet gelukkig met deze
milde vorm van presentatie die door Gavin was inge-
voerd. Het was gebeurd onder druk van Abie die vond
dat met de vele deejaywisselingen het verstandig zou
zijn de stijl aan te passen zodat het geheel niet als ver-
moeiend voor de luisteraar zou overkomen. Ik geef toe
dat het team bij lange na niet de ervaring had als voor-
noemde deejays, maar het is een tijd geweest om nooit
weer te vergeten’, aldus Alan Roberts.

REM
WO 10 SEPT: Vanavond was er een uitgebreide re-
portage op Omroep Zeeland TV over de sloop van het
voormalige REM eiland in Vlissingen. Volgens de repor-
tage van Koen van Dijen wordt het interieur gesloopt
en de constructie zelf wordt naar de haven van Amster-
dam gesleept, waar het moet gaan fungeren als basis
voor een restaurant, genaamd ‘De Kei’.  Het sloopbedrijf
is gevestigd in ‘s Heerenhoek.

De laatste
ZO 14 SEPT: Het gaat er steeds meer op lijken dat er
spoedig een einde komt aan de uitzendingen van Big L.
Verliet men al weken geleden de 1395 kHz en besloot
een aantal medewerkers al te stoppen, nu is het ook Ian
Damon die heeft besloten te gaan. Vanmiddag was zijn
laatste programma. Geen geld dan ook geen program-
ma’s meer is de reden. Swanet Vink meldde hem dat ooit
bij het afscheid op Radio 192 Chris Rea werd gedraaid
met ‘Fool if you think it’s over’ en The Three Degrees
met ‘When will I see you again’ en Ian herhaalde dit in
zijn laatste programma.

Weer verlengd
WO 17 SEPT: Bart
van Leeuwen (foto)
heeft zijn contract
tot 2011 verlengd bij
Radio Veronica. Van
Leeuwen is iedere
werkdag tussen
09.00 en 13.00 uur
te horen bij Radio
Veronica met het
programma ‘Goud
van Oud’. Daar-
naast is hij ook sta-
tion voice bij het
nieuwe online ra-
diostation ‘Veronica
Top 1000 Aller-
tijden’.

Weg bij SKY
WO 17 SEPT: Ton Lathouwers verlaat de Sky Radio
Groep. Dit heeft Lathouwers aan DutchMedia laten we-
ten. Lathouwers was de afgelopen jaren samen met Ab
Trik directeur van Sky Radio Groep. Ab Trik blijft alge-
meen directeur van Sky Radio Groep. Nadat in februari
2006 Sky Radio Groep door News Corp was verkocht,
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kwam medio 2007 85 % van de aandelen van het
radiobedrijf in handen van de Telegraaf Media Groep
NV. Lathouwers die oprichter is van het circa 20 jaar
geleden opgezette Sky Radio was formeel adviseur en
‘chairman of the board’. “Ik hecht niet zo aan de offi-
ciële titels. Toen Telegraaf Media Groep Sky Radio Groep
overnam, ben ik gevraagd erbij te blijven. Ik kreeg
ook een klein aandelenpakket (het management kreeg
toen in totaal 5 %). Dit zal nu verkocht worden. Ik
woon zes maanden per jaar in Zuid-Afrika en dat
werkt niet goed. Mij is nog gevraagd om commissaris
te blijven, maar ook daarvoor geldt dat dit in de prak-
tijk niet werkt. Ik denk dat Sky Radio nu na 20 jaar
een mooi afgesloten hoofdstuk is,” aldus Ton
Lathouwers. Hij stelt dat hij een goede zakelijke relatie
heeft met Telegraaf Media Groep NV. Volgens de ver-
trekkende oprichter is er thans wel meer concurrentie
in de markt, waardoor het in zijn optiek weliswaar
goed gaat met Sky Radio Groep maar het niet altijd
automatisch voor de wind gaat. Ook stelt Lathouwers
dat er altijd verschil van visie kan bestaan, bij verschil-
lende eigenaren en directeuren, maar dat is iets dat
gebruikelijk is. Lathouwers werd onder de naam Hans
Verlaan bekend als laatste Nederlandstalige deejay op
Radio Caroline, alvorens de MV Mi Amigo in maart
1980 zonk.

Lezing
WO 17 SEPT:  Douwe Dijkstra bezocht  in een
universiteitsgebouw in Leiden een lezing van dr. Harry
Knipschild over Radio Veronica. ‘Harry heeft Veronica
van binnenuit meegemaakt als programmamaker van
1964-1972 maar zijn presentatie was ook gebaseerd
op gedegen onderzoek als historicus zoals hij ver-
telde. In het eerste half uur ging Harry aan de hand
van een aantal videoclips door de muziek uit de pe-
riode dat Veronica vanaf zee uitzond, 1960-1974. Via
Cliff Richard, Trini Lopez, Beatles, Rolling Stones,
Motown, Flower Power en Woodstock kwamen we
bij Abba. Vervolgens maakte Harry duidelijk waarom
Radio Veronica zo succesvol was in een verhaal dat de
hele zeezenderperiode besloeg. Hij vertelde veel over
de verhoudingen binnen Veronica, de relaties die daar-
uit voortkwamen en wat dit betekende voor het ge-
draaid krijgen van je plaatjes. Dat Jan van Veen met
een Verweij is getrouwd wist ik wel maar dat Chiel
Montagne dat ook is wist ik niet. Joost den Draaijer,
zijn uitgeverij Impala en “Ome Sjakie” passeerden in
geuren en kleuren de revue.

Zeedijk
Opmerkelijk vond ik Harry’s standpunt dat Veronica
veel beter aan de Zeedijk in Hilversum had kunnen
blijven dan in 1969 te verhuizen naar nieuwe studio’s
in villa Lapershoek. Volgens Harry leidde de bomaan-
slag in mei 1971 op Radio Noordzee uiteindelijk tot het
einde op 31 augustus 1974. Daarna ging Harry in op
alles wat vervolgens allemaal uit de Veronicakoker is
voortgekomen zoals de VOO, RTL Véronique, TMF en
Radio 538. Harry is bezig met een boek over de ge-
schiedenis van de popmuziek waarin ook een hoofd-
stuk wordt gewijd aan Radio Veronica. Dit boek zal in

2009 uitkomen. Met zeezenderkenner Rob Mesander con-
stateerde ik na afloop in de auto dat er qua feiten weinig
was aan te merken op de inhoud van Harry’s verhaal.’

Documentaire Nathan
VR 19 SEPT: Op zondag 11 oktober zal om 19.30 op
Radio 5 via zendtijd van de Joodse Omroep een docu-
mentaire worden uitgezonden over het humanitaire werk
van Abe Nathan en de historie van de Voice of Peace, dat
tussen 1973 en 1993 voor de kust van Israël muziek-
programma’s en Vredesboodschappen uitstraalde gericht
op Israël en omliggende landen. Freelance Radiomaker
Peter Kroon heeft er voor gekozen in deze 60 minuten
durende documentaire terug te gaan naar de roots van
het idee achter de Voice of Peace en kwam daartoe in
Groningen terecht waar hij met Hans Knot meeging naar
de Oosterhamrikkade in de Martinistad. Dit om daar de
plek te bezoeken waar Abe Nathan het toen opgelegde
schip MV Cito kocht. Hans vertelt over welke problemen
Abe en zijn team moesten overwinnen om voor geld aan
het schip te komen en over de steun die hij van vele
Nederlanders kreeg. Ook de problemen die Abe in Ame-
rika vele jaren had, alvorens het station daadwerkelijk in
1973 in de ether kwam, worden in deze documentaire
belicht. Uit de gesprekken in Groningen kwam het idee
Soetendorp, als een van de geestelijken destijds aanwe-
zig bij de zegening van het Vredesschip, te interviewen
betreffende zijn herinneringen aan Abe. Destijds was
Soetendorp 25 jaar en stond aan het begin van zijn 40
jaar durende loopbaan als rabbijn. Naast de belichting
van de vele humanitaire projecten van Abe Nathan,
waarmee hij vele honderden mensen in diverse wereld-
delen gelukkig maakte, komt Kas van Iersel aan het woord
over zijn leven en werk aan boord van het zendschip,
waar hij bijna twee jaren van zijn leven doorbracht. De
vierde persoon die in de documentaire aan het woord
komt is de in Nederland wonende voormalige zender-
technicus Bob Noakes, die enkele jaren op het vredes-

Harry Knipschild
© Douwe Dijkstra
www.albatrosstudio.nl
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schip heeft gewerkt en ook een andere dan de huma-
nitaire kant van Abe belicht. Afsluitend wordt er stil
gestaan bij het overlijden, 27 augustus van Abe Nathan.
Dit alles zal worden gemixt met een klankkleur aan
fragmenten uit de twintigjarige geschiedenis van de
Voice of Peace.

Kort en krachtig
MA 22 SEPT: Op deze maandagochtend krijgen we
een bericht binnen dat Martien Stapper, op weg naar
zijn werk, om acht uur de kade van de firma Hoondert
in Vlissingen is gepasseerd en hij heeft geconstateerd
dat het skelet van het voormalige REM eiland is ver-
trokken. Dit betekent zo goed als zeker dat het wordt
versleept richting Amsterdam waar het als restaurant
zal worden ingericht.

Spionnen
WO 24 SEPT: Een mail uit Kent in Engeland en wel
van Mark Stafford, die recentelijk iets opzienbarends
hoorde terwijl hij met zijn vrouw een weekendje uit
was in London: ‘We waren een weekend in Londen en
bij toeval vonden we Curzon Street in de wijk May
Fair. Toen ik eenmaal ook Chesterfield Gardens had
ontdekt nam ik mijn goede vrouw Angie mee de straat
in om het imposante gebouw te bekijken. Binnen in het
gebouw zijn splinternieuwe kantoren ingericht en lijkt
het dus op betere tijden voor dit voormalige
Carolinekantoor, dat vele jaren leeg stond. We ston-
den er naar te kijken toen op de stoep ook een groep
mensen vergezeld van een begeleider langskwam. Er
werd echter niets verteld over het Carolineverleden
van het gebouw.

Het jaar ervoor
Het betrof een groep van ongeveer 20 buitenlanders
en ze werden door de begeleider bijgepraat over de
Britse beruchte spion Kim Philby, die dubbelspion bleek
te zijn en ook voor de Russen werkte. In 1963 liep hij
over naar de Sovjet Unie. Een beetje snuffelen op inter-
net leverde me op dat het pand aan 6 Chesterfield
Gardens tot en met 1963 het huis is geweest van Tho-
mas Harris die bij de M15, de Britse spionage werkte.
Het jaar erna kwam het pand in handen van Planet
Productions, de organisatie achter Radio Caroline. Het
gegeven dat het door de M15 is verlaten na de zaak met

Philby is dus de reden dat Ronan het pand in 1964 leeg
vond. Wie weet was er wel afluisterapparatuur aanwe-
zig toen Radio Caroline van het gebouw gebruik
maakte.

Schilderen
WO 24 SEPT: Martin van der Ven stuurde me een heel
blije foto, waarop hij samen met zijn 80 jaar jonge moe-
der staat afgebeeld met een schilderij (zie foto’s). Dit schil-
derij, met daarop Martin’s favoriete radioschip de MEBO
II, is recentelijk door zijn moeder geschilderd. Martin
vraagt zich nu af over er meer geschilderde versies van
radioschepen zijn. Indien iemand er een weet of een
heeft verzoeken we een foto te sturen naar
HKnot@home, uiteraard met het verhaal achter het schil-
derij.

Reactie op zoektocht Boolen
DO 25 SEPT: Enige weken geleden vroeg iemand zich
af of er iets meer bekend was over de voormalige deejay
van Radio Mi Amigo 272, Daniel Boolen. Na 1979 was er
niets meer van hem gehoord. Ik kreeg een e-mail uit
Hilversum van een Radio 5 muzieksamensteller die me
schreef dat de echte naam van Boolen Daniel Dekker
was, niet te verwarren met de presentator van de TROS
met dezelfde naam. Boolen liet zich aan boord ook wel
Jan noemen. De persoon die het me schreef was Louis
Stuster. Nadat het schip destijds strandde en binnen
werd gesleept door Theunisse, hoorde Louis nooit meer
iets van Daniel Boolen. Stuster stelde verder dat mis-
schien Ferry Eden uitsluitsel kan geven gezien hij gelijk
aan Boolen uit de regio Utrecht kwam. Louis Stuster
werkte onder de naam ‘Johan Vermeer’ op Radio Mi
Amigo 272.
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Tranen met tuiten
De hierbij geplaatste foto toont het voormalig zendschip van
Laser 558, Laser Hot Hits, Holland FM en meer. Het is de
Communicator, tenminste datgene er nu nog van over is. De
foto werd zeer recentelijk gemaakt en ons toegestuurd door
Leen Vingerling die het op zijn beurt weer van een Engelse
connectie kreeg.

Een oud t-shirt
VR 26 SEPT: Andermaal het voorstellen van een oud t-
shirt. Dit keer is het niet door een lezer ingezonden maar is de
foto genomen op de zolder van Hans Knot. Het betreffende
shirt werd door de Free Radio Association uitgegeven  in
1970 in het kader van de demonstratie tegen het ‘jammen’
van Radio Nordsea International. Na de demonstratie was er
dermate vraag naar het t shirt dat men besloot het ook in de
verkoop per post te gooien. Het exemplaar dat U ziet afge-
beeld is nooit gedragen daar hij te klein was. De poster
ernaast is van recentere datum en komt uit 1995. Er werd
reclame gemaakt voor een RSL uitzendingen vanaf de Ross
Revenge.

Respons op Alan Roberts
ZA 27 SEPT: Eerder bracht ik de herinneringen van Alan
Roberts aan de VOP en ik stuurde ze ook door aan Don
Stevens, die er als volgt op reageerde: Ik denk dat chrono-
logisch gezien Alan niet alles op een rijtje heeft staan als het
gaat om de herinneringen aan de tijd dat hij bij de Voice of
Peace werkte. Kas Collins was pas op het zendschip halver-
wege 1978 en de flat die Alan noemt was er voor de deejays

pas vanaf 1979, misschien iets eerder – zo eind
1978. Ik logeerde nooit in de flat. Om precies te
zijn logeerden alle stafleden – als men aan land was
– in mijn appartement in zuid Tel Aviv, in de directe
omgeving van het Allenby strand.

In een hotel
Daarvoor sliepen de stafleden altijd in het Sheraton
Hotel. Ikzelf dus ook behalve na de zomer van
1976, toen ik voornamelijk verbleef in Holon bij
Ronit, de moeder van mijn onlangs ontdekte doch-
ter. Ik verbleef bij Ronit en haar familie tot eind
maart 1977. Ook de herinneringen van Alan in-
zake Jordan TV op kanaal 9 zijn onjuist. Geen
illegale uitzending van Britse programma’s, nee het
station werd gerund vanuit Amman en gefinan-
cierd door Arabische adverteerders. Het had een
totaal eigen programmering en het geheel was
goed gerund. Mijn derde contract met de VOP
liep in december 1976 af. Ik weigerde voor een
vierde periode te tekenen omdat ik voor de Kerst
een tijdje in Engeland wilde zijn bij mijn familie.

