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Beste lezers,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tineke! Dat was nog eens een
herkenbaar. Tegenwoordig doet SBS  ook zoiets. Maar
dan andersom. Volgens mij begonnen tijdens de finale
van Sterren dansen op het ijs, was daar ineens het
aftellen naar HET hoogtepunt van de avond. Bij de
recente Uri Geller shows presteerde men het zelfs om
ELKE week met dit aftellen te beginnen. Even dacht ik
nog dat dit een aardig gebaar was van SBS in de rich-
ting van de kinderen die Sesamstraat niet meer kunnen
vinden op de TV, nadat er zoveel gesold is met de
aanvangstijden van dit programma. Zo zouden de aller-
kleinsten toch nog leren tellen. Maar daar was de aan-
vang van de Uri Geller shows eigenlijk weer net iets te
laat voor...

In deze bomvolle Freewave weer de bekende rubrie-
ken. Tom Mulder leverde zijn bijdrage over de combi-
natie radio en trams, treinen en schepen. Hans Knot en
Rob Olthof gaan beiden terug in de tijd in hun artikelen-
reeks met herinneringen. En wat er verder zoal aan
bod komt kunt u in de inhousopgave lezen.

Tenslotte kan ik het niet laten. U mag verder lezen, 10
tellen na nu: 10, 9 , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0...

Veel leesplezier!
Jan van Heeren



Robbie Dale geopereerd en herstellende
MA 17 NOV: Begin november kreeg ik een verontrus-
tend e-mailtje van Robbie Dale waarin hij me meldde de
laatste weken ernstige problemen te hebben met zijn
hart. De moeilijkheden begonnen tijdens zijn bezoek
aan Ierland in september, tijdens de reünie van Radio
Nova. Inmiddels is er uitgebreid onderzoek geweest in
diverse ziekenhuizen en is besloten tot operatie over te
gaan in het ziekenhuis op Tenerife. Vanuit zijn vakantie-
park in Lanzarote meldde zijn manager Tasmin Timmers
ons dat de operatie geslaagd is en Robbie rond deze tijd
weer thuis komt om verder te herstellen. Wij wensen
hem heel veel sterkte en hopen dat we hem volgend
jaar weer op de radiodag te kunnen ontvangen en dat
hij de Radio Awards weer mee kan uitreiken.

Eerst een aanvulling
DO 20 NOV: Het nummer ‘Sexmachine’ van James
Brown werd gebruikt voor een promo voor Lex Harding
op Radio Veronica. Bij Geoff Love Orchestra kan bij het
nummer ‘How the West Was Won’ in categorie tunes
worden toegevoegd dat het ook als zodanig door Terry
Davis werd gebruikt in het programma Swinging Europe
op RNI.

Ze blijven komen
VR 21 NOV: Ze blijven boven water komen, de voor-
malige deejays van zeezenders. Ook in deze aflevering
weer een aantal dat tot voor kort nog niet lezer was van
het International Knot Radio Report. Eerst maar eens
naar Paul Fraser die schreef: ‘Hoi Hans, ik ben weer een
ander lid van de Voice of Peace familie en vond je site
op internet met daarop de vele reports. Ondermeer een
erg leuke reactie van Don Stevens. Niet alleen interes-
sant maar zeker leerzaam te noemen. Ik begon mijn
werkzaamheden op de 1ste april 1987. Gedurende de
dag werd in die tijd een pop format gehanteerd, waarin
nieuw, recent en oud materiaal was te beluisteren. Bo-
vendien werd er ook veel aandacht besteed aan lokale
groepen. Ik denk dat je lezers ook wel weten dat in de
avond het ondermeer tijd was voor relaxte muziek in
het programma ‘Twilight Time’.

Abie de luisteraar
In de nacht waren er vervolgens de meer specialistische
programma’s. Ik probeerde me altijd zoveel mogelijk
aan het format te houden en ik wist dat Abie totaal niet
hield van te veel lawaai en te veel de deejay spelen. Ik
had, voordat ik bij de Voice of Peace begon totaal geen
radio-ervaring, zoals ‘Ashton en zijn Aussies’, en dus
was ik heel gemakkelijk onder controle te houden door
de man op de Motorola. Wel is het me duidelijk dat er in
de tachtiger jaren in heel korte tijd een totale
formatwijziging is doorgevoerd. Dave Asher had trou-
wens gedurende zijn ontbijtshow meer vrijheid van
draaien. Dave werkte al enige tijd voor het station en
was denk ik ook assertiever dan de andere deejays

richting Abie. In het programma ‘Nightbeat’ dat in de
nachtelijke uren tussen 3 en 6 uur was geprogram-
meerd, had ik dan weer meer vrijheid en wel puur
omdat Abie dan lag te slapen.

Anders
In die uren draaide ik en mix van oude en nieuwe
tracks, veel gebaseerd op LP materiaal. Hierbij pro-
beerde ik Top 40 zoveel mogelijk te mijden. Mijn laatste
periode aan boord van de Voice of Peace was van juni
1992 tot april 1993. Toen ik voor het eerst bij het station
kwam werken klonk alles heel stevig en professioneel
en werd met veel talent door Kenny Page geleid. Later,
in de zomer van 1987, introduceerde Abie opeens het
easy listening format. Hadden we toch tegen deze wij-
ziging moeten vechten? Ik denk dat het antwoord
daarop beter kan uitblijven. Maar dank voor alle ver-
halen over de Voice of Peace die ik vond want ik heb
daardoor veel nieuwe dingen geleerd omtrent de ge-
schiedenis van het station. Gedurende de laatste pe-
riode aan boord van het schip besefte ik me dat ik niet
de toewijding had om echt door te zetten en een plek
binnen de radio-industrie te winnen. Ik neem mijn hoed
af voor de personen, die het doorzettingsvermogen
wel hebben. Tegenwoordig ben ik werkloos en volg
cursussen om binnen de IT aan het werk te kunnen
komen’, aldus Paul Fraser.

Schilderij
ZA 22 NOV: Een tijdje geleden begon het met het
mooie schilderij dat Martin van der Ven zijn moeder had
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Paul Fraser in de studio van de Voice of Peace
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gemaakt van de MEBO II. Daarna volgde
Mary Payne met het kunstwerk dat zij in
huis heeft inzake de forten. Opeens her-
innerde ik me dat ik een paar jaar gele-
den, tijdens mijn bezoek aan het com-
plex waar ondermeer de studio van Big
L in Frinton on Sea is gevestigd, foto’s
had gemaakt. Op een van die foto’s staat
een schilderij waarop een prachtige uit-
voering van het voormalige zendschip
MV Galaxy van Radio London. (zie pag. 3)

Meer boven water
ZA 22 NOV: Dan een bericht van het
eiland Tenerife waar Rob Yarnold, na
dertig jaar binnen de radio-industrie ac-
tief te zijn geweest, zijn pensionering be-
leeft. Hij had de vraag gelezen van een
Nederlandse lezer, die zich afvroeg wat
er met Mark Stuart was gebeurd na zijn
korte periode bij RNI in 1971. Rob heeft
het antwoord. Mark Stuart (foto)  zijn

echte naam is Mel Bowden. Hij was in de
jaren tachtig managing directeur van de
onderneming MBI International. Een on-
derneming die prachtig studiomateriaal
produceerde voor verschillende ILR sta-
tions. Het bedrijf bestaat nog steeds in
Brighton. Toen ik als chef techniek bij
Radio Wyvern werkte heb ik het nodige
bij hem besteld en met hem samenge-
werkt tijdens de installatieperiode. Ook
toen ik in dienst was bij Leceister Sound
kwamen we elkaar weer tegen.

Goede vriend
Ik zag trouwens ook dat mijn goede,
helaas te vroeg overleden, vriend
Crispian St. John de vorige keer werd
genoemd. Ik was in 1985 op bezoek op
de Ross Revenge en toen de tender weer
terug naar land ging is hij, toen wer-
kende onder de naam Jay Jackson, weer
mee terug gegaan. Zover ik weet is hij
ook nooit weer aan boord teruggegaan.
Hij bleef aan land en startte het tijdschrift

‘Radio Magazine’ en de rest over hem is natuurlijk historie. Ik stuur
ook nog een foto (zie boven) mee die in New York is genomen in 1988.
Ik was daar samen met producer Colin Day op bezoek en we bezoch-
ten diverse radiostations. Zo deden we mee in het ontbijtprogramma
van Scott Shannon op Z100 en in het televisieprogramma van Mor-
ton Downy jr. waren we tevens te gast. Twee weken lang New York,
radio en televisie, is een belevenis. Met een identiteitskaart van de BBC
kun je dan heel ver komen. De foto toont mij (links) met een onbe-
kende persoon en in het midden de ook al overleden Jack Spector,
die eens programma’s maakte voor Radio Caroline in de jaren zestig.’

Foto
ZA 22 NOV: Er zijn dagen dat er heel wat nieuw ‘oud’ materiaal op de
tafel komt binnen de redactie. Zo kwamen er foto’s van Ton Bodenstaff
uit IJmuiden die in de jaren tachtig ondermeer plaatjes schoot van de
MV Communicator in de haven van IJmuiden  en de Ross Revenge.
De laatste lag afgemeerd in de haven van Dover en is zo mooi dat we
die beslist niet ongezien laten. (zie onder)

Meer Voice of Peace
ZO 23 NOV: Via Martin van der Ven kwam ik in contact met nog een
andere voormalige deejay van de Voice of Peace. Het gaat om Dave
Collins die in de periode 1984-1985 als Paul Rogers op het schip
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werkte. Direct na
zijn periode daar
vertrok hij naar
Radio Caroline om
als Dave Collins
(foto) te gaan wer-
ken: ‘Mij werd
verteld dat ik de
a c h t e r n a a m
‘Rogers’ niet
mocht gebruiken
omdat er ook al
een Del Rogers op
Caroline actief

was. De eerste keer dat ik naar de Ross Revenge ging,
werd ik begeleid door John Ford. Naar Caroline gaan
was een droom die eindelijk waarheid werd. Bovendien
was het de enerverende tijd dat ook de fameuze
Eurosiege plaatsvond. Na mijn tijd bij Radio Caroline
werkte ik tot medio 1988 voor Radio Top Shop in
Newcastle. Toen kwam Marcher Sound in Wrexham om
de hoek met een baan, gevolgd door Red Rose Radio in
Preston. Ik ging daar als een van de presentatoren van
het toenmalige Red Rose Gold aan de slag. Drie jaar later
stapte ik over naar Radio City in Liverpool. Daarna was
ik een van de eerste presentatoren van een nieuw ra-
diostation in Lancaster, The Bay, dat opende in 1993.

Andermaal overstappen
In 1994 ging ik naar Carlisle om voor CFM het lunch-
programma te gaan presenteren. Niet veel later werd ik
ook Hoofd Muziek en plaatsvervangend programma-
leider. In 2005 ging ik terug naar The Bay om daar als
programmaleider en Hoofd Muziek aan de slag te gaan.
Twee jaar later ging ik aan de slag bij Alpha 103.2 in
Darlington als programmaleider en presentator. Maar ik
ben nu even uit de wereld van ‘radio’ om een wereldreis
te maken. In de afgelopen 8 maanden bezocht ik onder-
meer Canada,  de VS, Bahrein, Jordanië, India, Nepal,
Singapore, Maleisië, Thailand, de Filippijnen  en Laos.
Ik ben nu in Vietnam en Cambodia, Macau, Hong Kong
en Nieuw Zeeland zijn nog aan de beurt!’ Chris Edwards,
de archivaris van OEM, heeft uitgezocht dat Dave Collins
in de maanden augustus en september 1985 aan boord
van de Ross Revenge voor Radio Caroline heeft ge-
werkt.

Onderscheiding
MA 24 NOV: Vandaag wordt bekend dat Mike
Pasternak, de Amerikaanse deejay, die international
onder diverse namen bekend is, zal worden onder-
scheiden door de in Londen gevestigde Radio Academy.
Bijnamen als Emperor Rosko, El Presidente, Kaiser Rosko
en Le President brengen nog steeds velen in herinne-
ring te maken te hebben met een van de grootste deejays
aller tijden. Hij krijgt nu een onderscheiding voor zijn
gehele internationale radioloopbaan, die al in de begin
jaren zestig begon. Nog steeds is hij wereldwijd weke-
lijks op tal van radiostations te horen. De programma’s
worden allemaal vanuit zijn eigen radiostation in Los
Angeles uitgezonden. Rosko zelf: ‘Radio is mijn leven en
ik zal proberen het nog vele jaren vol te houden dage-

lijks een programma te blijven presenteren.’

Norderney gekoppeld aan spiritisme?
DO 27 NOV: Herman Content stuurde me een bericht
over het VRT programma ‘Het zesde zintuig’, waarbij in
de aflevering van deze avond iets opmerkelijks ge-
beurde: ‘Er waren vrouwen met paranormale gaven,
die een foto in gesloten omslag in de hand kregen en
tevens een voorwerp in een gesloten zak. Zij moesten
trachten aan te voelen, middels het 6de zintuig, wat er
zich op de plek van de foto had afgespeeld. Eén van de
nabestaanden, die iemand verloren had, zat in de
reportagewagen mee te kijken, hoe die dame, die de
gesloten omslag en een voorwerp in de hand had (na-
melijk een muts) haar gevoelens liet zien en trachtte te
vertellen wat er nu was gebeurd en hoe.

Antwerpen 
Het voorval speelde zich af in het Kempisch Dok van
Antwerpen, waar het oude Veronicaschip al lag toen er
een jongen van 16 jaar oud onder zeer onverklaarbare
omstandigheden in het ijskoude water is verdronken.
Het was winter en het vroor behoorlijk hard die nacht
in januari (het jaar ontgaat me, maar het schip lag er
toen net enkele weken). En er was toen een heel goed
beeld te zien van het schip met de naam, zei de vrouw,
maar wat heel erg opviel was dat de masten er dus niet
meer opstonden en dat was voor een van hen een zeer
triest beeld. Wat mij deed denken aan de woorden
die wijlen Rob Out zei in die uitzending toen het schip in
die storm van 1973 op het strand: “Het is net een lijk
wat daar ligt.”  
 

Persoonlijk
Dat vond ik persoonlijk ook toen ik dat beeld zag van
het schip in die uitzending, zo zonder die oude echte
zendmasten in de haven van Antwerpen. Het pro-
gramma vond ik niet zo heel erg interessant, want het
was weer zo een soort van spelletje waar er weer pun-
ten moesten worden uitgedeeld en daar heb ik het niet
zo erg mee op. Maar even die troosteloze blik van het
oude Veronicaschip was natuurlijk wel mooi meegeno-
men maar ik zou er geen geld aan willen uitgeven om
het schip te willen zien. Want het is naar mijn idee niet
meer het echte schip van toen, behalve de naam maar
dat is ook alles. De rest van binnen is er toch al lang niet
meer, dus geen enkele waarde voor mij.’ Aldus vanuit
Gent de berichtgeving van Herman Content.

Emperor Rosko
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 Aanvulling
MA 1 DEC: Een tweetal aanvullingen. Allereerst in de
categorie zingende deejays valt te melden dat op Radio
Noordzee in het programma ‘Buitengaats’ in de laatste
weken van uitzendingen in augustus 1974 door Gerard
Smit een lied ‘Mensen’ werd gezongen. Recentelijk is
het verzamelde werk van Sjef van Oekel door de cd
maatschappij Red Bullet opnieuw uitgebracht. Verras-
sing, want het nummer ‘Mensen’ blijkt door van Oekel,
en dan met een originele tekst, eerder te zijn opgeno-
men. En nu we het toch over het programma ‘Buiten-
gaats’ hebben kan ik er nog aan toevoegen dat men in
het programma een item ‘Drie Beatlesplaten achter el-
kaar’ had. Een promojingle bevatte een segment van
het nummer ‘Hello Goodbye’ van The Beatles.

Bijnaam
DO 4 DEC: Gek toch dat er nog steeds bijnamen ko-
men boven drijven. Zo beluisterde ik vandaag een oud
programma uit de jaren tachtig met Nick Richards,
waarin ook Samantha kort in verscheen en Nick ‘Mr
Mason’ noemde. Reden onbekend of ze zou hem heb-
ben moeten vergeleken met Percy Mason.

Dank aan: Paul Fraser, Martin van der Ven, Rob
Olthof en Rob Yarnold.

Samenstelling: HANS KNOT

VR 21 NOV: De leiding van SBS Broadcasting heeft
besloten vanaf 24 november gratis zestig ledenwerf-
spot van Omroep Max uit te gaan zenden op SBS 6 en
Net 5. De leiding van SBS vindt Omroep Max bij uitstek
het voorbeeld van een publieke omroep die een toege-
voegde waarde is voor het pluriforme bestel. ‘Zij be-
dient een belangrijke en groter wordende kijkergroep
die niet tot de kerndoelgroep van de drie SBS televisie
stations behoort’, aldus SBS-directeur Eric van Stade.
‘Met dit gebaar hopen we Omroep Max te kunnen hel-
pen voort te bestaan, zodat ook de oudere kijkers
kunnen blijven genieten van televisieprogramma’s die
aansluiten bij hun interesses en belevingswereld.’

VR 21 NOV: Goed nieuws voor de fans van Daphne
Bunskoek want ze komt terug op de buis. Nadat ze

eind vorig seizoen RTL
Boulevard verliet, zal ze
bij de NPS op Nederland
3 te zien zijn. Ze presen-
teert dit jaar samen met
Leo Blokhuis het Top
2000 Jaaroverzicht op
oudejaarsavond. “Mijn
tv-carrière begon ooit
met een van mijn grote
passies: muziek”, vertelt
Daphne, die als VJ bij
muziekzender TMF (foto)
werkte. “Ik zie er heel

erg naar uit met bevlogen muzikanten te praten over
het afgelopen muzikale jaar.”

ZA 22 NOV: Minister Plasterk heeft gisteren tijdens de
behandeling van de mediabegroting aangegeven, dat
hij in januari zal komen met een brief over de toekomst
van programmaraden en de consumenteninvloed. Ver-
schillende fracties drongen er bij de minister op aan om
haast te maken met dit onderwerp. De distributiebrief
waarin dit behandeld zou worden stond oorspronkelijk
gepland voor begin dit jaar. Tijdens het debat werd
door Jasper van Dijk van de SP voorgesteld ook een
programmaraad in te stellen voor digitenne. Hij vindt
dat consumenten ook op deze infrastructuur invloed
moeten krijgen via een programmaraad.

