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Beste lezers,
Terwijl men in Engeland pogingen onderneemt om
Ronan O’Rahilly koninklijk te onderscheiden is in ons
eigen land Hans Knot deze eer reeds te beurt gevallen.
Op 29 april werd hij verblijd met een ‘lintje’. En terecht:
40 jaar met veel toewijding werken aan het conserveren van de mediahistorie is niet niks . Daarom namens
alle medewerkers van Freewave wel gefeliciteerd!
En wat staat er zoal in dit nummer? Rob Olthof graaft in
zijn herinneringen en mijmert over o.a. Radio London
vanuit Zutphen, Caroline in de sixties en Mies. Dan een
artikel over de vroege Eurovisieuitzendingen. Wanneer het Eurovisiebeeld te zien was vergezeld van de
welbekende tune, dan voelde men de opwinding stijgen. De geschiedenis van de amateurbanden wordt
uitgelegd in het artikel van John Piek. In de serie over
oude tv-programma’s wordt ditmaal stil gestaan bij advocaten- en politieseries.
Toen er in Nederland nog nauwelijks tv was, laat staan
commerciële, kende men in Engeland dit fenomeen al
wel. Hans Knot schrijft erover. Heeft u hem al gezien?
The Boat That Rocked? Lees het verslag over de
premiere. In het maartnummer kon u een artikel lezen
van Tom Mulder over treinen, trams en radio. Tom
heeft zijn unieke collectie tramfoto’s op internet geplaatst, zodat nu iedereen er van kan genieten. Tenslotte: u doet toch ook mee aan de prijsvraag?
Veel leesplezier, Jan van Heeren
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Elke auteur en adverteerder is verantwoordelijk voor zijn/
haar eigen publicatie. Zonder toestemming van de redactie
is gehele of gedeeltelijke overname, in welke vorm dan
ook, uit deze Freewave niet toegestaan.

Foto: Hans Knot koninklijk onderscheiden

Opgepakt
ZO 4 JAN: Na de periode van festiviteiten heb ik vandaag maar weer eens het schrijven opgepakt en wil ik
de lezer allereerst bedanken voor de enorme hoeveelheid kerstkaarten en nieuwjaarswensen die per post of
per e-mail ons zijn toegestuurd. Jana en ik waren overweldigd over het ontvangen van honderden kaarten
en onze muren in de woonkamer en de boekenkast
waren totaal behangen met kaarten. Hartelijk dank allemaal. 2009 is een jaar waarin niet alleen het 50 jaar
geleden is dat Veronica werd opgericht in Hotel
Krasnapolsky in Amsterdam als CV, maar ook het jaar
waarin we hopen dat we Bull Verweij kunnen feliciteren
met zijn honderdste verjaardag. Ook van hem lag er
een kaart bij de post waarop een wens en een foto die
recentelijk door een van de Verweij familieleden is genomen. Tevens zal het dit jaar alweer een kwart eeuw
geleden zijn dat we ‘Laser 558!’ uit onze radio hoorden
schallen. De tijd gaat zeker heel snel.
Bull Verfweij

Het gaat beter
MA 5 JAN: Het deed me goed vandaag een e-mail te
krijgen vanuit Canada van Mick Luvzit. Dat was lang
geleden en het kwam vanwege de ernstige hartproblemen die Mick de afgelopen 18 maanden heeft
gehad. Hij is daaraan geopereerd en meldt me dat het
herstel heel langzaam gaat mede vanwege wondinfectie.
Toch is hij maar wat blij dat hij nog leeft. Ook Ron
O’Quinn heeft een hartoperatie ondergaan, die met
spoed in Florida werd uitgevoerd. Zijn herstel ging sneller want hij zat reeds 5 dagen na de operatie al weer
thuis met me te mailen. Uiteraard heb ik ze beiden veel
goede gezondheid voor de toekomst toegewenst. Maar
er is nog slechter nieuws.

Bilbo overleden
DI 6 JAN: Zojuist is bekend geworden dat vorige
week Carolinetechnicus Andy Howard (foto) aan de gevolgen van een bloedprop in zijn hersenen is overleden. Andy werkte als hoofdtechnicus onder de naam
‘Bilbo’ op de Ross Revenge in 1984-1985. Hij deed ook
af en toe programma’s onder het pseudoniem ‘Roland
Butter’ en ‘Morris d’Anser’. De naam Bilbo staat voor
Bilbo Balings, een verzonnen karakter uit de boeken
van Tolkien, zoals de Hobbit. Andy las deze boeken en
koos voor Bilbo als ‘nickname’. Bilbo heeft ook enige
tijd voor het mislukte Nanell project gewerkt.
Leen Vingerling over Andy Howard
‘Andy was een opvallende verschijning aan boord van
de Ross Revenge met zijn baard en paardenstaart. Hij
was een uitmuntende zendertechnicus, die het maximale uit de zenders van de Ross Revenge wilde halen.
Na zijn tijd bij Radio Caroline heeft hij onder andere
gewerkt als hoofdtechnicus voor Kiss en Capital Radio,
beide in Londen. Met Pyers Easton heeft hij SBS in
Hastings opgezet, een bedrijf in zendapparatuur. Persoonlijk beleef ik heel mooie momenten aan Andy, die
meer dan een half jaar bij mij in Naaldwijk heeft gewoond. Hij kon uitstekend koken en was uiterst correct en plezierig in de omgang. Hij was zeer intelligent
en je kon met hem over alles praten. Na het Caroline
avontuur heb ik Bilbo niet meer ontmoet. Altijd gedacht: dat komt nog wel een keertje. Dat ‘keertje’ hoeft
dus niet meer... Andy Howard is 54 jaar geworden en
wordt donderdag 15 januari in Oxford gecremeerd.’
Overleden
MA 12 JAN: In zijn woonplaats Los Angeles is op 80jarige leeftijd acteur Patrick McGoohan overleden. Amerikaan McGoohan werd vooral bekend door zijn rollen
in Britse tv-series als de surrealistische jaren zestig show
‘The Prisoner’. De acteur won twee keer een Emmy
voor zijn bijdragen aan de succesvolle detectiveserie
‘Colombo’, waarin hij verschillende rollen vertolkte. De

3

acteur was verder bekend van zijn vertolking van King
Edward Longshanks in de film Braveheart. Onder zeezenderfans wordt hij herinnerd voor zijn rol in ‘Danger
Man’, waarvan een aflevering zich deels afspeelde op
Red Sands Fort, eens het onderkomen van Radio 390.
McGoohan overleed na een kort ziekbed.
Stax Tour
WO 14 JAN: Enkele maanden geleden werd ik vanuit
de BBC benaderd met een vraag van een producer die
bezig was met voorbereidingen voor een documentaire over de vermaarde STAX tournee met ondermeer
Otis Redding. Ze hebben in een aantal plaatsen opgetreden en de vraag was of onder mijn lezers van het
Hans Knot International Radio Report ook mensen waren die bij de optredens aanwezig waren geweest. Wie
meldden zich ondermeer? Roger Day en Rosko. De
documentaire is klaar en zal op maandag 16 februari om
half 12 in de avond worden uitgezonden via BBC Radio
2.
Tijd voor T-shirts
DO 15 JAN: Tijd voor
een foto waarop andermaal mensen in zeezender
T-shirt zijn te zien. Het
gaat om een foto die afkomstig is uit één van de
zes plakboeken die ik op
de radiodag kreeg aangeboden voor het archief
en afkomstig zijn van
Koos de Ruiter. De foto is
genomen op zee waarbij
het Veronica promotie eam werd gefotografeerd in het
kader van de actie ‘Veronica blijft als U dat wilt’. Dus
komt de foto uit het jaar 1971. Heb je ook een foto met
een zeezender T-shirt stuur dan een jpg naar
HKnot@home.nl
Verkiezingen
ZA 17 JAN: Vanuit Australië meldt Jack Curtis, destijds
actief op de Laissez Faire, dat hij een tijdelijk baantje
binnen de radio-industrie heeft gekregen. Al enige tijd
op pensioen is hij door het ABC Network gevraagd
politiek commentaar te willen geven in aanloop naar de
inauguratie en tijdens de dag van de inauguratie van
de nieuwe Amerikaanse president Obama.
Herinneringen en hobby’s
ZO 18 JAN: We hebben het al een paar keer gehad
over liefde voor radio gecombineerd met die voor treinen en trams. Uit Michel van Hooff zijn archief een
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aantal die in 1997 zijn geschoten op het spooremplacement van Eerbeek. Het is de trein die ooit werd
gebruikt door de voormalige Oost-Duitse president
Honecker. In de trein in Eerbeek was enige tijd de
studio gehuisvest van het commerciële radiostation Radio London (foto), die de naam leende van de zeezender
uit de jaren 60.