Veel fantasie
Ik herinner me Alan zelf niet als een lid van de
toenmalige staf op het schip, wel zijn naam. Zo
vertelde hij dat ik met dezelfde tender naar het
schip ging om mijn persoonlijke bezittingen van
boord te halen. Pure fantasie want iedere keer als
je voor verlof aan boord ging diende elke deejay
en bemanningslid zijn hut totaal op te ruimen en
de spullen mee aan land te nemen. Niemand is ooit
alleen aan boord gegaan om spullen af te halen.
Abie zou dit nooit getolereerd hebben, alleen al
vanwege veiligheidsvoorschriften.

Salaris
Ook zijn herinneringen over het uitbetaalde sala-
ris zijn onzin. Allereerst werden we altijd in US
Dollars uitbetaald en niemand kreeg zijn salaris in
Britse ponden, omdat dit geld waardeloos was in
Israel. Als hij inderdaad een bedrag van 15 Pond
per week zou hebben gekregen dan heeft hij con-
stant alleen op water en brood geleefd. Mijn eerste
contract voor drie maanden hield ondermeer in
dat je – indien je vijf dagen aan land voor verlof
was – je een verblijf had in het Sheraton Hotel en
bovendien een bedrag van 500 dollar kreeg. Ik
ben altijd goed betaald geweest. Als ik aan boord
zat, werd ik nooit betaald. Tijdens mijn tweede 3
maanden contract ging het bedrag omhoog wat
ook bij het derde contract gebeurde. Toen ik in
1978 naar het zendschip terugkeerde werd ik dan
ook een salaris beloofd als dat van een Israëlische
top deejay. Maar 60 of 15 Pond, zoals Alan claimde,
is pure onzin.

Verwarring
Als ik zo zijn herinneringen lees gaat hij op en neer
tussen dingen die in de periode tussen 1976 en
1980 gebeurden, waarbij hijzelf gewoon het eer-
ste aantal jaren niet eens meemaakte. Wel is het
duidelijk dat het team met Britten, dat na de suc-
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cesvolle veel geldmakende periode in dienst kwam,
geheel naar de pijpen van Nathan danste. Daarmee
luisterden ze perfect naar de baas maar hielpen wel een
succesvol station naar de rand van de afgrond. Toen
de Australiërs er nog waren, werd het station zeer winst-
gevend gehouden. Maar met de verklaring van Alan
wordt voor het eerst door betrokkenen openbaar ge-
maakt dat zij volledig naar Abe luisterden. Keith Ashton
had het al voorspeld dat het station ten onder zou gaan
gezien de meerderheid van Britse deejays altijd voor-
standers zijn voor een compromis, om zodoende pro-
blemen uit de weg te gaan.

Ervaring opdoen
Een groot aantal jonge lieden is naar de Voice of Peace
gegaan om radio-ervaring op de doen en moesten zich
wel onderleggen aan Abie om op die manier bij het
station te mogen blijven. Ikzelf en gelukkig ook een
aantal anderen, waren geheel gefascineerd om goede
radio te maken, via een goed format met jingles. Bo-
vendien hadden wij onze ervaring van werken bij an-
dere stations meegenomen naar Israel. Abie had bij ons
geen schijn van kans de manier van radiomaken te
veranderen. Wij brachten onze liefde voor radiomaken
mee, onze passie en ervaring. Dit alles tezamen bracht
de rijke muziekmachine die veel geld voor Abies werk
opleverde. Helaas met het invoeren van een easy listening
format en heel weinig gepraat betekende dit een totaal
terugval van de inbreng van commercials.

Andermaal zeer goede opkomst
ZA 8 NOV: Gelijk aan de afgelopen jaren komt het
verslag over de Radiodag 2008 uit de pen van Wim van
de Water: ‘De 2008 editie van de jaarlijkse Radiodag
trok weer een groot aantal bezoekers naar Hotel Casa
400 in Amsterdam. Onder grote belangstelling haalden
ondermeer Adriaan van Landschoot, Marc Jacobs, Erik
de Zwart, Ad Roberts, Peter Chicago, Johnny Lewis,
Bob Lawrence en Stuart Russell herinneringen op aan

hun zeezenderverleden. Bovendien zong Graham
Gill zijn versie van het nummer ‘Way back home’. Er
staan inmiddels 63 foto’s van de Radiodag op
MediaPages.

Vlaanderen
De Radiodag 2008 werd geopend met een interview
door Luc de Groot met voormalig Radio Atlantis direc-
teur Adriaan van Landschoot. Adriaan vertelde onder-
meer dat hij na de start van de uitzendingen van Radio
Atlantis in juli 1973 verbaasd te zijn geweest over het
enorme aantal reacties. Dit werd mede veroorzaakt door
het grote bereik van de middengolfzender, aan boord
van de MV Mi Amigo, welke werd gebruikt voor de
uitzendingen van Radio Atlantis. Nadat het huurcon-
tract van drie maanden met Ronan O’Rahilly betref-

Adriaan
van Landschoot

Radio Caroline 1979/1980.  V.l.n.r.: Marc Jacobs,
Kees Borrel en Ad Roberts
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fende het huren van de zender op de Mi Amigo was afgelopen, zette
Adriaan van Landschoot Radio Atlantis voort vanaf het zendschip
Jeanine, vernoemd naar zijn echtgenote, waar hij op dit moment nog
steeds mee samen is. De zendmast, die oorspronkelijk voor de Jeanine
bedoeld was, noemde van Landschoot ‘veel te groot’ voor het nieuwe
Atlantis schip. De zendmast belandde uiteindelijk op het zendschip de
MV Mi Amigo. Adriaan van Landschoot hield uiteindelijk aan Radio
Atlantis een verlies over van 2,1 miljoen Franc. Van Landschoot
vertelde verder dat hij op de achtergrond betrokken is geweest bij
Radio Mi Amigo 272 en dat er volgend jaar een Radio Atlantis revival
komt, waar hij niet bij betrokken is.

Caroline 1979/1980
Vervolgens werd er in twee sessies teruggekeken op de laatste jaren
uit het leven van de MV Mi Amigo met Marc Jacobs, Erik de Zwart,
Kees Borrel, Ad Roberts, Danny Vuylsteke, Peter de Vries, Wim Ro-
bijn en Wilfred de Jong. Marc Jacobs vertelde ondermeer dat hij na
een aanhouding in Engeland van de dienstdoende agent weer snel
mocht gaan, waarna de agent een briefje schreef en dit in het pas-
poort van Marc deed met de mededeling ‘read this outside’. Buiten
gekomen bleek dat op het briefje een aanvraag voor een verzoek-
plaatje voor de vrouw van de agent te staan.

Flinterdun
Marc vertelde verder dat onderzoekers in de laatste jaren van de Mi
Amigo hadden vastgesteld dat de scheepsromp onder de MV Mi
Amigo nog slechts 0,2 millimeter dik was. Marc meldde ook nog dat
hij Radio Delmare een beetje ‘een raar station’ vond met hun kritiek
op Radio Caroline. Ad Roberts vertelde dat de reden dat er aan het
einde van de Nederlandse Radio Caroline periode (1979/1980) steeds

meer vooraf opgenomen programma’s
kwamen, geldbesparing was. Het was
goedkoper om programma’s op band te
draaien dan om een team deejays aan
boord te hebben. Dus kwamen vervol-
gens de programma’s van Carl de Jong
(Peter Teekamp), Sebastiaan Peters (Eddie
Keur) en Tom van de Velde via tapes aan
boord. Danny Vuylsteke vertelde dat de
reden dat Radio Caroline zich meer en
meer op België ging richten vooral de min-
dere ontvangst in Nederland was.

Rob Hudson op tape
Erik de Zwart (Paul de Wit) vertelde dat
ook Rob Hudson en hijzelf uiteindelijk
bandprogramma’s gingen maken. Na het
uitblijven van de betaling ‘leende’ hij eens
de auto van Danny Vuylsteke, gevuld met
Caroline T-shirts, om op die manier beta-
ling af te dwingen. Erik heeft in die tijd
slechts eenmaal Ronan O’Rahilly ontmoet
en noemde hem een charismatische man.
Peter de Vries vertelde dat hij aan boord
was gekomen via het werken bij de
Caroline Road Show. Peter openbaarde
ook dat de organisatie in de laatste maan-
den van Radio Caroline was overgegaan
van Fred Bolland en Ben Bode naar Fred
Bolland, Danny Vuylsteke en Nico Volker.
De komst van de bandprogramma’s op
Radio Caroline gaf wat rust aan boord,
zodat ook aan andere dingen gewerkt
kon worden. Peter de Vries is  slechts één
dag voor het zinken van de Mi Amigo, in
maart 1980, van boord gegaan. Hans Ver-
laan (Ton Lathouwers) bleef als enige Ne-
derlander aan boord achter.

De kok
Peter meldde ook dat de Caroline Road
Show nog twee jaar na het zinken van de
Mi Amigo en het tijdelijke einde van Radio

Radio Caroline 1979/1980. V.l.n.r.: Wilfred de Jong, Peter de Vries (Wout van der Meer)
en Wim Robijn (Hendrik van Nellesteijn)

Hans Knot  (l) en Martin van der Ven
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Caroline is door gegaan met optredens in Nederland en België. Kees Borrel, de scheeps-
kok, was er ook en hij vertelde dat hij aan boord van de Mi Amigo was gekomen via zijn
werk in Spanje en de kontakten die hij daar opdeed bij het Radio Mi Amigo team in Playa
de Aro. Wim Robijn vertelde dat hij aan boord van de Mi Amigo was, toen hij het trieste
bericht kreeg dat zijn vader overleden was. Wim haalde tevens de vele gevaarlijke
tendertrips naar het zendschip aan en het feit dat hij eigenlijk aan boord was gegaan als
technicus. Wim heeft veel studio-apparatuur gerepareerd tijdens zijn periode aan boord.
Zo was het eerst technisch niet mogelijk om het nieuws te verzorgen toen hij aan boord
kwam. Wim vertelde tevens dat het plan was om vlak voor het zinken weer aan boord te
gaan om verdere technische werkzaamheden uit te voeren, maar dat dit een week voor
het geplande vertrek voor de periode van een week werd uitgesteld.

De Engelstalige herinneringen
Hierna kwamen de Britse deejays, die de laatste jaren aan boord van de Mi Amigo hebben
gezeten, aan het woord. Technicus Peter Chicago vertelde uitgebreid over de vele tech-
nische problemen aan boord van de MV Mi Amigo in de periode vanaf de aankoop in 1972
tot aan de zinken in 1980. Ook deed hij een boekje open hoe hij het technisch had
gerealiseerd dat er diverse periodes op twee golflengtes werd uitgezonden vanaf de Mi
Amigo. Peter voegde hier aan toe dat zijn eerste experiment om dit te realiseren, aan
boord van de MEBO II, mislukte. De wens van het Britse team is altijd geweest om een
eigen 24 uur per etmaal uitzendend station te hebben onder de naam Radio Caroline, maar
dat men zich ook goed realiseerde dat de inkomsten altijd vanuit de Nederlandse kant van

de organisatie kwa-
men.

Bob Lawrence
Bob Lawrence ver-
telde op een ontroe-
rende manier hoe hij
dacht over de MV Mi
Amigo. De Mi Amigo
was bijna een levens-
vorm die ons allemaal
altijd heeft be-
schermd. Aan het
einde was ze op en
was aan rust toe. Ze
heeft toen iedereen
nog veilig van boord
laten gaan om vervol-
gens vredig te gaan
rusten. In de laatste
jaren van Radio
Caroline was het
Robb Eden die het
kantoor van
Caroline in Engeland
runde en hele goede
kontakten met alle
platenmaatschap-
pijen onderhield.
Voor Bob Lawrence
was het werken bij
een zeezender ei-
genlijk een heel ge-
vaarlijke zaak, als je
kijkt naar de gevaar-
lijke tender trips, het
niet zo stevige zend-
schip en alle appara-

Radio Caroline 1977-1980.
V.l.n.r.: Roger Mathews, Martin Fisher en Mike (Norman) Barrington

Radio Caroline 1977-1980.
V.l.n.r.: Stuart Russel
(Nigel Harris), Peter
Chicago en Richard
Thompson (Bob Lawrence)
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tuur als een 50 kW middengolf zender. Op de vraag
wat er dan voor zorgde dat de Engelse Caroline deejays
toch doorgingen antwoordde Bob met slechts twee
alleszeggende woorden: “Radio Caroline”.

Code cijfers
Stuart Russell vertelde tot slot dat de noodcodes, die op
de laatste dag werden omgeroepen, aanvankelijk niet
werden begrepen door de mensen op het Caroline
kantoor. Dit omdat de codelijst kort daarvoor was ver-
anderd, maar er nog geen nieuwe versie van de lijst
aan land was. Stuart vertelde ook dat de codes in het
leven waren geroepen om de autoriteiten te misleiden.
Daarom werden ook dagelijks de codes omgeroepen
terwijl er soms niets aan de hand was. Er waren om die
reden ook nepcodes, zoals code 100: de scheepsmotor
is stuk, die het al jaren niet meer deed.

Radio Waddenzee
Sietse Brouwer vertelde aan het slot van de Radiodag
2008 over Radio Waddenzee en over Radio Seagull. Zo
meldde hij blij te zijn dat hij de Communicator niet had
gekocht. Over de financiele situatie van Radio Wad-
denzee en Radio Seagull merkte hij op dat deze uitste-
kend is en dat alle apparatuur, het schip en de zenders
eigendom is van Radio Waddenzee. Inmiddels zijn er
ieder uur nieuwsuitzendingen ingevoerd en Radio
Seagull is van 19 uur in de avond tot 7 de volgende
ochtend nu volledige gepresenteerd. Begin volgend
jaar verschijnt er een DVD van Radio Waddenzee.

Deel van de plannen voor het volgend jaar
Hans Knot en Martin van der Ven sloten de Radiodag
2008 met de mededeling dat het de bedoeling is om

voor volgend jaar Edwin Bollier en John de Mol sr. uit
te nodigen. Verder staat er een reünie op stapel met als
titel ’25 jaar na Laser 558’. Tot besluit van de Radiodag
2008 zong Graham Gill het legendarische “Way back
home”, met een aangepaste tekst.

Dank aan Peter Kint, Alan Roberts, Steve Conway,
Richard Jackson, Martin van der Ven, Swanet
Vink, Douwe Dijkstra, Martien Stapper en Don
Stevens. Samenstelling: HANS KNOT

MA 8 SEPT: Vandaag lanceert Radio Veronica het online
radiostation ‘Veronica Top 1000 Allertijden’. Hierop zijn
24 uur per etmaal alle 1000 nummers uit de populaire
toplijst te horen. Uiteraard staan de beste songs ooit
gemaakt in de juiste volgorde; van nummer 1000 naar
de enige echte nummer 1. Het station is te beluisteren
via radioveronica.nl en webradioportals als
nederland.fm. Volgens onderzoek van RadioCall de-

cember 2007 was de
‘Veronica Top 1000
Allertijden’ de hoogst
gewaardeerde toplijst
onder radioluisteraars.

Radio Veronica-DJ Bart van Leeuwen is de stationsstem
van dit nieuwe station.  Uunco Cerfontaine, programma-
directeur van Radio Veronica: “Het ‘Veronica Top 1000
Allertijden’ online radiostation is een logisch gevolg van
het succes van deze ‘lijst der lijsten’ bij Radio Veronica.
We krijgen daar altijd zoveel reacties op, dat we heb-
ben besloten de luisteraars de kans te bieden dit radio-
monument 365 dagen per jaar te beluisteren. Hét com-
plete overzicht van de beste 1000 liedjes ooit gemaakt
en te beluisteren wanneer de luisteraar dat wil.” Radio
Veronica heeft een grote traditie op het gebied van
hitlijsten. In 1968 startte het station met de ‘Top 100
Allertijden’. Inmiddels is al vijf keer de opvolger van
deze lijst, de ‘Veronica Top 1000 Allertijden’, uitgezon-
den bij het station met de beste 80’s & 90’s hits, Radio
Veronica.