DI 25 NOV: De Donorshow van BNN is onderscheiden
met een internationale Emmy Award. Het controversiële
programma kreeg de prestigieuze televisieprijs vannacht
in New York in de categorie ‘non-scripted entertain-
ment’ toegewezen. BNN-voorzitter en presentator van
het programma Patrick Lodiers liet op Radio 1, vanuit
New York, weten erg trots te zijn op de prijs. Patrick
Lodiers en producent Paul Römer zijn dolblij. In De
Grote Donorshow, die vorig jaar werd uitgezonden,
kon een terminaal zieke vrouw uit drie nierpatiënten
een kandidaat kiezen die haar nier zou krijgen. Kijkers
konden via sms hun stem uitbrengen. Uiteindelijk bleek
het om een stunt te gaan, waarmee het jongerenstation
meer aandacht wilde vragen voor het gebrek aan
orgaandonoren. Het programma deed veel stof op-
waaien. Lodiers zei de prijs op te dragen aan iedereen in
Nederland die nog op een wachtlijst staat voor een
donornier. Het BNN-programma versloeg inzendingen
uit ondermeer Canada, Argentinië en Japan.
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DI 25 NOV: Kas van Iersel en RTL gaan weer samen-
werken, maar de stem van RTL Boulevard keert niet
terug bij het entertainmentprogramma. Van Iersel werd
in augustus ontslagen toen hij een dag verstek liet gaan
na een conflict over zijn contract. De rechtbank be-
paalde onlangs dat zijn oude werkgever hem weer in
dienst moet nemen. De twee partijen gingen naar aan-
leiding van het kort geding in gesprek om tot een geza-
menlijke oplossing voor het arbeidsrechtelijke geschil
te komen. De nieuwe overeenkomst is gesloten voor
minimaal een jaar. Van Iersel wordt volgens RTL breed
ingezet voor belangrijke RTL4-programma’s. De voice-
over werkte zeven jaar voor RTL Boulevard. ‘Beide
partijen kijken uit naar een hernieuwde en plezierige
samenwerking’’, aldus een RTL woordvoerder.

WO 26 NOV: Volgens een bericht in de New York
Times lijden steeds meer mensen als gevolg van het
toenemend kijken naar realityshows aan het ‘Truman-
syndroom’. Artsen en psychiaters krijgen steeds vaker
mensen in hun praktijk die denken dat ze in een televisie-
serie leven en continu worden gefilmd. De naam van
het fenomeen komt van de bekende film The Truman
Show, waarin Jim Carrey zonder dat hij het weet, de
hoofdrol speelt in een levenslange realityshow. Volgens
een Canadese psychiater doen de programma´s geen
goed aan mensen die al onderliggende problemen heb-
ben. Ook Londense onderzoekers deden in augustus al
melding van het Truman-syndroom. Daarin werd een
26-jarige postbode omschreven die dacht dat de we-
reld om hem heen niet echt was en dat hij de hoofdrol
speelde in een televisieserie. Joel Gold, een psychiater
uit New York, behandelde al vijf Truman-patiënten. Allen
dachten ze dat hun leven niet echt was. Eén van hen
belandde op de sofa nadat hij een openbaar gebouw
was binnengelopen en het baliepersoneel had gesmeekt
een einde te maken aan zijn leven als realityshow-ac-
teur.

WO 26 NOV: De oppositie in de Tweede Kamer uitte
tijdens de behandeling van de Mediabegroting, vol-
gens een berichtgeving van de NRC, scherpe kritiek op
de wervingscampagnes van publieke omroepen. “De
‘ledenjacht’ van de omroepen is uitgemond in een gen-
ante vertoning”, zei Kamerlid Johan Remkes (VVD), mede
op basis van een artikel dat afgelopen zaterdag in NRC
Handelsblad stond. D66 eiste maatregelen van minister
Ronald Plasterk (OCW, PvdA). ‘Een poppenkast’,
noemde Kees Vendrik (GroenLinks) de manieren waarop
omroepen leden werven. De PVV zag het als bewijs
voor de ondeugdelijkheid van het hele omroepbestel,
dat van de partij snel mag worden afgeschaft. De
wervingscampagnes zijn de afgelopen maanden geïn-
tensiveerd, omdat 1 april 2009 peildatum is. Het leden-

aantal op die
dag bepaalt
het aantal
uren zendtijd
en budget per
omroep. Vol-
gens minister
Ronald Plas-
terk (OCW,
PvdA) is het
vooral een
toezichtkwestie. Het Commissariaat van de Media, zei
hij, zal optreden tegen misstanden.

WO 26 NOV: De Stichting Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid is, aldus het Broadcast Magazine, uitge-
roepen tot de beste opdrachtgever van Nederland. De
stichting kreeg de Gouden Piramide voor het laten bou-
wen van het kleurrijke gebouw van Beeld en Geluid in
Hilversum. De prijs voor inspirerend opdrachtgever-
schap is een initiatief van de ministeries van VROM,
Cultuur, Landbouw en Verkeer en Waterstaat. Minister
Ronald Plasterk van Cultuur reikte de onderscheiding
uit in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rot-
terdam. Aan de prijs is een bedrag van 50.000 euro
verbonden. Vijf projecten waren genomineerd. De jury
noemde Beeld en Geluid “ongetwijfeld een van de
opmerkelijkste gebouwen van de laatste jaren”. Het
kleurrijke gebouw op het Media Park is gebouwd voor
het beheer, openbaar maken en het gebruik van ar-
chieven van vooral de publieke omroep. Neutelings
Riedijk Architecten heeft het ontworpen.

VR 28 NOV: De ORF, de openbare omroep in Oosten-
rijk, gaat tegen 2012 duizend van de 3.400 banen
schrappen. Dat heeft directeur-generaal Alexander
Wrabetz aangekondigd. De topman van de Oostenrijkse
publieke omroep sluit niet uit dat er ook naakte ontsla-
gen zullen vallen. In het herstructureringsplannen is
ook voorzien dat bepaalde technische diensten en het
nationaal symfonisch radio-orkest uitbesteed kunnen
worden. De ORF heeft de afgelopen twee jaar zijn markt-
aandeel fors zien dalen en kondigt in 2008 een tekort
van 100 miljoen euro aan.

VR 28 NOV: De Vlaming Marcel (Guillaume) Vertom-
men is overleden. De man was in Leopoldstad, indertijd
hoofdstad van Belgisch-Kongo (nu gewoon Congo)
hoofdredacteur van de toen nog gezamenlijke wereld-
uitzendingen van de Vlaamse en Waalse publieke om-
roepen RTB/NIR. In 1960, bij de onafhankelijkheid van
de kolonie, kwam hij naar België terug. Hij werd ver-
volgens redactiesecretaris en later productieleider/
hoofdredacteur van de Wereldomroep, eerst op het

Flageyplein, later in het
Omroepcentrum. Vertom-
men had ook een populair
radioprogramma waarin hij
de luisterpost besprak. Aan
het Flageyplein in Elsene en
aan de Prins Albertlei in
Antwerpen, werden vele
jaren groeten voor zeelie-
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den opgenomen en op geschikte tijden uitgezonden.
Meestal was dit na middernacht, waarna de ligging van
de zeeschepen aan de orde was. Ondermeer Lutgart
Simoens en Marcel Vertommen waren meestal de
opvangouders én presentatoren van dienst. Vertom-
men ging al in het voorjaar van 1980 met pensioen.

ZA 29 NOV: CDA-kamerlid Joop Atsma heeft een
initiatiefnota geschreven met de titel ‘Stemmen uit de
Regio’, met daarin aanbevelingen voor het stimuleren
van de regionale omroep. “De financiering van de re-
gionale stations is rommelig geregeld”, zo zegt Atsma.
“Voorheen werd dat vanuit Den Haag bekostigd, nu
zijn de afzonderlijke provincies verantwoordelijk. Dat
zorgt voor nogal wisselende budgetten per regionaal
station.” Om de regionale omroep toekomstbestendig
te maken, is in totaal een bedrag van vijftien miljoen
nodig. De helft van dit bedrag kan binnen de OCW
begroting gevonden worden, het resterende deel moet
door de provincies op tafel worden gelegd, volgens
het CDA. Woordvoerder Atsma benadrukt dat het mo-
menteel wel goed gaat met de regionale omroepen.
“Maar om ze toekomst  te laten houden, moeten de
bakens worden verzet.” In de initiatiefnota worden twaalf
aanbevelingen gedaan ter versterking van de positie
van de regionale publieke omroep. Zo zijn er investe-
ringen op het gebied van internet/nieuwe media voor
de regionale omroep noodzakelijk en moeten de kabel-
maatschappijen de regionale omroep op een lage
voorkeurspositie plaatsen. Ook de duurzame
archiveringsmogelijkheden en de samenwerking met
andere mediapartijen als ook de regionale kranten zijn
belangrijke aanbevelingen die in ‘Stemmen uit de Re-
gio’ worden gedaan.

ZO 30 NOV: Paul de Leeuw wil ook op de Duitse
televisie zijn geluk beproeven. “Het gaat om een Duits-
talige versie van de formule van ‘Mooi! Weer De Leeuw’,
met als werktitel ‘Lieber Paul’ ”, legt de presentator van-
daag uit in De Telegraaf. “Ik ga, na Rudi Carrell, de
Duitsers ook verwennen. Heel spannend allemaal.” De
46-jarige Paul de Leeuw, die dit weekend zijn 25-jarig
jubileum vierde met een marathonuitzending, moet nog
wel voorbereidingen treffen voordat hij zich op een
carrière in Duitsland stort. “Mijn Duits is nog niet goed
genoeg, daar moet ik nog wel wat aan doen”, zegt hij.
“Maar het gaat echt niet alleen om de taal in dit pro-
gramma. Je moet vooral weten wat er allemaal in Duits-
land speelt.” Het veroveren van Duitsland is niet het
enige waar De Leeuw zijn zinnen op heeft gezet. Hij
komt volgend jaar met een remake van ‘Top of Flop’
met Giel Beelen en werkt aan een eigen tijdschrift. En:
“We gaan in mei volgend jaar weer live-comedy ma-
ken, een nieuwe ‘Seth & Fiona’, vertelde hij.

MA 1 DEC: Omroep Llink is door het Commissariaat
van de Media op de vingers getikt om zijn ledenwerf-
campagne. Twee gevoerde acties zijn volgens het Com-
missariaat in strijd met de regels. Eén actie betrof het
weggeven van een hotelbon aan nieuwe en bestaande
leden. In de andere actie ging het om een loterij met
verschillende prijzen. Volgens de regelgeving moeten
cadeaus een relatie hebben met de omroepidentiteit en

mogen ze niet duurder zijn dan de
jaarcontributie van minimaal 5,72

euro. Het Commissariaat heeft
Omroep Llink gemaand de acties

te stoppen. (NRC)

MA 1 DEC: Een cameraploeg van AT5 is deze ochtend
aangevallen in Tuinwijck in Oost, meldt de site van het
Amsterdamse televisiestation. Een groep van ongeveer
tien jongens had het gemunt op de camera. Rond 10.30
uur waren de verslaggeefster en cameravrouw in de
wijk om daar opnames te maken. Zij werden al een
tijdje pesterig gevolgd door de groep jongens. Tijdens
het inpakken van de camera sloeg één van hen toe en
probeerde de camera van de achterbank te graaien. Dit
mislukte echter , waarna de jongens het op een lopen
zetten. Het is de derde keer in korte tijd dat er een
poging werd gedaan een cameraploeg te beroven.
Eerder waren cameraploegen van SBS en de NOS het
slachtoffer. De leiding van AT5 heeft aangifte gedaan bij
de politie.

DI 2 DEC: Loretta Schrijver gaat definitief weg bij
seniorenomroep MAX. De reden hiervoor is ‘een ver-
schil van inzicht’ over de werkzaamheden voor het
programma MAX & Loretta, aldus een woordvoerder
van de omroep. Loretta Schrijver, die het programma
sinds juni 2007 presenteerde, zat sinds eind augustus
thuis vanwege een burn-out. Over het einde van de
samenwerking stelt MAX-voorzitter Jan Slagter: “Loretta
en ik hadden verschillende ideeën over hoe een pro-
gramma gemaakt moet worden. Dat kan gebeuren. Dat
neemt niet weg dat Loretta een gepassioneerde televisie-
maker is met een groot hart voor de wereld.” De vroe-
gere RTL-nieuwslezeres is op dit moment nog herstel-
lende van de burn-out, maar verwacht binnen afzien-
bare tijd weer elders aan het werk te kunnen gaan.
Martine van Os en Siebrand Niessen nemen sinds half
september de presentatie van Schrijvers programma
voor hun rekening, dat met hun komst ‘Tijd voor MAX’
is gaan heten.

WO 3 DEC: De jury van de Beeld en
Geluid Awards, voorheen de Gouden
Beelden, gunt de oeuvreprijs aan sport-

p r e s e n t a t o r
Mart Smeets. Dit
maakte een
woordvoerder
van het Neder-

lands Instituut voor Beeld en Geluid
vandaag bekend. De Beeld en Geluid

Oeuvreprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een promi-
nente persoonlijkheid die een bijzondere bijdrage le-
verde aan de Nederlandse televisie gedurende een lang-
durige periode. Smeets ontvangt zijn award op 26 ja-
nuari 2009 voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van
de Nederlandse televisie. Smeets is sinds 1974 verslag-
gever bij NOS Studio Sport. Hij is al jaren het gezicht
van de Nederlandse sportjournalistiek. De laatste jaren
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is hij minder frequent te zien als presenta-
tor, hij legt zich nu voornamelijk toe op
wielrennen en schaatsen.

DO 4 DEC: Het Internationale Olympische
Comité (IOC) heeft een bod van de Euro-
pese publieke omroepen (EBU) op de
uitzendrechten van de Olympische Spelen
van 2014 en 2016 afgewezen. Commerciële
televisieorganisaties mogen nu ook gaan
bieden. Het IOC vond het bod van de
EBU te laag en wil de rechten per land
gaan verkopen, in de hoop dat dit meer
oplevert. De NOS heeft al laten weten zelf
te gaan bieden op de rechten, omdat het
uitzenden van de Olympische Spelen tot
de kerntaken van de publieke omroep be-
hoort, aldus de NOS. De EBU verzorgt al
sinds 1956 de uitzendingen van de Spelen,
via de aangesloten leden. Mochten com-
merciële (betaal)netten genoeg geld over
hebben voor de uitzendrechten van de
Winterspelen in 2014 en de Zomerspelen in
2016, dan verwachten analisten dat kijkers
meer reclames kunnen verwachten en min-
der live-uitzendingen.

DO 4 DEC: De Haagse Stadspartij heeft
schriftelijke vragen gesteld aan wethou-
der Rabin Baldewsingh (verantwoordelijk
voor ondermeer het mediabeleid) over de
gang van zaken bij Radio West. De directie
dreigt een aantal voor Den Haag spraak-
makende radioprogramma’s de nek om te
draaien. Het gaat om ‘Stork on Air’, ‘Hot
Talk’, ‘Jazz op West’ en ‘Klassiek op West’
(met Aad de Been -foto). De directie vindt dat
deze programma’s te weinig luisteraars trek-
ken. De Haagse Stadspartij is geschokt dat
Radio West haar beleid louter en alleen ba-
seert op luistercijfers en dat kwaliteit en
betekenis van programma’s niet meer mee-
tellen. Radio West is een publieke omroep,
maar dreigt nu een 100% commerciële
koers te gaan varen. Dat is totaal in strijd
met de Mediawet en met de subsidiering
van RTV West door de overheid (9 miljoen
op jaarbasis). De Haagse Stadspartij roept
de gemeente Den Haag op om actie te on-
dernemen.

VR 5 DEC: Nederlanders keken in 2008 gemiddeld evenveel als in
het jaar ervoor, namelijk 186 minuten per etmaal. Die prognose
doet de Stichting Promotie Televisiereclame (SPOT) in haar jaar-
rapport. Het aandeel van de tijd die besteed wordt
aan uitgesteld kijken via dvd- of harddiskrecorder
is nog bescheiden, ongeveer 1 procent. Het aan-
tal minuten dat er naar reclame wordt gekeken is
ook onveranderd, 17 minuten per etmaal. De
commercials gaan wel langer mee. Het gemiddelde
aantal uitzendingen van een spot steeg van 112
keer in 2006 naar een voorspelde frequentie van
147 dit jaar.

VR 5 DEC: Volgens de PVV moet er een einde komen aan de
concurrentievervalsing door de publieke omroep. Als PvdA-minis-
ter Plasterk (Media) oprecht bezorgd is over de diversiteit in kranten-
land, dan maakt hij een einde aan de reclame-inkomsten van de
STER, de promotie van websites en andere vormen van oneerlijke
concurrentie. Dat stelt een persbericht van de PVV. In een opinies-
tuk in de Volkskrant schrijven Geert Wilders en Martin Bosma te-
vens dat krantenbedrijven door ‘de staatsomroep’ het leven zuur
wordt gemaakt. Zo snoept de STER jaarlijks 203 miljoen euro aan
reclame-inkomsten weg. Bovendien zijn de Hilversumse advertentie-
tarieven kunstmatig laag, doordat de publieke omroep grotendeels
wordt gefinancierd met belastinggeld.

DI 9 DEC: RTV Noord en RTV Drenthe moeten samengaan. Dat
vindt vertrekkend RTV Noord-directeur Roel Dijkhuis. Hij hield zijn
pleidooi voor de vorming van één noordelijk omroepbedrijf tijdens
een bijeenkomst van de provincie Groningen. Dijkhuis pleit ervoor
om de bedrijven aan de achterkant te laten fuseren. De omroepen
zouden dan één directie en gezamenlijke afdelingen techniek en
administratie krijgen. Voor de kijkers en luisteraars verandert er
niets: Noord en Drenthe behouden hun redacties en blijven hun
eigen programma’s maken. Door de fusie zou er meer geld overblij-
ven voor een goede programmering.

DI 9 DEC: Helga van Leur is de populairste van alle weervrouwen
en weermannen. Dat blijkt uit onderzoek van Intomart GfK. In het
televisieprogramma Editie.nl kreeg de RTL-weervrouw dinsdag een
beker en oorkonde uitgereikt. Van de Nederlanders die meer dan
één weervrouw of -man kennen, zegt 24,1 procent het liefst Helga
van Leur op de buis te zien. Bij 18,9 procent gaat de voorkeur uit
naar Piet Paulusma. Hij wordt op de voet gevolgd door Erwin Kroll,
die bij 18,8 procent de favoriet is. Wat bekendheid betreft scoort
Paulusma het best. Van de ondervraagden wist 63 procent meteen
over wie het ging als zijn naam werd genoemd. Helga van Leur is bij
38 procent bekend.