Nog een herinnering
Herinner je je dat nog een jaar of zeven geleden dat
Mary en Chris Payne van de Radio London Fanclub
helemaal uit hun bol gingen toen ze werden geconfronteerd met de tekst die in 1966 met verf op een
schuurtje in Groningen was geschilderd? Het staat er
nog steeds op, maar het is niet de enige muur waar een
ode aan een zeezender staat geschilderd. Het was Arie
van Regt die me een mooie foto stuurde van een muur
waarop vroege grafitti en een liefdesverklaring richting
Radio Veronica.
Auto’s
MA 19 JAN: Er blijken nog andere vormen van uiting
te zijn dan t-shirts of grafitti. Wat te denken van auto’s
met een zeezendersticker erop. Allereerst stuurde Theo
Bakker een foto richting Martin met daarop zijn auto
gefotografeerd in Marokko. Op de achterkant zie je
een Caroline sticker. Maar Martin van der Ven stuurde
ook zelf een foto van zijn auto, waarmee hij en zijn
broer Christian in 1977 onderweg waren. Een goed
oog ziet de Mi Amigo sticker achter op de auto. (Foto’s zie
pagina 5.) Heb je ook een dergelijke herinnering stuur
het dan naar Hans Knot.
Dick terug op de radio in Nederland
DI 20 JAN: Voormalig zeezender deejay Dick Verheul is

4

terug op de Nederlandse radio. Hij presenteert namelijk
voortaan iedere zaterdagavond tussen 21.00 en 23.00
uur het programma ‘Golden Years’ op Radio Horizon
(zuid oost Brabant). Dick Verheul is zijn radiocarrière in
1974 begonnen bij de Haagse piraat Radio Centraal.
Later werkte hij ondermeer voor de zeezenders Radio
Mi Amigo en Radio Monique. Hij was in de maand maart
2006 al eens te gast bij Radio Horizon, toen samen met
voormalig zeezender collega Ferry Eden, om te praten
over hun radioverleden.
Dank aan: Leen Vingerling, Michel van Hooff, Rob
Olthof, Martin van der Ven, Mike Kerslake en Koos
de Ruiter.
Samenstelling: HANS KNOT

ZA 3 JAN: Edwin Diergaarde stopt als radiodeejay en
voice-over bij 3FM. Hij stapt over naar Radio Decibel
waar hij vanaf februari 2009 elke werkdag een programma gaat presenteren. Sinds maart vorig jaar maakt
Diergaarde op dat station al wekelijks het
danceprogramma ‘MinistryOfBeats’. Edwin blijft naast zijn
radiowerkzaamheden voor Decibel wel werkzaam voor
de TROS.
MA 5 JAN: Jan Paparazzi is per direct gestopt bij Radio
Veronica. Hij stort zich in een nieuw avontuur met Robert
Jensen. Bij Radio Veronica werkte Paparazzi mee aan de
ochtendshow ‘Ook Goeiemorgen!’. “Ik ga vanaf vandaag werken voor het nieuwe project van Robert Jensen. En hoe leuk radio ook is, de kans om voor een
spannend uitdagend nieuw avontuur van Robert aan
de slag te gaan is iets waar ik erg enthousiast over ben
en waar ik veel toekomst in zie!”
DI 6 JAN: De gemiddelde Nederlander heeft vorig jaar
gemiddeld 3 uur en 4 minuten per dag televisie gekeken. Dat is 2,2 minuten minder dan in 2007. Dat blijkt uit
het jaaroverzicht 2008 van Stichting Kijk Onderzoek.
Het best bekeken programma van 2008 was de EK
voetbalwedstrijd Nederland – Rusland van zaterdag 21
juni met 7.572.000 kijkers. Als sport buiten beschouwing

wordt gelaten, had de uitzending van Peter R. de Vries
over Joran van der Sloot op zondag 3 februari de
meeste kijkers (7.104.000).
WO 7 JAN: Het is uiterst onzeker of Omroep Llink nog
lang onderdeel uitmaakt van het omroepbestel. De
‘groene’ omroep moet op 1 april 150.000 leden hebben
om hun voorlopige status om te zetten naar een vaste
plek in het bestel. De omroep heeft de afgelopen maanden veel acties gehouden om leden te werven, maar
volgens Het Parool komt Llink op dit moment net boven de 100.000 leden uit. Ook omroep Max moest het
ledenbestand opkrikken naar de 150.000. De acties van
de seniorenomroep zijn succesvoller geweest, want met
meer dan 200.000 leden is die omroep inmiddels veilig.
Bij de VPRO is men inmiddels ook een ledenwerfactie
begonnen door middel van het aanschrijven van mensen die in hun adressenbestand zitten en geen lid van
de VPRO zijn.
WO 7 JAN: EO-presentator Andries Knevel is de meest
vrouwonvriendelijke talkshowpresentator van Nederland. Dat valt althans op te maken uit een onderzoek
van de redactie van de VARA gids, uitgevoerd door
Intomart GfK, onder vijfhonderd mensen. Overigens
zijn het in meerderheid mannen die bij Knevel
vrouwonvriendelijkheid waarnemen en vindt meer dan
58 procent eigenlijk geen enkele presentator vrouwonvriendelijk.
DO 8 JAN: Frits en Barbara Barend krijgen per 11
januari een wekelijkse talkshow op het televisiestation
Het Gesprek. In ‘Barend & Barend’ nemen vader en
dochter wekelijks het nieuws door met gasten uit de
wereld van de politiek, sport, cultuur, economie en
wetenschap, zo laat de praatzender donderdag weten.
De uitzendingen worden opgeluisterd met muziek, verzorgd door talenten van de Rock Academie uit Tilburg.
Het programma wordt op zondag van 20.15 tot 21.00
uur uitgezonden. In de eerste uitzending ontvangen
‘Barend & Barend’ de staatssecretaris van Economische
Zaken Frank Heemskerk (ex-ABN Amro) en profwielrenner Thomas Dekker (ex-Rabo).
DO 8 JAN: De Radio 2 Top 2000 trok in de laatste week
van 2008 via radio, televisie en internet 10,6 miljoen
mensen. Dat is 75% van de Nederlandse bevolking van
tien jaar en ouder. Dit blijkt uit een gepubliceerd on-
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derzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau
Radiocall in opdracht van NPO Kijk- en Luisteronderzoek. Hiermee breekt het crossmediale evenement van de publieke omroep opnieuw een record.
Ook de bekendheid van de Top 2000 nam toe, 76%
van de Nederlandse bevolking was op de hoogte van
het evenement. Deze groei is mede te danken aan de
televisieregistratie van Top 2000 in concert. Het programma, dat de NPS tijdens de nieuwjaarsnacht uitzond op Nederland 3, bereikte maar liefst 5,3 miljoen
kijkers. Sinds de millenniumeditie in 1999 is de Top 2000
uitgegroeid tot een ‘sentimental journey’ waaraan miljoenen mensen plezier beleven via radio, televisie en
internet.
DO 8 JAN: Op 11 februari zullen de jaarlijkse
NL-Awards worden uitgereikt. De jury die de
onderscheidingen voor
de beste regionale radioen televisieprogramma’s
en website dit jaar gaat toekennen, vergadert onder
leiding van de nieuwe voorzitter Roel Dijkhuis. De voormalige directeur/hoofdredacteur van RTV Noord neemt
het stokje over van media-adviseur Henk ten Oever,
die het juryvoorzitterschap zes jaar heeft bekleed. Roel
Dijkhuis nam vorige maand na ruim achttien jaar afscheid als directeur/hoofdredacteur van RTV Noord.
Andere nieuwe juryleden bij de NL-Awards zijn
presentatrice Inge Diepman en programmamaker Erik
Post van RTV Rijnmond, de winnaar van de Gouden
NL-Award 2007. De jury bestaat verder uit Evert ten
Napel (sportjournalist NOS), Michel van Bergen Henegouwen (voormalig programmaleider L1 Radio), Jan
Kriek (hoofdredacteur Eén Vandaag) en Karin Ysbrandy
(communicatietrainer journalistiek). De jury voor de
categorie internet bestaat dit jaar uit William Valkenburg (NPO), Monique van Dusseldorp (Immovator
Cross Media Cafés), Jan Willem van der Hogen (Omroep Gelderland, winnaar NL-Award 2007) en Erwin
Blom (mediabedrijf The Crowds). De NL-Award heeft
zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke
onderscheiding in medialand. Elke dag zijn in Nederland 1500 radio- en tv-makers van 13 publieke regionale stations druk in de weer om programma’s en reportages te maken die dicht bij de mensen staan. De
NL-Awards zijn ingesteld om de kwaliteit van deze programma’s te belonen, te ontwikkelen en voor het voetlicht te brengen. Er zijn NL-Awards voor de beste radio- en tv-programma’s in de categorieën nieuws, sport,
achtergrond en varia. Ook zijn er NL-Awards voor de
beste website en de meest bijzondere externe productie.
Eén van de prijswinnaars ontvangt bovendien de Gouden NL Award, die vergezeld gaat van een geldbedrag
van euro 2500. In de week van 19 januari worden de
nominaties bekend gemaakt. De NL-Awards 2008 worden op woensdag 11 februari 2009 uitgereikt tijdens de
ROOS-Dagen, het jaarlijkse congres voor regionale
programmamakers, dat plaatsvindt in congrescentrum
De Heerlickheijd van Ermelo.
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VR 9 JAN: Philip Woldringh wordt per 15 februari
hoofdredacteur bij de AVRO. Hij wordt verantwoordelijk voor alle AVRO programma’s op Nederland 1.
Woldringh komt van In4mats, waar hij Managing
Director was. Daarvoor was hij ondermeer werkzaam
bij IDTV als senior Executive Producer en bij John de
Mol Productions als Creative Producer. Hij bedacht en
ontwikkelde ondermeer het voor de Gouden Roos
genomineerde Café de Wereld (VARA) en was (mede-)
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van programma’s als Lalala-Live (AVRO), Show van je Leven, Love
Letters en De Leukste Thuis.
VR 9 JAN: Robert Jensen en Jack Spijkerman komen
niet meer aan de bak bij RTL. Dat zegt directeur Bert
Habets: “We moeten keuzes maken”, vertelt hij in De
Volkskrant. Over beide presentatoren gaan geruchten
dat ze een terugkeer op televisie voorbereiden, maar bij
de netten van RTL is geen plaats voor ze. Daar wil Habets
vooral ‘gezellige en sociaal betrokken’ programma’s laten zien. RTL stopte afgelopen zomer met het dagelijkse
late night programma Jensen!. Robert Jensen was nog
niet klaar met televisie en zei er 100.000 procent zeker
van te zijn dat hij terug zou keren op de buis, ook al wist
hij nog niet op welk station. Ook een terugkeer van
Jack Spijkerman was deze week plotseling weer onderwerp van speculatie. Het kijkcijferkanon van weleer is
na zijn afgang bij Talpa overgenomen door RTL, maar
een terugkeer op het scherm bij RTL lijkt nu uitgesloten.
VR 9 JAN: De voorzitter van de
publieke omroep NPO, Henk
Hagoort, heeft zware kritiek op
een EU-plan waardoor de NPS
nieuwe mediadiensten vooraf moet
laten goedkeuren vanuit de overheid. Het gaat om diensten zoals het uitzenden van
Journaaluitzendingen op de gsm of de gratis toegang
tot archieven. ‘Naar mijn gevoel komt de regering dan
te dicht bij de inhoudelijke besluiten. Dat zal een ernstig
gevaar zijn voor onze onafhankelijkheid’, zei Hagoort in
een hoorzitting in het Europees Parlement. Dit is vandaag door het ANP in een persverklaring bekend gemaakt. Het plan van EU-commissaris Neelie Kroes (Concurrentie) moet een gelijke concurrentie waarborgen
tussen publieke en commerciële omroepen. Maar
omroepbaas Hagoort waarschuwt dat Kroes de belangen van de commerciële omroepen wel erg zwaar laat
meewegen. ‘Ik ben er zeker van dat commerciële aanbieders schade lijden als we nieuws op gsm’s gaan uitzenden. Wat is dan het gevolg? Dat mensen geen NOS
Nieuws op hun mobieltje mogen krijgen?’ De toehoorders tijdens de hoorzitting bevestigden zijn bezwaren,
zei Hagoort na afloop. ‘Hier was al discussie of Big Brother
wel op de Spaanse televisie mag en of er wel reclame op
de publieke omroep past. Dat soort discussies moeten
we niet willen.’ Hij was wel verheugd dat een topambtenaar van de Europese Commissie zich bereid
toonde aan het voorstel te sleutelen. Eventueel zal er in
de maand maart een aangepast plan komen.
VR 9 JAN: Auto-importeur Pon Holdings eist dat de
televisieomroep in oprichting Populistische Omroep