DI 9 SEPT: De talkshow ‘Voetbal Insite’ keert komende
maandag 15 september terug op televisie onder de
nieuwe titel:  ‘Voetbal International’. Dat heeft presenta-
tor Wilfred Genee bekendgemaakt in een gesprek met
Radio 538. Het maandblad Voetbal International van
co-presentator Johan Derksen is samen met Jupiler de
nieuwe televisie-sponsor. “We gaan wel iets soberder te
werk. We hebben geen studio meer met publiek, maar
we doen het gewoon in het kleine studiootje van Bou-
levard.”

WO 10 SEPT: Radio Donna in Vlaanderen wordt gron-
dig vernieuwd en krijgt een nieuwe naam. De raad van
bestuur van de VRT heeft de plannen van de directie
goedgekeurd. Binnen de nieuwe opzet zal een grote rol
zijn weggelegd voor Peter Van de Veire, oud-presenta-
tor bij Studio Brussel. Hij wordt een van de drijvende

Eén van de tentoongestlde scheeps-
modellen op de Radiodag (MV Galaxy)
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krachten van een
nieuw en ver-
sterkt team dat is
s amenge s t e l d .
Greet Santy wordt

de nieuwe netmanager van het nieuwe radiostation.
Het hitstation Donna werd in 1992 gelanceerd en was
erg succesvol, vooral in de jaren 90. De laatste jaren
waren de luistercijfers van Donna echter sterk gedaald.
 

WO 10 SEPT: Sir Cliff Richard ontvangt de Radio 5
Oeuvreprijs. Dit maakte Radio 5 presentator Hijlco Span
vandaag bekend aan de Britse popzanger. Hij deed dit
tijdens een exclusief telefonisch interview in het pro-
gramma Plein 5. Aanleiding voor de toekenning van de
Radio 5 Oeuvreprijs is het 50-jarige artiestenjubileum
van Cliff Richard, dat dit jaar plaats vindt. De bijbeho-
rende geldprijs van 5.000 euro schenkt Sir Cliff aan de
strijd tegen de ziekte van Alzheimer. Hijlco Span hoopt
de prijs namens Radio 5 binnenkort persoonlijk aan Sir
Cliff Richard in Londen te kunnen aanbieden. Na Eddy
Christiani in 2007 is Sir Cliff Richard de tweede artiest die
de Radio 5 Oeuvreprijs zal ontvangen.
 

WO 10 SEPT: TiTaTovenaar, de jeugdserie uit de jaren
zeventig, wordt weer tot leven gewekt door de AVRO.
Dat meldt een woordvoerder van de Efteling dinsdag.
Maandag starten de opnamen voor een remake van de
serie in het pretpark. TiTaTovenaar wordt vanaf half
december uitgezonden bij Z@pp, het kinderkanaal van
de publieke omroep.

WO 10 SEPT: De televisie is nog steeds het populairste
medium onder welgestelde Europeanen. Na de televisie
volgt het internet, dan de radio en daarna de kranten
en tijdschriften. Dit blijkt uit onderzoek van Synovate.
De elite kijkt vooral tussen 8 en 10 uur ‘s avonds naar
de televisie en vooral op donderdagavond want dan
kijkt 43%. Het internet wordt vooral door hen ‘s och-
tends gebruikt, tussen 7 en en 10 uur. Hoewel de televi-
sie de meest populaire nieuwsbron is, zijn laptops en
computers de populairste apparaten en niet de televisie.
Synovate´s EMS Digital Life Survey is een jaarlijks te-
rugkerend onderzoek, dat de mediaconsumpie volgt
van de Europese Elite. De Elite wordt in het onderzoek
geformuleerd als de 13% van de bevolking van Europa
met het hoogste inkomen. Aan het onderzoek deden
respondenten uit 19 Europese landen mee.

VR 12 SEPT: 
Paul Römer
(foto), alge-
meen directeur
van Endemol
N e d e r l a n d ,
gaat met in-
gang van vol-
gend jaar voor
de internatio-
nale tak van
zijn bedrijf

werken. Bij Endemol International wordt de 45-jarige
televisiemaker Global Head of Programming. Daarmee

wordt hij verantwoordelijk voor de creatieve ontwik-
keling binnen alle Endemol-vestigingen, waar dan ook
ter wereld. Wie Römer gaat opvolgen als leidingge-
vende van Endemol Nederland, kon een woordvoer-
der van het televisieproductiebedrijf nog niet zeggen.
Römer begon zijn Endemol-loopbaan twaalf jaar gele-
den. Hij was een van de creatieve geesten die, met John
de Mol het programma Big Brother ontwikkelde. In
1999 was hij als de uitvoerende producent verbonden
aan de eerste editie van deze reality-show. Later intro-
duceerde hij de reeks in de VS. Sinds 2002 is hij baas
van de Nederlandse tak van Endemol.

VR 12 SEPT: Zenit, dat moet
de naam worden van een
nieuwe publieke omroep met
programma’s gemaakt van-
uit de belevingswereld van
Nederlandse moslims. Dat
heeft Radi Suudi, een van de initiatiefnemers, in het
televisieprogramma NOVA gezegd. “Zowel seculiere als
religieuze moslims behoren tot de doelgroep van Zenit.
Bij Zenit komen geen islamitische geestelijken, die men-
sen dwingend zaken voorschrijven. Wel een soap of
een komische serie voor de hele familie tijdens alle avon-
den van de Ramadan”, aldus woordvoerder Suudi. De
eventueel toekomstige omroep begint 24 september met
de ledenwerving. Doelstelling is dat Zenit voor april
volgend jaar  over 50.000 betalende leden beschikt en
als B-omroep kan beginnen. VARA-directeur Vera Keur
spreekt van een veelbelovend initiatief.  Deze omroep
ondersteunt Zenit dan ook met hand- en spandiensten
bij de ledenwerving.

MA 15 SEPT: Arjen van de Horst (34) is benoemd als
de nieuwe, multimediale correspondent voor de NOS,
met als standplaats Londen. Als werkgebied krijgt hij
zowel Groot-Brittannië als Ierland onder zijn hoede.
Van der Horst volgt Tim Overdiek op, die in juni van dit
jaar het correspondentschap inruilde voor de functie
van adjunct-hoofdredacteur bij NOS Nieuws. Arjen
van der Horst verblijft al sinds januari 2007 in Londen.
Vanaf dat moment trad hij al op als ‘tweede man’, bij
drukte of afwezigheid van Tim Overdiek. Sinds het
vertrek van Overdiek naar Hilversum nam Van der
Horst de functie van correspondent al volledig waar.
Arjen van der Horst startte zijn loopbaan in 2001 als
redacteur buitenland voor het NOS Radio 1 Journaal.
Daarna volgde, tot zijn vertrek naar Londen, de functie
van buitenlandcoördinator bij de multimediale redactie
van NOS Nieuws. Van der Horst volgde begin jaren
negentig de Academie voor de Journalistiek in Tilburg.
Tot zijn indiensttreding bij de NOS werkte hij in ver-
schillende journalistieke functies.

DI 16 SEPT: Het team achter het programma ‘Man bijt
hond’ viert vandaag de 1500ste uitzending. In de uit-
zending vanavond was een gezelschap te zien van 23
man dat al jaren op de eerste rang van de Prinsjesdag-
route zit om te zwaaien naar koningin Beatrix.  Verder
Hanna Wisniewska, die in een zilveren gewaad loopt
om zichzelf van energie te voorzien. En in het kader
van ‘10 jaar Man bijt hond’ wordt de openbare biblio-
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theek in Utrecht getrakteerd op een feestoverval. ‘Man
Bijt Hond’ is een van oorsprong Vlaams programma,
dat in Nederland door de NCRV wordt uitgezonden.

DI 16 SEPT: Claudia de Breij is vanaf vrijdag terug als
deejay op 3FM. Zij neemt de plaats in van Dolf Jansen.
Claudia de Breij is vanaf dan met ‘Claudia d’r op’ elke
vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur te horen. Dit heeft een
woordvoerder van de VARA bekend gemaakt.  Van
2003 tot 2007 presenteerde Claudia al ‘Claudia d’r op’ op
3FM, destijds van maandag tot en met donderdag. Vier
dagen radio maken bleek toen niet meer te combineren
met haar andere werkzaamheden, waardoor ze in april
2007 besloot te stoppen. Rob Stenders nam het stokje
over met ‘Stenders Eetvermaak’.

DI 16 SEPT: De
l egenda r i s c he
jinglecomponist
Tom Merriman
(archieffoto) heeft
‘de Genootschap
Jingle Award’
ontvangen. Dat
gebeurde tijdens
een tribute-week-
end in Dallas
(VS). Merriman
kreeg de trofee
uit handen van de
Amerikaanse DJ
Ron Chapman.
Jingle-veteraan
Tom Merriman

(84) is in Dallas in het zonnetje gezet door zo ongeveer
de hele internationale jingle-industrie. De Genootschap
Jingle Award wordt onregelmatig toegekend aan ie-
mand die zijn sporen heeft verdiend op het gebied van
radiovormgeving. Merriman kreeg de prijs voor zijn
levenslange toewijding aan jingles en voor zijn com-
plete werk. De Genootschap Jingle Award is eerder
uitgereikt aan diskjockey Ferry Maat, Ren Groot (op-
richter Top Format), Hans Hogendoorn (fameuze radio-
stem) en jingle componist Bart van Gogh. Tom Merriman
schreef in zijn lange actieve radioleven (hij componeert
nog steeds) wereldberoemde jingles. In Nederland was
en is zijn werk (nog steeds) te horen bij onder meer
Veronica, de TROS, AVRO en NOS. Hij was oprichter
en stuwende kracht achter de jinglebedrijven CRC en
TM Productions en TM Century (nu TM Studios), allen
in Dallas, en met vertegenwoordiging in Nederland.

Nieuwe job
WO 17 SEPT: Broadcast Magazine meldt dat Ron Bis-
schop deze week is begonnen als bureauredacteur bij
Omroep Flevoland. Met meer dan 25 jaar ervaring in
het vak, onder andere als bureauredacteur en radio-
presentator, is Ron Bisschop geen onbekende in de
mediawereld. Bisschop (1954) woont in Almere en heeft
in het verleden onder andere gewerkt voor BNR nieuws-
radio, Kink FM, RTL Rock Radio en Veronica. Zijn eerste
radiostappen - onder het pseudoniem Johan Visser-
waren eind jaren zeventig van de vorige eeuw bij de

Ams te rdamse
kortegolfpiraat
Radio Iris en zee-
zender Radio Mi
Amigo. Omroep
Flevoland is blij
met de komst
van Ron Bis-
schop (foto):
‘Ron heeft jaren-
lange ervaring,
beschikt over
veel kennis en
kan in die hoe-
danigheid ook
iets betekenen voor jongere collega’s. Daarnaast zal hij
als Almeerder ten behoeve van zijn werk voor Omroep
Flevoland ongetwijfeld gebruik maken van zijn con-
tacten in de grootste stad van Flevoland en dat komt
dan weer ten goede aan de nieuwsuitzendingen.’

DO 18 SEPT: VARA-voorzitter Vera Keur heeft van-
daag haar vertrek aangekondigd in het najaar van
2009. De benoeming van een opvolger door de
Verenigingsraad van de VARA zal in het voorjaar van
2009 gaan plaatsvinden. Het is de bedoeling dat een
nieuwe voorzitter per 1 september 2009 aantreedt. Tot
die datum is Vera Keur volledig in functie. Vera Keur is
ten tijde van haar vertrek 14 jaar voorzitter/algemeen
directeur van de VARA geweest. In 1990 werd ze media-
directeur van de VARA, een functie die ze tot 2003
bekleedde, vanaf 1995 in combinatie met het voorzitter-
schap. Als reden voor haar vertrek geeft Vera Keur aan
dat ze het voorzitterschap al veel langer met plezier en
overtuiging heeft vervuld dan ze van plan was en dat
het goed is om binnenkort een paar bakens in het leven
te verzetten. Keur: “Dit is een uitgelezen periode om te
vertrekken: het gaat goed met de VARA, er werken
veel bevlogen mensen, er is uitzicht op een nieuwe
concessietermijn, de VARA is producent van veel suc-
cesvolle programma’s in alle genres en kan rekenen op
grote publieke waardering. Ook de vereniging ver-
keert in goede conditie.” Concrete plannen voor de
toekomst heeft
Vera Keur (foto)
nog niet. “Het
komende jaar
ben ik er nog
volledig voor
de VARA.
Daarna ga ik
nadenken over
mijn toekomst,
waarvan op dit
moment alleen
vaststaat dat ik
niet ga stilzitten.”

VR 19 SEPT:  Carlo de Boer, die begin dit jaar opstapte
als directeur van Sky Radio Groep, wordt per 1 okto-
ber algemeen directeur van 100%NL. Dit meldt
DutchMedia. De voorganger van De Boer vertelt dat hij
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was aangesteld om een ‘turnaround’ te doen bij 100%NL:
“Nu dat de luistercijfers +300% en omzet +500% geste-
gen zijn, sinds mijn aantreden, geef ik het stokje over
aan Carlo de Boer. Ik hou de aandelen-opties in de
organisatie.” Carlo de Boer zegt blij te zijn met zijn nieuwe
functie. “Radio blijft me fascineren. In 1995 kwam ik bij
Sky Radio toen het zonder etherfrequentie een vrij
klein radiobedrijf was. Dat is later met ondermeer Radio
Veronica enorm gegroeid. Ik zie 100%NL als een nieuwe
kans. Er zit nu een leuke club met mensen met een man
of 14. Het voelt lekker om zowel intern als extern dit
station tot een prachtige diamant te kunnen maken en
duidelijk op de kaart te mogen zetten voor luisteraars
en adverteerders.” 100%NL is in meerderheid in han-
den van Alta Communications en verkreeg in juli 2006,
na juridische procedures, haar FM-kavel.

VR 19 SEPT: Peter Schrurs, directeur van de VPRO,
verlaat de omroep per 1 maart volgend jaar. Schrurs
was tien jaar lang directeur van de omroep, hij volgde
in 1998 Hans van Beers op. Het is nog niet bekend wat
hij hierna gaat doen. Schrurs wil zijn vertrek nog niet

toelichten. ”Daar-
voor is het nog te
vroeg,” aldus een
woordvoerder. In
een interne mail aan
de medewerkers van

de VPRO schrijft Schrurs: ”Voordat ik het gevoel krijg
van: nou nee, niet weer, bij ontwikkelingen binnen of
met name buiten de VPRO, wil ik wat anders gaan doen.
Dat is beter voor mij, en dat is beter voor de VPRO. Na
tien jaar is het mooi geweest.” Schrurs vormt met hoofd-
redacteur Frank Wiering de leiding van de VPRO. Tot
2006 deed hij dat met Daniëlle Lunenborg, die vijfenhalf
jaar hoofdredacteur televisie was bij de omroep. Zij
vertrok vlak voor een reorganisatie die door Schrurs is
uitgevoerd en waarbij het personeelsbestand moest
worden ingekrompen. Voordat Schrurs (1950) direc-
teur werd bij de VPRO, was hij directeur van de School
voor Journalistiek in Utrecht.