VR 12 DEC:
GrootNieuwsRadio,
het christelijke ra-
diostation, dat sinds
een jaar uitzendt op
de middengolf-
frequentie 1008 AM,
ziet zich door finan-
ciële problemen
genoodzaakt te
stoppen. Vanmid-
dag om 12.00 uur
houdt het station
op met het uitzen-
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den van gepresenteerde programma’s en zal er nog
enkele dagen non-stop muziek worden uitgezonden
tot het helemaal sti l wordt op 1008 AM.
GrootNieuwsRadio directeur Evert ten Ham beschrijft
het als “een beslissing die ongelooflijk veel pijn doet.
Juist nu het aantal reacties op de uitzendingen sterk
toeneemt, het aantal donateurs nog steeds groeit en de
reclame-inkomsten beginnen te stijgen, moet de stek-
ker eruit”. Het is echter een beslissing die onvermijde-
lijk blijkt omdat het exploitatietekort te sterk is opgelo-
pen. Het station kan daardoor niet meer aan zijn finan-
ciële verplichtingen voldoen. De exploitatie van
GrootNieuwsRadio kost op jaarbasis ruim één miljoen
euro. De verwachting was dat door financiële steun
van bedrijven, instellingen en particulieren en inkom-
sten uit commercials het radiostation op termijn zou
kunnen gaan werken met een sluitende begroting.
Ondanks de recente groei in aantallen donateurs en
commercials, zijn de inkomsten sterk achtergebleven
bij de verwachtingen, waardoor de zender moet op-
houden met haar uitzendingen. Fondsen om de groei
nog verder te kunnen ondersteunen zijn er helaas niet
meer. De exploitatiekosten zijn tot dusver volledig ge-
dragen door Floor de Groot, directeur van De Groot
Beheer, een bedrijf dat eigenaar is van enkele drukke-
rijen. Die onderneming is gezond en dat wil De Groot
graag zo houden. Het was voor hem niet meer verant-
woord om alleen de kosten van de zender te blijven
dragen. De beslissing om te moeten stoppen is ook
voor hem bijzonder pijnlijk. GrootNieuwsRadio is in
september 2007 begonnen met het uitzenden van non-
stop gospelmuziek en in december 2007 met gepresen-
teerde programma’s. Juist die programma’s konden zich
de laatste tijd verheugen in een groeiend aantal en-
thousiaste luisteraars. Op basis van de reacties bleek dat
het station wekelijks zo’n 100.000 luisteraars telde.
GrootNieuwsRadio blijft geloven dat juist in deze tijd
een commerciële christelijke radiozender bestaansrecht
heeft in Nederland.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF
(met dank aan redactie RadioVisie)

Insluiper radio
Een man is in Birmingham door de politie opgepakt
nadat hij zich oneigenlijk toegang had verschaft tot de
studio’s van Galaxy 102.2. Allereerst besloot de inbre-
ker kantoorapparatuur tegen een muur kapot te
gooien. Vervolgens beschadigde hij het nodige aan
materiaal in de technische ruimte en ging door naar de
studio. Hij trakteerde zichzelf op 10 minuten gratis zend-
tijd, waarbij het niet naliet een aantal obscene opmer-
kingen te plaatsen. Het station verdween vervolgens
tijdelijk uit de ether, waarna weer gerelayeerde pro-
gramma’s van Galaxy Yorkshire werden gehoord. Een
woordvoerder van Global Radio, waaronder beide sta-

tions vallen, bevestigde dat er een incident is geweest in
de studio in Birmingham en dat de politie een indringer
had gearresteerd.

Nieuwe werk-
gever
Een lange tijd
hebben we via
Big L kunnen
luisteren naar
Mike Read. Een
zeer populaire
voormalige BBC
Radio 1 deejay
die een zeer ei-
gen sound
neerzette, waar-
bij hij vele luis-
teraars trok. Op
Big L was hij
een van de laat-
ste gladiatoren
die, ondanks
dat betalingen
de laatste tijd

uitbleven, zijn programma’s bleef presenteren. Sinds
half november is daar een einde aan gekomen. Mike is
nu in dienst getreden van Glouchestershire Star 107.5
om daar de late ochtendshow te presenteren. De eige-
naren van het station meldden in een persbericht blij te
zijn met de komst van Mike, die alles denkbaar en ver-
rassend draait aan muziek uit de afgelopen vijftig jaar.
Tussen 10 uur in de ochtend en 2 uur in de middag
Engelse tijd wordt het programma uitgezonden en is
tevens in simultaan uitzending te beluisteren op Big L.

REDACTIE RADIO NEWS

Noorse samenwerking
De VRT gaat voor de privatisering van zijn zenderpark
in zee met de Noorse firma Norkring, zeggen bronnen
dicht bij het dossier. Norkring haalde het van de Franse
groep TDF. De beslissing is een nieuwe stap in de
digitalisering van de Vlaamse ether. Maar het toekennen
van frequenties voor het gebruik van die ether is nog
niet voor direct. De afsplitsing van het zenderpark van
de VRT en de geleidelijke overdracht ervan naar een
privépartner zijn een onderdeel van een driestappen-
plan van de Vlaamse regering om het gebruik van de
ether voor digitale omroepuitzendingen te stimuleren.
De Vlaamse regering is de eigenaar van de VRT. De
andere stappen zijn de uitschakeling van de analoge
etheruitzendingen, hetgeen een maand geleden ge-
beurde, en het toekennen van digitale frequenties aan
marktspelers, hetgeen nog geen feit is. Dat laatste zal
trouwens nog even op zich laten wachten. De Vlaamse
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en de federale overheid twisten immers over het ge-
bruik van de frequenties. Vlaanderen wil ze inzetten
voor digitale omroep, terwijl de federale regering ze
eerder wil benutten voor mobiele breedband-
toepassingen. Het BIPT, de telecomregulator, vecht
bovendien een besluit van de Vlaamse regering over
de frequenties aan. Er zijn discrete contacten in een
poging alle plooien in der minne glad te strijken. Om de
markt eerlijk te organiseren besloot de overheid het
zenderpark, dat nodig is voor de digitalisering van de
ether, in handen te geven van een neutrale partij. In de
laatste lijn bleven er nog twee kandidaten over: het
Franse TDF, de gedoodverfde winnaar, en het veel
kleinere Norkring.

Drie jaar aanzienlijk minder geld
De directie van VRT heeft drastische besparingsplannen
aangekondigd. Gespreid over drie jaar moet de open-
bare omroep het met 71,5 miljoen euro minder rooien.
‘Als er niets gebeurt, gaat de VRT failliet’, waarschuwde
een hooggeplaatste bron aan de Reyerslaan. Dat schreef
dagblad De Morgen. De raad van bestuur keurde het
ingrijpende besparingsplan onlangs goed. Doordat de
verschillende indexeringen van de lonen voor de 2.600
werknemers van de VRT elkaar in snel tempo hebben
opgevolgd, oogt het financiële plaatje niet rooskleurig.
Er wordt eerst bespaard op de productiekosten en
sportrechten. ‘Op alle begrotingsposten zal bespaard
worden. We verwachten dus ook maatregelen op het
vlak van personeel, maar concrete zaken hebben we
nog niet gehoord’, zegt Ivo Hendrix van het ACV.

REDACTIE RADIOVISIE

Steun vanuit China
De regering in Liberia heeft bekend gemaakt dat dank-
zij de regering van China de renovatie en uitbreiding
van de Liberiaanse staatsomroep is voltooid. Binnen de
samenwerking tussen beide landen heeft de Chinese
regering ervoor gezorgd dat er een sterke nieuwe FM
zenders is gekomen die het signaal van LBS door het
gehele land kan verspreiden. Daarnaast is een tweede
zender geïnstalleerd waarmee de Engelstalige uitzen-
dingen van Radio China International door Liberia

wordt verspreid. De Chinese rege-
ring ondersteunt diverse
ontwikkelingsprojecten in het land.
De president van Liberia, Ellen
Johnson Sirleaf, maakte bekend dat
de verbeteringen binnen het
zenderpark een grote stap is op weg naar het informe-
ren van de bevolking over de positieve ontwikkelingen
in het land. De kosten van dit Chinese project liggen
rond de 4 miljoen dollar. LBS, de staatsradio van Liberia,
heeft nu relay zenders in diverse deelstaten, waaronder
Lafa, Bong, Grand Bassa, Grand Gedeh, Bomi en
Maryland. Ze worden alle gevoed via microgolf-
verbindingen vanuit de hoofdstad Monrovia. Het ko-
mende jaar zal de Chinese regering de onderhoud van
het zenderpark verzorgen en betalen. Daarna dient de
LBS verplicht een Chinees bedrijf in te huren voor deze
werkzaamheden.

JELLE KNOT

Bill Drake overleden
Zoals op 11 december pas bekend is geworden is op 29
november aan de gevolgen van longkanker op 71-
jarige leeftijd Bill Drake komen te overlijden in het West
Hills Hospital Medical in Canoga Park in de staat
Californië. Drake maakte in de 60’er jaren veel allure
binnen de Amerikaanse radio-industrie, mede door zijn
vernieuwing van het Top 40 Format, dat eens door
Gordon McLendon was geïntroduceerd. Hij stond als
animator achter de invoering van het zogenaamde Boss
Radio. Volgens Drake was zijn format gebaseerd op
minder praten, minder commercials en meer muziek.
Met dit format werd hij een van de belangrijkste perso-
nen binnen de Amerikaanse radio-industrie.

Syndicator
Samen met zijn zakelijke partner Gene Chenault richtte
hij de syndicator Drake-Chenault Enterprises op en
verspreidden ze het Boss Format van kust naar kust,
een groot deel van de concurrentie in verbazing ach-
terlatend. In 2007 werd Drake opgenomen in de Georgia
Radio Hall of Fame en werd hij geroemd vanwege zijn
decennialange loopbaan in de VS. Woordvoerder Long
van de RHF stelde dat Bill Drake een ster was in het
uitkiezen van  de juiste muziek en veel contact had met
de stations die het format hanteerden, om vooral de
juiste songs in het rotatiesysteem in te zetten. Hierdoor
zou de luisteraar gebonden blijven aan het betreffende
station omdat de juiste songs, bij herhaling, te horen
waren. Een voorbeeld van succes werd aangehaald via
de luistercijfers van het station KHJ AM dat slechts 2%
van het luisterpubliek bereikte tijdens de invoering van
het format in 1965. Nog geen vijf maanden later was
men het populairste station in de overvolle radiostad
Los Angeles. Men bereikte op dat moment meer dan
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15% van de inwoners van de miljoenenstad.

Sterren
Het Boss format had wel nodig dat de juiste presentato-
ren werden uitgekozen. Absolute toppers binnen het
door Bill Drake gemaakte format waren bijvoorbeeld
Robert W Morgan en de Real Don Steele, die het format
naar een absolute hoogte wisten te brengen. En zo
brachten de deejays onder Bill Drakes strakke leiding
het format tot een succes, van de ene naar de andere
grote stad. Boston, San Francisco, Detroit, New York,
overal was het Boss Format een enorm succes in het
midden van de jaren zestig van de vorige eeuw. En niet
alleen de enorme luisterschare was een goed teken, de
omzet steeg ook gigantisch waardoor het een kassucces
werd. Bill Drake zorgde er voor dat ook de gezongen
jingles, de aanduiding van de stations en deejays, aan-
zienlijk korter en vlotter werden, dan men voorheen
gewend was in de VS. Reclameblokken werden er nog
maximaal 13 minuten en 40 seconden per uur gevuld,
tegen hogere prijzen dan voorheen.  Nieuwsuitzendingen
werden verplaatst naar tijden even voor de klok van
het volle uur, zodat men met het nieuws altijd de con-
currentie voor was.

Telefoonverslaafd
Drake was wel een wonderlijke man want als hij ook
maar iets verkeerds hoorde op een station dat het Boss
Format hanteerde, pakte hij de telefoon om de dienst-
doende jock erover aan te spreken. In de hoogtijda-
gen van het bossformat vertelde hij dat hij overal in zijn
huis telefoons had staan om direct in te kunnen grijpen,
zelfs tot één in elke van de vijf badkamers, die zijn huis
telde. In totaal had hij 21 vaste aansluitingen. Bill Drake
zijn echte naam was Philip Yarbrough  en werd op 14
januari 1937 geboren. Hij groeide op in Donalsonville.
Hij bezocht de Georgia Southern University waar hij
zou worden opgeleid tot basketbalster. Tegen het einde
van de jaren vijftig vertrok hij naar de staat Atlanta om
deejay te worden bij WAKE, waar hij later tot
programmadirecteur werd benoemd. In 1961 verhuisde
Bill Drake naar San Francisco om programmadirecteur
te worden bij KYA. Hij haalde het station uit de rode

cijfers en bracht het
naar de top als meest
beluisterde station.
Andere stations zou-
den volgen en zijn
naam was gesetteld. In
de jaren zeventig van
de vorige eeuw was
zijn firma tevens ver-
antwoordelijk voor
het leveren van
jinglepakketten en su-
pervisie van artiesten,
zoals de Johnny Mann
Singers. Overbekend
is de 52 uur durende
documentaire ‘The History of Rock and Roll’ die voor
het eerst in 1969 op de markt werd gebracht en alleen
al in de VS via 400 stations werd uitgezonden. Een
grote radiomaker is heengegaan.

Zwaar weer voor Sirius XM
Terwijl de Amerikaanse satellietoperator Sirius XM Ra-
dio zich opmaakt om bescherming onder Chapter 11
van de Amerikaanse faillissementswetgeving aan te vra-
gen, heeft satellietmogol Charles Ergen van EchoStar
aangeboden de schulden van Sirius XM te herstructuren
en honderden miljoenen dollars nieuw kapitaal aan te
brengen. Sirius XM kampt met een schuldenberg van
in totaal 3,25 miljard dollar, waarvan er binnen korte
tijd 175 miljoen dollar dient te worden ingelost. Het
bedrijf heeft advocaten ingehuurd om, mogelijk over
enkele dagen, Chapter 11 aan te vragen. Sirius XM is in
2008 ontstaan na de aankoop door Sirius Satellite Radio
van zijn concurrent XM Satellite Radio. Beiden boden
satellietradio aan ten behoeve van mobiele radio-ont-
vangers, bijvoorbeeld in auto’s. Het bedrijf draait niet
op reclame, maar op abonnementen. Sinds juli is het
marktaandeel van het fusiebedrijf met meer dan 96 pro-
cent gekelderd. De operator kreunt ook onder dure
contracten met programmamakers zoals Howard Stern,
en ondervindt ook de gevolgen van de crisis in de

1961



13

automobielwereld. Er dienen zich immers geen nieuwe
klanten aan als er geen wagens meer verkocht wor-
den. Indien Sirius XM failliet zou gaan, wordt dat een
van de grootste slachtoffers van de kredietcrisis. Met
meer dan vijf miljard dollar aan activa zou het de tweede
grootste Chapter 11-procedure zijn dit jaar, na Smurfit-
Stone. Een redding kan er komen van het satelliet-
televisiebedrijf EchoStar Corp van satellietmogol Charles
Ergen. Ergen heeft aangeboden de schulden van Si-
rius XM te herstructureren en honderden miljoenen
dollars te investeren in ruil voor het verwerven van
controle over het bedrijf. Het zou niet zijn bedoeling
zijn de bestaande aandeelhouders uit te kopen, wat
nochtans vele investeerders in het bedrijf hadden ver-
hoopt. Sirius XM heeft een vroegere poging tot over-
name door EchoStar al eens verworpen. Indien het tot
een faillissement komt, zal dat wellicht niet tot een on-
derbreking van de diensten leiden waarvan reeds twintig
miljoen Amerikanen gebruikmaken.

Vele banen weg
Een woordvoerder van Clear Channel Radio heeft be-
kend gemaakt dat op zeer korte termijn 1800 banen bij
de onderneming zullen worden geschrapt. Dit is bijna
10% van het totaal aantal medewerkers. Vooral in de
verkoopafdeling zullen vele banen verdwijnen, mede
als gevolg van de algemene malaise binnen de Ameri-
kaanse financiële wereld. Clear Channel werd eind vo-
rig jaar verkocht aan een consortium van private in-
vesteerders en heeft ongeveer 850 radiostations in Ame-
rika onder haar hoede. Aangenomen wordt dat bin-
nenkort de namen van de eerste stations bekend zullen
worden gemaakt, die door Clear Channel zullen  wor-
den afgestoten.

HANS KNOT

Ook in deze aflevering kijken we met Rob Olthof weer
terug via zijn ‘jeugd’-herinneringen, vooral op het ge-
bied van de media en de muziek, maar ook op zijn
werkzaam leven, waar een aantal werkgevers hem op
de loonlijst hebben gehad. Zijn tijd in dienst van de
platenmaatschappij Phonogram komt daarbij regelma-
tig ter sprake, zo ook in deze serie: ‘Ik kan me zo
voorstellen dat wanneer je een aantal jaren bij een
bedrijf hebt gewerkt, en er komt van dat bedrijf een
boek uit over de bedrijfscultuur met foto’s van je (voor-
malige) collega’s, dat velen van hen een dergelijk boek
graag in hun bezit willen hebben. Wat dat betreft tref ik
het niet, want noch van Phonogram, noch van
Diligentia, noch van Tetterode, waar ik heb gewerkt, is
er een boek verschenen. Ik schrijf dat hier zo expliciet
op omdat ik me er over verbaas dat deejays - op een
enkele uitzondering daargelaten - nooit dat soort sou-
venirs kopen. Ik heb het daar wel eens met anderen
over gehad en velen hadden ook al dezelfde conclusie
getrokken. Nu loop ik al vele jaren mee in dit wereldje

maar een afdoend antwoord heb ik nooit gekregen
waarom men op bijvoorbeeld een Radiodag niet een
van de boeken over radio koopt.

In de nadagen van Radio 192 waren Felix Mensingh
(mijn huisdrukker en vriend), Michael Bakker en ik aan
het filosoferen of het na een eventueel definitief einde
van Radio 192 leuk zou zijn om een webstation op te
gaan zetten. Michael overtuigde ons ervan dat een he-
leboel mensen zoiets zeer zouden appreciëren en bo-
vendien stelde hij dat bijna iedereen toch in het bezit
van een PC was. Het moest dus mogelijk zijn om een
groot aantal mensen via een webradiostation te berei-
ken. Zo gezegd, zo gedaan en de computer voor het in
werking stellen van dit internetstation werd in de plaats
Monster geparkeerd. Felix en ik hebben de PC daar-
voor gekocht en een stel fanatieke radioamateurs heb-
ben het internetstation werkklaar gemaakt. Na ruim
een week van wachten kwam vervolgens Radio Mi
Amigo via internet ‘in de lucht’.

Al vrij snel kwa-
men deejays zich
aanmelden om
mee te werken
aan dit initiatief.
SMC zat erop met
een aantal
reclamespotjes en
weldra meldde
zich een aantal bedrijven voor het huren van reclame-
zendtijd en ik kan me herinneren dat ik ’s avonds ge-
beld werd door een journalist van een Belgische krant,
die wilde weten of  alle vroegere Mi Amigo jocks terug
zouden komen op het webstation. Een aantal maanden
verstreken en opeens droogden de inkomsten op. Lo-
gisch natuurlijk, want als je promotie moet maken voor
40 personen, dat is het gemiddeld aantal luisteraars van
een webstation, schiet dat dus niet op. Wel werden er
regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor het ‘per-
soneel’ bij de eveneens bij het station betrokken Martien
Engel thuis. Het werd Felix en mij snel duidelijk dat we
niet uit de kosten zouden komen. Michael Bakker wilde
Radio Mi Amigo wel van SMC overnemen. Dat gebeurde
dan ook en wel per 1 september 2003. Michael Bakker
werd het ook al snel duidelijk dat hij het ook qua in-
komsten niet ging redden en opnieuw werd Radio Mi
Amigo als webradio verkocht. Het probleem is altijd
met webradio’s hetzelfde, namelijk hoe draai je quitte?

Het stormde onlangs en door het
klapperen van de ramen en het ge-
luid van stoelen op het balkon, die
heen en weer gingen, kon ik de
slaap niet meer vatten. Ik besloot
in mijn pc maar een dvd’tje te stop-

pen met opnames van RNI, stomende van de
Scheveningse kust naar de kust van Engeland, ter
hoogte van Clacton on Sea. Ik kan me herinneren dat
op een avond in maart 1970 men vertelde dat het anker
van de MEBO II uit de Noordzee opgehaald zou wor-
den, zodat men vanaf zeven uur ’s avonds naar Enge-
land kon vertrekken. Ik beluisterde ruim een uur lang
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het betreffende programma, gepresenteerd door Carl
Mitchell. Ik was zeer onder de indruk van zijn stem en
zijn manier van presenteren. Helaas is hij niet meer on-
der ons. Met een schok realiseerde ik me tevens dat ik
toen in 1970 net 24 was geworden en nu ben ik 62!
Luisteren naar die oude opnames doet in een flits je hele
jeugd voorbijkomen!