Nederland (PON) per direct haar naam verandert. De
handelaar vreest imagoschade als de omroep in de toekomst negatief in het nieuws komt en eist van PON het
gebruik van de afkorting per direct te staken. De leiding
van de nieuwe omroep heeft de claim terzijde geschoven
en zegt juridische stappen van de importeur met het volste vertrouwen tegemoet te zien. De Populistische Omroep Nederland is opgezet door ondermeer Leefbaar Rotterdam-vertegenwoordiger Ronald Sørensen, mede omdat men zich stoort aan het ‘dominante linkse karakter’
van de bestaande omroepen binnen het Nederlandse publieke bestel. Volgens LR- zegsman Ronald Kaatee is de
imagoschadeclaim van Pon Holdings ‘absurd te noemen’.
‘De kans op verwarring is nihil, omdat we op totaal verschillende terreinen actief zijn.’ Jacques Geijsen van Pon
Holdings (onder meer importeur van Volkswagen) denkt
daar anders over. ‘De namen lijken veel teveel op elkaar.
Wij gebruiken de drie letters sinds mensenheugenis. Verder zijn we volstrekt neutraal en wars van welke vorm
van politieke kleur of ambities dan ook.’ (Bron:
Adformatie).
ZA 10 JAN: Het NRC Handelsblad en Radio Nederland
Wereldomroep beginnen een samenwerkingsproef via hun
Engelstalige websites. De komende drie maanden wisselen de redacties nieuws- en achtergrondartikelen uit. “Met
deze samenwerking verbreden beide mediaorganisaties
hun redactionele aanbod op hun internetsites, en krijgen
de artikelen meer journalistieke verdieping en wordt het
bereik vergroot.” De redactie van het NRC Handelsblad
startte in september 2008 met de Engelstalige website.
ZA 10 JAN: De uitzending van ‘Mooi! Weer de Leeuw’,
waar-in Paul de Leeuw achterna wordt gezeten door de
verstandelijk beperkte Yta Strikwerda is uitgeroepen tot
‘TV-Moment van het Jaar 2008’. Dat gebeurde in een rechtstreekse VARA-uitzending op Nederland 1. De jury had
de keuze uit drie genomineerde fragmenten die waren
aangedragen door het stemmende publiek. De overige
twee nominaties waren: ‘GeenStijl’ met een filmpje over
een zwijgende minister Ella Vogelaar en de masaal bekeken SBS 6-uitzending van ‘Peter R. de Vries Misdaadverslaggever’, waarin Joran van der Sloot praat over de
verdwijning van de Amerikaanse scholiere Natalee
Holloway op Aruba. Volgens de jury van de VARA show
was echter de uitzending van Mooi! Weer De Leeuw van
9 oktober 2008 het meest hilarische moment van het afgelopen televisiejaar. De jury bestond uit KRO presentatrice
Anita Witzier, programmadirecteur Erland Galjaard van
RTL4, hoofdredacteur Chris Buur van de VARA gids en
mediacriticus Hans Beerekamp van het NRC Handelsblad.
De uitzending
trok 1.856.000
kijkers en was
daarmee het
best bekeken
programma
van
de
avond, na het
NOS Journaal
(2.483.000).