MA 22 SEPT: Het televisiestation ‘Het Gesprek’ zit in de
problemen. Volgens ‘welingelichte bronnen uit de
televisiewereld’ worden er gesprekken gevoerd met
twee partijen over een strategisch partnership. Dit meldt
de redactie van AdFormatie. Welke partijen dat zijn is
niet bekend. Mochten die gesprekken niets opleveren,
dan zal de toekomst van het station er somber uitzien.
Mede-initiatiefnemer Ruud Hendriks heeft zijn mede-
werkers afgelopen vrijdagavond ingelicht. De aanslui-
ting bij een strategische (media-)partner is niet alleen
van belang voor de financiële positie van het televisie-
station, maar zal ook de marketing een impuls moeten
geven. Eerder liepen gesprekken tussen Het Gesprek
en De Volkskrant al op niets uit. Verkoopmaatschappij
Triade Media erkent dat het ‘niet gemakkelijk’ is om
adverteerders te interesseren voor de zender. Het Ge-
sprek ging begin oktober vorig jaar van start.

DI 23 SEPT: Johan Derksen wordt de vaste voetbal-
commentator bij ‘Ook Goeiemorgen‘, de ochtendshow
op Radio Veronica. De hoofdredacteur van Voetbal In-

ternational verzorgt
wekelijks op zijn karak-
teristieke wijze de ana-
lyses van alle belang-
rijke wedstrijden.
Johan Derksen is oud-

profvoetballer, voetbalcommentator, hoofdredacteur
van Voetbal International en analyticus in het televisie-
programma Voetbal International op RTL7. De voor- en
nabeschouwingen van Derksen zijn wekelijks op
maandagochtend rond 08.20 uur te horen. Met zijn
komst op Radio Veronica is het ‘all star team’ van ‘Ook
Goeiemorgen’ compleet. Naast Derksen zijn er Colin
Banks, de controversiële humorist Jan Paparazzi, nieuws-
lezer Arend Langenberg, Formule 1-specialist Olav Mol
en de Haagse cabaretier Sjaak Bral.

DI 23 SEPT: De RTL Group, de grootste Europese
exploitant van commerciële radio- en televisiestations,
heeft voor 125,7 miljoen euro een controlerend belang
genomen van 66,6 procent in het Griekse Alpha Media
Group. Alpha Media is het op twee na grootste televisie-
bedrijf van Griekenland en bezit onder meer Alpha TV
en twee radiostations. Het belang in de onderneming
werd overgenomen van eigenaar Dimitris Contominas.
RTL krijgt vijf van de negen zetels in het bestuur van
Alpha Media en heeft het recht een topman te gaan
benoemen. De transactie zal nog wel moeten worden
goedgekeurd door de Griekse kartelautoriteiten. RTL
wil met de overname profiteren van de sterk groeiende
markt voor reclamespotjes in Griekenland. De Griekse
televisiereclamemarkt had vorig jaar een omvang van
meer dan 500 miljoen euro, vergeleken met 300 miljoen
euro in het jaar 2001. Op de middellange termijn wordt
er gerekend op een jaarlijkse groei met 6 tot 7 procent.
De jaarlijkse omzet van Alpha Media bedraagt circa 100
miljoen euro.

DI 23 SEPT: Peter R. de Vries heeft voor zijn uitzen-
ding over Joran van der Sloot en de verdwijning van
Nathalee Holloway een Emmy Award gekregen. De
Vries reageerde bij Radio 538 verheugd op zijn prijs:
“Het is alsof je in de laatste minuut van de Champions
League het winnende doelpunt maakt met een schitte-
rende omhaal.” De Vries won de Emmy in de categorie
Current Affairs (actualiteit). De Vries baarde veel opzien
met zijn uitzending, die door meer dan zeven miljoen
kijkers in Nederland
werd bekeken. Na de
inzet van verborgen
camera’s en een infor-
mant, legde Joran van
der Sloot in het pro-
gramma een verklaring
af over de verdwijning
van Nathalee
Holloway. Die verkla-
ring was achteraf ove-
rigens niet rechtsgeldig.
Na de uitzending van
het programma op
SBS 6 vertrok De Vries
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voor een ‘tour’ door de VS, waar hij in vrijwel
alle grote radio- en televisieshows aanschoof
om het verhaal te vertellen. De Nederlandse
misdaadverslaggever haalde de Emmy op sa-
men met Beth Holloway, de moeder van
Nathalee.

DO 25 SEPT:  Televisieproducent Endemol
gaat meer inzetten op sport. Endemol Neder-
land stapte eerder al in het nieuwe voetbal-
kanaal Eredivisie Live en richtte hier een sport-
tak voor op. Endemol volgt nu dit voorbeeld
en begint een internationale afdeling voor het
produceren van sportprogramma’s. Endemol
heeft voor deze nieuwe tak twee oud-werk-
nemers van IMG aangetrokken. IMG is de
grootste distributeur en producent van sport-
televisie op de wereld. De twee oud-werkne-
mers van IMG, Lawrence Duffy en Gregg
Oldfield, worden gezamenlijk directeur van
Endemol Sport en verantwoordelijk voor het
opzetten van de nieuwe wereldwijde,
multimediale sporttak. De sporttak moet be-
halve live sportevenementen ook nieuws- en
entertainmentprogramma’s op het gebied van
sport gaan produceren. Daarnaast zijn er ook
plannen voor het ontwikkelen van meer sport-
kanalen, zoals Eredivisie Live. Duffy en Oldfield
beginnen vanaf januari 2009 met hun werk-
zaamheden voor Endemol Sport, dat vanuit
Londen zal gaan opereren.

ZA 27 SEPT: Het Radio 1-programma Tros
Nieuwsshow bestaat 25 jaar. Peter Kuipers,
Directeur Media & Productie: “Ik ben er enorm
trots op dat een instituut als de Nieuwsshow al
25 jaar een vast anker is op de zaterdag-
ochtend met een grote groep van trouwe luis-
teraars. Het is fijn wakker worden, weet ik uit
ervaring.” De presentatie van de Nieuwsshow
is begonnen in 1983 met Mireille Bekooij en
Wim Bosboom. Halverwege de jaren ‘90 zijn
Mieke van der Weij en Peter de Bie het vaste
duo geworden. In de loop van de jaren heb-
ben diverse bekende namen het programma
gepresenteerd. Onder hen: Ellen Brusse, Victor
Deconinck, Dieuwertje Blok en Charles
Groenhuijsen. Wekelijks luisteren er gemid-
deld 600.000 mensen naar het programma. In
al die jaren heeft men kunnen luisteren naar
ruim 11.000 gasten en 6.000 boekrecensies in
bijna 1.400 uitzendingen.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

Eigenaresse van radioschool fraudeerde
De eigenaresse van een radioschool in het Canadese Edmenton,
die ook een talentenbureau heeft in Amerika, is wegens fraude
gearresteerd. De directrice, Jacquie Hammond, werd door de
politie gearresteerd nadat vele klachten tegen haar waren inge-
diend. De eigenaresse van de Canadian School of Modern
Broadcasting is zes gevallen van financiële bankpasfraude ten
laste gelegd, vijf gevallen van identiteit diefstal en zes gevallen
van misleiding. Na haar arrestatie is de school gesloten, maar op
de website is men nog wel steeds op zoek naar talent. Gelukkig
betreft dit niet boeven en oplichters.

RENE BURCKSEN EN JAN HENDRIK KRUIDENIER

Wereldrecord scherper gezet
In het Guinness Book of Records staat de naam van Stefano
Venneri genoemd, die het wereldrecord radiomaken op zijn naam
heeft staan. Dit record werd neergezet in de studios van BBSI in
het Italiaanse Alessandria. Van 21 tot en met 26 april 2007 hield hij
het in totaal 135 uur vol. Maar in een volgende oplage zal zijn
naam verdwenen zijn gezien Big Dheena uit Sri Lanka liefst 136
uur achter elkaar radio heeft gemaakt. Wel dient het record nog
te worden goedgekeurd door de samenstellers van het record-
boek.

JELLE KNOT

Ofcom geeft gele kaart
De gele kaart is ook ingevoerd binnen de Britse radio-industrie
en moet gezien worden als een officiële waarschuwing met daar-
aan toegevoegd: “Let op de regels anders wordt er ingegrepen
door de regulator.” Zo werd ons bekend dat de leiding van het
radiostation Sunshine 855, dat opereert op de grens van Enge-
land en Wales, deze kaart heeft toegewezen gekregen door het
niet nakomen in de regels van de licentie betreffende het verzor-
gen van lokaal gericht nieuws. In de piekuren dient het station in
ieder geval tijdens het ochtendprogramma en het late middag/
vroege avond programma lokaal nieuws te brengen. Het station
dat uitzendt voor delen van de graafschappen Shropshire,
Herefordshire en Worchestershire is eigendom van Laser
Broadcasting. De gele kaart moet de leiding van het station wak-
ker doen schrikken op weg naar goede nieuwsvoorzieningen.
Het is niet bekend over hoeveel gele kaarten rood oplevert.

>
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basis, was weggelegd voor de nationale commerciële
radiostations. Het geluk is dat niet alleen radioreclame
minder in trek is maar dat dit ook in andere markten het
geval is.

Absolute Radio
blijft absoluut
voorlopig op de
A M
De leiding van Absolute Radio, de nieuwe naam voor
Virgin Radio, heeft bekend gemaakt dat onder geen
enkele voorwaarde de komende jaren de uitzendingen
via de AM zullen worden stilgelegd. Men heeft in ieder
geval de bedoeling zeker nog vier jaar lang gebruik te
maken van deze band. Wel gaf men toe dat beluistering
van het station via de middengolf slechts voor 1/3 van
het totaal beluisteren van het station geldt. Directeur
Donnach O’Driscoll meldde dat men de AM niet voor
niets heeft toegewezen gekregen. Gezien Ofcom het
gebruik van het AM spectrum voor radio-uitzendingen
gegarandeerd heeft tot eind 1212 zal Aboslute Radio er
absoluut zeker gebruik van blijven maken.

Nieuw in Ierland
De regio Dublin krijgt er vanaf volgend jaar wederom
een nieuw radiostation op FM bij. De Broadcasting
Commision of Ireland (BCI) heeft namelijk besloten om
een ‘classic rock’ licentie te verlenen aan Radio Nova
100. Het station zal zich met een mix van nieuws, lifestyle
en natuurlijk veel classic rockhits richten op de doel-
groep 25 tot 54 jaar. Radio Nova is van plan om in
augustus 2009 te van start te gaan. Vorig jaar zomer
startte de BCI de procedure voor de uitgifte voor de
licentie voor een classic rockstation in de regio Dublin.
In totaal kwamen er drie inschrijvingen binnen voor
een nieuwe licentie. Naast Radio Nova 100 waren die
afkomstig van de organisaties achter Rock Radio en
Classic Rock Radio.  Na de bestudering van de inge-
diende dossiers en een hoorzitting besloot de BCI uit-
eindelijk dat de licentie wordt verleend aan Rado Nova,
dat een samenwerking is tussen Vienna Investments,
Bay Broadcasting Ltd, Kevin Branigan en een handvol
andere partijen is. Branigan was de afgelopen jaren al
in Dublin actief met zijn radiostation 949 The Rock, dat
via een evenementenfrequentie uitzendingen ver-
zorgde.

Augustus
Het is de be-
doeling dat Ra-
dio Nova in au-
gustus 2009 zal
beginnen met
uitzenden. Hier-
voor mag de

organisatie achter Radio Nova gebruik maken van de
etherfrequentie 100.3 MHz. Daarbij zal een mix worden
gebracht van nieuws, informatie en classic rockhits,
waarmee vooral gemikt wordt op de doelgroep 25 tot
54 jaar. Radio Nova zal ondermeer muziek laten horen
van Queen, U2, Thin Lizzy, Red Hot Chili Peppers, The
Police, Bob Seger, Nirvana, Bruce Springsteen, The
Clash, Elvis Costello en Tom Petty. De naam van Radio

Het luistergeld
De resultaten zijn bekend geworden betreffende een
onderzoek naar het nut van luistergelden. Bijna de helft
van de Britten vindt dat de betaalde luistergelden bij
lange na niet op niveau staan met hetgeen men ervoor
terug krijgt. Volgens het rapport van het onderzoek,
uitgevoerd door Ipsos-Mori onder 2000 lezers en ge-
daan in opdracht van de krant The Guardian, stelde
slechts 41% van de ondervraagden dat de betaalde
gelden goed worden besteed. Maar 47% is het hier
helemaal niet mee eens. Per jaar betaalt men per licentie-
houder een bedrag van 139 Pond. Opmerkelijk was dat
vooral de ondervraagden buiten de Londense hoofd-
stad, vooral in Noord Engeland en Schotland ontevre-
den waren over het gebodene.

Uit de gevangenis
BBC Radio One drum-
and-bass show DJ
R a y m o n d
“ G r o o v e r i d e r ”
Bingham, die novem-
ber vorig jaar in Dubai
werd gearresteerd en
veroordeeld wegens
het in het bezit heb-
ben van porno en
drugs, heeft tien maan-
den gezeten in de ge-
vangenis, terwijl er

een straf van vier jaar was toegewezen door de rechter
in het islamitische land. Hij heeft gratie gekregen van de
Koninklijke Familie van Dubai en  is naar Engeland te-
ruggekeerd.

Mond houden over drank
De Britse minister voor Gezondheidszaken, Dawn
Primarolo, heeft de deejays op de Britse radio opgeroe-
pen een einde te maken aan het glorieus praten over
drankgebruik. Ze heeft dit gedaan nadat de resultaten
bekend waren gemaakt over een onderzoek dat ge-
daan was bij zes verschillende radiostations. Onder-
meer werd Chris Moyles van BBC Radio 1 genoemd die
het met regelmaat over drank en dronkenschap in zijn
programma’s heeft gehad. Men heeft 1200 uur radio
tussen december 2007 en februari 2008 beluisterd en
daarin kwamen liefst 700 opmerkingen voor gerela-
teerd aan het gebruik van alcohol. 75% ging over het
ontmoedigen van drankgebruik, de rest over het aan-
moedigen van excessief drinken.

Slechtste kwartaal sinds 2000
De radio-industrie in Groot-Brittannië heeft het slechtste
financiële kwartaal sinds acht jaar meegemaakt. In de
periode tussen de maanden april en juni werd er liefst
tien procent minder aan reclamezendtijd omgezet. Ana-
listen in Londen hebben voorspeld dat het ergste nog
moet komen in de komende twaalf maanden en er pas
eind 2009 een lichte omslag zal komen. Cijfers van het
Radio Advertising Bureau geven aan dat de omzet van
voornoemde periode op 134,2 miljoen Pond lag, het
slechtste resultaat sinds het eerste kwartaal van 2000. De
grootste terugval, naar beneden met 15,9 % op jaar-
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Nova is overigens een begrip in Dublin en omgeving. In
de tachtiger jaren van de vorige eeuw was dit namelijk
de naam van de roemruchte piraat waar radiolegende
Chris Cary, alias Spangles Maldoon, mee actief was. Het
vergeven van de ‘classic rock’ licentie maakt deel uit
van fase 2 van de grootschalige uitgifte van radiolicenties
in Ierland. In september 2005 kondigde de BCI aan dat
het aantal commerciële radiostations in de ether fors
uitgebreid zal worden. Eerder werd daarom al een lan-
delijke vergunning voor een radiostation met een hoog
woordgehalte uitgegeven. Daarnaast is er een aantal
licenties voor regionale jongerenstations vergeven, even-
als eentje voor een quasi landelijk religieus radiostation.
In februari van dit jaar werd er een stedenlicentie ver-
geven aan een station met oldies en easy listening. Hier
werd het station 4FM de nieuwe licentiehouder.