ROB OLTHOF

Zijn carrière begon hij in mei 1969 bij de zeezender
Radio Veronica als Klaas Vaak met een avondprogramma,
maar hij zou evenzo goed ook ochtendprogramma’s
en vroege avondprogramma’s bij deze zeezender pre-
senteren. Voor velen was het een verademing als Klaas
Vaak weer op de radio was. Hij maakte ons wakker als
het tijd was om op te staan en verraste op de
doordeweekse middag ons met zijn speelkwartier.
‘Bubbling Under Britain’ bracht via de presentatie van
Klaas Vaak ons de nieuwste Britse platen. En hij had
gevoel voor mensen op tijd naar het werk te laten
vertrekken; daarvoor liet hij speciale jingles inzingen.
Grappen en grollen ten over kwamen voorbij in zijn
programma’s, deels met dank aan Tony Blackburn. In
augustus 1973 vertrok hij naar de TROS op Hilversum
3, waar hij onder anderen de programma’s: ‘Poster’, ‘de
Havermoutshow’, ‘Vijftig pop of een envelop’ en ‘Nacht-
wacht’ presenteerde. In 1988 stapte Tom Mulder, zoals
zijn eigen naam luidt, over naar Cable One, Nederlands
eerste satellietradiostation dat echter in 1989 opgehe-
ven werd in naam van de regering. Daarna werkte hij
onder meer voor Veronique TV voor het programma
‘Prijzenslag’ met Hans Kazan, waarbij Tom de voice over
deed. In 1991 maakte hij zijn entree bij Radio 10 Gold,
nadat hij was benaderd door Herman Heinsbroek
(Arcade). Naast deejay was Tom Mulder ook lange tijd
programmadirecteur bij het station. In eerste instantie

maakte Tom een lunchprogramma na 12.00 uur, maar
sinds halverwege jaren ’90 van de vorige eeuw presen-
teerde hij lange tijd zijn show tussen 10.00 en 13.00 uur,
waarin hij bekende onderwerpen presenteerde zoals
‘250 pop of een envelop’ en ‘Gedachten voor vandaag’.
Tom werd verder bekend om zijn raadsels en het op-
bellen van jarigen en mensen die op het punt stonden
te gaan trouwen. Bovendien maakte Tom vele live-
uitzendingen met collega-deejays.

Voorbeelden hiervan zijn uitzendingen uit Disneyland
en Graceland, maar ook vanaf de Margriet Winterfair
en de Libelle Zomerweek. In 2003 besloot Radio 10 FM
de programmering om te gooien met het oog op de
etherfrequentieveiling. Tom presenteerde vervolgens
de ochtendshow (07.00-10.00 uur) samen met Dave
Donkervoort, onder de naam ‘Tom en Dave in de Mor-
gen’. Nadat Radio 10 FM de veiling voor een FM fre-
quentie verloor moest er bij het station bezuinigd wor-
den. Het gevolg was dat er vele deejays werden ontsla-
gen en de programmering opnieuw gewijzigd werd.
Tom presenteerde vervolgens tot aan de zomer van
2004 alleen de ochtendshow. Hierbij werd hij bijge-

staan door Rene Ver-
kerk en Ger van den
Brink, die Tom toepas-
selijk “Golden Girls”
noemde.

In augustus 2004 werd
Tom door een hersen-
bloeding getroffen.
Zijn show werd enige
tijd later (vanaf 13 au-
gustus 2004) overge-
nomen door Peter
Rijsenbrij. Tom Mulder
herstelde echter deels
en kwam op 4 april
2006 weer terug op
Radio 10 Gold, waar hij
tussen 12.00 en 13.00
uur zijn item: ‘50 pop

Hans Knot  en Tom
Mulder in 1983

Speelt het TROS-team hier soms treintje? (mid jaren ‘80)
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of een envelop’ presenteerde in de show van Peter
Holland. Ondanks de vreugde over zijn terugkomst
viel het hem zwaar en moest hij na korte tijd weer met
zijn werkzaamheden stoppen. Naast zijn interesse voor
het medium radio heeft Tom Mulder ook veel belang-
stelling voor trams en treinen. Hij is vaak te vinden op
plaatsen waar men oude trams en treinen kan bezichti-
gen en heeft in de loop van de afgelopen 45 jaar dui-
zenden foto’s gemaakt. Tom Mulder, die ik persoonlijk
al ken vanaf het begin van zijn loopbaan, heeft zich
zodanig hersteld dat hij weer met vreugde zijn liefde
voor radio beschrijft in talrijke interessante e-mails, waar-
bij hij met mij ook onze andere liefde voor trams en
treinen regelmatig belicht. Op die manier kwam Tom
ook tot het schrijven van het volgende artikel. (HK)

RADIO, TRAMS, TREINEN EN SCHEPEN
Personen, die van de radio hun beroep heb-
ben gemaakt, zijn vaak erg enthousiaste men-
sen, die eigenlijk altijd in een droomwereld
leven. Radio past helemaal in deze droomwe-
reld. Was de radio natuurlijk altijd al een
droom voor ze, die in sommige gevallen een
werkelijkheid werd, hun dromen hebben zich
voortgezet in een ander onderwerp, dat zich
bij uitstek leende voor een droomwereld.
Want naast de radio was er een ander onder-
werp, dat helemaal paste in de wereld van
deze dromers. En zoals altijd door echtgenotes
wordt beweerd, dat mannen kinderen blij-
ven, is de combinatie RADIO/TREINEN/
TRAMS/SCHEPEN bijna een vanzelfsprekende
combinatie. In hun jeugd was radio overal
aanwezig. Radio gaf de luisteraars een aange-
naam en ontspannen gevoel. Dat gold na-
tuurlijk helemaal voor de radio, waar bijna
uitsluitend (pop-)muziek werd gedraaid. Die
vrolijke en ontspannen radio zorgde ook voor
een versterking van de fantasie van al die dro-
merige radioluisteraars. Later, na de komst van
televisie, was die droomwereld er natuurlijk
veel minder. Televisie gaf niet dezelfde droom-
wereld als radio, omdat je bij televisie gewoon-
weg alles kon zien. Bovenstaande houdt bijna
automatisch in, dat er werkelijk een link be-
staat tussen RADIO en TRAMS/TREINEN/
SCHEPEN en die generatie, die genoot van de

RADIO en TRAMS/TREINEN/SCHEPEN. Die generatie
genoot niet van TELEVISIE. En als je een dergelijke
dromer was, dacht je ook nog dat je enige was en je
kon je ogen en oren niet geloven, dat anderen dezelfde
belangstelling hadden. Je durfde er bijna niet over te
praten. Maar, gelukkig was je niet de enige! Je kon ook
aan de aantallen andere trams/treinen/schepen-
liefhebbers zien, dat je niet de enige was. Als je mis-
schien dacht, dat deze combinatie van hobby’s een
typisch Nederlandse aangelegenheid is, heb je het
mis. Het schijnt, dat de landencombinatie van Midden-
Europese landen bestaande uit Duitsland/Zwitserland/
Oostenrijk/Nederland in ieder geval al 7,5 miljoen model-
treinenfans oplevert. De aantallen bezoekers van model-
treinenbeurzen zijn indrukwekkend. In de Nederlandse
radiowereld vind je ze ook: de treinenliefhebbers. In
Hilversum (van oorsprong radiostad bij uitstek) kon je
ze zo aanwijzen. Tegenwoordig, nu de radio niet meer
in Hilversum is geconcentreerd, kom je de RADIO-
TRAMS-TREINEN-SCHEPEN-FANS natuurlijk in het hele
land tegen. Hier volgt een kleine opsomming van de

Foto: 1963, de Amsterdamse Rietlanden. Bovenaan is Rob
van Ee te zien. De foto komt uit zijn archief. Heden ten dage
maakt hij nog steeds foto’s maar dan als professioneel foto-
graaf voor verschillende treintijdschriften. Onderaan zie je
Gerard Ooms, die buschauffeur van beroep is geworden. In
het midden Tom Mulder zelf. Volgens Tom lijkt deze foto
slechts een paar jaar geleden te zijn genomen, in werkelijk-
heid meer dan 45 jaar geleden.
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mannen en hun hobby: Erik de Zwart, Tom Mulder,
Edward Niessing, Wim van Putten, Joop van Zijl, Willem
van Kooten, Kees Buurman (overleden), Paul van der
Lugt, David Ryder en Ferry Eden.

Wist je trouwens dat op internationale wateren, om
precies te zijn aan boord van de Laissez Faire, de Ame-
rikaan Boom Boom Brannigan, zijn modelspoorbaan
had meegenomen om tussen de programma’s door ook
nog machinistje te spelen? Ik zou deze hobby ook niet
direct van een Amerikaan verwachten. Terwijl de Ame-
rikaanse treinenversie van Ebay toch eigenlijk wel
boeiend is. Duitse zaken adverteren zelfs in de US. Ook
in Engeland zijn diverse bekende namen. Er is dus tijd
zat eventueel vergeten namen nog toe te voegen. Ik
bedoel bijvoorbeeld een mooie jaren-’50-stem, die bij
de Wereldomroep werkte, Bert Steinkamp, die in de
zeventig verschillende steam tractie boeken heeft ge-
schreven. Wat heb jij met radio/treinen/trams/sche-
pen? Laat het weten door te reageren over dit onder-
werp naar HKnot@home.nl

TOM MULDER

Toen ik enige tijd geleden deel 2 van Muziek, Media en
andere Herinneringen aan het jaar 1958 afsloot had ik
mezelf voorgenomen niet  zo lang met een derde deel te
wachten, zoals eerder het geval was met deel 2. Dat
kwam pas vier jaren na deel 1 uit. Het jaar 1958 heeft
nog zo veel interessante onderwerpen gebracht, waar-
door we andermaal ruim een halve eeuw terug gaan in
de tijd, als het gaat om de meeste onderwerpen in deze
aflevering. Want wees nu eerlijk: waaraan denk je als
ik het woord ‘hoelahoep’ neerzet? Plastic buizen, die je
in elkaar kon schuiven en die je als spelobject kon
gebruiken. In principe waren de eerste plastic
producten in de jaren vijftig van de vorige eeuw over-
gewaaid vanuit de VS naar Europa, dit al voorzet op
de totale modernisering van het huishouden. Het was
een hele andere vorm van hoepelen dan de jeugd
daarvoor gewend was met de ijzeren hoepel. Deze
diende je aan een stangetje, al hollend op de stoep dan
wel de straat (immers was er nog weinig gemotoriseerd
verkeer), voort te bewegen. Nee, de plastic hoepel,
dan wel hoelahoep, werd om je lichaam gedrapeerd
ter hoogte van je gordel. Het was een bepaalde han-
digheid waardoor de hoepel begon te draaien om je
middel. Juist die zwaai die je eraan diende te geven was
speciaal te noemen en eerst moeilijk aan te leren. Had
je deze zwaai eenmaal in ‘de vingers’ dan kwam het
erop aan bepaalde bewegingen te maken in cirkel-
vorm met de buikgordel. Wat hebben we een wed-
strijden gehouden op het schoolplein destijds en streng
werden op een lijstje de tijden bijgehouden wie het
langst de hoepel in beweging hield. Er waren
fanatiekelingen bij, vooral meiden, die meerdere hoe-

pels zonder problemen draaiende hielden, maar dat
mochten de jongens alleen van afstand bekijken aan-
gezien er een duidelijke witte streep op het schoolplein
was aangebracht ter scheiding van de seksen. Ook
waren er speciale kleinere hoepels waarmee allerlei vor-
men van bewegingen konden worden gemaakt, bij-
voorbeeld met de armen en de benen.

Het waren twee Amerikaanse studenten, te weten
Richard Knerr en Arthur Melin, die in het jaar 1948
besloten een eigen bedrijfje op te richten met als doel
nieuw speelgoed op de markt te brengen. De onderne-
ming heette: ‘Wham-O Campany’. Hun eerste wereld-
wijde succes kwam in 1958. Van een bevriende landge-
noot hadden ze gehoord dat in Australië de jeugd zich
hier en daar plezierde met een spel, waarbij een hoepel
gemaakt van bamboe werd gebruikt. Richard en Arthur
zagen hier toekomst in mits de bamboe werd vervan-
gen door plastic, wat lichter en soepeler zou zijn. En het
idee sloeg aan want in de daarop volgende twee jaren
werden er wereldwijd meer dan 100 miljoen exempla-
ren van hun speeltuig op de markt gebracht. Een an-
der groot product waarmee beiden bekend werden,
was de frisbee. In 1982 waren de heren helemaal bin-
nen toen ze hun bedrijf, waarbinnen 230 verschillende
soorten speelgoed werden ontwikkeld en op de markt
gebracht, verkochten aan de Kransco Group voor een
bedrag van 12 miljoen dollar. Ze konden vervolgens
rustig gaan genieten van hun welverdiende geld. Richard
Kerr overleed in januari 2008 op 81-jarige leeftijd, ter-
wijl Arthur Melin al in 2002 kwam te overlijden.

Er waren zelfs tijdschriften die, bijna in iedere editie,
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aandacht besteedden aan de
enorme rage die ‘hoelahoep’ in
de wereld teweeg bracht. In de
16 december editie van het tijd-
schrift Piccolo, dat in Vlaanderen
op de markt werd gebracht,
stelde men dat er nog lang geen
einde aan de rage was. Wat was
namelijk het geval? Een Neder-
landse speelgoedfabrikant had
aangekondigd dat er aan de
rage, na de Sinterklaasviering,
wel een einde zou komen aan de
rage. De beste eigenaar wilde
waarschijnlijk voor het Heilige
Feest op 5 december 1958 zoveel
mogelijk hoelahoeps verkopen.
Wel werd een waarschuwende
vinger geheven in het artikel want
men stelde te hopen dat, gelijk
aan een verbod in Tokio, het uit-
voeren van het spel op straat
door de politie in Nederland en
België zou worden verboden, dit
mede vanwege het gegeven dat
het in de avonduren sneller don-
ker werd en de kans op onge-
lukken met het mobiele verkeer
groter werd.

Inmiddels stortte Radio
Luxembourg via de 208 meter de
nodige muziek over ons uit waar-
bij ‘The Hula Hoop Song’ in de
uitvoering van Teresa Brewer de
luisterende jeugd nog meer op-
zweepte tot schalkse bewegingen
met de heupen. Er waren trou-
wens meer berichten terug te vin-
den in de toenmalige bladen,
want zo werd ook bekend ge-
maakt dat door de bewindvoer-
ders binnen het West-Duitse Par-
lement in Bonn ook een groot
aantal hoelahoeps was aange-
schaft voor gebruik door de vele
zwaarlijvige leden van het Parle-
ment. In het plaatsje Rochester in
Engeland werd er een dief be-
trapt die, met behulp van een
halve hoelahoep buis, benzine uit
een auto aan het stelen was. De
bouwindustrie in ons land mop-
perde af en toe over het tekort
aan plastic buizen, omdat de
speelgoedindustrie voorrang
kreeg bij aanschaf. Men vroeg
zich af of er toch niet terug ge-
schakeld diende te worden naar
koperen buizen voor het leggen
van leidingen. Huisvrouwen uit
Belgisch Limburg gingen opval-

lend massaal de grens over om in Nederlands Limburg hoepels te kopen, die
klaarblijkelijk bij ons goedkoper bleken te zijn. Bij de Belgische grens werd
streng gecontroleerd en dienden ze bij invoer van de hoelahoep nog eens 5
cent omzetbelasting per ingevoerd exemplaar te betalen. Ook achter het
toenmalige IJzeren Gordijn was de rage doorgebroken toen bleek dat in
Polen de regering had bekend gemaakt dat het Ministerie voor Lichte Indus-
trie en Ambachten niet genoeg achter de productie van het spelmateriaal aan
zat, waardoor de ontwikkeling van de communistische jeugd, qua beweging,
zou stagneren.

In ons buurland
West-Duits land
was er een soldaat
die twee soldaten
toegewezen had
gekregen om hem
als lijfwachten te
bewaken. Sommi-
gen lachten erom,
anderen vonden
het nogal een op-
hef dat een ge-
woon dienstplich-
tige soldaat inge-
deeld bij de Ame-
rikaanse 3e divisie

pantsertroepen Spearhead, gelegerd in Friedberg bij Frankfurt am Main,
directe ondersteuning van twee collega’s kreeg. Het ging om Elvis Presley,
ook bekend onder de bijnamen ‘Elvis de Pelvis’ en ‘De man die zingt als een
verliefde buitenboordmotor’. Het waren respectievelijk Lamar Fike en Bobby
West, die aan Presley ter bewaking waren toegewezen in 1958. En er was
zeker sprake van zwaargewichten want ze waren 100 en 120 kilo in gewicht.
Trouwens het waren niet de enige personen in zijn directe omgeving want
ook Elvis zijn vader woonde in Friedberg, terwijl oma Presley eveneens naar
West-Duitsland was overgebracht om zijn innerlijke veiligheid te bewaken.
Oma zorgde dus voor het bakken en braden voor Elvis. Uitzonderlijk dat hij
dus niet in de kazerne at. Dagelijks stonden honderden jonge meiden en
jongens aan de poort om Elvis Presley de poort in en uit te zien gaan.
Geruchten deden de ronde dat Elvis naar Chris Howland en zijn ‘Fraulein’ had
geluisterd want er werd gemeld dat hij een Duitse vriendin had in de persoon
van de 17-jarige Margrit Bürgin uit Bad Homburg. Elvis hoefde zich trouwens
niet te vervelen want hij had telkens genoeg journalisten om zich heen en als
hij eindelijk even op zich zelf was dan had hij de beschikking over vijf auto’s,
die hij uit de VS had laten overkomen.

Laten we eens kijken wat er in januari 1958 was te melden als
het ging om de toen populaire muziek. Ik neem u mee naar
de rubriek ‘Spits uw oren’ die stond afgedrukt in het Vlaams/
Nederlands weekblad Piccolo. Zo was er ondermeer te lezen
dat de Engelse zanger Frankie Vaughn een reis zou gaan
ondernemen, die hem tien dagen in de VS zou laten verblij-
ven. Ondermeer werd er een televisieshow bezocht om er
zijn zangwerk aan de Amerikaanse kijker te openbaren en
nam hij er vier songs op in de studio’s van Columbia, platen
die later in Engeland en de Benelux werden uitgebracht op
het Philips label. Opmerkelijk was dat Frankie Vaughn door
het orkest van Mitch Miller werd begeleid. Vaughn was zeer
geliefd, en had alleen al in Engeland in 1958 vijf hits, een
ongehoord aantal voor één en dezelfde artiest. Ondermeer
scoorde hij dat jaar met de dubbelzijdige hitsingle ‘Can’t get
along without you now/ We’re not alone now.’ Frankie was
geboren als Frank Abelson in 1928 in Liverpool. Zijn artiesten-



18

houdende manier iemand of meerdere personen
ondervroeg over diverse onderwerpen. Dit al dan
niet in een soort van wedstrijdverband. Via de
radio werden dan uitgebreid onderwerpen be-
sproken waarna halverwege en op het eind van
het betreffende onderwerp vragen werden ge-
steld om op die wijze te kunnen bepalen of de
deelnemer al dan niet parate kennis over dit on-
derwerp had en er al dan niet gescoord kon wor-
den. Als luisteraar was het mogelijk je in te leven in
de persoon van de ondervraagde. Bij de televisie-
versie werd in eerste instantie ook gewoon ge-
bruik gemaakt van een ‘huiskamerdecor’ waarbij
de ondervragers als wel de te ondervragen perso-
nen gezellig bijeen zaten, dit alles geregistreerd
door slechts één camera. Ondanks dit bijna stille
plaatje werd deze vorm van hersengymnastiek snel
populair en werd het ook in andere landen, waar-
onder Duitsland, België, Nederland en Oostenrijk,
in de programmering opgenomen. Wel vertoon-
den de kijkers, na ongeveer 33 afleveringen van
televisiehersengymnastiek, enige vermoeidheid.
Maar de televisiemakers van het eerste uur, want
daar mag je zeker de makers in de jaren vijftig van
de vorige eeuw onder rangschikken, wisten de
oplossing. Laat de deelnemers niet alleen hun pa-
rate kennis tonen maar laat ze ook hun handvaar-
digheid proberen over te brengen bij de kijkers,
wat ondermeer onderstaand portret opleverde.