ZO 11 JAN: Het CDA, in
provinciale staten van Drenthe, wil politieke zendtijd op
RTV Drenthe en wel voor
alle in de staten vertegenwoordigde partijen. Het idee,
dat CDA-fractievoorzitter Henk Klaver lanceerde tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij, wordt door
RTV Drenthe directeur-hoofdredacteur Klaas
Samplonius als ‘interessant’ gekwalificeerd. “Als zo’n
verzoek er concreet komt, ga ik uitzoeken welke
mogelijkheden er zijn. Vooral belangrijk daarbij is of
het volgende de regels van het Commissariaat voor
de Media mogelijk is deze vorm van radio te mogen
verzorgen via een regionaal televisiestation.
MA 12 JAN: In het VARA radioprogramma ‘Giel op
3FM’ is vandaag het radiofragment van het jaar gekozen. Winnaar was een fragment uit hetzelfde programma Giel. In het fragment promoot zangeres
Giovanca haar nieuwe single ‘Joyride’. Als de ochtend-dj doorkrijgt dat de zangeres geen rijbewijs
heeft, daagt hij haar uit een joyride te maken. Zij
doet dat in de auto van de dienstdoende nieuwslezer.
Op een gegeven moment schrikt ze tijdens het uitrijden, waardoor ze tegen een geparkeerde auto botst.
Volgens de luisteraars van Giel is dit het meest opvallende radiomoment van 2008. De radioverkiezing is
een afgeleide van de verkiezing van het TV Moment
van het Jaar.
MA 12 JAN: Kick
Stokhuyzen (foto) , de
beroemde quizmaster
van weleer, is vandaag
overleden. Dat heeft
voorzitter Jan Slagter
van omroep MAX laten
weten. Stokhuyzen
werd 78 jaar oud. De
leiding van de omroep
heeft op zijn site een
condoleanceregister
ingericht. ‘Onze gedachten
en
condoleances gaan uit
naar de nabestaanden van Kick Stokhuyzen’, aldus
Slagter. “Ik kan me de opname van het MAX-programma ‘de TV Comeback’ met Kick Stokhuyzen in
2006 goed herinneren. Hij genoot zichtbaar van alle
aandacht en van het enthousiaste publiek bij zijn
eenmalige terugkeer op de Nederlandse televisie. In
2007 heeft hij ook nog een optreden verzorgd op
onze ledendag.’’ Beelden van het eenmalige optreden
in de ‘TV Comeback’ zijn op de site van MAX te zien.
Slagter overlegt nog met netcoördinatoren om ook
op televisie aandacht te besteden aan het heengaan
van de quizmaster. Stokhuyzen, op 7 oktober 1930
geboren in Surabaya in Nederlands-Indië, presenteerde voor de NCRV eerst de snel populaire
studentenquiz ‘Tweekamp’. Na ‘Tweekamp’ leidde hij
programma’s als ‘Herkent u deze melodie?’ en ‘Herkent u deze tijd?’ Zijn grootste populariteit vergaarde
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hij echter met het televisieprogramma ‘Ja Natuurlijk’,
een natuurquiz. Het programma over dieren en planten trok maandelijks 3,5 miljoen kijkers en kreeg een
gemiddelde waardering van 8,2. Stokhuyzen was een
Jappenkampkind en hield juist afgelopen jaar de rede
tijdens de herdenking van de Japanse capitulatie in
Den Haag, die live werd uitgezonden.
MA 12 JAN: Vandaag hebben Eric Wehrmeijer, algemeen directeur van RTV Rijnmond, Johan de Koster,
hoofdredacteur RTV Rijnmond, Jaap van de Meent,
voorzitter Stichting Lokale Omroep Rotterdam (SLOR)
en Bart Römer, algemeen directeur MTNL, hun handtekeningen onder een intentieverklaring voor samenwerking gezet. De ondertekening vond plaats op het
stadhuis van Rotterdam, onder toeziend oog van Rik
Grashoff, wethouder Participatie en Cultuur en Willem
Bults, directeur SLOR. Het streven is het plan op 1
januari 2010 te presenteren aan het gemeentebestuur
van Rotterdam. Met het ondertekenen van de intentieverklaring committeren de drie partijen zich om uiteindelijk te komen tot een concreet plan waarin RTV Rijnmond, MTNL en SLOR streven naar een samenwerkingsvorm die bijdraagt aan de realisatie van het Rotterdamse
mediabeleid. Naast het samenwerken op het gebied
van televisie wordt ook besproken hoe de radio en het
internet op volwaardige wijze kunnen worden meegenomen binnen het samenwerkingsverband.
DI 13 JAN: Twee miljoen Nederlandse huishoudens
kijken via de digitale kabel. Dit is een verdubbeling ten
opzichte van de cijfers van twee jaar geleden. KPN’s
Digitenne is op weg naar de miljoenste klant. De
branchevereniging van de kabelsector NLkabel meldt
dat een van zijn leden in januari de 2 miljoenste digitale
tv-kijker aansloot. Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens kijkt via de digitale kabel. De andere helft digitale kijkers doet dat via Digitenne, satelliet
of IPTV. Ruim 2 miljoen huishoudens kijkt gewoon nog
via de analoge kabel. KPN heeft zich afgelopen jaren
met succes opgeworpen als alternatieve leverancier van
digitale televisie. Met IPTV heeft het naar verluidt nog
geen 50.000 abonnees, maar met Digitenne vele
honderdduizenden. In zijn kwartaalrapportages maakt
KPN geen onderscheid tussen IPTV en Digitenne. Het
totaal aantal televisie klanten lag eind september 2008
op 700.000. Dat hield een groei van 69 procent in binnen een jaar tijd, aanmerkelijk sneller dan de afname
van digitale tv in de kabelsector. De kabelbedrijven
proberen nu tegenwicht te bieden aan de telecom
branche door televisie te combineren met sneller internet. Nog voor de zomer kunnen de meeste Nederlandse huishoudens beschikken over download snelheden die theoretisch kunnen oplopen tot boven de
150 megabit per seconde. Dat is bijna het tienvoudige
van wat met ADSL technologie mogelijk is.
DI 13 JAN: Jan Müller is per 1 april 2009 benoemd tot
algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid. Müller is sinds 2003 algemeen directeur
van Saatchi & Saatchi Nederland, en is daarvoor werk-
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zaam geweest in diverse managementposities binnen de
reclame en marketing wereld. De leden van de raad
van toezicht van Beeld en Geluid denken dat de expertise op het gebied van marketing en reclame, die hij
meebrengt, van belang is voor de ontwikkeling van
onder meer nieuwe diensten in het kader van het project Beelden voor de Toekomst en het bestendigen van
bezoekersaantallen van de Beeld en Geluid Experience.
VR 16 JAN: Tineke Bahlmann wordt met ingang van 1
april de nieuwe voorzitter van het Commissariaat voor
de Media. Zij volgt daarbij Inge Brakman op, die deze
post verlaat. Dat maakte een woordvoerder van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend. Bahlmann werkt al sinds 2004 bij het Commissariaat als de commissaris financieel toezicht en zendtijden kabelzaken. Daarnaast is zij ook nog deeltijd hoogleraar bedrijfseconomie aan de Universiteit Utrecht.
ZA 17 JAN: Er heerst ontevredenheid over de reclameprijzen.
De STER hanteert tarieven voor
radioreclame die ver onder de
marktprijs liggen. Tenminste dat
stelt directeur Jan Willem
Brüggenwirth van Radio 538 in Adformatie. Door de
lage prijzen worden commerciële stations volgens hem
gedwongen mee te gaan in het verstrekken van hoge
kortingen: “Het steekt, ja. Vanuit de publieke sector
wordt een laag prijsniveau gesteld en dat is een verkeerd signaal. Dat dit gebeurt horen we terug van adverteerders en mediabureaus. Andere radiopartijen
moeten daarin meegaan om hun fair share te halen”,
aldus Brüggenwirth, die eerder wel aangaf voorstander te zijn van reclame op de publieke omroepen. STERdirecteur Buurman ontkent de beschuldigingen van
zijn Radio 538-collega. “Wij stunten niet met de prijzen
voor adverteren op de publieke omroep. Daar heeft de
STER, dat minder reclamezendtijd ter beschikking heeft
dan de commerciëlen, geen belang bij. Het past ook
niet bij de STER om een prijsdumpbeleid te voeren, wij
voeren een langetermijnbeleid.”
MA 19 JAN: Omrop Fryslân profiteert van de nieuwe
televisieprogrammering, die tegenwoordig al om 5 uur
in de middag begint. De regionale omroep weet sinds
november 15 procent meer publiek aan zich te binden
en is nu de best bekeken regionale omroep van Nederland. Dit maakte hoofdredacteur Hans Snijder vandaag
bekend. Een woordvoerster van Stichting Regionale
Omroep Overleg en Samenwerking (Roos) bevestigt
dat Omrop Fryslân in de top drie Omroep Zeeland en
het Limburgse L1 naar de tweede
en derde plaats heeft verdrongen.
In de eerste week van 2009 keken
de Friezen tussen 17.00 en 19.00 uur
zelfs meer naar Omrop Fryslân dan
naar de landelijke en commerciële
stations, zo wijzen de cijfers van
Stichting KijkOnderzoek uit. Dagelijks kijken er volgens Snijder bijna 200.000 Friezen
naar programma’s als ‘Hjoed en Hea!’. Op de radio was
Omrop Fryslân al marktleider.

WO 21 JAN: De TROS heeft de ledenwerfactie van
Omroep MAX gedwarsboomd. Omroep MAX gaf elk
nieuwe lid een dvd cadeau van André Rieu. Volgens
een woordvoerder van de TROS is dit tegen de regels.
“Ik vind het een kinderachtige reactie van de TROS”,
liet Jan Slagter, directeur van Omroep MAX, weten aan
RTL Boulevard. “Ze zijn daar gewoon bang dat MAX
groter wordt dan de TROS.”
DO 22 JAN: Violiste Janine
Janssen en acteur, regisseur
en kunstschilder Jeroen
Krabbé zetten zich in voor
Omroep C. Zij gaan helpen
nieuwe leden te werven,
maakte een woordvoerder
van de eventueel toekomstige omroep voor kunst en
cultuur bekend. ‘Omroep C’ heeft voor 1 april minstens
50.000 leden nodig om in 2010 te kunnen uitzenden via
de publieke omroep. Ambassadeurs Janssen en Krabbé
zijn leden van het eerste uur. Krabbé: “Ik heb niets
tegen quizzes, niets tegen de vele spelletjes, maar mag
er ook eens wat meer informatie over kunst en cultuur
worden geboden? En het liefst ook meer goede drama?
Dit op normale uitzendtijdstippen? En dus niet alleen
om twaalf uur ‘s nachts?” Het initiatief tot de oprichting
van Omroep C werd in 2006 genomen door mediaman
Ad s’-Gravesande en Kees van Twist (directeur van het
Groninger Museum). Ze willen dat de kunst en de cultuur meer aandacht krijgen op radio en televisie en de
cultuurdeelname van Nederlanders bevorderen.
DO 22 JAN: Het populaire kinderprogramma
verandert voor de zesde
keer in een paar jaar tijd
noodgedwongen van
tijdstip. Dit keer wordt
Sesamstraat vanaf 2 februari van half zes naar
vijf uur verplaatst omdat
het plaats moet maken
voor
het
nieuwe
multiculturele programma Dichtbij Nederland. Wilders
van de PVV zegt het op te nemen voor boze ouders van
de kleine kijkertjes. “Wie kinderen heeft, weet hoe belangrijk vaste tijden zijn in het schema van een kind.
Door het constante geschuif is er geen peil meer op te
trekken. Ouders worden hier helemaal gek van. Nu
moet hun programma weer wijken voor een of ander
multiculti reclameprogramma.”
DO 22 JAN: De legendarische naam Hofstad Radio
wordt gekoppeld aan die andere radiolegende Radio
Decibel. Hofstad Radio wordt Decibel Hofstad. Er wordt
vanuit de organisaties Decibel en Boomerang Unlimited
gestreefd naar een synergie tussen stedelijke print en
stedelijke radio; Boomerang is in de regio Den Haag
ondermeer uitgever van het uitgaansblad NL70. Zowel
redactioneel als publicitair gaan deze media elkaar ondersteunen. Radio Hofstad begon in 1980 met uitzenden en voorzag Den Haag van professionele en populaire radioprogramma’s. Decibel startte in 1977 in Am-