Liefst 14 jaren
Britten zitten gemiddeld veertien jaar van hun leven
voor de televisie. Het kan hun daarnaast weinig schelen
wat er op de beeldbuis te zien is. Dit blijkt uit een gepu-
bliceerd onderzoek van het Britse mediabedrijf Virgin
Media. Bijna 30 procent van de Britten brengt twintig
uur per week door voor de televisie en ruim 70 procent
van de bevolking kijkt naar willekeurige programma’s.
13 procent van de Britten zei zijn favoriete programma
niet te kunnen missen. Als Britten niet voor de televisie
zitten, praten ze over televisieprogramma’s. 52 procent
van de ondervraagden zei met familie en vrienden te
praten over de programma’s van de avond ervoor.
“We realiseren ons niet hoe groot de invloed van de
televisie op ons leven is”, aldus psycholoog Honey Lang-
caster–James.

REDACTIE RADIO NEWS

We gaan op zoek
naar bekende
televisieseries uit
het verleden en
komen direct te-
rug bij de moeder
van alle soaps
‘Peyton Place’ .
Deze Amerikaanse
serie, gemaakt in
opdracht van de

televisiemaatschappij ABC. Destijds werd in Nederland
de serie uitgezonden door de AVRO. Het was de eerste
soap die bij ons op de televisie vertoond werd. Op 27
september 1967 klonk het in alle Nederlandse huiska-
mers: “This is the continuing story of Peyton Place,
starring Dorothy Malone as Constance MacKenzie, Ed
Nelson as Dr. Michael Rossi, Mia Farrow as Alison
MacKenzie, Ryan O’Neal as Rodney Harrington,

Christopher Connely as Norman Harrington and
Barbara Parkins as Betty Anderson”. Elke aflevering
begon met een shot van het pittoreske kerkje en beel-
den van het denkbeeldige plaatsje Peyton Place. Een
Amerikaanse stem kondigde de serie aan. Peyton Place,
naar ik me herinner, werd op maandagavond uitge-
zonden. De straten waren dan leeg, iedereen zat voor
de buis om maar niets te missen van de verwikkelingen
tussen de MacKenzies, Harringtons en al die anderen.
Paniek brak er uit als men een aflevering gemist had.
Dan werd er driftig geïnformeerd bij vrienden, kennis-
sen of buren over wat er gebeurd was en wat ze gemist
hadden. Immers er was nog niet de mogelijkheid even
een videorecorder aan te zetten om het programma op
te nemen, om later af te kijken. De serie Peyton Place
begon in Amerika op de stations onder de ABC vlag al
op 15 september 1964 en elke week werden er twee
afleveringen van een half uur uitgezonden. (In Neder-
land moesten we het met telkens een aflevering van
een half uur per week doen). De serie werd opgeno-
men in de 20th Century Fox Studio’s. Voor 8700 dollar
werd op het Fox
terrein een re-
plica van een ty-
pisch New Eng-
land scheeps-
stadje gebouwd.

Elke aflevering
eindigde met een
z o g e n a a m d e
cliffhanger, zodat
je de volgende
keer wel weer

cast Peyton Place

Alison en Constance

- deel 5 -
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moest kijken om te zien hoe het verder ging. Het is
verbazingwekkend hoeveel plotlijnen er al in de eerste
aflevering werden uitgezet. De kijkers smulden ervan.
De hartstochten in de serie zouden nog hoog oplopen.
De daarop volgende jaren brachten ons dramatische
ontknopingen, overspel, afpersing, geheimzinnige
moorden en meer spanning. De serie liep op de televisie
tot 27 augustus 1973. Toen zond de AVRO de 514e en
laatste aflevering uit. De tweede serie, ‘Return to Peyton
Place’ heeft de Nederlandse televisie nooit bereikt. In
boekvorm werden later tegelijkertijd de verhalen
‘Peyton Place’ en ‘Terug naar Peyton Place’ als pocket
uitgegeven. Inmiddels is er een DVD uitgekomen van
‘Peyton Place’. Deze is te bestellen bij SMC voor euro
10,—

Dan een Britse televisieserie die bij velen een herinne-
ring zal oproepen. Esmonde en Bob Larbey zijn verant-
woordelijk voor één van de meest succesvolle Britse
comedyseries uit de zestiger jaren: ‘Please Sir’. De
BBC begon met uitzending van deze serie in 1968, de
Nederlandse televisie volgde een jaar later (op 29 sep-
tember 1969) toen de NCRV de serie begon uit te zen-
den. In totaal zijn er 57 afleveringen gemaakt. ‘Please
Sir’ was losjes gebaseerd op de Britse speelfilm ‘To Sir
with Love’ uit 1967 met Sidney Poitier en Judy Geeson
in de hoofdrollen. In de film kwam een zwarte leraar les
geven in een probleemklas. De nadruk in de bioscoop-
film lag voornamelijk op het dramatische aspect. In de
televisieserie ‘Please Sir’ voerde echter de humor de
boventoon. De televisieserie begint als leraar Bernard
Hedges net zijn diploma op zak heeft en voor zijn eerste
aanstelling op de Fenn Street Secondary Modern School
arriveert. Het laffe en saaie schoolhoofd Mr. Morris
Cromwell geeft hem de taak om klassenleraar te wor-
den van klas 5C, een probleemklas met de meest on-
handelbare leerlingen van de hele school. Een klas vol
ruwe en puberende jongens en uitdagende minirokjes
dragende meisjes. De belangrijkste leerlingen waren:
Duffy, een in voetbalshirt geklede hooligan met een
fraaie Rod Stewart haardracht, de sexy Sharon en de
stille grijze muis Maureen die verliefd was op Sir. Ver-

dere leer-
l i n g e n
waren de
g l a d d e
P e t e r
C r a v e n ,
moeders-
jonget je
F r a n k i e
‘ H a n k ’
A b b o t t
en de on-
nozele ziel
van het
hele stel: Dennis Dunstable. De leerlingen gaven de
nieuwe klassenleraar de bijnaam van ‘Privet’ wat liguster
betekent. In de Nederlandse ondertiteling werd: ‘Privet’
vertaald met ‘Heggetje’.

De klas bezorgde Bernard Hedges grote problemen
maar wat er ook gebeurde, hij bleef zijn leerlingen altijd
trouw. Tijdens een kop thee in de lerarenkamer be-
sprak hij zijn problemen met zijn collega’s. Hoofdmeester
Mr. Morris Cromwell stak zijn kop liever in het zand en
zijn assistente, de dominante Doris Ewell, die heimelijk
verliefd was op de hoofdmeester, zag alleen maar dat
het ‘tuig’ voor galg en rad opgroeide. Dan was er nog
de uit Wales afkomstige cynische sportleraar Mr. Price
en de zeurderige wiskundeleraar Mr. Smith. Meest ge-
vreesde en gehate figuur op school was de conciërge
Norman Potter, een oorlogsveteraan uit de Tweede We-
reldoorlog. Hij was vaak het mikpunt van spot en zat
de klas regelmatig dwars waarvoor hij ook net zo hard
weer terug werd gepakt.

In 1971 kwam er van de serie ook een filmversie in de
bioscopen. Toen John Alderton de serie verliet werd de
naam ‘Please Sir’ veranderd in ‘The Fenn Street Gang’
waarbij het niet meer ging om wat er in de schoolban-
ken plaatsvond maar om wat er met de kinderen na
hun schooltijd gebeurde. Deze serie liep van 1971 tot
1973. Deze serie is nooit op de Nederlandse buis ge-
weest. Ook de Amerikaanse televisie had interesse in
‘Please Sir’ en maakte, gebaseerd op de Engelse serie,
hun ‘Welcome Back Kotter’, een serie die het begin

Sharon (Penny Spencer)
en Bernard Hedges (John
Alderton)

Deryck Guyler
(Norman

Potter)
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vormde van de carrière van John Travolta. Hoewel er
veel overeenkomsten waren tussen ‘Please Sir’ en
‘Welcome Back Kotter’ hebben de Amerikanen nooit
toegegeven dat de Kotter serie gebaseerd was op hun
Britse voorganger.

De herkenningsmelodie van ‘Please Sir’ zal iedereen
bekend in de oren klinken. Als het niet van de serie is,
is het wel van het programma ‘Uhhh… vergeet je tan-
denborstel niet’ het televisieprogramma van een jaar of
vijf geleden met Rolf Wouters of van het NCRV
kwisprogramma ‘Tweekamp’ destijds in presentatie van
Judith Bos en Dick Passchier.  De serie ‘Please Sir’ is
nooit meer op de Nederlandse televisie herhaald. In-
middels is er een DVD uit van Please Sir. De box kost
euro 15,— en is verkrijgbaar bij SMC.

Dan de serie ‘Upstairs Downstairs’, een schitterende
serie over de Engelse upper class aan het begin van de
twintigste eeuw. De tijd dat er in de Londense buurt
Belgravia een adellijke familie Bellamy woonde met hun
talrijke personeel. Hoofdrolspeler was ondermeer
Richard Bellamy, politicus, zijn vrouw Marjorie Ballamy
en hun zoon James Bellamy, in feite een nietsnut van
een zoon en tevens het zwarte schaap van de familie.
Het personeel: de butler Mr. Hudson, de kokkin Mrs.
Bridges, Rose, het kamermeisje, Edward de chauffeur
van Mr. Bellamy en zijn vrouw Daisy. Dat zijn ongeveer
beetje de voornaamste spelers in deze schitterende se-
rie. Het was de tijd van de suffragettes: de vrouwen die
opkomen voor hun kiesrecht. Schrijnend en toch fas-
cinerend is te zien hoe de standen met elkaar leefden.
In een aflevering zien we dat James Bellamy zijn vrouw
Hazel verbiedt om te helpen in de keuken beneden
omdat Mrs. Bridges ziek te bed ligt. In een andere afle-
vering zien we dat Hudson, de butler James Bellamy,
vergezeld naar een kasteel waar een vriend van hem
een vossenjacht organiseert. Hudson komt binnen met
de koffers en verwacht dat een ‘footman’ zijn koffers

naar zijn kamer brengt. Een butler draagt niet zijn eigen
koffers. Een zeer tragische aflevering is de aflevering
waarin de vrouw van Richard Bellamy besluit haar fa-
milie in de Verenigde Staten op te gaan zoeken. Het is
1912 en ze vertrekt met de Titanic. Na de dood van
Marjorie Bellamy hertrouwt James Bellamy. De eerste
wereldoorlog slaat diepe wonden in de adellijke familie
en de staf van de bedienden. Bellamy Sr. hertrouwt,
maar de ondergang kan hij niet afwenden. In de loop
van de serie breekt dan oktober 1929 aan: de beurs-
krach. James Bellamy raakt al zijn geld kwijt evenals
Rose, die hij tevoren had geadviseerd om haar spaar-
geld te beleggen. Totaal gedesillusioneerd verlaat James
het huis om in een hotel zelfmoord te plegen. De serie is
verkrijgbaar op DVD via SMC!

Dan de serie ‘The Untouchables’, met een hoofdrol
voor Elliot Ness. Hij was een opsporingsambtenaar die
de controle op de naleving van de drooglegging (geen
alcohol in Amerika gedurende de jaren twintig van de
vorige eeuw) moest naleven. Zijn tegenstander was de
beruchte gangster Al Capone, die ondermeer in de
illegale drankhandel was en baas binnen de prostitutie.

Elliot Ness stu-
deerde aan de
universiteit van
Chicago en stu-
deerde in 1925
af met een di-
ploma zakelijk
recht. Daarna
bezocht hij
nogmaals de
universiteit en
studeerde later
af in criminolo-
gie. In 1926
haalde zijn zwa-

ger hem over om te solliciteren bij de FBI. In 1927 werd
hij opgenomen in een team van 300 man die de droog-
legging van Chicago moest handhaven. De FBI tackelde
het probleem inzake Al Capone op twee manieren: ont-
duiken van inkomstenbelasting en het overtreden van
wetgeving inzake drooglegging. Elliot Ness had de lei-
ding gekregen over de drooglegging zodat hij de ille-

Upstairs Downstairs



22

gale brouwerijen en stokerijen van Capone moest aan-
pakken. Daar de politie in Chicago destijds schandalig
slecht werd betaald en er dus veel corruptie was onder
de agenten moest Ness eerst al zijn personeel doorlich-
ten. Hij begon met een team van 50 man, dat later werd
teruggebracht tot 10 man. Zijn collega/ maatje, werd
de Ier Malone en een schutter Giuseppe Petri. Al gauw
kregen ze steun van de officier Oscar Wallace. Het
viertal kreeg van de pers de bijnaam ‘Untouchables’.

Het team begon met invallen te doen in destilleerkelders
en brouwerijen. Binnen zes maanden was voor meer
dan een miljoen dollar aan brouwerijen opgerold. De
meeste informatie werd verkregen door het afluisteren
van de gangsters. Ness was wel een beetje ijdel en dus
zorgde hij ervoor dat bij de invallen pers aanwezig was
om de invallen te fotograferen. Uiteindelijk was de be-
wijsvoering tegen Capone in 1931 rond en werd hij
veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. Capone over-
leed in de gevangenis aan syfilis. Elliot Ness overleed in
1957 aan een hartaanval ten gevolge van overmatig
drankmisbruik! De televisieserie werd in Nederland ver-
toond door de VPRO in de jaren zestig. Thans is de
serie van het toenmalige 1e seizoen van uitzending op
DVD uit en verkrijgbaar bij SMC. (zie advertentie).

‘The Prisoner’ is een Britse kult serie die tussen april en
oktober 1967 op de Nederlandse televisie werd uitge-
zonden. Hoewel er slechts 17 afleveringen van zijn ge-
maakt met in de hoofdrol Patrick McGoohan, die ook
de hoofdrol speelde in Danger Man, heeft de serie tot
de huidige dag nog een grote schare bewonderaars.
De serie gaat over een geheim agent die om onbe-
kende redenen plotseling ontvoerd wordt en gevan-
gen genomen in een idyllisch dorp. Hij kan echter niet
ontsnappen. Wel ontdekt hij een duister complot. De
serie wekte destijds veel controverse op omdat er the-
ma’s als druggebruik, koude oorlog en privacy in voor-
kwamen. Dat was voor de flower power tijd nieuw! De
serie werd opgenomen in het kustplaatsje Portmeirion,
gelegen in Wales in Engeland. Het dorpje is nu een
bedevaartsoord voor fans van ‘The Prisoner’ gewor-
den. Inmiddels is ook deze serie in zijn geheel op DVD
verkrijgbaar en ook dus bij SMC.

ROB OLTHOF

De eerste uitzendin-
gen van zeezenders
begonnen niet in
Denemarken, maar
het concept van het
uitzenden van popu-
laire muziek-
programma’s vanaf
internationale wate-
ren, gericht op een
luisterpubliek in een
land waar er een
staatsmonopolie in
radio was, kwam van
Radio Mercur, een
Deens commercieel
radiostation dat in de
ether was in de pe-
riode 1958-1962. Hendrik Noergard, auteur van het
boek ’Pirater i Aeteren’ uitgegeven door Danmarks
Grafiske Museum, Odense 2003, neemt ons mee naar de
vroege dagen uit de historie van Radio Mercur.