Het jaar 1958 had ook een aantal belangrijke
transportfeiten te melden. Laten we eens beginnen
met het verschijnen op het witte doek van de
voor die tijd prachtige film ‘Roman Holiday’ in 1953.
Een jaar later werd deze film in Nederland ver-

achternaam Vaughn was van herkomst een bijnaam voor
zijn uit Rusland afkomstige grootmoeder. Zijn loopbaan be-
gon hij in het theater als danser, maar hij ging al snel over tot
het zingen waarbij hij zich in eerste instantie bezighield met
het vertolken van Amerikaanse hits.

Monica Witkowna met de Wijnbroeders

In Nederland werd getracht met veel allure en promotie een
zangeres in de markt te zetten. Het ging om de uit Polen
afkomstige Monica Witkowna. Ze had een 45-toerenplaatje
uit laten brengen waarop liefst 4 nummers stonden. Eén
ervan was een oud Pools drankliedje ‘Piosneckzka’. Het
promotieteam van de platenmaatschappij van Philips had
het idee opgevat de release van de single op passende wijze
te laten plaatsvinden. De Nederlandse vertegenwoordiging
van ‘Confrérie des Vinophiles’, ofwel het ‘Broederschap der
Wijnvrienden’ werd ingezet en vond zich bereid Monica te
ontvangen, uiteraard voorzien van de nodige persjongens
en fotografen. De plechtigheid vond plaats in een 17-eeuwse
wijnkelder, die eigendom van het Broederschap was. En
geloof het of niet, maar het zogenaamde eerste exemplaar
werd ten doop gehouden met gebruik van een heerlijke
Bourgogne. Na enkele glaasjes heeft de zangers destijds
nog ettelijke Oost-Europese volksliedjes gezongen die allen
een gretig onthaal ontvingen bij de leden van het Broeder-
schap. De plaat is nooit wat geworden en over Monica is
slechts verder bekend dat ze haar gezicht nog op het witte
doek vertoonde in de film ‘Spy in the Sky’, die eveneens in
1958 uitkwam.

Binnen ons gezin bestaan verschillende meningen betref-
fende de binnenkomst van het vermaarde kijkkastje, de
televisie. Ik zelf houd het op 1959 terwijl mijn oudere zus het
een tijdje geleden had over het jaar 1958. Ze kan best gelijk
hebben. Ikzelf knipte al rijkelijk allerlei dingen over radio en
televisie uit, die ik al die decennia lang heb bewaard. Zo
kwam ik in mijn map met knipsels uit het jaar 1958 een
verhaal tegen over de hersengymnastiek op de televisie, die
in Engeland een grote schare aanhangers had – tenminste
onder de mensen in de groep van televisiebezitters. Deze
zwart-wit kijkers kregen een televisieversie voorgeschoteld
van een zogenaamde ‘panel game’, zoals de Britten het ooit
op de radio hadden geïntroduceerd en benoemd. Het kwam
er op neer dat een ‘omroeper’ op een handige en onder-
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toond en zou de daarop volgende jaren een ware
hausse teweegbrengen onder de jeugd. ‘Roman
Holiday’ was een film die destijds geregistreerd was
door William Wyler en eigenlijk kon worden geclassi-
ficeerd in de rubriek ‘romantische komedie’. Twee heel
bekenden, Gregory Peck en Audrey Hepburn, speel-
den de hoofdrol, wat voor de laatste haar grote door-
braak in Hollywood betekende. Ze won met deze rol
een Oscar voor de beste vrouwelijke rol. Deze keer zal
ik niet in detail treden betreffende het draaiboek van
de film maar er een facet uit lichten dat van belang was
voor de jongeren, die de film bekeken. Audrey ver-
schijnt in de film, waarin ze een prinses speelt, tijdens
een dagje uit op een scooter, een voor die tijd nieuw
transportmiddel. Het was destijds een opmerkelijke
scene, die een cultstatus heeft gekregen en zelfs via
internet gedurende een kleine twee minuten is terug te
zien: www.youtube.com/watch?v=jITw1fREQtQ

De geschiedenis van de scooter is eigenlijk al terug te
leiden naar het jaar 1946 toen de Vespa op de markt
werd gezet door de onderneming S.p.A. Piaggio &
Co. De Vespa scooter is waarschijnlijk de meest be-
kende van alle op de wereld gemaakte scooters. De
naam ‘Vespa’ is vrij vertaald te herleiden tot ‘wesp’.
Piaggio was van herkomst een vliegtuigbouwer die
tijdens de Tweede Wereldoorlog het nodige materiaal
voor Mussolini had ontworpen en laten fabriceren. Na
de Tweede Wereldoorlog werd het hem verboden zich
nog langer te werpen op de constructie van vliegtui-
gen, immers hadden de Italiaanse leider, en dus ook
zijn volgelingen, gecollaboreerd met Hitler en de zij-
nen. De directie van Piaggio besloot de productielijn in
haar fabriek om te bouwen. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog was er al gedokterd aan een opvouwbaar
vervoermiddel waarmee men zich snel en gemakkelijk
kon verplaatsen. Het resultaat was vervolgens de scoo-
ter, die in veelvoud in de Italiaanse straten verscheen
en zou blijven. Vooral door de invloed van de beelden
van Audrey Hepburn op de scooter in de film ‘Roman
Holiday’ werd de scooter in andere West-Europese
landen ook populair en was het in 1958 een graag
gezien transportobject bij de jongeren.

Verkikkerd kunnen sommige mensen nog zijn als men
langs de wegen of in straten geparkeerd een oude
DAF personenwagen zien staan. Ikzelf ben, tijdens mijn
fietstochten, altijd bewapend met een fototoestel. Re-
den hiertoe is dat ik probeer zoveel mogelijk auto’s, die
voor 1979 de markt in Nederland op zijn gezet, te
fotograferen. En als er dan één automerk, naast de
Volkswagen, is die je veel ziet uit de periode voor 1979,
dan is het de DAF. De personenwagen die in 1958 voor
het eerst werd gepresenteerd tijdens de Auto RAI in
Amsterdam.

Wat velen niet beseffen is dat de activiteiten van DAF al
veel eerder begonnen. In april 1928 was het Hub van
Doorne die zijn; ‘Hub van Doorne Machinefabriek en
Reparatie-inrichting’ opgericht. Samen met zijn broer
Wim legde hij de basis voor DAF als toonaangevende
truckproducent. De op 1 januari 1900 in America (Lim-
burg) geboren Hub van Doorne was de oudste zoon

van de plaatselijke dorpssmid. Midden in de jaren twin-
tig van de vorige eeuw was het Hub van Doorne die
werkmeester was op de machinefabriek van Sjef
Mandigers in Eindhoven. Binnen deze fabriek kwam
Hub in contact met de heer Huenges, directeur-eige-
naar van de Brouwerij en IJsfabriek Coolen. Huenges
was een bevoorrecht persoon want hij was in het bezit
van een Stearns-Knight automobiel, voorzien van een
voor die tijd bijzondere schuivenmotor. Als er proble-
men waren met de motor dan was dit alleen door Hub
van Doorne te herstellen. Hij had het dus duidelijk in zijn
vingers.

Huenges was zo onder de indruk van de technische
capaciteiten van Hub van Doorne, dat hij hulp aanbod
bij het opzetten van een zaak voor de techneut. Op 1
april 1928 stelde Huenges daarvoor 10.000 Hollandse
guldens ter beschikking, het begin van DAF 1936. Uiter-
aard een enorm bedrag voor die tijd. De bedrijfsnaam
werd omgezet in Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek.
Een bijzondere vinding was klaar voor productie: de
DAF-Losser. Dit was een apparaat speciaal ontwikkeld
voor het laden en lossen van spoorwegcontainers, voor
het inter-modaal rail-/wegvervoer. In september 1949
werd begonnen met de productie van bedrijfswagens;
iets meer dan een half jaar later werd de nieuwe fabriek
met een oppervlakte van 9.000 m2 in gebruik genomen.

Eind 1957 werd de motorenfabriek geopend en in licen-
tie werden daar Leyland-motoren geproduceerd.  Maar
de technici van DAF ontwikkelden hier snel eigen moto-
ren uit. Overigens werden niet alleen de motoren, maar
ook de cabines steeds weer verder doorontwikkeld bin-
nen het bedrijf. Tijdens de beginperiode van de
truckproductie werden er uitsluitend chassis afgeleverd.
De bouw van de cabines werd overgelaten aan de
carrosseriebouwers. Maar in 1951 was het zover want
toen kwam DAF met een geheel eigen cabine. De eerste
serie cabines kenmerkte zich door een grille met zeven
horizontale chromen strepen. In 1956 werd het front
licht gewijzigd en telde voortaan nog slechts zes stre-
pen. Op 3 mei 1955 werd het tienduizendste exemplaar
van de DAF-chassis afgeleverd. Bij die feestelijke gele-



20

genheid deelde Hub van Doorne mee opnieuw een legerorder
van 3.600 voertuigen te hebben ontvangen en dat de noodza-
kelijke uitbreiding van de fabriek al gestart was.

In het jaar 1953 kwam al het idee een personenauto op de
markt te gaan brengen en het was ingenieur Van Brugghen die
van Van Doorne de technische leiding van het project in han-
den kreeg. In de maand februari 1958 toonde DAF Nederland
een volwaardige, fraaie 4 à 5 personenauto met automatische
transmissie, de beroemde Variomatic, en met een zelf ontwik-
kelde 2-cilinder 4-taktmotor. De Variomatic was en is een con-
tinu variabele transmissie met twee rubberen riemen die tussen
twee schijven traploos nieuwe overbrengingsverhoudingen
realiseert. Het was de eerste continu variabele transmissie voor
auto’s, die ooit in productie werd genomen. De DAF 600 (1959)
was de eerste personenauto die in de verkoop ging onder de
naam DAF.

Komende uit een katholieke familie, werd in oktober 1958 ook
het overlijden van de toenmalige paus Pius XII beleefd. Als ik
terugga in mijn gedachten kan ik me herinneren dat het leven
en werk van deze paus zowel in kerk, school als thuis werden
besproken. Zelf kreeg ik bij mijn eerste kindermissaal een bid-
prentje van deze paus Pius XII uitgedeeld. Het zal geweest zijn
ter gelegenheid van mijn Eerste Heilige Communie, een ge-
beurtenis die bij ons in de St. Fransicuskerk in Groningen
plaatsvond in de eerste klas van wat toen de lagere school
werd genoemd. Ik besef me dan ook goed dat de verhalen
over grijze rook en later de witte rook, verschijnend uit de
schoorsteen op het St. Pietersplein in 1958 voor het eerst be-
wust aan me werden verteld. Paus Pius XII werd geboren in
1876 en was in 1939, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, tot
paus gekozen. Hij overleed in het buitenverblijf van de paus in
Castel Gandolfo en hij was daarmee de eerste paus in de ge-
schiedenis die buiten het Vaticaan van Rome kwam te overlij-
den. Het buitenverblijf is gelegen op ongeveer dertig kilometer
van Rome, weg van alle drukte. Castel Gandolfo hoort echter
wel tot het grondgebied van het Vaticaan. Met regelmaat wordt
er gesproken, als het Vaticaan ter sprake komt, over het klein-
ste onafhankelijke land ter wereld. Maar daar zijn de specialis-
ten nog niet over uit daar een aantal The Principality of Sealand,
in internationale wateren buiten de Britse kust ter hoogte van
Harwich als zodanig beschouwt. Vaticaanstad ontstond in het
jaar 1929 na een ruzie tussen de kardinalen en de staat Italië.
Op een oppervlakte van een halve vierkante kilometer wonen
er in Vaticaanstad nog geen 1000 inwoners.

In oktober 2008, precies een halve eeuw na zijn
verscheiden, kwam de toenmalige paus Pius XII
veelvuldig in het nieuws. Een nieuwe publicatie,
verschenen in Vlaanderen, gaf namelijk aan dat
paus Pius XII tijdens de Tweede Wereldoorlog
de katholieke kerk slecht zou hebben geleid en
bovendien zeer passief zou hebben gehandeld.
In plaats van zich te hebben ingezet voor het
redden van duizenden Joden uit de handen
van de Nazi’s zou hij gezwegen hebben over
zijn voorkennis betreffende massavernietiging
en dat was de reden dat juist honderdduizenden
wel richting gaskamer verdwenen. Pius XII, zo
stelde de onderzoekster, zou uit angst hebben
gehandeld. Bovendien was hij bang dat bij
bekendmaking de katholieke kerk haar ultieme
macht zou gaan verliezen en het gevreesde com-
munisme de overhand zou gaan krijgen.

Vanuit Rome werd in oktober 2008 gereageerd
met de woorden dat de toenmalige paus in beste
geweten had gereageerd maar dat men wel had
besloten te wachten met het ondertekenen van
het decreet tot zaligverklaring. Als woordvoer-
der werd de Duitse jezuïet Peter Gumpel opge-
voerd, die werkt voor de Vaticaanse congrega-
tie voor de heiligverklaringen. Joodse organi-
saties verwijten Pius XII dat hij zijn stem niet
heeft verheven tegen de Holocaust. Volgens de
huidige Paus Benedictus XII liet Pius XII juist
geen gelegenheid voorbij gaan om joden te
redden. De procedure tot zaligverklaring van
Pius XII werd al in 1967 opgestart en algemeen
werd verwacht dat Pius XII een halve eeuw na
zijn overlijden
heilig zou wor-
den verklaard.
Ondanks alle
commotie heeft
paus Benedictus
XVI in oktober
2008 bekend ge-
maakt dat hij
hoopt op
een ’voorspoedig
vervolg’ van het
zaligverklaring-
proces voor zijn
voorganger.

Als we denken aan Martin Luther King komt de
moord op hem in Memphis direct te boven.
Maar er was al eerder een incident waarbij Martin
Luther King gewond werd. Eerst even terugha-
len wie hij was: hij werd geboren op 15 januari
1929 als zoon van een dominee van de een
baptistenkerk in de zuidelijke Amerikaanse staat
Atlanta. Hij ondervond al zeer snel dat er in het
zuiden nog vele vooroordelen waren tegen-
over de zogenaamde Afro-Amerikanen, en zijn
grote wens was daar grote veranderingen aan
te brengen ten voordele van zijn donkere land-
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genoten en deze groep een gelijkwaardig leven te bie-
den in vergelijking met de blanke Amerikanen.

De dood van zijn geliefde grootmoeder was moeilijk
voor Martin jr. te verwerken en hij deed op 12-jarige
leeftijd een zelfmoordpoging door van de tweede etage
van een huis te springen. Op 15-jarige leeftijd ging hij
werken op een tabaksplantage in Connecticut dat noor-
delijker lag. Hij kwam daar snel onder de indruk van
de goedaardige verstandhouding tussen blanken en
zwarten. In 1953 trouwde hij met Coretta Scott King.
Martin Luther King studeerde theologie, waarbij zijn
grote voorbeeld Mahatma Gandhi was, omdat deze ook
met wilskracht streefde naar geweldloosheid bij protes-
ten. In 1955 kreeg hij zijn doctorstitel toegewezen en
werd hij dominee van de baptistenkerk in Montgomery,
gelegen in de staat Alabama.

Op 1 december 1955 weigerde de zwarte Rosa Parks
haar plaats in een bus aan een blanke reiziger af te
staan. Zwarten moesten volgens de plaatselijke veror-
deningen achterin de bus zitten. De, eveneens blanke,
politie werd er bij gehaald en gaf de blanke chauffeur
en passagier gelijk. Rosa Parks werd uit de bus gezet en
vervolgens gearresteerd. De zwarte gemeenschap van
Montgomery, onder leiding van dominee King, rea-
geerde op het incident met een geslaagde busboycot
(1955-56) en bereikte een belangrijke overwinning toen
de bussen van Montgomery ook aan zwarten moesten
toestaan om op iedere plaats in de bus te gaan zitten.
Hierna bereikte King spoedig nationale bekendheid van-
wege zijn uitzonderlijk charisma en persoonlijke moed.
Bij tal van gelegenheden trad hij als spreker op, waar-
bij hij de discriminatie van de zwarte bevolking aan de
kaak stelde.

King stichtte de Southern Christian Leadership Confe-
rence (SCLC), en nam het voorzitterschap op zich.
Door de vereniging werd hij in staat gesteld zich te
wijden aan de strijd voor gelijkheid van de zwarte
Amerikanen. Zijn filosofie van niet-gewelddadig verzet
leidde tot zijn arrestatie bij talrijke gelegenheden. King
werd gehaat door aanhangers van de rassenscheiding
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deeld. Op 28 augustus 1963 werd hij echter, zoals be-
kend, vermoord. Maar begin september 1958 was hij
ook al het slachtoffer van een aanslag. Een psychisch
gestoorde vrouw viel hem aan in de wijk Harlem, in
New York. Martin Luther King jr. werd met ernstig bloed-
verlies opgenomen in een ziekenhuis. Onder de lokale
donkere bevolking ging een golf van verontwaardi-
ging. Hij bleef drie weken ter observatie in het zieken-
huis en toen hij dit verliet stonden 500 voornamelijk
kleurgenoten, hem juichend op te wachten. Vervol-
gens ging hij naar zijn huis in Montgomery om verder
aan te sterken en daarna zijn befaamde vrijheidsstrijd
voort te zetten.