sterdam en bracht namen
voort als Jeroen van Inkel
en Adam Curry. Eerst werd
de hoofdstad veroverd en
vanaf 1 januari 2009 werd,
met de overname van de
City FM-zenders, de hele
Randstad bediend. En
vanaf 1 februari krijgt
Jong Den Haag een eigen
editie, voorzien van het beproefde Decibel format.
Dat betekent hits, futurehits en everlasting hits die
in de stad leven, in combinatie met nieuws uit de Hofstad en de rest van de wereld.
DO 22 JAN: In Blaricum is afgelopen zaterdag Swier
Broekema overleden. Broekema groeide op in Hoogkerk en zat jarenlang voor het CDA in de gemeenteraad van de stad Groningen. Broekema was vanaf 1979
ook enkele jaren crisismanager en hoofd van Radio
Noord, na een periode vol onrust en conflicten. In de
jaren zeventig was hij directeur van de Culturele Raad
van de provincie Groningen. Volgens de huidige commissaris van de koningin van de Provincie Groningen,
Max van den Berg, die indertijd regelmatig met hem te
maken had, was Broekema een hartstochtelijk pleitbezorger van het cultureel erfgoed van Groningen. Hij
was daarmee, zegt Van den Berg, zijn tijd ver vooruit,
omdat de verhalen van Groningen toentertijd niet bepaald prominent op de agenda stonden. Broekema is
88 jaar geworden. Broekema was tevens vader van
NOS Journaal verslaggeefster Pauline Broekema. Hij is
vandaag begraven op de begraafplaats in Hoogkerk.
HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

1500 man eruit
Clear Channel Communications staat aan de vooravond van een grootschalige reorganisatie. Volgens een
artikel in de New York Post willen de nieuwe eigenaren
de komende periode 400 miljoen dollar besparen. Hierdoor zal er ondermeer flink gesneden worden in de
programmabudgetten en zullen er ongeveer 1500 banen verdwijnen. Een woordvoerder van Clear Channel
wil niet ingaan op de geruchtenvorming. Vorig jaar
werd Clear Channel Communications overgenomen
door investeringsmaatschappijen Bain Capital en Thomas H. Lee Partners. De nieuwe eigenaren hebben besloten grondig te gaan reorganiseren. Dit keer belooft
de reorganisatie nog ingrijpender te worden dan een
jaar geleden. Toen werden er ruim honderd man ontslagen en werden de budgetten gedurende het eerste
kwartaal bevroren. Volgens ingewijden binnen Clear
Channel is de reorganisatie nu nodig vanwege de
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kredietcrisis. Welke maatregelen de reorganisatie bevat
wil de directie van Clear Channel, de grootste aanbieder van commerciële radio en outdoor advertising
(reclamemasten) in de VS, nog niet openbaar maken.
De New York Post meldt echter dat de directie van het
concern de komende periode 400 miljoen dollar wil
gaan besparen.
Slechts 7%
Hierdoor zal er flink gesneden worden in de programmabudgetten en
zullen er waarschijnlijk rond de
1500 banen verdwijnen. Dit aantal
is overigens ongeveer 7% van het
huidige personeelsbestand. Door
het snijden in de programmabudgetten zullen er nog
meer lokaal gerichte programma’s op de tientallen stations moeten stoppen. Momenteel worden veel lokale
stations in de kleinere radiomarkten (regio’s) al bediend
door voicetracks van deejays van radiostations uit de
grote steden, maar de leiding van Clear Channel wil nu
nog een stapje verder willen gaan. Er komt waarschijnlijk een ‘nationale programmering’. Hierdoor zullen vele
radiostations met hetzelfde format dezelfde programmering krijgen. Alleen de jingles en reclamespots zullen
daarbij nog lokaal gericht zijn. Een voorbeeld is de
show van 102.7 KIIS FM ochtenddeejay Ryan Seacrest,
die inmiddels in aangepaste vorm op ruim honderd
radiostations in de VS en Canada wordt uitgezonden.
Groot betekent lokaal
In de grote steden zullen de lokale stations grotendeels
wel echt lokaal blijven. Al wordt ook hier flink gesnoeid
in de programmering. Zo heeft Z100(WHTZ) deejay
Shelley Wade haar dagprogramma moeten afstaan aan
de voicetracks van Ryan Seacrest. Naast de inkrimping
van het aantal lokale deejays zal er ook bespaard worden op de reclameverkoopafdeling. Alleen de beste
‘salesmanagers’ zullen aangehouden worden en hun
honorarium zal nog meer afhangen van hun prestaties.
JAN HENDRIK KRUIDENIER

Herziening staatssteun
Een ontwerp van regelgeving, dat voorligt bij de Europese Commissie, legt de vrijheid van de openbare omroepen verder aan banden. Tweeëntwintig omroepen,
waaronder de VRT, trekken aan de alarmbel en maakten hun grieven kenbaar bij de Commissie. De belangrijkste nieuwigheid in het EU-plan voor de herziening
van de staatssteun houdt in dat de omroepen voortaan
toelating moeten vragen aan de regering als ze nieuwe
diensten willen lanceren. Alles wat potentieel marktverstorend werkt, moet op voorhand worden voorgelegd. Het gaat dan onder meer om betaaldiensten, zoals
‘Ooit Gemist op Eén’, of het aanbieden van nieuws op
gsm’s. De vertegenwoordigers van de Europese om-
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roepen reageerden boos. Tweeëntwintig onder hen
ondertekenden een document waarin ze de Europese
Commissie duidelijk maken dat ze te ver gaat.
REDACTIE RADIOVISIE

Iran
De Britse BBC heeft een Perzischtalige tv-zender die in
Iran, Afghanistan, Tadzjikistan en elders bekeken kan
worden. Dat heeft de BBC donderdag gezegd. Iranese
critici beweren dat met de uitzendingen spionnen geronseld zullen worden. BBC Persian TV biedt via kabel
en satelliet nieuws, kunst- en sportprogramma’s aan.
Het Iranese staatspersbureau IRNA beschuldigde de
BBC in december nog van het werven van Iraniërs
voor ’spionage en psychologische oorlogvoering’.
JELLE KNOT

deel 5

Sinds enkele maanden probeert Rob Olthof, al dan niet
met oude herinneringen, ons steevast aan het denken
te zetten en te graven in zijn en onze herinneringen. Zo
ook in deel vijf van zijn ‘Jeugdherinneringen’.
Als je met je vrienden en kennissen gezellig zit te kletsen
dan wordt weleens de opmerking geplaatst: “Ik zou
weleens in de toekomst kunnen kijken”. Ik geef dan
steevast als antwoord: ‘Ik wil de tijd weleens even terugdraaien en bijvoorbeeld de Kerst vieren toen ‘de
familie’ nog allemaal leefde. De geur die er was toen mijn
grootmoeder de kippen grilde in de keuken en mijn
oom soms dagen bezig was om de kalkoen op te vullen.
In de hedendaagse kersttijd denk ik daar dan ook
graag aan terug. Zo komt nu de herinnering boven
aan die keer dat de hond van mijn neef, voor mij om
volkomen onduidelijke reden, werd opgesloten in de
keuken van hun huis in Noordwijk. Tenminste dat was
voor even onduidelijk. Het moest een vredige Kerst zijn
en we hadden net het voorafje op toen mijn tante de
kalkoen op tafel wilden zetten. Weg was de kalkoen.
De bouvier van mijn neef had kans gezien de hele
kalkoen – bestemd voor 12 personen – in zijn geheel op
te eten en… dat geheel geruisloos. Hij had met zijn poot
heel voorzichtig het deksel van de pan gehaald en heel
stilletjes op de grond in de keuken de kalkoen opgegeten. We waren niet kwaad. De hond had een top-Kerst
nietwaar?
Ik zou ook nog weleens terug willen keren -slechts
voor één dag dan- naar de MULO, waar mijn toen nog
onbekende klasgenoot Jan Akkerman met gitaar de