Het jaar is 1958 en het land van gebeurtenis Denemar-
ken. Sinds de vroege dagen van de radio, in de twinti-
ger jaren van de vorige eeuw, waren de Deense radio-
luisteraars er aan gewend dat de keuze waar naar te
luisteren via hun ontvanger zeer beperkt was. De na-
tionale radio had een bij de wet vastgelegde monopo-
liepositie en er waren slechts 2 radiokanalen waaruit
gekozen kon worden. Het concept was op te voeden
en de mogelijkheid de luisteraars te laten ontspannen
via amusement en moderne muziek bestond bijna niet.
Onder goede condities kon zo nu en dan het niet al te
beste signaal worden ontvangen van Radio
Luxembourg. Zo niet dan was er alleen het door de
staat gerunde Radiofonia (‘Statsradiofonien’). Maar op
2 augustus 1958 kwam een nieuw geluid in de ether en
kon via de luidsprekers worden ontvangen.

Patrick McGoohan in
The Prisoner

Erik Lindhardt in studio van Cheetah 2
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Vanuit internationale wateren tussen Dene-
marken en Zweden, slechts een paar mijlen
verwijderd van Kopenhagen, begon een
drijvend radiostation muziek en
commercials uit te zenden, op een manier
zoals het nooit tevoren was gehoord in De-
nemarken. Het nieuwe station was Radio
Mercur. Binnen een paar jaar was het idee
van deze manier van radiomaken verspreid
naar landen als Zweden, Nederland en
Groot-Brittannië. Radio Mercur is sindsdien
bekend geworden als piratenradio, en gaf
dus heel veel inspiratie aan verschillende
soortgelijke stations. We kijken terug op
de start van Radio Mercur in 1958 daar het
dit jaar vijftig jaar was geleden dat het sta-
tion in de ether kwam.

Het idee Radio Mercur op te starten kwam
van Peer Jansen, destijds een jonge man
uit Kopenhagen. Hij had een grote inte-
resse voor de toenmalige nieuwe muziek-
stromingen, zoals vele andere landgenoten
die ook hadden. Hij luisterde naar Radio
Luxembourg om op die manier de nieuw-
ste hits te kunnen horen maar stemde af en
toe ook af op AFN, de American Forces
Network. Op de nationale radio vond hij
bijna nooit de muziek die hij leuk vond.
Tijdens een reis in Zuid Europa ontdekte
hij dat de Amerikaanse regering een schip
in de Middellandse Zee had verankerd dat
radioprogramma’s richtte op de aan de
Sovjet-Unie gelieerde Oost-Europese lan-

den.

Peer Jansen kwam daardoor op het idee dat een soort radiostation
als Radio Luxembourg gecombineerd kon worden met een drij-
vend zendschip, dat een totaal nieuwe soort van radio aan de
Denen zou kunnen bieden. Wat hij echter niet wist was hoe hij het
een en ander diende te realiseren. Allereerst stond de wet in Dene-
marken de vorm van privaat gerunde radio niet toe, maar hoe zat
het eigenlijk met de internationale regelingen? Peer had een neef,
Boerge Agerskow, die rechten studeerde aan de universiteit van
Kopenhagen. Boerge: “ Peer was een grote avonturier en was zeer
goed om inspiratie bij anderen over te brengen. Terwijl ik aan het
einde van mijn studieperiode was heb ik veel onderzoek gedaan
over het onderwerp ‘radioconventies’. Ik ging als het ware uitzoe-
ken of de plannen van Peer haalbaar waren. Niemand had eerder
aan de mogelijkheden gedacht dat een radiostation voor onze kust
vanaf een zendschip realiseerbaar zou kunnen zijn, zonder dat men
van overheidswege daarvoor toestemming moest hebben.”

Ten tweede, hoe diende een en ander technisch gerealiseerd wor-
den? Peer had ook een zwager die een enthousiasteling was als het
ging om radio. Hij kende een soortgenoot, genaamd William Peter-
sen. Van huis uit was hij fietsenmaker maar hij was ook goed
onderlegd in het bouwen van radiozenders. William nam de uitda-
ging aan een FM zender en antenne te bouwen, die voor Radio
Mercur gebruikt kon worden. Ten derde was het idee te komen tot
een radiostation zeer geldrovend en dus diende er naar financiers
gezocht te worden. Peer Jansen werkte in het zilverwarenbedrijf
van zijn familie in Kopenhagen, waarbij deze onderneming werd
gerund door Ib Fogh. Peer heeft het idee op een bepaald moment
bij zijn baas neergelegd en spoedig besloot deze met Peer Jansen in
het Mercur project te starten en het financieel een goed injectie te
geven.

Het was ondertussen zomer 1957 en vanaf dat moment ging alles
redelijk snel om een spiksplinternieuw radiostation in de ether te
brengen. Een jaar later was het met Radio Mercur zo ver dat men
programma’s kon gaan opnemen in een onderkomen in een voor-
stadje van Kopenhagen. Inmiddels was er een aan het station geli-
eerde Big Band, een zendschip en een groot aantal enthousiaste
mensen, die werkten als technici, omroepers en bemanningsleden
op het schip en in de studio aan land.

Cheetah 1

Het Mercur huisorkest
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Hoe kon iemand erin slagen een nieuw radiostation op te
zetten in een land waar een monopoliepositie was voor de
staat? Denemarken had een traditionele samenleving in het
midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Jonge
mensen, daar werd van verwacht dat ze in de voetstappen
zouden treden van hun ouders en zouden gehoorzamen
aan de autoriteiten. Een nieuwe cultuur was echter in op-
gang, langzaam maar wel duidelijk. Als we het hebben
over de doorbraak in 1958 dienen we er wel aan toe te
voegen dat het pad al enkele jaren eerder geëffend was.

Een nieuwe muzieksoort, de
rock and roll, kwam naar
Denemarken via Engeland
en Amerika. Veel jonge
mensen kwamen af op de
nieuwe muziekfilms, zoals
‘Rock around the clock’ met
Bill Haley and the Comets,
die vanaf augustus 1967 in
bioscopen in Kopenhagen
werden vertoond. Tommy
Steele kwam naar Denemar-
ken voor optredens en
dansscholen introduceer-
den de nieuwe dansstijl.
Onder de oudere generatie waren er velen die zich ernstig
zorgen maakten om de toenmalige ontwikkelingen. Rock
and Roll muziek werd door hen gezien als gevaar voor de
moraal onder de jongere generatie, vooral als er in de
songs seksueel getinte boodschappen voorkwamen. Ook
de bewegingen op het toneel, denk alleen maar aan de
heupbewegingen van Elvis Presley, werden angstig door
de ouderen aanschouwd.

Een bekende danser uit die tijd beschreef het effect van de
nieuwe muziek in de krant het Aftenbladet (de avond-
krant) op 12 september 1956 als volgt: ‘Het zit in de muziek,
als het goed wordt uitgevoerd is het hypnotiserend en
verslavend te noemen. Het is als de primitieve drums van
de Indianen en de kannibalen. Het begint allemaal heel
monotoon. Na een poosje wordt het steeds opwindender.
Op het einde zijn ze allemaal in opperste staat van opwin-
ding.’ En de toenmalige programmadirecteur van de staats-
radio omschreef het als: “Als het om de rock and roll mu-

ziek gaat is het in mijn opinie niet de taak van de
nationale radio de kennis hierover te verspreiden.
Vooral als het ons duidelijk wordt dat het alleen
maar om massahysterie gaat.” Toch wilde de jonge
generatie, ondanks dat hun ouders en de autoritei-
ten anders wensten, de nieuwe muziek maar wat
graag verorberen. Ze luisterden naar Radio
Luxembourg via kleine transistorradio’s, waarbij de
ontvangst van het station hoofdzakelijk slecht was
te noemen gezien de lange afstand dat het signaal
moest overbruggen.

Radio Mercur had succes met een concept waarbij
gekozen werd voor een mix van de nieuwe popu-
laire muziek gedraaid vanaf platen en uitzendingen
waarin nieuwe Deense bands live in de studio kon-
den optreden en waarvan de opnamen vervolgens
op een later tijdstip via het zendschip op het nieuwe
radiostation werden uitgezonden. De mensen ach-
ter Radio Mercur hadden meer ambitieuze plannen.
Een onderkomen, waarin eerder de Argentijnse am-
bassade in Kopenhagen was gevestigd, werd inge-
richt met radiostudio’s voor de opnamen van pro-
gramma’s als wel het maken van de commercials.
Een jazzorkest, bestaande uit 16 personen, werd
ingehuurd als Radio Mercur Big Band. De orkest-
leider, Ib Glindemann over de eerste contacten des-
tijds: ‘Ik werd opgepikt op een nepadres op het
eiland Amager, dat dicht bij het centrum van Ko-
penhagen was. Een vertegenwoordiger namens de
organisatie nam me in zijn auto en vertelde me dat
ik zou gaan meedoen in een onderneming die totaal
legaal zou zijn. Maar wel werd me aangeraden er
met niemand over te praten, omdat alles nog heel
geheim was. Hij was een aardige persoon en bo-
vendien wilde ik wel werk erbij voor mijn orkest.
We reden vervolgens naar de grote villa in Gent-
ofte en daar werden me de kamers getoond waar
alles diende te gebeuren. Het zag er prachtig uit, het
leek wel een Engels landhuis. Ik werd er verwel-
komd door Arne Paaby, de artistieke leider van het
station. Hij legde uit dat er een commercieel radio-
station in oprichting was, wat in die tijd iets zeer
bijzonders was. Tot opdat moment was er alleen
maar de nationale stoomradio, dus het nieuws was
ongelofelijk te noemen.

De tonen van de
Mercur jingle

Uit het verhaal werd
me duidelijk dat ze ze-
ker wisten waarmee ze
bezig waren. Maar ze
hadden ook muziek
nodig. In die tijd was
ik redelijk populair
met een zeer bekend
orkest. Ze wilden het
orkest inhuren, waar-
bij ons een goed sala-
ris werd geboden.” En

boordstudio
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was de redding voor de pionier on-
der de commerciële zeezenders uit het
ijskoude water tijdens winterse stor-
men. Binnen een half jaar veranderde
de situatie totaal. Radio Mercur was
zelfs in staat de lening aan Alex Brask
Thomsen (foto) van de Finansbanken
in augustus 1959 totaal terug te beta-
len. Vanaf dat moment werd het al-
leen maar voorspoediger met Radio
Mercur totdat de Deense regering in
juni 1962 een wet introduceerde in
het parlement, waarbij het strafbaar
werd mee te werken aan het produ-
ceren van programma’s voor zee-
zenders als Radio Mercur. In werke-
lijkheid maakte de nieuwe wet het
destijds onmogelijk voor het station
om nog door te gaan met haar uit-
zendingen. Tegen het einde van juli
1962 sloot de leiding van Radio Mercur
de uitzendingen. Drie dagen van her-
nieuwde, maar vervolgens illegale uit-
zendingen in augustus, leidden tot
ingrijpen van de Deense politie, die
zowel het schip als de zender in be-
slag nam.

dus werden Ib Glindeman en zijn orkestleden ingehuurd als de Radio
Mercur Big Band. In de villa werd de eetkamer omgebouwd tot concert-
ruimte. Opnamen van dansprogramma’s begonnen al spoedig daarna,
zodat men genoeg voorraad zou hebben als eenmaal de programma’s
van Radio Mercur een aanvang zouden nemen. Het was dezelfde
Glindemann die ook de jingle componeerde voor Mercur waarin je,
ondersteund door drie trompetten, in het Deens hoort: ‘U luistert naar
Radio Mercur’

De voorbereidingen aan land liepen voorspoedig maar op zee waren
deze zeker niet probleemloos te noemen. In juli werd de komst van Radio
Mercur een week voor de geplande startdatum officieel bekend gemaakt.
Door technische problemen op het zendschip diende de start te worden
verplaatst. Het zendschip, genaamd Cheeta, verkeerde in zeer slecht
weer in de Oeresund, het water tussen Denemarken en Zweden. Uitein-
delijk klonk op zaterdag 2 augustus 1958 om zes uur in de middag de
voornoemde jingle voor de allereerste keer vanaf het zendschip van
Radio Mercur. Helaas bereikte het signaal niet het verwachte aantal radio-
ontvangers in de Deense hoofdstad, ondanks dat het geplande bereik dit
wel had aangegeven. Technische problemen met de zender aan boord
leidden ertoe dat slechts met een derde van het volle vermogen gewerkt
kon worden. Bovendien was er een zo sterke storm waardoor de an-
tenne niet gericht was op het land maar richting lucht en zee.

Radio Mercur had echter spoedig daarna wel het gewenste succes. Luis-
teraars maakten met spoed een bezoek aan winkels om de speciale ‘Mercur
ontvangstantenne’ aan te schaffen. De bedrijven die zendtijd hadden
gekocht bij Radio Mercur waren er niet van overtuigd dat het aantal
luisteraars, dat werd voorspeld door de organisatie, werd bereikt. Hier-
door wensten ze ook niet het volle pond voor de zendtijd te betalen. De
zo ontstane situatie liep op een ramp uit voor het radiostation, hoewel het
aan de andere kant wel weer enorm veel publiciteit opleverde. Werkne-
mers hadden een moeilijke tijd om hun salaris te ontvangen. Technicus
Birger Svan: “We moesten op het kantoor komen waar ons werd ge-
vraagd hoeveel we die maand nodig hadden om rond te komen. We
kregen ons salaris niet volledig uitbetaald. Zij die kinderen hadden gin-
gen in ieder geval voor en wij vrijgezellen kregen het minimale. Later
werd alsnog het achterstallige salaris betaald. Maar gedurende een tijd
was het toch de vraag wat voor bedrag we elke maand zouden krijgen.”

In de winter van 1958-1959 was Radio Mercur bijna aan het einde geko-
men vanwege de slechte financiële toestand. Het had niet langer een
contract met de internationale federatie van platenmaatschappijen en de
Big Band stopte met opnamen omdat de salarissen slecht werden uitbe-
taald. Een lening, verstrekt door een kleine bank genaamd Finansbanken,

spotprent
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Manx Giant from the Wonderful Isle of Man
The story of Radio Caroline North, 1964-1968

auteur: Andy Wint
uitgever: Chesterfield Publications

ISBN 978-0-9560139-0-3
jaar van publicatie: 2008

116 pagina’s rijk geïllustreerd

De geschiede-
nis van de
commerciële
z e e z e n d e r s
voor de Britse
kust begon in
maart 1964 met
de alle eerste
uitzendingen
van de inmid-
dels wereld-
wijd bekende
Radio Caro-
line, in mei van
dat jaar ge-
volgd door die van Radio Atlanta. Twee radiostations,
twee ondernemingen en een haven – het Ierse Greenore
– waar beide schepen werden omgebouwd tot drij-
vend radioschip. Eén van de redenen om een radio-
station vanaf zee te starten was het feit dat de BBC, de
publieke omroep in Groot-Brittannië, strikt geregu-
leerd was en onderhevig aan de zogenaamde needle
time. Men mocht dus beperkt muziek vanaf grammo-
foonplaten laten horen en de rest diende live vanuit de
studio te komen. Dit betekende dat er geen materiaal in
de programma’s aan bod kwam van de kleinere platen-
maatschappijen en dat vele nieuwe artiesten de kans
niet kregen zich binnen de industrie te ontplooien. Een
aantal groepen ondernemers in Scandinavië en Ne-
derland waren met hun eigen radiostations vanaf zee
Caroline en Atlanta al voorgegaan met ook bij hen het
doel de monopoliepositie van de publieke omroepen
te doorbreken.