Dan maar weer eens terug
naar de radio. In een an-
der verband heb ik een
aantal maanden geleden
een verhaal geschreven
betreffende mijn vroege
radiobeleving waarbij
vooral het pedagogisch
nut van de schoolradio in
de tweede helft van de ja-
ren vijftig en begin jaren
zestig, van de vorige
eeuw, van dichtbij werd
beschouwd. Jammer dat ik
pas later in het bezit kwam
van een exemplaar van het
weekblad ‘Beatrijs’ van 15
maart 1958. Dit typische
damesblad werd destijds
door drukkerij Spaarne-
stad in Haarlem, met als on-
dertitel: ‘Katholiek Week-
blad voor de vrouw’ uit-
gegeven. Typische
vrouwenverhalen voor
die tijd sierden het blad.
Ondermeer een verhaal
over het naar schoolgaan
van een Zweedse prins,
korte levensverhalen, een
verslag over een bezoek
aan het verzorgingstehuis
de Leeuwerik in Laag Soeren, waar voornamelijk men-
sen werden ondergebracht als gevolg van repatriëring
uit Indonesië en Nieuw-Guinea. Maar ook veel adver-
tenties voor mode, huisinrichting en typische vrouwen-
zaken. Verder de filmbespreking, de strip voor het kind,
Regina brei- en naaipatronen en advertenties, waar toen
ook al bekende Nederlanders voor werden gestrikt,
zoals destijds Corry Brokken. Maar ook de beschrij-
ving van activiteiten op een school aan de Laurier-
gracht in Amsterdam. Laten we maar eens mee gaan
lezen over de bevindingen destijds:

‘In de rubriek ‘Met Beatrijs op reis’ gaven we recentelijk
een korte beschrijving van een nieuwe onderwijs-
methode op een school van zuster Benedictussen in het
Amerikaanse Convington. Na jaren van experimente-
ren heeft het hoofd, zuster Maria Theresa, deze nieuw-
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gebouwde school min of meer ingericht als een omroep-
studio, er staan ruime hoefijzervormige bedieningstaf-
els, waarin elektronische versterkers, taperecorder en
schakelorganen zijn gegroepeerd. Degene die de tafel
bediende, de lerares ofwel de non, kon op die manier
verschillende groepen van leerlingen in dezelfde klas-
ruimte aanwezig, opdrachten laten uitvoeren, zonder
dat andere groepen daar last van hadden. De leerlin-
gen hadden allen een koptelefoon op, waarbij vanaf
de verschillende recorders de lessen werden voorgele-
zen en dus werd er les gegeven zonder dat de aanwe-
zige juf of de leerling ook maar een enkel woord sprak.
Zo nodig kon de juf wel, via gebruik van een micro-
foon zich mengen in de betreffende groep door op-
merkingen te plaatsen. Daarna was het tijd voor vra-
gen stellen en beantwoorden. Men sprak ervan dat de
juf op die manier de elektronische vinger aan de pols
van de leerling kon houden.

In de Verenigde Staten beschouwde men dat met deze
vooruitgang goede resultaten waren te bereiken en
dat een stafmedewerker zelfs met de installatie meer-
dere klassen tegelijk kon bereiken, waardoor vooral
de schaarste aan onderwijzend personeel was op te
lossen. In maart 1958 weet de redactie van Beatrijs te
melden dat in Nederland, hoewel op bescheidener wijze,
ook gebruikt werd gemaakt van dit, voor die tijd,
nieuwe onderwijssysteem: ‘Het gebruik van de radio
voor de uitzendingen van de schoolradioprogramma’s
is er een voorbeeld van. En wat denkt U van
grammofoonapparatuur met versterkers en luidspre-
kers op kleuterscholen, zoals op de Katholieke
Montessorischool van de Heilig Hart parochie in Utrecht?’

Op de muziek, die destijds werd gedraaid in de kleuter-

klas, werd vooral geleerd om ritmisch te dansen, dus
spelenderwijs te leren bewegen. Daarnaast genoten de
kinderen ook nog eens een vroege vorm van muzikale
vorming. Wel dienden de melodieën door de klassen-
lerares met zorg te worden uitgekozen. Pas dan voor-
zag het in de behoefte aan spierbeweging, welke ook in
die tijd al bij kleuters noodzakelijk was. Uiteraard werd
voor de invoering van deze vorm van bewegen ge-
bruik gemaakt van gitaar, piano of een ander instru-
ment. Maar op de nieuwe wijze was het voor de lerares
nog meer mogelijk zich optimaal te richten op de pupil-
len, zonder afgeleid te worden tijdens het spelen van de
muziekinstrumenten.

Bij de kleuterscholen lag dus destijds in 1958 de nadruk
op de vrije uitdrukking en het ritmisch gevoel, de toe-
passing van de elektronische hulpmiddelen op de toen-
malige lagere school en middelbare school was van
geheel andere aard. Deze was veel pedagogischer en
daarbij tevens een heel handig communicatiemiddel.
Zoals gemeld ging de redactie van het weekblad voor
de katholieke vrouw, Beatrijs, op bezoek en wel bij de
Sint Josef ULO, destijds gevestigd aan de Lauriersgracht
in Amsterdam. De school maakte eigenlijk deel uit van
een groot complex, waarbinnen ook de Katholieke
Kweekschool, zoals de pabo destijds werd genoemd,
een kleuterschool, en twee lagere scholen voor meisjes
waren gevestigd. Het werd bestuurd en gerund door
nonnen, verbonden aan de ‘Arme Zusters van het God-
delijk Kind’.

De journalist, die voor Beatrijs op stap ging, ontmoette
zuster Imelda, destijds hoofd van de ULO, in haar kan-
toor waar ze dagelijks spreekuur hield. Er hing een
voor die tijd moderne, metalen plaatstalen kast, die het
doel van de komst was: “een simpele installatie, leek
ons. Maar toen de vader van deze elektronische appa-
ratuur, ir. Hummeling directeur van het ‘Sesh laborato-
rium voor geluid- en seintechniek te Hilversum, ons,
naar hij zei, een populaire uiteenzetting over de moge-
lijkheden ervan had gegeven en wij een figuurlijke blik
hadden mogen werpen in dit geconcentreerd brokje
technisch vernuft, suisden onze lekenoren. Het school-
gebouw is vier verdiepingen hoog. Voorheen bete-
kende dat dat als er een muts was gevonden of iemand

Een klas luistert
naar de radio

Zuster Imelda
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was uitgevallen, je alle trappen diende te bewandelen.
Nu een simpele druk op de knop en de boodschap kan
door alle klaslokalen heen worden verspreid. Het af-
leggen, op jaarbasis, van ettelijke onnodige kilome-
ters, is hierdoor verleden tijd geworden. Trouwens het
is zelfs mogelijk vanuit het klaslokaal via de luidspreker
die tevens een ingebouwde microfoon heeft, via een
draai met de knop, een antwoord te geven.”

Er waren volgens Hummeling nog tal van technische
snufjes. Was bijvoorbeeld de hoofdzuster of zuster
Imelda niet op haar plaats dan was een zoemsignaal
voldoende om aandacht te trekken. Ook, al waren er
in de diverse klaslokalen activiteiten via de speakers te
beluisteren, was het mogelijk via een beweging al deze
activiteiten te onderbreken en een algemene bood-
schap te verspreiden. Programma’s van de radio kon-
den, via gebruik van de toenmalige radio ook recht-
streeks naar een klas of alle klassen tegelijk worden
verspreid. De mogelijkheid om deze programma’s ook
via opname op taperecorder op te nemen en op een
later tijdstip in het klaslokaal te laten horen, werd ruim-
schoots benut. U ziet, een waarlijke beschrijving van
een, voor die tijd, hypermoderne schoolomroep-
installatie.

Met het verhaal van deze katholieke schoolse vorm
van omroep uit 1958 wil ik het voorlopig laten wat
betreft de Muziek-, media- en andere herinneringen
aan het jaar 1958. Zoals altijd sta ik open voor elke
vorm van medewerking aan deze serie. U kunt me
bereiken via HKnot@home.nl

HANS KNOT
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Vorig jaar rond deze tijd kwam er al een herinnering uit
Schönebeck, gelegen in het voormalige Oost-Duits-
land, van Werner Schneider. Hij leest via een vriend uit
Berlijn de Freewave en beiden hebben de Nederlandse
taal voornamelijk geleerd door intens naar de radio te
luisteren. Werner heeft Radio 5 ook dit jaar weer met
veel plezier beluisterd, in de uren dat het qua ont-
vangst mogelijk was. ‘Vorig jaar stelde ik al dat ik Radio
5, op de 747 kHz in de middengolf had ontdekt en dat
dit station te gekke gouwe ouwen draaide. De laatste
zes maanden heb ik intenser geluisterd en zo was er in
september ‘De week van de jaren vijftig’ te horen, met
daarin ondermeer de ‘Top 200 van de jaren vijftig’. Een
prachtige nummer 1 via Cliff Richard and the Shadows
en de eerste uitvoering van het nummer ‘Living Doll’.
In die periode was zowel in de ochtenduren als ’s avonds

Radio 5 goed te ontvangen. Maar het absolute hoogte-
punt vond ik de Evergreen Top 1000 die in de maand
november werd uitgezonden. In die periode was ont-
vangst mogelijk tussen 6 en half 8 in de ochtend en van
half vier in de middag tot zeven in de avond. Wel moet
ik stellen dat de programma’s die in het weekend wor-
den gebracht totaal oninteressant zijn te noemen, waar-
bij voornamelijk de Evangelische Omroep domineert in
de programmering. Het verder beluisteren naar Radio 5
roept bij mij vele herinneringen op aan de program-
ma’s van Mi Amigo en RNI, die ik destijds ook deels kon
beluisteren in het toenmalige Oost-Duitsland. Zelfs was
het Cocktail Trio nog weekartiest, wie had dat nu ooit
nog verwacht. Radio 5 zendt, zover ik het meekreeg,
alleen op de middengolf uit. Overdag is de
Deutschlandfunk via de 756 kHz actief met een zender
opgesteld in Braunschweig, die interfereert op het sig-
naal van Radio 5. In de avonduren is op de 747 kHz een
zender actief vanuit Bulgarije die alles weg knalt. Ach,
ik ken dit nog uit de tijd van meer dan 25 jaar geleden
toen Hilversum 2 nog op de 402 meter haar program-
ma’s verzorgde en ook veel fans in Oost-Duitsland had.

WERNER SCHNEIDER

Het was maar één klik in mijn hoofd toen deze ochtend
ik voor het eerst vernam van de steunactie ingezet
door de leiding van Arrow Classic via haar stations
Arrow Classic Rock en Arrow Jazz FM. De klik bracht
me, met gesloten ogen, naar de dagen dat er vele domi-
nees voorbij kwamen op de zeezenders. Het geloof en
de liefde preken was hun voornaamste werk. Tenmin-
ste dat dachten we als ze weer dagelijks hun bood-
schap verkondigden op de radio. Het begin van een
dergelijke kerkshow betekende voor vele luisteraars
even een kwartier of een half uurtje afstemmen op een
ander radiostation om daarna terug te keren op hun
eigen favoriet, bijvoorbeeld Radio Caroline. Net iets te
vroeg werd weer afgestemd op de favoriete frequentie
van ‘259’ in de middengolf waardoor dominee ‘Briljant’
uit de VS nog net zijn laatste en meest belangrijke bood-
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schap toch in de huiskamer, op het strand of in de
auto kon verkondigen: ‘Put your hand on the radio,
smile, and give me your money’. Naarstig was het een
kwestie van geld overmaken voor velen, hetgeen
voor ‘Briljant’ zeker het spreekwoord ‘Wie het laatst
lacht, lacht het best’ tot uiting bracht.

We zijn inmiddels decennia later en de leiding van
Arrow denkt dit spelletje te kunnen spelen over de
hoofden van hun luisteraars. We zijn allemaal toch al
een beetje radiomoe geworden. Reden hiervan zijn
ondermeer de veel te korte speellijsten die de compu-
ter en de programmamakers voorbereiden. Wordt er,
en dat is echt zelden, niet van een computer gebruik
gemaakt, dan is er wel een groep samenstellers die
ons van bepaalde muzieksoorten en artiesten afhoudt
omdat zij zich persoonlijk verantwoordelijk voelen
voor een dwingend beleid om goede muziek te bren-
gen. Pas was ik maar weer eens overgeschakeld naar
een, zo dacht ik, heerlijk station om wakker te wor-
den. Radio 2 ergerde me, gelijk aan een aantal jaren
geleden, in de ochtenduren immens met de te gefrus-
treerde presentatie tijdens de VARA-uren en vooral
het gegeven dat presentator Sander maar niet be-
grijpt dat je tijdens een interview dient te luisteren,
een gast in het programma uit dient te laten spreken
en je niet het geijkte lijstje met vragen dient af te
raffelen.

Arrow Jazz FM werd
dus de nieuwe
kluisterplaats om in
de ochtenduren, zo
vanaf een kwartier
voor zeven, heerlijk

rustig wakker te worden en onder de wol weg te
kruipen maar toch een warm gevoel te houden. Tot
vandaag is dit de laatste weken uitstekend gelukt,
maar in een keer kreeg ik, bij het horen van de steun-
actie om beide Arrow stations in de lucht te kunnen
houden, enorm koude rillingen over mijn lijf. Hoezo
doneren aan een organisatie die het presteert om voor
8,8 miljoen Euro in de schulden te staan bij de over-
heid. Waarom zal de luisteraar aan dit gigantisch te-
kort moeten gaan meebetalen? De directie wist toch
vanaf moment 1 na de vergunningtoewijzing dat dit
enorme kosten met zich mee zou gaan brengen? Mis-
schien dat we ons kunnen gaan afvragen hoeveel
geld de grote bedenkers van ‘Put your money where
the ear is’ jaarlijks in hun eigen portemonnee hebben
laten glijden als beloning voor wanbeleid. Neem van
mij aan dat het doneren van financiële heerlijkheden
aan de Arrow groep geen redding zal zijn voor de
onderneming. Niet alleen hebben ze daarvoor veel te
weinig luisteraars maar ook zijn die luisteraars, die wel
trouw zijn, lang niet meer zo geneigd directe steun te
verlenen als een radiostation in nood is. Vertrouwen
in de radio, in het algemeen, is namelijk voor velen
naar een kritisch dieptepunt gezakt. De actie had be-
ter ‘Put your money in een bodemloze put’ genoemd
kunnen worden.

HANS KNOT
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Afgaand op de historie van de radio kan worden gesteld
dat er ontzettend veel is gepubliceerd over de periode
vanaf, pakweg, het midden van de jaren vijftig van de
vorige eeuw tot en met heden ten dage. Duidelijk kan
worden gesteld dat dit te maken heeft met het gegeven
dat de toenmalige babyboomers, zoals de nieuwelingen
in ons land na de Tweede Wereldoorlog werden ge-
noemd, een bredere beleving van het wereldse spec-
trum hadden en dus ook het bredere radioaanbod be-
wuster gingen beleven. Over de daaraan voorafgaande
periode is in vergelijking niet zo veel gepubliceerd. Als
het wel aan de orde is dan betreft het vaak een publicatie
die geschreven is na een periode van uitgebreid onder-
zoek. Het eerste dat ik dacht, toen het boek Hallo
Bandoeng - Nederlandse Radiopioniers (1900-
1945) op de redactie terecht kwam, was of de schrij-
ver, de inmiddels 73-jarige Hans Vles, ook zelf in zijn
jeugd op een primaire wijze bezig was geweest met het
zelf ‘zendklaar’ maken en beleven van het radiospectrum.
Of dat we te maken hadden met een historicus, die alleen
afging op verhalen van betrokkenen en bevindingen
uit archieven. Laten we duidelijk zijn over deze vraag-
stelling, want de auteur van dit boek blijkt zich al in zijn
twaalfde levensjaar bezig te hebben gehouden met het
experimenteren met een kristalontvanger waarbij naar
voldoening een ontvangstsignaal op de koptelefoon te
horen was. Dat allemaal zonder het gebruik van de won-
derbaarlijke batterij, die ons vele jaren zou begeleiden
bij het luisteren naar radiosignalen.

Signalen die uit alle windhoeken tot ons kwamen. Heer-
lijk, dacht ik, dit wordt weer een aantal uren vermakelijk
onze gezamenlijke hobby ‘radiobeleving’ delen. Maar, al
in de derde regel van het boek, wordt me duidelijk
gemaakt dat het nog veel dieper gaat met de beleving
van de hobby. De schrijver noemt zich, naar voorbeeld
van ir. dr. Cornelius de Groot, ‘radioot’. De schrijver
heeft dan ook zijn leven, na een opleiding elektrotechniek
in Delft, gevuld met radio’s, versterkers, zenders, ont-
vangers en uiteindelijk computers. En dat de auteur het
volledig heeft beleefd mag blijken uit het boek Hallo
Bandoeng - Nederlandse Radiopioniers (1900-
1945). Hij geeft vrijwel direct aan dat je enige vorm
van technische kennis dient te hebben, maar ook voor

Hallo Bandoeng
Nederlandse Radiopioniers (1900-1945)
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keling van het medium radio, maar ook met het gegeven dat inmid-
dels de Eerste Wereldoorlog was aangebroken. Zou men een eigen
aantal zenders kunnen bouwen met Nederlands materiaal? Nee, men
koos voor een weg die leidde naar de VS waar men de benodigde
zaken kon leveren. Maar die dienden dan wel veilig langs de vijandige
linies te worden gebracht. Volop werd er geëxperimenteerd en jaren
na de afloop van de Eerste Wereldoorlog werd, op de 23ste mei 1923
door de toenmalige Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië het
radiostation ‘Op den Malabar’ geopend voor openbaar verkeer. En
wat bleek? In de daaraan voorafgaande jaren was men toch deels
een andere richting opgegaan middels de aanschaf van de voor die
tijd ‘s werelds grootste ‘boogzender’, geleverd door het Duitse
Telefunken.

Het werd al snel duidelijk dat er een korte golf radiozender diende te
komen die een luisterband moest gaan vormen tussen de Nederlan-
ders thuis en de Nederlanders in ons overzeese gebied in de Oost. Het
plan daartoe was het bouwen van twee ultra sterke zenders in Neder-
land als wel in Indië, waarbij tevens gebruik zou worden gemaakt
van relaiszenders, die waren gepland in Italië, het Afrikaanse Libië en
op het toen nog Britse Ceylon. En dus was daaraan voorafgaand ook
besloten tot de bouw van het nu historische zendstation Kootwijk, in
de buurt van Apeldoorn. Tevens werd een ontvangststation in het
Brabantse Sambeek gerealiseerd. Al deze acties in de vroege dagen
van de geschiedenis van de radio in Nederland worden tot in perfect
detail omschreven en het boek is voor de radioliefhebber een abso-
luut geschenk in het kader van de uitbreiding der kennis van het
medium radio. Natuurlijk wordt het hoofdstuk van ontwikkeling van
radiotransmissiemogelijkheden binnen de Philips onderneming be-
licht, hoewel uitgebreider dan ik ooit eerder tegenkwam. Uitvoerig
wordt ook een bezoek op maandag 27 mei 1927 van Koningin Wilhel-
mina met haar gemaal en dochter Juliana beschreven. De toenmalige
vorstin zou daar een officiële eerste radiorede met een lengte van 7
minuten opvoeren. Later, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog zou
ze met deze eerste ervaring haar voordeel doen tijdens haar vele
radiotoespraken vanuit Londen. Vele andere (deel-)onderwerpen ko-
men nog aan bod in dit schitterende boek: Hallo Bandoeng - Ne-
derlandse Radiopioniers (1900-1945).

Opmerkelijk ook is het grote aantal afbeeldingen dat niet eerder voor
mijn netvlies is gekomen, dus ook daar heeft Hans Vles het nodige
werk aan besteed. Prachtige historische illustraties die een zeer goed
tijdsbeeld geven over de eerste decennia van de radio(-telegrafie).
Het boek zal bij mij zeker de komende tijd vaker op de leestafel liggen
om weer terug te grijpen naar de vroege dagen van de radiopioniers
in Nederland.