klas binnenkwam en tijdens de lessen aan de snaren zat te pulken. En dan ook
graag een muziekles want we hadden in die tijd ook Meneer Boumeester, die op
zijn harmonium gezangen (Jesu bleibet meine Freude) zat te spelen. Tijdens de
leswisselingen werd door mijn klasgenoten nogal eens het gespeelde repertoire
van Radio Caroline besproken.
Ik zou nog wel eens met mijn oom op het strand van Noordwijk willen kijken
naar het REM-eiland, waar in de zomer van 1964 voor het eerst de helikopters
landden om programmabanden en andere spullen te brengen. Ik zou de opening van Paradiso in Amsterdam weer willen meemaken. Destijds voor mij een
hoogtepunt; waar ik de redactie van Hitweek aantrof en Phil Bloom op het
toneel bevallig danspasjes maakte. Ik zou Reneetje, mijn ‘Paradiso-vriendinnetje’ weer eens willen ontmoeten.
Ik zie me nog in het Concertgebouw staan ‘zingen’ met het koor van de Vredesscholen. Dit onder leiding van Theo van de Bijl. Ik denk met genoegen terug
aan de hete zaterdagmiddag in augustus 1970 op het strand van Zandvoort,
alwaar ik ademloos naar RNI luisterde toen Kees Manders probeerde RNI over
te nemen. Ik hoorde mijn vader nog zeggen: “Wat gebeurt daar in vredesnaam?”. O pa, niks aan de hand: Kees Manders probeert het schip te enteren.
Kees Manders was toen al jaren bekend, ondermeer als een enigszins ‘louche’
uitbater van een aantal horeca gelegenheden aan het Rembrandtsplein in Amsterdam. Hij had de bijnaam ‘Keizer van het Rembrandstplein’ zichzelf toegediend. Ik kan me nog herinneren dat ik, maanden later, bij hem thuis kwam in
Zandvoort en zijn schilderijen moest bewonderen en hij uit het raam keek en
tegen mij zei: dat ‘mokkel’ is Zwarte Riek (zijn vrouw).
Laatst zat ik bij Felix Offset, een goede zakenvriend van me, om hem erop te
wijzen dat het maken van digitale fotoalbums een zeer grote ‘winstpakker’ kan
zijn. Ik had als voorbeeld een fotoboek van Caroline bij me. Met enige spijt in
mijn stem zei ik: “Felix, als we in 1968 de Fredericia hadden gekocht en voor de
kust van Scheveningen hadden gelegd, waren we nu ‘binnen gelopen’ en
stond mijn Rolls Royce met chauffeur buiten te wachten. Tja, als je
alles van tevoren weet. Ik zou nog
wel eens met mijn vader door het
Amsterdamse Bos willen lopen,
vooral die keer toen Pink Floyd
daar speelde. “Wat is dat voor een
gejammer?”vroeg hij aan mij. “Dat
is Pink Floyd pa, daar heb ik een
paar LP’s van”. Hij zuchtte maar
weer eens.
In de jaren zestig en zeventig wemelde het van de platenzaken in
Amsterdam en de rest van Nederland. Nu moet je het doen met Van
Leest (redelijk) en Free Record
Shop (waardeloos) en nog een paar
‘independants’. De teloorgang van
de platenindustrie is maar gedeeltelijk te wijten aan het
downloaden, immers kopiëren deden we in de jaren zestig ook al.
Nee, mijns inziens ligt dat meer aan
de arrogantie van de platenmaatschappijen, die te weinig aandacht aan de artiesten besteden. Mooi voorbeeld is nog altijd Ilse de Lange, die
80 000 cd’s verkocht (haar eerste cd notabene) en waarvan door Warner Bros
het contract werd opgezegd. Sommige maatschappijen hebben suïcidale neigingen!
Zelfs James Bond is niet meer James Bond. Vanaf 1963 las ik de bond verhalen

van Ian Fleming, Het eerste
boek dat ik las was: ‘From
Russia with love’. Dit tijdens een
logeerpartij in London bij een
vriendin van mijn moeder, van
wie haar man werkte bij de
Secret Service, MI 5 of 6, geen
idee. Bond was een echte Engelsman met typisch Britse humor, kortom een heer met een
blaffer op zak! Kom daar nou
maar om. Sean Connery en
Roger Moore aan de kant gezet (ze werden natuurlijk wel
te oud) en daarvoor kwam in
de plaats meneer Craig, een
gorilla, die alleen maar schiet
en vecht in een waardeloos flut
verhaaltje. Ontploffinkje zus,
knalletje zo. Geen spanning
meer, nee daarvoor komt in
de plaats een knal of ontploffing. Zelfs de vrouw van een
vriend van mij uit De Meern
vond de laatste Bond niet veel
aan en zij is Bond freak, want
ze heeft elke dvd van hem.
John Barry zorgde voor een
fantastische Bond tune en elke
Bond tune in een film had wel
de potentie om een hit te worden. Tja, totdat Casino Royale
verfilmd werd. Waardeloze
muziek, geen hit!
Over hits gesproken: jarenlang was Bing Crosby’s uitvoering van ‘White Christmas’ de
best verkochte single ter wereld. Later werd dit succes
overvleugeld door Elton
John’s ‘Candle in the wind’, een
uitvoering met een nieuwe
tekst naar aanleiding van de
tragische gebeurtenissen
rondom Prinses Diana. En wat
zien we op de Top 2000 van
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2008 van Radio 2: ‘Candle in the Wind’ op nummer 376
en Bing Crosby’s ‘White Christmas’ op nummer 1076. En
weer staat Queen op 1. Met andere woorden: populariteit van muziek is dus niet evenredig met de verkochte
aantallen? Vreemd hoor.
In de Kersttijd werd er ook
een documentaire uitgezonden over Mies Bouman
(foto), KRO’s eerste omroepster. Al in oktober 1951
mocht zij programma’s
aankondigen. Mies is voor
mij de heldin betreffende
‘Open het Dorp’ uit 1963,
waarbij ze het presteerde
om 23 uur lang live te presenteren vanuit de RAI in
Amsterdam. In korte tijd
werden er miljoenen opgehaald om een dorp voor
gehandicapten bij Arnhem
uit de grond te stampen.
Een tijd later werd zij
verguisd omdat zij (een
heilige!) medewerkte aan het programma ‘Zo is het toevallig ook nog eens een keer’. In de derde uitzending
werd er een persiflage over de televisie uitgezonden:
‘Miljoenen zitten aan het heilige beeld gekluisterd. O
Vader, geef ons heden ons dagelijks beeld’ enzovoorts
enzovoorts. Alsof de pleuris uitbrak in Nederland. Ik
heb die historische uitzending gezien bij mijn grootmoeder destijds en dacht meteen: ‘O, daar komt rottigheid
van’. En die kwam er. Ze kreeg politiebewaking (de
dorpsagent uit Blaricum stond voor de deur) en dozen
met poep erin! De Nederlandse kijker was satire nog niet
gewend! Later werd: ‘Zo is het toevallig ook nog eens
een keer’ opgevolgd door het programma ‘Hadimassa’.
(Ook van de VARA).
Geweld
Ziet u nog wel eens een Western op de televisie? High
Chaperell, Bonanza, The Virginian, noem maar op. Nooit
meer! Waarom niet? Geen idee. Is het genre films helemaal uit de mode? Geloof ik niks van. In de jaren zestig
en zeventig zag je de beste serie van Duitsland, Engeland, Frankrijk en Amerika op het scherm. Nu is het
voor 80% Amerikaans wat de klok slaat. OK, er komen
nog wel een paar goede Engelse politieseries op het
scherm. Wat me daarbij opvalt, is de toename van het
geweld en gruwelijkheid van (misschien) het dagelijkse
politiewerk. Een hevig protesterend slachtoffer wordt
gedwongen bleekwater te drinken; een man hangt
ondersteboven, met afgesneden vingers; een seriemoordenaar bewaart afgesneden ledematen als trofeeën
in een doos. Scènes uit een horrorfilm? Nee hoor. Het
zijn recente voorbeelden uit Britse televisieseries als
‘Taggart’ en ‘Trial and retribution’, uitgezonden door de
publieke omroep in Nederland en België.
Vijftien jaar geleden zou Inspector Morse nog zijn hoofd
hebben afgewend bij een vuistslag in het gezicht van
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een verdachte. Tegenwoordig moeten lichtvoetige
detectivedrama’s zoals ‘Inspector Lynley’ vaker wijken
voor gewelddadige psychologische thrillers met soms
gruwelijk geweld. Menselijke en humoristische
detectiveseries met maatschappelijk relevante thema’s
delven het onderspit. Inmiddels is men er bij de televisiemaatschappijen achter gekomen dat het publiek niet zit
te wachten op overbodige wreedheden. Bij de BBC
constateerde men dat de kijkcijfers van ‘Dalziel & Pescoe’
terugliepen, omdat er heftige martelscènes in bepaalde
afleveringen voorkwamen. Inmiddels is ook David Jansen, bekend als Inspector Frost, van plan met de serie
te stoppen omdat hij te oud wordt. In Frost kwamen
gelukkig geen expliciete gewelddadigheden voor. Wel
was er veel plaats voor humor, net als in de series
‘Midsomer Murders’ en ‘Foyles War’.
En Duitse series? Waarom worden de afleveringen van
‘Derrick’ niet herhaald? Een traag verlopende handeling, maar sympathiek. Waar blijft ‘Tatort’? Waar blijft:
‘Ein Fall fur Zwei’? Gelukkig kwam hier wel het programma ‘Flikken’ uit België op het scherm, waarin ook
heel weinig geweld voorkwam. Ik zeg met nadruk:
voorkwam. Verleden tijd. Zit ik naar het 9e seizoen van
Flikken te kijken en daarop word ik getrakteerd op
een verkoold lijk. De serie mag bekeken worden door
6 jarigen en ouder. In die tijd las ik ‘Pinkeltje’!
Radio Londen vanuit Zutphen
Kort na het vieren van het nieuwe jaar besloot ik de
kerstspullen af te tuigen en naar de berging te brengen. Die staat behoorlijk vol, want na mijn verhuizing
van Amsterdam naar Amstelveen had ik in plaats van
160 m2 maar 85 m2 woonoppervlakte plus de beschikking over een berging. Om ruimte te scheppen ging ik
eerst de boekhouding van het jaar 2000 en 2001 in de
papierbak gooien. Vervolgens leegde ik een aantal
ordners en in een van deze ordners vond ik een aantekening: ‘Zutphen, Honecker rijtuig’. Ik dacht meteen
aan Peter Jansen en zijn project ‘Radio London’. Jaren
geleden werd ik door hem opgebeld met de vraag of ik
nog een cd in de verkoop had met de Radio London
jingles. Hij wilde die kopen, want hij voegde eraan toe:
“Olthof, over een paar maanden zit ik door het hele
land op de kabel met Radio London. Je kan nog meer
voor me doen in de toekomst”, aldus Peter Jansen: De
volgende vraag die hij me stelde was: “Wil je voor me
naar Engeland gaan en alle voormalige deejays van
Studio Radio London