En dus kozen zowel Ronan O’Rahilly van Radio Caroline
als Alan Crawford van Radio Atlanta ervoor een eigen
zendschip te laten inrichten in Greenore, dat op dat
moment in het bezit was van de vader van Ronan
O’Rahilly. Er is dus geen vraag nodig om er achter te
komen welk radioschip het eerste de haven verliet om
haar uitzendingen te beginnen. Enkele weken nadat
Radio Caroline in de ether was gekomen volgde Radio
Atlanta en waren beide station topnieuws in de kran-
ten. Na enkele weken in de ether te zijn, zagen beide
partijen dat de commerciële interesse van potentiële
adverteerders bijna nihil was. Besprekingen tussen beide
partijen leidden tot een fusie van beide organisaties en
twee radiostations, die beiden de naam Radio Caroline
zouden gaan gebruiken. De MV Mi Amigo, het voor-

Andere mensen vonden het idee achter Mercur goed
en wilden het op hun eigen manier gaan doen. Het idee
van Radio Mercur was vervolgens het voorbeeld voor
een complete vloot aan radioschepen in internationale
wateren rond Zweden, Nederland, België en Engeland.
Vanaf 14 december 1958 was het de jonge Zweed Nils
Eric Svensson en zijn  onderneming Skaanes Radio
Mercur die begon uit te zenden gericht op het zuidwes-
ten van Zweden als Skaanes Radio Mercur. Dit gebeurde
in de uren dat er geen programma’s in het Deens wa-
ren. Op een later tijdstip nam Radio Mercur een tweede
zendschip in gebruik waardoor het eerste de gehele
dag gebruikt kon worden voor de Zweedstalige uitzen-
dingen. Britt Wadner nam Skanes Radio Mercur in 1961
over en veranderde de naam in Radio Syd. Dit was
mogelijk geworden nadat ze het zendschip Cheeta ook
had gekocht van de Mercur organisatie.

In april 1960 ging het Nederlandse station VRON van
start met uitzendingen gericht op België en Nederland.
Dit gebeurde vanaf een schip voor de kust van Neder-
land. Niet veel later werd het bekend als Radio Veronica.
De lieden achter dit station werden ook geïnspireerd
door Radio Mercur. Ze kregen ook technische onder-
steuning vanuit Denemarken hoe het een en ander
diende te worden opgezet. In maart 1961 ging ook
Radio Nord van start met uitzendingen gericht op Stock-
holm en omgeving in Zweden. Dit station was voorna-
melijk geïnspireerd door Amerikaanse radioprogram-
ma’s maar er was tevens contact tussen de eigenaren
van dit station en die van Skaanes Radio Mercur.

Denemarken heeft nog
een andere zeezender ge-
had, DCR ofwel Danmarks
Commercielle Radio. Het
werd opgericht door per-
sonen die uit Radio Mercur
waren gestapt. De uitzen-
dingen van DCR begon-
nen op 15 september
1961. De stations becon-
curreerden elkaar en de
staatsradio maar al spoe-
dig kwam men erachter
dat het beter was te fuse-
ren tot een Radio Mercur.

Denemarken was echt te klein voor meer dan een com-
mercieel radiostation gebaseerd om het dure zeezender-
concept. Vooral Engeland heeft vele zeezenders voor
haar kust gehad, te beginnen met CNBC in 1960/1961
en vanaf 1964 Radio Caroline en anderen. Dus, hoewel
Radio Mercur niet langer dan vier jaren in de ether was,
is haar idee van radio vanaf zee nog zeer lang in stand
gebleven.

Links naar Radio Mercur:
In het Deens: www.radio-mercur.dk
In het Engels: http://www.icce.rug.nl/
% 7 E s o u n d s c a p e s / D A T A B A S E S / R P 2 /
Scandinavian_offshore_radio.shtml

HENRIK NOERGAARD
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geslaagd, met medewerking van vele betrokkenen,
een zeer mooi geïllustreerd boek op de markt te bren-
gen. Het is niet alleen het verhaal van een radiostation
dat miljoenen luisteraars vele jaren prachtige program-
ma’s bracht en leerde proeven aan vele nieuwe arties-
ten maar het geeft tevens een inzicht met foto’s en
ander illustratiemateriaal, waarvan een deel nooit eer-
der werd gepubliceerd.

Er zijn echter twee fouten in het boek, die ik dien te
noemen. Op pagina 35 staat een foto van een kapitein
van de Fredericia, waarbij de naam ‘Beaker’ wordt
genomen. Echter de naam die bij de foto behoort, is
die van Bill Bunninga, de latere kapitein van de Galaxy.
Hij werd via de firma Wijsmuller uit Baarn ingehuurd.
Misschien dat dit bij een herdruk van het boek kan
worden veranderd. Een andere historische fout, die
bij herhaling in publicaties verschijnt, is het gegeven
dat er wordt gemeld dat Ronan O’Rahilly manager was
van Georgie Fame. Natuurlijk heeft Ronan dit altijd
weer beweerd, net als de opmerking dat hij eigenaar
van de Jazz Club The Scene was. Intensief onderzoek
heeft me jaren geleden al geleid naar de echte manager
van Georgie Fame, Rick Gunell. Het boek kost 15 Pond
en meer informatie kan worden gevonden op:
www.manxgiant.com/buy.html

HANS KNOT

Theorie und Praxis der Kurzwellenausbreitung
Leichtverständlich dank moderner Software

door: Dipl. Ing. Gerd Klawitter
ISBN 978-3-88180-672-5

160 pagina’s, rijk geïllustreerd
Siebel Verlag/VTH GmbH Baden Baden

Als je je met radio-
ontvangst of, zoals ik
ook met zenden, be-
zighoudt dien je reke-
ning te houden met de
propagatie van de ra-
diogolven. Je staat er
versteld van als je,
zelfs nu in het diepte-
punt van de
zonnecyclus, zoals ik
uit een onrustige
band, met bijna geen
stations, in de vroege
ochtend zo maar een
55/59 verbinding
kunt maken vanuit
Nederland met iemand op het verre Hawaii.

Gerd Klawitter heeft hierover een prachtig en leerzaam
boekje geschreven, dat vergezeld gaat van een CD-
Rom, waarop verschillende programma’s, grotendeels
Freeware, voorkomen om de voortplanting van de
radiogolven te berekenen. Deze programma’s zijn in
het boekwerkje besproken.

Een greep uit de inhoud:

malige schip van Radio Atlanta, werd Radio Caroline
South, terwijl de MV Fredericia als Caroline North zou
worden verankerd bij het eiland Man. Op 2 juli 1964
werd de fusie officieel aan de pers in Londen bekend
gemaakt.

In mijn radioarchief komt een urenlange opname voor,
waarin presentator Tom Lodge, geassisteerd door de
kapitein van de Fredericia, Abraham Langeveld, verslag
doet van de lange reis die het zendschip vanaf de oost-
kust naar de noordwest kust van Engeland maakte. Een
prachtig programma waarin de luisteraars regelmatig
werden geïnformeerd over de positie van het zendschip
en de voortgang van de reis. Daarbij de vele plaatsen
noemend waar men voorbij kwam, waaronder plaatsen
aan de kustlijn van de graafschappen Kent, Sussex,
Hampshire, Devon en langs de kust van Wales. Nog
steeds komt deze opname regelmatig uit mijn archief om
te beluisteren. Het is – in mijn oren -
de start van een prachtige periode: twee keer Radio
Caroline, North en South, waarbij de bewoners van
Noord Nederland, waar ik ook woon, het geluk hadden
beide stations redelijk te kunnen ontvangen. Daarbij
had Radio Caroline North toch een flink aantal stappen
voorsprong als het ging om de presentatie en vooral de
muziekkeuze. Er werd ondermeer veel regionaal ge-
richte muziek gedraaid die je op andere stations niet
hoorde.

Dit jaar is er op het Eiland Man een prachtige tentoon-
stelling over de rol die Radio Caroline North speelde.
Eind september vond er tevens een conventie plaats,
waarbij vele voormalige Carolinedeejays en andere
medewerkers gedurende een weekend lang herinne-
ringen ophaalden en eer betoonden aan dat prachtige
radiostation Caroline North dat in de periode van begin
juli 1964 tot en met begin maart 1968 in de Ierse Zee
actief in radio was. Dit alles samen was voor Andy Wint
de reden dit prachtige boek te publiceren. Hij is er in

kapitein Bunninga



noten in Nederland op te zoeken om vervolgens gezamenlijk naar
de Pier van Scheveningen te gaan om daar, onder het oog van de
samenstellers en auteurs, een fantastische polonaise uit te voeren,
begeleid door alle muzieksoorten die er ondermeer in het boek
worden besproken.

Iedere muziekliefhebber van middelbare leeftijd weet zich vaak te
herinneren waar ze dat ene concert voor het eerst hebben be-
leefd, waar ze dat toen nieuwe groepje voor het eerst hebben
ontdekt, en ook welke muziekzaal of club men het liefste bezocht
en tevens waar men zoal de ouderwetse platenzaken aandeed. En
de zo verworven kennis van de muziek wordt door deze zelfde
groep leeftijdsgenoten maar o zo graag met elkaar gedeeld. De
muzikale polonaise kan op diverse manieren worden beschreven
en het enthousiast delen van de muziekherinneringen in de breedste
vorm van de betekenis zou een terechte toevoeging kunnen zijn.

Onder leiding van het drietal Gout, Markwijk en Zevenbergen, is
er intensief gewerkt aan een prachtig document waarin een 50-tal
hoofdstukken de muzieksoorten en hun uitvoerenden op een
prachtige manier worden beschreven.  En dan dient niet meteen
te worden gedacht aan de vele bekende en de illustere pop-
groepen die vanuit Den Haag en Scheveningen ons land en daar-
buiten veroverden. Nee, het boek ‘En dan nu een polonaise’
beschrijft allereerst de beleving van de klassieke muziek, met daarbij
de toenmalige nieuwe invloeden die in Den Haag ondermeer door
het Residentie Orkest via gastdirigent en componist Pierre Boulet
ten gehore werden gebracht. Maar ook andere Haagsche klas-
sieke beleving komt uitgebreid aan bod, wat mij nog eens duide-
lijk maakte dat de 50 plusser het goede geluk heeft gehad van een
volwaardige muzikale onderbouwing tijdens de scholing tot vol-
wassene. Klassiek was vaste koek in de klas en eens per jaar werd
je, al dan niet met tegenzin, meegesleept naar een klassieke uit-
voering en mocht je op het einde van het schooljaar je favoriete
single, vaak een popplaat, voor de klas ten gehore brengen.
Maar juist die klassieke muziek was de basis voor vele leeftijds-
genoten het in de muziek te gaan zoeken.

Het moet een enorme klus zijn geweest dit meesterwerk ‘En dan
nu de polonaise’ te redigeren. En dan hebben we het niet over
een productietijd van een  jaar maar zeker meer. De taak van de
samenstellers was een zeer gedegen naslagwerk op de markt te
brengen, waarin alle takken van de muziek in de breedste bele-
ving in Den Haag en Scheveningen worden onderworpen aan
een zodanige belichting dat een breed publiek er voluit van kan
genieten. Het zo verkregen document is niet een boek geworden
dat je zo maar even uitleest in een paar avonden, het is een
gedegen naslagwerk geworden dat je per hoofdstuk tot je neemt
en dan weglegt. Dit ter voorkoming dat er te veel aan informatie
moet worden verwerkt en daardoor snel vergeten zal worden.
De taak van een recensent is in het kort een boek op een zo snel
mogelijke wijze te beschrijven. Een totaal onmogelijke zaak op
korte termijn te komen tot een totaal recensie van het boek en
daarom heb ik gekozen tot het uitlichten van slechts enkele topics
uit: ‘En dan nu de polonaise’.

Vaak worden de vele indorockgroepen, later gevolgd door pop-
groepen uit de regio Den Haag, geroemd voor hun doorzettings-
vermogen en de mooie doorbraak die ze nationaal en voor som-
migen ook internationaal maakten in de jaren zestig en zeventig
van de vorige eeuw. Wat veel minder bekend is dat in de jaren
twintig er al enorm veel aandacht voor de jazzmuziek in het
Haagsche was. Deze Indo jazz werd vooral in eerste instantie

Voorwaarden voor de voortplanting van ra-
diogolven - Regelmatige veranderingen in
de Ionosfeer – Planning van radioverbin-
dingen via de ionosfeer – Zelf je prognoses
maken – De diverse Freewareprogramma’s –
Werken via de z.g. Grey-zone.

Voor DX-ers onder ons een absoluut onmis-
baar boekje dat wordt uitgegeven door VTH
Fachbuchservice, 76526 Baden-Baden in
Duitsland. De prijs is: euro 23,50. ISBN 978-
3-88180-672-5 en bestelnummer 413 0062.
www.vth.de
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EN DAN NU DE POLONAISE. MUZIEK
IN DEN HAAG EN SCHEVENINGEN

redactie: Gout, Cor; Markwijk, John
van en Zevenbergen, Harry

uitgever: Trespassers W, Den Haag
jaar: 2008

564 pagina’s, hard gebonden
illustraties: rijkelijk in kleur en zwart

wit
ISBN: 978-90-76808-06-2

www.trespassersw.nl

Een zwaar boekwerk van 564 pagina’s viel
als een bom bij de post. Jee, hoe zwaar moet
de postbode het wel niet hebben gehad om
het te bezorgen. Als hij  van de inhoud ken-
nis had genomen had deze waarschijnlijk zijn
fiets aan de kant gezet, een rustige plek op-
gezocht en de postbezorging voor de rest
van de route voor die dag maar gelaten. De
titel van het boek: ‘En dan nu de polonaise,
muziek in Den Haag en Scheveningen’ is ook
nog eens veeldragend, want degene die dit
boek in bezit heeft dient acuut de soortge-
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en ziel werden erin gestoken. Nu is Huub Koch ontwer-
per en het interesseert hem bijna vier decennia later
vooral hoe het idee dat achter Shocking Blue zat, het
ware concept van het succes was.

Een ander hoofdstuk dat me trok bevatte de beschrij-
vingen van tal van platenzaken, die het Haagsche in de
loop de decennia rijk is geweest. Hierbij worden niet
alleen de kopers maar ook de verkopers aan het woord
gelaten. Platenzaken waren er veel in Den Haag en ook
Scheveningen zat er niet zonder. Platenverkoop vond
ook elders plaats, ondermeer in warenhuizen als Gale-
ries Modern en Vroom en Dreesmann en daarnaast de
witgoedwinkels, die een speciale platenhoek hadden
tot het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw.
Skip Voogd is een van de personen die zijn herinnering
aan het platen kopen mocht beschrijven. Opmerkelijk
is het verhaal dat in de tijd van armoede, direct na de
Tweede Wereldoorlog, Skip al bezoeker en koper was,
van voornamelijk Jazz muziek. Uiteraard hebben we
het over de tijd van de 78 toerenplaat, waarbij een
tekort ontstond aan ‘schellak’ het materiaal dat werd
gebruikt voor het aanmaken van de 78 toerenplaat. De
oplossing was o zo simpel. Twee grijsgedraaide platen
inleveren bij de platenwinkel en een kleine bijbetaling
leverde een nieuwe recente release op en de ingele-
verde platen werden gerecycled.

Zomaar een paar van de hoofdstukken en anekdotes
die in: ‘En dan nu de polonaise. Muziek in Den Haag en
Scheveningen’ staan. Bovendien dient vermeld te wor-
den dat het boek zeer rijkelijk is geïllustreerd met voor
95% aan materiaal dat ik in eerdere publicaties niet
eerder tegenkwam. Zoals u ziet een waardige schat aan
informatie en ik raad u dan ook aan deze polonaise vol
glorie te gaan beleven door het boek snel bij uw boek-
handel te bestellen.