HANS KNOT
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Als de maand november ieder jaar ten einde loopt ga ik eigenlijk met
vreugde wekelijks naar mijn postbus, met in het achterhoofd de

diegene die niet direct technisch is on-
derlegd geeft de schrijver je de rust het
begrijpbaar te maken tijdens het lezen.
De vroege jaren van de radio-ontwikke-
ling in de wereld met daaraan vast-
gekoppeld de radiotelegrafie, en het plan
te komen tot een mogelijkheid van een
rechtstreekse radiotelegrafische gemeen-
schap tussen Nederland en het toenma-
lige Nederlands-Oost Indië worden be-
licht, waarbij verschillende hoofdrolspe-
lers de revue uitgebreid passeren.

Het zijn namen van betrokken personen,
die bij mij deels onbekend waren: ir. C.L.
van der Bilt, Jan Corver, Cornelius
Johannes de Groot, Antoin Dubois en
Willem Vogt, om zo maar een paar na-
men te noemen van de absolute pioniers
op het gebied van de radio en  de radio-
zend- en radio-ontvangsttechnieken in
ons land en over ons de landsgrenzen.
Alle personen worden uitgebreid belicht
met daarbij de voor elk zo belangrijke
specialiteiten die men had in de ontwik-
keling van de radio(-telegrafie) in ons
land vanaf 1900. Ook daar wordt een
apart hoofdstuk aan besteed betreffende
de opkomst van de voor die tijd ‘mo-
derne vorm van telecommunicatie’. Hans
Vles legt gedegen uit hoe de eerste radio-
lampen, in Nederland gemaakt, eruit za-
gen en werden gebruikt.

Een apart hoofdstuk is besteed aan de
lange golfverbindingen die er tussen Ne-
derland en Nederlands-Indië waren ge-
pland en dienden te worden uitgevoerd.
Heel gemakkelijk ging dit niet. Men had
niet alleen te maken met de prille ontwik-

Sender & Frequenzen 2009
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voordat in een uitzending een adres wordt genoemd. Met dit boek
zijn die adressen dus gemakkelijk voorhanden. Het overzicht is op dit
punt werkelijk imposant. In de lijst komen de meest vreemde landen
voor. Om een paar voorbeelden te noemen: Vanuata, een land met
226.000 inwoners. Ik had er nog nooit van gehoord totdat ik doorlas
en kwam tot de oude naamgeving: Nieuwe Hebriden. Maar ook een
landje in de Stille Oceaan met rond de 10.000 inwoners wordt niet
vergeten te beschrijven: Tuvala. Het bestaat uit negen eilanden en
werd in 1979 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Men ver-
haalt dat geen enkel punt van het land hoger dan 5 meter boven de
waterspiegel uitkomt en het is te verwachten dat het eens geheel
onder water zal verdwijnen. De staatsradio is echter op geen enkele
mogelijkheid in onze regio te ontvangen. Men zendt alleen via de
middengolf en de FM uit en de internetvoorziening is matig tot slecht
bijgewerkt te noemen. Een derde, en laatste voorbeeld van een
praktisch onbekend land is Palau, andermaal een eilandengroep. Dit
met ongeveer 20.000 inwoners, gelegen ten noorden Papoea Nieuw-
Guinea. Dit land stond ruim 30 jaar onder gezag van de Verenigde
Naties en werd in 1994 onafhankelijk. Op een van de eilanden runt de
organisatie High Adventure Ministries een korte golfzender. Hier
worden religieuze uitzendingen mee verzorgd met als doelgebied
Azië. De zender wordt op bepaalde uren ook verhuurd aan Radio
Free Asia. Een tweede station in dit land is het commerciële WWFM.

Een boek als dit kan natuurlijk niet worden geschreven door slechts
twee auteurs. Schmitz en Siebel kregen bij hun werk hulp van een
uitgebreide redactie. Wel stonden ze beiden aan de wieg van deze
publicatiereeks. In 1982 begonnen ze hun idee uit te werken om met
een jaarlijks boek te komen. In november 1983 werd het idee verwe-
zenlijkt in de publicatie van de eerste editie, waarbij het afwachten
was of het ook iets zou worden. Wel, direct succes bleek gegaran-
deerd mede doordat men niet alleen de korte golfluisteraar met de
uitgave een plezier deed maar ook andere radiohobbyisten wist aan
te spreken. En het moet gezegd worden, vanaf de tweede editie werd
er al naar gestreefd om een nog beter boek te produceren met meer
technische gegevens, meer uitgebreide informatie en een meer pro-
fessionele opzet; iets waarin de samenstellers telkens weer in zijn
geslaagd.

Natuurlijk is de enorme technische ontwikkeling binnen de radio-
industrie niet ongemerkt aan de samenstellers voorbijgegaan. Veel
radiostations, die decennialang via de korte golf actief waren en
daarna met deze vorm van transmissie stopten, zijn nu via internet te
beluisteren. Voor de gemiddelde Dx’er is dat misschien niet zo interes-
sant, aangezien het vinden van een radiostation voor hen nu veel te
gemakkelijk gaat. Weer andere hobbyisten vinden het luisteren via
het internet echter een groot voordeel. Er is in ons land een groep
liefhebbers van de Amerikaanse radio die in de tweede helft van de
vorige eeuw menigmaal hun nachtrust oversloegen om vooral, tij-
dens goede condities, toch maar enkele minuten een signaal van een
Amerikaans middengolfstation op de ontvanger te kunnen binnen-
halen. Veel van deze liefhebbers hebben zich de laatste jaren kunnen
verlekkeren aan het enorm grote aanbod aan Amerikaanse radiosta-
tions dat ook via “live streaming” op het internet was te beluisteren.
We schrijven “waren,” want veel van die stations hebben hun inter-
netactiviteiten inmiddels stopgezet, omdat de Amerikaanse overheid
een opslag voor auteursrechten heeft opgelegd aan stations die hun
signaal ook via het World Wide Web verspreiden.

Ook voor de beginnende Dx’ers is het boek Sender & Frequenzen
2009 een absolute must. In een aantal hoofdstukken wordt name-
lijk de belangrijkste beginselen heel duidelijk uitgelegd. Zo kan je
bijvoorbeeld lezen, hoe je moet omgaan met de verschillende tijds-

gedachte dat ‘het boek der boeken op
radiogebied’ er wel zou kunnen zijn. Dit
jaar was het twee weken later, rond de
10e december, dat het exemplaar van
Sender & Frequenzen 2009  arri-
veerde. Alweer het 29ste jaar dat de Bijbel
voor de radioluisteraar, die de Duitse taal
rijk is, verscheen. Het enorme geduld dat
beide auteurs, Schmitz en Siebel, hebben
moet onuitputtelijk zijn, immers ieder jaar
weer de inspiratie en doorzettingsvermo-
gen te hebben dit lijvige boek samen te
stellen is anders moeilijk voor te stellen.

Het geldt voor de Oosterburen als het
enige boek op de markt dat alles beschrijft
wat er zoal aan radiostations op de korte
golf, middengolf, lange golf en via de sa-
telliet of internet is te beluisteren. De au-
teurs verhalen ons over radiostations in
meer dan 200 landen op onze aardbol,
die verdeeld zijn in alle regio’s. Als het om
de eerste groep gaat, de korte golfradio,
worden er nuttige tips verleend hoe zo
optimaal mogelijk deze radiostations zijn
te ontvangen. Ook dit jaar is er in Sen-
der & Frequenzen 2009 een uitge-
breid overzicht terug te vinden van het
ontvangstspectrum.

Michael Schmitz en Wolf Siebel, de beide
redacteurs van het boek, reiken ook de
DX’er een helpende hand. De luisteraar
die op afstand zoveel mogelijk stations
wil ontvangen, vindt in het boek alle
adressen van de betrokken stations.
Dx’ers zenden immers graag ontvangst-
berichten en het kan soms uren duren
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twee keer een vrouwelijke artiest achter elkaar te
draaien, daar dit tot vervlakking zou leiden en de luis-
teraar bij het betreffende station zou weg doen trek-
ken. Immers er was meer dan één station op de midden-
golf. Vic houdt daar in zijn geheel geen rekening mee,
want de eerste cd van de vijf heet ‘Ladies First’.

Liefst 10 vrouwen passeren de revue met prachtige
herinneringen, waarbij ondermeer het zo vaak onder-
gewaardeerde origineel. Als voorbeeld het nummer
‘Tweedle Dee’ van Laverne Baker uit 1954 dat voorbij
komt, een song die later roekeloos werd gecoverd
door Little Jimmy Osmond, die er in mijn oren onte-
recht kapitalen mee verdiende.

Direct na de tien dames komen er tien heren voorbij
waarbij je kunt voorstellen dat de dames zo verliefd
zouden kunnen worden bij het aanhoren van het ge-
luid van crooners als: Dean Martin, Frank Sinatra,
Johnny Ray en Perry Como. De samensteller heeft er
trouwens voor gewaakt dat geen enkele artiest twee
keer voorkomt op deze 5-dubbel cd, hetgeen als zeer
lovend mag worden geprezen.

Van de Reijt heeft er op de tweede cd, die de titel ‘Ain’t
got no home’ voor gezorgd dat deze een mooie smelt-
kroes is geworden van ‘Rhytmn and Blues’, ‘Country’,
‘Doo Wop’ en de songs uit de categorie ‘Novelty Songs’.
Heerlijk om ook op deze cd’s weer de zogenaamde
originelen voorbij te horen komen, die door velen
vaak zijn vergeten. Zo is de versie van Smiley Lewis uit
1955 te horen van ‘I hear you knocking’ en ‘Smokey
Joe’s Café’ van de formatie The Robins. De cd bevat
voor mij, behalve met Bo Didley’s ‘Say Man’ geen echte
uitschieters, maar dit wil niets afdoen aan de samenstel-
ling. Het ligt meer aan het intens herbeluisteren van de
muziek uit die periode door mezelf.

‘Shake baby shake’ is de titel van de derde cd die ons
in staat stelt de kuiven weer vol brillantine te smeren,
de meest spiegelende schoenen aan te trekken en met
een bazooka kauwgum in de broekzak op weg te
gaan naar de plek waar de meiden zich in petticoat
samenschoolden om een avondje te genieten van de

zones die er op de wereld zijn en hoe de verdeling in de
omroepbanden is opgebouwd. Verder wordt er een
groot aantal tips gegeven voor een succesvolle wereld-
ontvangst. Maar ook de nieuwste vorm van radio be-
luisteren, via je mobiele telefoon, is onderdeel van deze
publicatie. Twee zeer interessante hoofdstukken zijn die
over de ondergrondse geheime, vaak politiek gerichte,
stations en de vrije radiostations, ook vaak piratenzenders
genoemd. Al met al interessant genoeg om snel tot aan-
schaf over te gaan.

HANS KNOT

Vic’s Fabulous Fifties

5 CD’s Universal Records 882 388-9
Samenstelling en toelichting: Vic van de Reijt
2009.

In de cd-bakken van de verschillende winkels komen
met zeer grote regelmaat cd’s te liggen in de categorie
‘swinging fifties’, ‘best of the sixties’, ‘seventies gold’ en
andere cd’s, die van soortgelijke titels worden voorzien.
Vaak constateer ik dat een verzamel-cd, die een paar
jaar eerder al werd uitgebracht, simpel met een nieuwe
titel en een andere hoes andermaal in de bakken ligt,
waarbij de tracksamenstelling gelijk is gebleven. Hoe
bespelen we het koperspubliek? Vaak worden derge-
lijke cd’s dan ook per ongeluk dubbel aangeschaft. Als
serieus verzamelaar van muziek sinds de begin jaren
zestig en radioluisteraar sinds mijn prille jeugd, was ik
dan ook verheugd te zien dat muziekcriticus,  cd-sa-
mensteller en leeftijdgenoot Vic van de Reijt weer aan
het werk was geweest een muzikaal tijdperk voor ons te
ontsluiten op de voor hem zo eigen manier.

Dit keer heeft hij zich toegelegd op de voor velen ‘stof-
fige jaren vijftig’ van de vorige eeuw. In het recente
verleden was de wandelende muziekencyclopedie al
verantwoordelijk voor de samenstelling van ondermeer
meesterwerken als ‘Vic van de Reijt’s Top 100 van
Nederlandstalige singles’, ‘De Nederlandstalige Cover Top
100 van Vic van de Reijt’, ‘Vic van de Reijt presente Les
Meilleurs 69’. Telkens cd-boxen die de vijftigplussers weer
terugbrachten naar de heerlijke jeugd, die we als
babyboomers mochten genieten met de radio als één
van de centrale onderdelen in het gezin.

Heel opmerkelijk is dat de samensteller in het bijgesloten
boekwerkje stelt dat de jaren vijftig niet puur van 1950
tot en met 1959 liepen, omdat er veel meer te zeggen was
dat de fifties liepen van 1954 tot 1962 en the sixties van
1963 tot 1974. Met dat gegeven in de hand liep ik meteen
de prachtige tracklijst na om te zien met welke nummers
hij zijn eigen idee was nagekomen en dus overstapjes
had gemaakt naar de jaren zestig. Een zucht van oplich-
ting kwam bij me op daar hij zich desondanks heeft
gehouden bij de jaren vijftig en bovendien heeft ge-
zorgd dat het een hele mooie samenstelling is geworden.
De radiohistorie beschouwend kan worden gesteld dat
aan de deejays vaak werd voorgehouden, in een uur-
schema van te draaien songs, nooit de fout te maken om

Vic’s Fabulous Fifties
De 100 favorieten van Vic van de Reijt



Na het succes van het experiment van vorig jaar gaat het offshore
project van Radio Waddenzee dit jaar op herhaling. Ditmaal niet
alleen ter gelegenheid van de Harlingen-Terschelling roeirace op 22
mei 2009, maar ook de Harlingen-Terschelling zeilrace op 4 en 5 juni.
Vorig jaar werd alleen gedurende de daguren uitgezonden vanaf het
schip (om 19.00 uur ging de scheepszender uit en de landzender aan),
maar nu komen ook de programma’s van Radio Seagull van het
schip. Vanwege beperkte accommodatie aan boord zal, in tegenstel-
ling tot de Radio Waddenzeeprogramma’s, bij Seagull niet alles live
zijn. Minimaal één en vaak twee Seagull shows per dag komen recht-
streeks uit de boordstudio.

Er is net als vorig jaar gelegenheid om het schip te bezoeken. In
principe zijn daar zaterdag 23 en zondag 24 mei voor gereserveerd,
maar als er voldoende belangstelling is kunnen er dagen aan worden
toegevoegd zoals bijvoorbeeld 30 en 31 mei plus tweede pinksterdag
1 juni. Aan een bezoek zijn wel kosten verbonden. Waarschijnlijk
bedragen die net als vorig jaar 35 euro per persoon. Daarvoor wordt
je naar het schip gebracht en uiteraard weer in Harlingen terug-
bezorgd. Donateurs van de stichting “Vrienden van het Lichtschip”
krijgen 10 euro korting en als de belangstelling erg groot wordt,
voorrang. Een bezoek moet vooraf worden gereserveerd.

De netwerkdag van Radio Waddenzee vindt op donderdag 22 mei
plaats. Voor bedrijven en instanties bestaat de mogelijkheid om zelf
een dag aan boord voor medewerkers en relaties te organiseren.
Belangstellenden voor een bezoek en mensen die meer willen weten
over de mogelijkheden het schip te huren kunnen contact opnemen
door een mailtje te sturen aan radiowaddenzee@home.nl

100 jaar Parker, 1000 x Elvis
Op 26 juni 2009 is het precies 100 jaar geleden dat Andreas Cornelis
van Kuijk (roepnaam Dries) in Breda werd geboren. Deze Dries, die
als 19-jarige jongen naar Amerika emigreerde, veranderde eigenhan-
dig zijn naam in Colonel Thomas A. Parker. Als Colonel Parker werd
hij wereldberoemd als de manager van Elvis Presley. Gedurende 22
jaren, van 1955 tot aan Elvis’ dood in 1977, was de in Breda geboren
en getogen Dries van Kuijk de manager van ‘s werelds grootste
entertainer. Als fanclub van Elvis Presley kunnen en willen de mensen
achter Elvis Matters dit unieke feit niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Op 26, 27 en 28 juni organiseert ElvisMatters een groots opge-
zet ‘Parker en Elvis weekend’ en wel in Breda. Dit weekend zal zijn
opgebouwd uit verschillende onderdelen.

Hoofd-expositie: 100 jaar Parker - 1000 x Elvis
Dit is het belangrijkste en meest in het oog springende onderdeel van
het hele evenement. In het Holland Casino Breda zal in de 300 m2
grote, uit 1501 daterende, kapel een unieke tentoonstelling over Elvis
Presley worden ingericht. Deze tentoonstelling zal bestaan uit 1000
onderdelen en zal de grootste expositie worden die ooit over Elvis
Presley buiten Graceland bijeengebracht is. Talloze waardevolle unieke

jongens, de muziek en de geheimpjes van
de vriendinnen, dit alles opgejut door de
rock and roll muziek van de jaren vijftig.
Natuurlijk ontbreekt de Big Bopper niet
op deze cd, evenmin als Buddy Holly,
Roy Orbinson, Elvis Presley, Little Richard
en Carl Perkins, maar worden we ook
verblijd met het geluid van Jackie
Brentson and his Delta Kings en het num-
mer ‘Rocket 88’ en zeer verrassend de
originele uitvoering van ‘Shake Rattle and
Roll’ van Joe Turner and his Blues Kings.

Dan denk je dat je na het aanhoren van
de eerste drie cd’s het wel even gehad
hebt, maar niets is minder waar want dan
komen pas, voor mijn oren, de mooiste
twee cd’s. ‘Volare’ is de titel van cd 4,
waarop Vic van de Reijt 20 International
Top Tunes heeft samengevoegd. De
warmte sprankelt er vanaf, waarbij voor
mij nummers voorbij komen die gewoon
decennia niet zijn gehoord. Ook op deze
cd natuurlijk nummers die gewoonweg
te verwachten zijn maar ook songs, die
nog niet in mijn eigen collectie voorkwa-
men als ‘Sous le ciel de Paris’ van Juliette
Gréco’, ‘Eh Cumpari’ van Julius Larosa en
‘Tumbala-Lika’ van The Barry Sisters, een
nummer vaak op de radio gehoord maar
nooit op een cd aangetroffen.

Cd 5 werd betiteld als ‘Holiday for
crooners’ en dus een twintigtal nummers
waar voor even de zangers en zangeres-
sen hun mond dicht mochten houden en
we verblijd worden met een twintigtal
spetterende instrumentale nummers, die
liggen tussen het warme geluid van Perez
Prado and his Orchestra, filmmuziek als
‘The third man theme’, begeleidende
televisieserie muziek met als voorbeeld
‘Dragnet’ uitgevoerd door Ray Anthony
and his Orchestra. Het was alsof ik weer
naar knop vier van de draadomroep
draaide toen de ‘Swedish Rhapsody’ van
Percy Faith and his Orchestra voorbij
kwam. Ook met de vijfde cd brengt Vic’s
Fabulous Fifty weer zeer verrassende uit-
schieters als: ‘Jam Up’ van Tommy Ridgley
and his Band  en ‘La Java des bombes
Atomiques’ door André Pop et son
Orchestra. Van de Reijt dacht in eerste
instantie in een avondje dit klasse werk-
stuk te kunnen voltooien. We mogen hem
echt dankbaar zijn dat hij er bewust meer
tijd in heeft gestoken. Op de snelheid
van ‘The Typewriter’ van Leroy Anderson
and his pops probeer ik deze recensie af
te sluiten met de aanmoediging: Morgen
naar de winkel en kopen die box!