Radio London van destijds uitnodigen om hier te komen werken. Je
kunt ze namens mij een baan aanbieden.” Op mijn vraag of hij bekend was met de adressen van die
lui, moest hij ontkennend antwoorden.
“Oké”, zei ik. “Ik kom via Hans Knot
wel achter de nodige adressen,:
maak maar fl. 10.000,— over en dan
ga ik wel kijken wat ik in Engeland
voor je kan betekenen.” Om een
lang verhaal heel kort te maken:
tot heden heb ik die fl. 10.000,—
niet ontvangen, daarom bleef ik dus
in Amsterdam zitten. Die CD heeft
hij wel betaald en ontvangen! Weken later belde hij opnieuw: De Engelse deejays waren kennelijk niet
meer nodig, maar nu wilde hij met
Felix en mij een afspraak maken.
De vrouw of vriendin, daar wil ik
van af wezen, vond new age muziek zo mooi en Peter wist dat Felix
en ik (Felix is mijn zakenpartner bij
ondermeer new age beurzen) in de
paranormaal beurzen business zaten. Hij maakte op de drukkerij van
Felix in Amsterdam een afspraak met
ons. Peter Jansen maakte tijdens het
onderhoud een nogal warrige indruk. Het format van Radio London
zou een allegaartje worden van
pop, easy listening, volksmuziek,
jazz en new age. Via zijn station, zo
spraken we af, zou er reclame gemaakt worden voor onze paranormaal beurzen. Na een uurtje stapte
hij op. Een week later zou hij op
alle kabelnetten van Nederland zitten Tenminste dat was de gedachtengang van Peter Jansen.
Op mijn vraag wie de grote geldschieter was, antwoordde hij: “De
Stichting Doen”. Stichting Doen is
een onderdeel van de postcodeloterij, gevestigd aan de Van Eeghenlaan in Amsterdam zuid, en die
ligt
evenwijdig
aan
de
Willemsparkweg. Aan deze weg
woonde ik destijds in Amsterdam,
dus zeg maar om ’t hoekje. “Je
moet gewoon je business plan indienen en dan ontvang je de centen”, aldus Peter Jansen. Felix liet
na het gesprek Peter Jansen uit en
ging weer zijn kantoor binnen. Daar
stond de eigenaar van het
kantorenpand, waarin de drukkerij is gevestigd, al op hem te wach-

ten. “Felix, ik weet niet met wie je zaken doet, maar deze man maakt een
uiterst ongunstige indruk op mij. Hij stond al uren geleden op de binnenplaats op je te wachten en liep maar in kringetjes rond”.
Veertien dagen later nam ik de trein naar Zutphen en op het rangeerterrein
stond inderdaad het voormalige Honeckerrijtuig. Daar aangekomen trof ik
Peter Jansen aan met zijn benen op tafel. Het maakte allemaal een wat
chaotische indruk op mij. Jonge knulletjes zaten wat te rommelen aan
apparatuur en een derderangs deejay draaide wat platen. Tijdens de uitzendingen werd er steeds melding gemaakt van treinen die in Nederland te
laat zouden arriveren of helemaal niet zouden rijden. Kennelijk had men een
deal gemaakt met de Nederlandse Spoorwegen.
Hans Knot (l) en Eric Wiltsher

Eric Wiltsher
Regelmatig lees ik op de Anorak pagina’s verhalen, commentaren en opmerkingen van de hand van Eric Wiltsher. Eric was betrokken bij een aantal
radiostations, dat via de toentertijd analoge Astra satelliet werden uitgezonden. Ik herinner me bijvoorbeeld QEFM, een easy listening station (tevens
de reden waarom ik destijds meteen een schotel aanschafte), Country
Music Radio en Euronet. Allemaal stations die een korte tijd gebruik maakten van de Astra satelliet. Helaas allemaal verdwenen. De laatste jaren werkt
hij voor een station in Slowakije waar hij organisatorisch de eindverantwoordelijke is en eindelijk zijn draai goed schijnt te hebben gevonden. Jaren geleden waren Hans en ik weer eens in Londen en hadden een
afspraak gemaakt met Eric Wiltsher. Eric was bezig met de voorbereidingen
voor de herstart van Radio Luxemburg. Studio’s zouden in Londen gevestigd worden. Eric haalde ons met de auto op van Kensington Station om
vervolgens ondermeer de studio te gaan bezichtigen. We zouden ook met
elkaar van gedachten gaan wisselen in een heel rustige pub aldus Eric. In de
auto had hij zijn radio staan op de 1440 kHz.: “Dit zijn testuitzendingen van
Radio Luxemburg aldus Eric. Ik dacht er het mijne van. We kwamen een
heel drukke pub binnen en door onze hoofden vlakbij het hoofd van Eric
te houden konden Hans en ik flarden opvangen van het verhaal dat Eric
ophing. Niet nodig te vertellen dat er van een herstart van Radio Luxemburg niets terecht is gekomen.
Radio Caroline top veertig periode (1964-1968)
Ik moet opeens ook terugdenken aan de periode dat Radio Caroline echt
een Top 40 format voerde. Mijn absoluut favoriete deejays waren in die tijd
Robbie Dale en Johnnie Walker. De laatste startte zijn programma om negen
uur ’s avonds met het nummer ‘Warm and tender love’ van Percy Sledge.
Als ik maar even tijd had luisterde ik naar zijn programma. Mijn enthousiasme was heel groot toen bleek dat Johnnie Walker onze Radiodag in
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november 2007 zou komen bezoeken en dat zelfs ook
Robbie Dale zou komen. Ik heb genoten van alle verhalen die ze vertelden over hun avonturen aan boord
van de MV Mi Amigo. Johnnie had een boek over zijn
radiobelevenissen geschreven. Dat boek heb ik nooit
in handen gehad. Ik kreeg wel de cd’s in handen, want
Johnnie heeft zijn boek ook voorgelezen. Verontrustend vond ik, bij het horen van zijn verhaal, dat hij in
de jaren nadat hij Caroline had verlaten, wat labiel was
geworden. Hij hield zich bezig met reiki en andere zaken, die in mijn ogen flauwekul zijn. “Oké”, zegt u nu,
“Olthof jij organiseerde paranormaal beurzen?” Dat
klopt, maar niet omdat ik in die zweverige toestanden
geloofde, maar alleen voor het geld dat het opbracht.
SMC kan onmogelijk bestaan van uitsluitend inkomsten van het Freewave Media Magazine en het jaarlijks
organiseren van een Radiodag. Ook heden ten dage
beluister ik Johnnie Walker nog en wel via zijn programma’s op BBC Radio 2.
ROB OLTHOF

De dag dat we het Nieuwjaar in West-Europa vieren is
de 1e januari, een dag die mij zelf vaak doet terugdenken aan vroeger. En dan doel ik op de jaren dat voor
vele gezinnen het bezit van een televisietoestel nog veel
te duur was. In Europa was een aantal landen, waaronder Nederland, al tot samenwerking gekomen, door
middel van het uitwisselen van televisiebeelden. Dit samenwerkingsverband werd op 12 februari 1950 officieel opgericht onder de naam ‘European Broadcasting
Union’. Naast het uitwisselen van beelden werd voorzien in het verzorgen van gezamenlijke radio- en later
ook televisie-uitzendingen, die op een gelijktijdig moment in de diverse landen zou worden uitgezonden
dan wel vertoond.