HANS KNOT

Op de pagina’s van Martin van der Ven zijn de prach-
tige foto’s te zien die tijdens de radiodag door verschil-
lende personen zijn geschoten. Een mooie herinnering
aan een prachtige dag: www.offshore-radio.de

Verder is er op deze site een prachtige serie dia’s ge-
plaatst die in de begin jaren zeventig door Hans ten
Hooge zijn gemaakt over het leven aan boord van de
MEBO II.

Een andere interessante site die we onder de aandacht
willen brengen is er een vol nostalgie rond de radio als
apparaat: www.RadioVerleden.nl

Kijk eens naar een mooie fotoserie van Merlin in de
jaren negentig van de vorige eeuw:
w w w . f r e e r a d i o . d e / d r t i m / g a l l e r y /
thumbnails.php?album=36

De jongens van Offshore Echoes hebben weer nieuwe
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gespeeld in schoolorkesten en studentenorkesten, die
naar voorbeeld van de Engelse jazz hun kunsten ver-
toonden in cafés en restaurants en op schoolfeesten.
Gelijk aan de beleving van een deel van onze ouders
vroeger van de beatmuziek was er in de jaren twintig
ook al sprake van dat de ouders het muzikale werk van
hun kinderen nauwelijks waardeerden. Gelukkig krijgt
de vroege beleving van de jazz in dit boek uitgebreide
en goed gedocumenteerde aandacht, waarbij vooral
het fuiven en feesten met eigen jazzbands van de In-
diërs, die toen al deels naar Nederland waren gekomen,
naar voren komt. De Indiërs komen later in het boek in
een aantal hoofdstukken terug waarin ondermeer de
opkomst van de Indo rock tegen het eind van de jaren
vijftig wordt beschreven.

Een ander hoofdstuk dat mijn aandacht trok, is ge-
schreven door Huub Koch, die op de leeftijd van der-
tien jaar destijds in de eind jaren zestig – na voorbeeld
van vele andere fanclubs – zijn liefde ging uiten voor
Shocking Blue. In de snelle tijd van internet is het run-
nen van een fansite een veel minder kostbare gelegen-
heid dan destijds, toen nieuwtjes, wetenswaardigheden
en andere zaken, via een gedrukt blaadje dienden te
worden verspreid. Een aandoenlijk verhaal waarin hij
vertelt hoe hij destijds, ondersteund door zijn ouders
zijn eigen fanclub had. Zijn moeder hield de uitgebreide
ledenadministratie bij. Een klus die gigantisch uit de
hand liep met snel een bestand van 1500 leden. Maar
ook de beschrijving hoe hij de familieleden en leden
van de Shocking Blue benaderde, de platen-
maatschappij die wel ten dienste wilde zijn bij het sa-
menstellen van ‘Pink’, zoals het fanclubblad heette. Hart
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STICHTING   RADIO   EXAMENS
Secretariaat :
Veenakkers 8 b,
9511 RC  Gieterveen.
Telefoon : 0599 850996.
E-post : examensecretaris@gmail.com
Inschrijving KvK : 32140649

Amateurexamens
Per 1 augustus j.l. is de nieuwe Examenregeling
Frequentiegebruik 2008 van kracht. De zendexamens
worden nu niet meer centraal gehouden door het Agent-
schap Telecom. In plaats daarvan kan elke door het
Agentschap goedgekeurde organisatie de zendexamens
nu afnemen. In de praktijk zullen dit vooral de organen
zijn die ook de opleidingen verzorgen. De nieuwe re-
geling is als PDF-document te downloaden op :
w w w . a g e n t s c h a p - t e l e c o m . n l / D o c u m e n t s /
Examenregeling%202008.pdf

Examenstichting van VERON en VRZA
De VRZA en VERON hebben samen de Stichting Radio
Examens opgericht, die inmiddels door het Agentschap
officieel is erkend als examinerende instelling. Deze Stich-
ting is de rechtspersoon die zorgt voor de logistieke
afhandeling, zoals de verwerking van de aanmelding
van de kandidaten, het huren van zaalruimte, het daad-
werkelijk afnemen van de examens, surveillance, het
nakijken van de examens en het mededelen van de
uitslag, na goedkeuring van het Agentschap Telecom.
Tevens levert de Stichting een of meer afgevaardigden
aan de Examenwerkgroep die belast is met het “ voe-
den” van de database van het Agentschap, waaruit de
examenvragen worden betrokken. Het Agentschap blijft
namelijk wel verantwoordelijk voor de examenvragen.

Meer examens mogelijk dan vroeger
De nieuwe regeling maakt het mogelijk, op meerdere
plaatsen en tijdstippen dan voorheen, zendexamens te
houden. Te denken valt aan examens, die worden ge-
organiseerd in samenwerking met lokale afdelingen, en
aan een herkansing binnen afzienbare tijd na een exa-
men. Ook wordt het in principe mogelijk bij grote eve-
nementen examens te houden.

Aanmelden voor een examen doet u op:
www.radio-examen.nl/aanmelden.html
of op de websites van VERON en VRZA. Ook is het
mogelijk aan te melden via het E-mailadres :
examensecretaris@gmail.com
dan wel via bovenstaand postadres.

Voor meer informatie :
secr@vrza.nl
pa0aby@veron.nl

aanvullingen op hun site gezet met voorbeelden  in
muziek van gebruikte tunes op de zeezenders:
www.offshoreechos.com

Sinds enige tijd is een oud
satellietstation nu via het inter-
net actief. European Klassik
Rock kan gevonden worden onder www.ekr.net

HANS KNOT EN MARTIN VAN DER VEN
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-ADVERTENTIE-

ONLANGS 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-opnames)

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

Prijs per stuk:  euro 14,-

Overmaken op girorekening 4065700 t.n.v.
Stichting Media Communicatie te Amsterdam,

e-mail: verkoop@mediacommunicatie.nl



Van de meeste artiesten zijn ook DVD’s verschenen met
hun clips of optredens. Zoekt u wat op dit gebied, mail
ons dan even.
Boudewijn de Groot alle titels leverbaar. Best of euro
10,--
Fortunes
France Gall
Johnny Hallyday
Herman’s Hermits: all the hits+ more euro 10,--
Johnny Hoes: ach was ik maar ( dubbel cd) euro 15,-
- Het beste van J. Hoes, delen 1 en 2 voor euro 10,-- per
stuk
Honeycombs: Have I the right? Best of euro 10,--
Tom Jones: Green green grass of home euro 10,-- Alle
andere titels leverbaar + dvd’s
Kinks
Krezip: best of euro 17,--
Trini Lopez: Very best of euro 10,--
Peter & Gordon: Ultimate collection euro 10,--
Gene Pitney: best of euro 10,-- Vele andere titels le-
verbaar
Manfred Mann best of euro 10,-- Vele andere titels
leverbaar
Imca Marina: hollands glorie euro 8,-- Viva Espana
euro 8,--
Moody Blues: alle cd’s nog leverbaar; idem alle DVD’s
New Seekers: collection euro 8,-- The singles euro
10,-- Live at the Royal Albert Hall ( DVD) euro16,--
Roy Orbison: Collection euro 10,-- Nog vele andere
titels leverbaar
Elvis Presley: Very best euro 15,-- Vele titels en dvd’s
leverbaar
Pretty Things Get the picture euro 10,-- Emotions
euro 10,-- Parachute euro10,-- Freeway Madness euro
10,--Greatest hits euro10,--
P J Proby: Very best euro 10,--
Freddie Quin: Die Gitarre und das Meer ( dubbel cd)
euro 20,--
Jim Reeves: Collections euro 10,-- Nog diverse an-
dere cd’s leverbaar
Cliff Richard: the whole story euro 18,-- 40 golden
greats euro 18,-- Nog diverse cd’s en dvd’s leverbaar
Lucille Star ( French song) best of euro 16,--
Rolling Stones: Aftermath euro 16,-- Alle andere titels
leverbaar alsmede dvd’s
The Shadows: Essential collection euro 10,-- Alle an-
dere titels leverbaar alsmede dvd’s
Sandie Shaw: collection euro 8,-- Reviewing the
situation euro 10,-- Vele andere titels leverbaar

CD’s en DVD’s tegen heel scherpe prijzen. Houdt u er
rekening mee dat sommige cd’s en dvd’s geïmporteerd
moeten worden, dus de levertijd is wat langer. Alle
prijzen zijn incl. verzendkosten en btw. VAN DE MEESTE
ARTIESTEN ZIJN OOK DVD’S VERKRIJGBAAR!!!!!!!!!!

Abba: Definitive collection (2 cd’s) euro 20,-- 18 hits
euro 10,-- the visitors euro 10,-- Arrival euro 10,-- (meer
titels zijn leverbaar)
Adamo Het beste van euro 10,-- (meer titels zijn lever-
baar)
Willy /Willeke Alberti: Allermooiste van Willy euro
15,-- Portret van Willy euro 10,--Willeke haar liedjes
euro10,--DVD Samen zijn (met Willy Alberti) euro 10,--
Meer titels leverbaar
Herb Alpert & the tjuana Brass: definitive hits euro16,-
The very best of euro 10,-- Meer titels leverbaar
Animals The story of euro 15,-- The singles euro 16,-
- Meer titels leverbaar
Beatles: alle titels leverbaar. CD’s kosten euro 19,--
Cilla Black
Freddy Breck: grootste hits euro 10,--
Byrds Sweetheart of the rodeo euro 10,-- Turn turn
turn euro 10,--Ballad of easy rider euro 10,-- Notorious
euro 10,-- Meer titels leverbaar
Dave Berry The singles euro 10,--
Cocktail trio Hollands Glorie euro8,-- meer titels lever-
baar
Chubby Checker hits euro8,--
Petula Clark essential euro 10,-- Live at Royal Albert
Hall euro 20,-- Pye years euro 15,-- Petula Clark box
euro24,--Cést ma chanson euro10,--
Dido: Life for rent euro10,-- No Angel euro10,--
Drafi Deutscher Best of ( dubbel cd) euro 15,--Essential
euro 10,--
Duffy: Rockferry euro 16,--
Donovan best of euro 14,-- 17 tracks Atlantis euro 10,-
Bob Dylan alle titels zijn leverbaar
Enya: and winter Came euro 18,-- Watermark euro
18,-- Amarantine euro 18,50 en nog meer titels ver-
krijgbaar
Everly Brothers Gold collection euro 10,--  Veel titels
nog leverbaar
Freddie and the Dreamers best of euro 10,-- A + B
sides euro 10,-- Meer titels nog leverbaar
Drifters Greatest hits euro 10,-- meer titels nog lever-
baar
Marianne Faithfull: live at the bbc euro 10,-- Best of
euro 10,-- Voorts nog dvd’s leverbaar
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Tien jaar Top 2000: 10 cd’s voor euro 39,--
Searchers best of euro 10,-- Very best of euro 16,--
Seekers: A en B sides euro 10,-- Best of euro 10,--
Sonny and Cher Best of euro 10,-- The singles euro
16,--
Supremes: Silver collection euro 10,-- Unrealeased
tracks euro16,-- I hear a symphony euro 8,-- Nog
diverse andere titels leverbaar
Ronnie Tober: het beste van euro 8,-- Zelfportret euro
16,--
Yardbirds Very best of euro 10,--
The Who: Live at the isle of Wight euro 20,-- Live at
Leeds euro 10,-- Alle andere titels leverbaar

Deze keer hebben wij  het een en ander in
de uitverkoop:
Boek: Voice of Peace over Abie Nathan met zijn vredes-
zender euro 15,--;
Boek: Dit was Veronica van Auke Kok (nog 1 exem-
plaar) euro 16,50
CD: Zeezender jingles ( nog 7 exemplaren over) euro
6,--
CD: Peter Koelewijn: Het beste in mij is niet goed
genoeg ( met o.a, KL 204, Robbie, Je wordt ouder papa
(nog 3 exemplaren) euro 6,--
CD Bellemay Brothers and Friends euro 6,--
CD Kingston Trio ( met o.a. Tom Dooly, The lion sleeps
to-night) euro 6,--
CD: 3540 zeezenderfoto’s op 1 CD euro 10,--
CD: Veronica commercials euro 5,25
CD: “Waar heb dat nou voor nodig?”met Barend
Servet, Dekzeil & Van Oekel euro 10,--
CD ”Voor en na” Sjef van Oekels greatest hits euro
10,--
CD: “Waar moet dat heen?” met o.a. Van Oekel en
Barend Servet euro 11,--
CD: Van Oekel at Paradiso euro 11,--
CD: Titania The fairy Queen (new age muziek van
Mike Rowland) euro 10,--
Stonehenge cd euro 6,--
Mi Amigo boek deel 4 euro 7,50. Idem deel 5 de veel
te snelle herstart vanaf de Magdalena euro 7,50
Boek: Red Sands Rendez vous euro 7,50
CD: Springwater ( bekend van I will return) euro 11,-
- Veel gedraaid op RNI
5 cd box 100 Franse klassiekers euro 27,50
DVD box Frost (seizoen 4) geheel nieuw in doos
euro 15,-- ( slechts 1 exemplaar aanwezig) alsmede sei-

zoen 5 voor euro 15,-- ( slechts 1 exemplaar aanwezig)
DVD box Testament van de seventies: 5 dvd’s over
de jaren 70 alsmede 10 cd’s        euro 90,--
DVD box Hoepla van Wim T.Schippers (1 exemplaar
aanwezig) met de legendarische Phil Bloom) euro15,--
DVD Sonja Barend 30 jaar tv in 10 uur op dvd’s
euro 29,--
DVD: Andre Rieu in Australie (net uit) euro 18,--

Radiodag in 2009 op zaterdag 14 november a.s. Gasten
die door ons zijn uitgenodigd zijn de heren Meister &
Bollier, de eigenaren van de Mebo 2 van Radio Northsea.
De toegang bedraagt euro 12,50. Alle deelnemers moe-
ten
een soort badge met een touwtje om de nek hangen
waarop men de naam kan schrijven. Dit bevordert de
“meet and greet”.

Donateurs van Stg. Mediacommunicatie worden ver-
zocht hun donatie zo spoedig mogelijk over te maken,
in ieder geval voor 30 juni 2009. De donatie is gesteld
op 7 euro voor 2009. DEGENEN DIE UITERLIJK OP 30
JUNI 2009 HUN DONATIE HEBBEN OVERGEMAAKT
KRIJGEN GRATIS TOEGANG TOT DE RADIODAG.
DEGENEN DIE NA 30 JUNI 2009 HUN DONATIE HEB-
BEN OVERGEMAAKT BETALEN DE NORMALE
TOEGANGSPRIJS VAN euro 12,50.

Gelieve hiervan goede nota te nemen.

Donateurs die voor 25 januari 2009 hun donatie heb-
ben overgemaakt doen gratis mee aan onze verloting.
Wij verloten namelijk:
1) Testament van de seventies: 10 cd’s + 5 dvd’s
2) Een jaar abonnement op Freewave

Tenslotte: Webradio Paradijs: www.radioparadijs.eu

Donateur kunt u worden voor euro 5,-- per jaar. Als
donateur kunt u nl. prijzen in de wacht slepen, want
Paradijs gaat aan goede inzenders prijzen verloten!
NB: donateurs van Paradijs hebben geen gratis toe-
gang tot de radiodag.