HANS KNOT
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markante Bredanaar zal met veel authentieke stukken
worden verteld. Blikvanger is een handgeschreven brief
die Dries in 1930 aan zijn moeder schreef en waarin hij
zegt snel weer naar huis te komen. Kledingstukken,
persoonlijke bezittingen en nooit eerder getoonde zwart-
wit foto’s uit het fotoalbum van de familie van Kuijk.
Ook een origineel exemplaar van het damesblad Rosie
uit 1960, waarop de familie Van Kuijk na 30 jaar afwezig-
heid ‘hun Dries’ herkende als de manager van Elvis
Presley, zal worden getoond. Dit naast brieven die ‘Tom
Parker’ later aan zijn familie in Breda stuurde, zelfs met
een door Elvis getekende foto. In deze expositie zal
verder een beeld worden gegeven van Breda in de
jaren ’20, de jaren dat Dries in deze stad opgroeide.
Tussen antieke circusspullen tonen we ook
hyperexclusief filmmateriaal van het Bredase Circus Van
Bever waar de jonge Dries zijn liefde voor de show-
business ontwikkelde en zijn eerste vaste baantje kreeg.

Stadswandeling
In samenwerking met Breda Promotions zullen de be-
zoekers van dit ElvisMatters-weekend de mogelijkheid
worden geboden om onder begeleiding van een gids
de plaatsen uit het leven van Dries van Kuijk te bezoe-
ken. Er zal worden gelopen langs de plaats waar het
geboortehuis van Dries stond. Ook zal zijn lagere school
en het pand waar Dries opgroeide worden bezocht.
Het ziekenhuis waar zijn vader Adam van Kuijk in 1925
overleed, de kerk waar Dries werd gedoopt en later
misdienaar was. De historisch correcte uitwerking is in
handen van Bredase geschiedenisexperts.

Carillon - Beiaard
Op de 100-ste geboortedag van Dries van Kuijk zal
stadsbeiaardier Jacques Maassen op vraag van
ElvisMatters een Elvis-concert geven vanuit de 97 me-
ter hoge toren van de 'Onze Lieve Vrouwe kerk' te
Breda. Van 10.30 - 11.30 uur zullen Elvis’ hits een uur
lang over de straten en pleinen van Breda schallen. Uit
de beroemdste toren van Breda, die dit jaar exact 500
jaar bestaat zal dan eindelijk Rock ’n Roll klinken.
Verzoeknummers worden graag opgelijst bij het
ElvisMatters secretariaat.
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objecten uit diverse privécollecties zullen eenmalig ten-
toongesteld worden. Hieronder ondermeer een
podiumpak van Elvis, hemden die hij op het podium
droeg, privékleding, zijn laatste gitaar, filmkleding, per-
soonlijke sieraden, podiumkleding van zijn muzikan-
ten, contracten, originele handtekeningen en meer. De
lijst is haast eindeloos. Deze tentoonstelling zal niet al-
leen een must zijn voor de Elvis fan, maar een ieder die
van muziek houdt zal dit stukje geschiedenis van dicht-
bij willen aanschouwen. Als extraatje zullen ook 100
originele en uiterst zeldzame filmposters tentoongesteld
worden.

Side-expositie 1: Ed Bonja
Naast de ‘1000 x Elvis’ tentoonstelling zal er ook een
deeltentoonstelling worden ingericht met de foto’s van
Elvis’ officiële fotograaf en vaste ElvisMatters magazine-
medewerker Ed Bonja. Bonja’s foto’s zijn terug te vin-
den op veel originele LP hoezen van Elvis. Ed Bonja zal
zelf ook aanwezig zijn en een aantal nooit eerder ten-
toongestelde voorwerpen meenemen, waaronder de
fotocamera’s waarmee hij Elvis live fotografeerde.

Side-expositie 2: 100 jaar Parker
Voorts zal er een bijzondere tentoonstelling worden
ingericht rondom Dries van Kuijk. Het leven van deze



DVD
Ter promotie van het Parker weekend zal
ElvisMatters een unieke DVD uitbrengen met
onuitgegeven interviews en de laatste, niet eer-
der vertoonde beelden van Colonel Parker in
Las Vegas. De 2000+ leden van Elvis Matters
ontvangen hiervoor bij het 25ste ElvisMatters
magazine een DVD hoes met daarin het festival-
programma. De genoemde DVD zal gezien de
inhoud een waar Collectors Item worden en
kan enkel door leden gratis worden opge-
haald.

Prijzenpakket
Door medewerking van een aantal sponsoren
verloot men ondermeer een V.I.P. arrange-
ment waarbij de winnaar een upgrade naar
een luxe suite ontvangt, een persoonlijke ont-
moeting met Elvis’ originele bandleden krijgt
en als klap op de vuurpijl wordt hij of zij met
een XX-lange stretch limousine samen met 8
vrienden thuis opgehaald. Extra prijzen zijn
een rondrit door de Bredase binnenstad met
een authentieke Cadillac ‘Sedan de Ville’ uit
1959, een 4-gangen diner met wijnarrangement
inclusief ontvangst met champagne, verschil-
lende producten van Princess en clubseats in
de Must See Bioscoop tijdens het Elvis Presley
Film festival.

En zoveel meer
Enthousiast geworden? Hou dan de website
www.elvismatters.com in de gaten voor méér
nieuws over het super-weekend van 26, 27 en
28 juni in Breda. Meld je op deze site aan voor
de gratis ElvisMatters nieuwsflash (rechts bo-
venin de homepage) zodat je zeker niets gaat
missen. Leden van ons magazine krijgen bin-
nenkort een aparte mailing in de bus met een
netjes uitgestippeld overzicht van de vele acti-
viteiten.

Bron: ElvisMatters.  Gepubliceerd door:
ElvisMatters - Peter Verbruggen.
Alle exclusieve foto’s: Archief ElvisMatters.

Ook in deze Freewave weer aandacht voor
een aantal internetsites.

Iedere maand wordt er door Tom Wheston in
Amerika een groot aantal oude AFN en AFRTS
opnamen on line gezet die zijn te beluisteren
en te downloaden: http://afrts.cjb.net

Er is uit het grote Wolfman Jack archief een cd
samengesteld als een soort ‘best of’. Op de
volgende site is hier meer informatie over te
vinden:
http://cdbaby.com/cd/wolfmanjack

Elvis Presley Film Festival
Op 300 meter loopafstand van het Holland Casino Breda ligt het
recent geopende nieuwe Turfschip met daarin de zeven zalen
tellende megabioscoop Must See. Een bioscoop met een bijzon-
dere uitstraling waar de modernste apparatuur voor fenomenaal
beeld en geluid zorgt. Must See Breda verleent ElvisMatters en-
thousiast haar medewerking door tijdens het ‘100 jaar Parker -
1000x Elvis’ weekend’ de grote zaal met een capaciteit van 389
zitplaatsen drie dagen en avonden lang ter beschikking te stel-
len. Er zal ruimte zijn voor de programmering van drie verschil-
lende Elvis-films. Om dit filmfestival te promoten stelt ‘Must See
Breda’ Elvis Matters in de gelegenheid om gedurende ander-
halve week drie grote vlaggen boven hun opvallende hoofdin-
gang te plaatsen. Hierdoor zal de het gehele exterieur van de
bioscoop de sfeer uitstralen van het ‘Elvis Presley Film Festival’.

Live Concert
Op de zaterdagavond 27 juni programmeert men een weerga-
loze show waarbij men originele bandleden naar Nederland haalt
en samen met een 16-koppig orkest op de bühne zet. Rock-
songs als ‘Mystery Train’ en ‘Johnny B. Goode’ zullen door het
statige Chassé Theater knallen. Na afloop van de concerten
worden alle bezoekers uitgenodigd voor een ‘Meet & Greet’ met
de band en wordt er rustig de tijd genomen voor een praatje en
het signeren van foto’s. De datum dat de kaartverkoop start
volgt.

W e e k e n d -
arrangement
In samenwer-
king met di-
verse Bredase
hotels stelde
E lv i sMat ters
aantrekkelijke
w e e k e n d -
arrangementen
samen. Hier-
door kunnen
de bezoekers
langer in deze
h i s t o r i s c h e
stad verblijven
en uitgebrei-
der de tijd ne-
men om de
verschillende
programma-
o n d e r d e l e n

van het evenement te bezoeken. Dit arrangement zal inclusief
toegang tot de drie grote tentoonstellingen en het filmfestival
zijn.

Officiële opening + persconferentie
De tentoonstelling zal op vrijdag 26 juni in aanwezigheid van de
nationale en internationale pers worden geopend door Ad van
Kuijk jr. De Colonel’s neef die in 1961 door een brief het contact
wist te herstellen tussen Dries en zijn familie en exclusief voor
ElvisMatters zal meewerken aan dit weekend. Ook zal de we-
duwe van Parker de aanwezigen vanuit Las Vegas via een video-
boodschap verwelkomen. Radio en televisie zullen ongetwijfeld
op grote schaal aandacht besteden aan deze zeer bijzondere
happening in Breda.
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Vic’s fabulous fifties: 5 cd box met 100
hits van de jaren 50  euro 19,75
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 Espagna
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
Crispian St. Peters ( Pied Piper) Follow me euro 10,-
- ( zijn grootste successen)
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,--
Pink Floyd: Devison Bell, Meddle, Saucerfull of secrets,
Dark side of the moon, relics,obscured by clouds, ani-
mals, whish you were here euro 17,50 per cd. Dubbel
cd The Wall euro 28,-- 3 DVD box Ultimate Pink Floyd
euro 17,--
RadioNL cd’s (Hollandse verzamel cd’s) no 1 t/m 4 euro
10,-- per stuk
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 lever-
baar 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
Tien jaar Top 2000: 10 cd’s voor euro 39,--
Testament van de Seventies is een boxset met 10
CD’s, 5 DVD’s en een boekje geschreven door Leo
Blokhuis, die samen een imposante nostalgietrip vor-
men door de jaren zeventig. De jaren zeventig, die na
de maatschappelijke veranderingen in het decennium
daarvoor de doorbraak kende van de jongerencultuur.
Een cultuur die gekenmerkt werd door een variëteit
aan popstromingen en modeverschijnselen. Op de CD’s
en DVD’s in deze box komt uiteraard de popmuziek
prominent aan bod, maar ook bewegingen en gebeur-
tenissen op het gebied van mode, politiek, film, re-
clame, televisie en sport.  Bij smc kost deze boxset euro
90,--                               ZIE OOK DE VOLGENDE PAGINA

Een internetradiostation dat in november is begonnen
met uitzendingen is Radio Paradijs. Andermaal een sta-
tion dat op een oude naam teert. Gelukkig wordt er met
regelmaat oude muziek gedraaid:
www.radioparadijs.eu

Graeme Stevenson in Schotland meldde me dat er een
prachtige, 10 minuten durende, video over het zender-
park van de VOA in Delano is te zien op internet, waar-
bij ook de geschiedenis van de korte golf in de VS
wordt belicht. Het is te zien op:
http://uk.youtube. com/watch?
v=qlLhWlDbKbI& fmt=18

Er is een video boven water gekomen, waarbij een clip
werd opgenomen aan boord van de Ross Revenge in
1995. Het Caroline zendschip lag toen afgemeerd in de
Dockyards in Londen. Steve Satan meldde dat de or-
ganisatie destijds een kopie is beloofd maar dat die nooit
is geleverd. Hij heeft alsnog de opname terug gevon-
den op internet:
http://uk.youtube.com/watch?v=yAJpB-Ct6P0

Er is nu ook een RNI station op internet waarbij niet
alleen door de week programma’s zijn te beluisteren
maar tevens oude programma’s van de zeezender in de
weekenden zijn terug te horen:
www.radio-northsea.co.uk

Bij de redactie van Offshore Echos is er nog steeds tijd
om de geschiedenis van Caroline via internet verder te
verspreiden. Recentelijk heeft men de geschiedenis bij-
gewerkt wat betreft ondermeer de jaren 1977 en 1978.
Maar er is veel meer terug te vinden op de site:
www.offshoreechos.com
 

Dan zijn ook de posters op internet te vinden voor de
film ‘The Boat that rocked’. De film zal vanaf de maand
april in de Britse bioscopen gaan draaien:
http://gordonandthewhale.com/the-boat-that-
rocked-has-got-some-rockin-posters

Het is alweer een viertal maanden geleden dat we de
Radiodag beleefden in Amsterdam. Een openbaring was
de manier waarop Fons van Winteraeken de interviews
deed met de Nederlandse Caroline crew. Neem eens
een kijkje op Fons zijn site, zondermeer de moeite
waard: http://radiocaroline79.punt.nl

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

5 donateurs konden wij gelukkig maken met een
jaarabonnement op Freewave. Dat zijn:
1) H. Berendsen, Coevorden
2) F. Drop, Terneuzen
3) C.A. de Koning, Vijfhuizen
4) J. Parent, Vlissingen
5) A. Kleijn, Utrecht

Van harte gefeliciteerd!
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Dallas deel 1 t/m 6 euro 18,--
DVD “Man over de vloer”zeer komische Engelse serie
uit de jaren 70. Nu uit seizoen 1+2 euro 24,-- Seizoen
3+4 euro 24,--
Derrick: 6 dvd box euro 20,-- 3 dvd box euro 15,--
Documentaires: Uw geboortejaar in beeld: lever-
baar vanaf 1930 tot heden euro 10,--
Touch of Frost: seizoen 1,2,3,4,5, 9,    euro 24,-- per
deel.
Perry Mason seizoen 1 euro 59,--
The Fugitive seizoen 1 euro 65,--
Vrouwenvleugel seizoen 1,2,3, euro 30,-- per stuk
Gooische vrouwen seizoen 1,2,3, euro11,-- per stuk
Seizoen 4 euro 27,50
Foyles War seizoen 1,2,3,4,5 euro 19,-- per stuk
Untouchables seizoen 1 compleet euro 62,--
Midsomer Murders: seizoen 1 t/m 10 Per seizoen euro
36,--  Losse afleveringen euro 10,--
Flikken: Seizoen 1 t/m 6 euro 35,-- Seizoen 7 t/m 9
euro 49,--
Baantjer: seizoen 1 t/m 11. Per seizoen euro 18,--
Foyles War (detective tijdens de 2e wereld oorlog in
Engeland, seizoenen 1 t/m 5) Per seizoen euro 15,--
Kleurrijk verleden: de jaren 30,40 en 50 in kleur.
3 uur kleurenfilm uit die tijd euro 32,--
Keyzer & De Boer advocaten, seizoen 1 & 2 Per
seizoen euro 20,--
Oorlogswinter ( speelfilm 2008) euro 22,-- Oorlogs-
winter ( tv serie) euro 11,--
100 No 1 Hits delen 1 & 2 Per stuk  euro 28,--  100
kleinkunst klassiekers euro 28,-- 100 Duitse klas-
siekers euro 28,--  100 x Motown euro 21,-- 100
Vlaamse klassiekers euro 28,--
Trini Lopez greatest hits euro 8,-- Trini Lopez DVD
euro 10,--
Animals (house of the rising sun) euro 8,--
Herve Villard CD story euro 18,--
Rob Hoeke euro 8,--
Cuby and the blizzards master collection euro 10,--
Tevens zijn er nog verschenen 3 x 3 cd’s in 1 doos voor
euro 19,-- Best of Cuby’s blues euro 10,--
Bob Dylan blond on blonde euro 10,-- Verder zijn alle
titels leverbaar
The Monkees euro 10,--
Stevie Wonder greatest hits delen 1 & 2 euro 10,-- per
stuk Verder alle titels nog leverbaar
Boek: Michael Bakker: Het Wel en wee van Radio
192 euro 7,50
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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,--
Status quo: Picturen dubbel cd met alle grote hits euro
22,-- 12 gold bars euro 10,--
Dusty Springfield: collection euro 11,-- Best of euro
10,-- Live at the Royal Albert Hall euro 10,--
Supremes: Silver collection euro 10,-- Unrealeased
tracks euro16,-- I hear a symphony euro 8,--
SLEEPING BEAUTIES DUBBEL CD euro 17,25 ( ZIE
TRACKLISTING) Disc 1: 1. Bright Eyes - First Day Of My Life
(03:07) 2. The Beach Boys - Time To Get Alone (02:40) 3. Ben Folds
- All U Can Eat (03:04) 4. James Taylor - Something In The Way She
Moves (03:01) 5. Jake Holmes - Her Song (03:44) 6. Marvin Gaye - Me
And My Lonely Room)(Album Version) (Stereo)))02:53) 7. Joe Henry -
Shuffletown (05:27) 8. Eva Cassidy - Kathy's Song (02:46) 9. Nick
Drake - Northern Sky (03:42) 10. Jeff Buckley - Hallelujah (06:52) 11.
Tom Waits - Soldier's Things (03:15) 12. Bettye Swann - Then You Can
Tell Me Goodbye (03:45) 13. Janis Ian - In The Winter (02:29) 14.
Bobby Charles - I Must Be In A Good Place Now (04:04) 15. Don
McLean - Crossroads (03:34) 16. Ten Years After - I'd Love To Change
The World (03:43) 17. Jim Croce - Time In A Bottle (02:24) 18. JW Roy
- Broken Wings (03:38) 19. Gianmaria Testa - Come Di Pioggia (03:51)
20. David Bowie - Wild Is The Wind)1998 Digital Remaster))06:01)
Disc 2: 1. Bill Withers - Sweet Wanomi (02:32) 2. Harry Nilsson - Turn
On Your Radio (02:39) 3. Karla Bonoff - If He's Ever Near (03:17) 4.
The Band - It Makes No Difference (06:30) 5. Willis Alan Ramsey -
Muskrat Candlelight (03:18) 6. Blaze Foley - Clay Pigeons)Live at the
Austin Outhouse))03:56) 7. Shawn Colvin - The Facts About Jimmy
(05:22) 8. John Gorka - Love Is Our Cross To Bear (04:14) 9. Gene
Clark - For A Spanish Guitar)Album Version))04:57) 10. Elton John -
Tiny Dancer)Album Version))06:13) 11. Howard Tate - Get It While
You Can)Album Version))02:44) 12. Zijlstra - Durgerdam Slaapt (03:52)
13. Fairport Convention - Who Knows Where The Time Goes? (05:10)
14. Elliott Smith - Say Yes)Album Version))02:18) 15. Etta James - I'd
Rather Go Blind)Single Version))02:34) 16. Cowboy Junkies - Misguided
Angel (05:05) 17. Teitur - I Was Just Thinking)Album Version))03:31)
18. George Kooymans - South Side Lady (03:04) 19. King Crimson -
Cadence And Cascade (04:08) 20. Colin Blunstone - Keep The Curtains
Closed Today (02:50)
Troggs: Wild Thing euro 10,--
Walker Brothers : best of euro 10,--
Yardbirds Very best of euro 10,--
Ronnie Tober: het beste van euro 8,-- Zelfportret euro
16,--
The Who: Live at the isle of Wight euro 20,-- Live at
Leeds euro 10,-- Alle andere titels leverbaar
DVD - Leverbaar zijn alle bekende tv series van vroe-
ger en nu: wij noemen o.a.:
Aspe, seizoen 1,2,3,4 Per seizoen euro 49,--
Rozengeur en wodka lime seizoen 1,2,3 Per stuk
euro 16,--