naar het zwart-wit kastje keken, werd er ook een aantal programma’s vertoond die in Eurovisieverband werden uitgezonden. Ieder land had, voorafgaand aan
een programma, haar eigen Eurovisietestbeeld, waarbij
de tekst ‘Eurovision’ rondom was geprojecteerd en middenin een logo van het televisienet welke het programma
zou gaan uitzenden. Bij de Nederlandse televisie werd
de tekst ‘NTS’ vertoond. Maar het testbeeld was niet het
enige dat er was, immers werd het beeld begeleid door
tonen van de tune van de Eurovisie: delen van het ‘Te
Deum’ van Marc Antoine Charpentier. Het schansspringen vanuit het Zuid-Duitse Garmisch Partenkirchen
en het Nieuwjaarsconcert vanuit Wenen waren telkens
terugkerende Eurovisie-uitzendingen. Anno 2009 worden
deze
gezamenlijke
programma’s
in
Eurovisieverband al lang niet meer als zodanig aangekondigd maar in de begindagen van de televisie waren
het heel speciale gebeurtenissen.
Laten we een kijkje nemen in de jaren vijftig van de
vorige eeuw en allerlei activiteiten die er in
Eurovisieverband toonbaar werden gemaakt op de diverse televisiestations in de toen deelnemende landen.
In de maand december 1957 werd er bijvoorbeeld op
volle kracht gewerkt door medewerkers van allerlei
televisiestations om alles technisch zo goed mogelijk
voor te bereiden. Doel was een avondvullend
Eurovisieprogramma dat op oudejaarsavond in alle landen die waren aangesloten zou worden uitgezonden.
Daarbij kwam ook nog het gegeven dat alle landen een
onderwerp dienden aan te dragen en dus ook technisch dienden voor te bereiden. Al ver vooraf werd er
in de geschreven pers de verwachting uitgesproken
dat er op grote schaal naar dit speciale programma zou
worden gekeken. Terugblikkend op de statistieken kan
worden gemeld dat het aantal van honderdduizend
televisietoestellen in ons land rond die tijd nog niet was
gepasseerd. Maar ook in andere landen waren er des-

Vaak, als het gaat om het historische moment van de
eerste gezamenlijke uitzending, wordt er gesteld dat de
kroning van Koningin Elisabeth II op 2 juni 1953 de
eerste historische mijlpaal was. Deze uitzending is echter
nooit als eerste officiële aangekondigd, daar het in principe alleen maar ging om een proefuitzending. Veel kijkers waren er ook niet toen deze proefuitzending werd
gedaan, er was slechts een groep van elitekijkers, die
de reportage mochten bekijken. Wel werd de reportage door de groep van kijkers goed gewaardeerd,
want in de kranten werd vervolgens melding gemaakt
van een spectaculaire uitzending, met een redelijk beeld
en duidelijke geluidskwaliteit. En de beeldkwaliteit zou
in de daarop volgende jaren ontzettend worden verbeterd. In werkelijkheid dient het verslag van een
bloemencorso, gehouden in het Zwitserse Montreux
op 6 juni 1954, de boeken in te gaan als de eerste
officiële Eurovisie-uitzending.
Op de diverse Nieuwjaarsdagen, in de tijd dat we nog
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Goochelen via Eurovisie

tijds al vele toestellen verhandeld waardoor men destijds in de Wereldkroniek van 14 december 1957 kopte:
‘Miljoenen kijken straks naar elf podia!’
Er werd in het artikel duidelijk aangegeven dat de lezer
zich wel moest realiseren dat er een grote proeve van
bekwaamheid voor de deur stond met deze speciale
Eurovisie-uitzending. Immers was het slechts vier jaar
geleden dat op experimentele basis een uitzending vanaf
een locatie was verzorgd. Na die eerste experimentele
uitzending duurde het dus nog een goed jaar alvorens
het technisch gezien eenmaal goed op gang kwam. En
sinds de gememoreerde uitzending van het
Bloemencorso, vanuit het Zwitserse Montreux, was het
aantal Eurovisie-uitzendingen gestaag gestegen. Op de
Nederlandse televisie, waar we het simpel met maar één
televisienet deden, waren in het jaar 1956 134 uren aan
Eurovisie-uitzendingen te zien, wat 18,79% van het totaal aantal uitgezonden uren was.
Je dient wel in gedachten te houden dat de technische
ontwikkeling van de televisie in die dagen verre van
ontwikkeld was. Anno 2009 vinden we het normaal dat
op elk moment van de dag naar signalen van tientallen
televisiestations via de kabel dan wel de satellietschotel
kan worden gekeken en dus elk moment van de dag
het nieuws heel eenvoudig kan worden binnengehaald.
Probeer maar eens aan een middelbare scholier uit te
leggen dat dit ongeveer vijftig jaar geleden geheel andere koek was en dat we soms dagen moesten wachten
totdat de eerste beelden van een belangrijke buitenlandse gebeurtenis via onze NTS werden vertoond.
Nederland en trouwens de gehele wereld hadden via
de radio bijvoorbeeld de berichtgeving gehoord, die
ons allen enorm angstig maakte. De Russen waren bijvoorbeeld Hongarije binnengedrongen om daar de
macht te grijpen. Hetzelfde jaar 1956 waren er ook de

Verslaggeving van het huwelijk van prins Reinier en prinses Gracia van
Monaco - 19 april 1956

nodige strubbelingen rond het Suezkanaal. Zo maar
twee conflicten. Trekken Israëlisch grondtroepen anno
2009 de Gazastrook binnen dan wordt de grootste moeite
door de autoriteiten gedaan om de honderden in het
land aanwezige buitenlandse journalisten te weren. De
reden dient duidelijk te zijn: het voorkomen dat de
beelden van de gruwelijkheden, die worden uitgevoerd,
meteen wereldwijd in miljarden huiskamers verschijnen.
In Nederland stonden de radio’s in die
dagen dag en nacht
aan om maar zoveel
mogelijk informatie
over de ontstane situaties binnen te halen. Vaak kwam het
met mondjesmaat
en was elk nieuw
bericht een winst.
Grote zorgen bestonden al in vele
gezinnen of de inval
in Hongarije misschien het begin zou
zijn van andermaal
een oorlog waarbij
vele landen betrokken zouden worden. Zo is er het verhaal dat op een dag
tijdens de crisisperiode de toenmalige Britse premier
Anthony Eden (foto), via zijn woordvoerder liet meedelen dat hij in de avonduren een persconferentie wenste
te geven om het Britse televisiepubliek te informeren en
tevens een oordeel te geven over de gebeurtenissen.
De informatie lekte in de ochtenduren uit naar een Nederlandse correspondent in Londen, die ongetwijfeld
direct de zwarte bakelieten telefoon pakte en zijn baas
bij de NTS informeerde over het voornemen van de
BBC om daadwerkelijk premier Eden in de avonduren
live op de televisie te brengen.
Er werd driftig overlegd in Bussum wat te kunnen doen
om de ongetwijfeld belangwekkende woorden van de
Britse premier ook in Nederland te kunnen vertonen.
Het liefst wenste men de toespraak direct in de Nederlandse huiskamers te brengen. Dat betekende dus realistisch gezien dat men via een Eurovisie-uitzending de
overname diende te realiseren. Anno 2008 lijkt het simpel, immers er zijn tientallen beeldverbindingen mogelijk via satelliet. Maar in 1956 diende een dergelijke gezamenlijke uitzending vaak dagen van tevoren worden
voorbereid. Er werd keihard gewerkt om in een nooit
eerder gepresteerde snelheid de uitzending mogelijk te
maken. De dag erna schreven de kranten met lof over
de beslissing, genomen in Bussum, de toespraak direct
uit te zenden en over de ingezette mankracht. Men had
een record gevestigd en in bijna honderdduizend Nederlandse huiskamers was premier Eden dan ook die
avond rechtstreeks te zien en te horen en kon hij dus
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kwestie van verkwisting van geld.

WK wielrennen Kopenhagen, 1955

zijn standpunt verkondigen betreffende de Suez Crisis.
Televisie is al jarenlang enorm teamwerk, ook het maken van programma’s. Maar in 1956 was het vaak werk
van twee of drie personen die ons een onderwerp voorschotelden. De namen van de programmamakers stonden toen ook veel meer in het geheugen omdat er
slechts een korte aftiteling voorbij kwam en niet een
snel rollende titelrol met tientallen namen. Mensen die in
1956 al televisie hadden en geïnformeerd wensten te
worden over de inval in Hongarije moeten verbaasd
hebben gekeken dat het juist de Nederlandse televisie
was, die als eerste er in slaagde een vluchteling uit Hongarije voor de camera’s te krijgen. Het was Siebe van
der Zee die Otto Gobius, een Hongaarse vluchteling,
rechtstreeks via een Eurovisieverbinding vanuit
München interviewde. De NTS was op dat moment ook
het enige televisiestation dat dit interview uitstraalde.
Een ongekend succes voor die tijd. Televisie gemaakt
door lieden die niet alleen een brede ondernemingsgeest hadden maar ook doorhadden waar Eurovisie
voor stond. Het was het tot elkaar brengen van landen
en volkeren en vooral in moeilijke tijden met elkaar de
onderwerpen te delen.
De Eurovisie was inmiddels uitgegroeid tot een gigantisch bedrijf en bestond uit elf deelnemende landen.
Men had de beschikking over een net van meer dan
honderd straalzenders, verspreid over de verschillende
landen. Een net dat was opgesteld in Engeland, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg,
Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Monaco.
De meeste lijnverbindingen bestonden uit de zogenaamde tweewegverbindingen, waardoor storingen
opgevangen konden worden. Een straalverbinding was
destijds opgebouwd met behulp van tientallen tot meer
dan honderd buizen en altijd was er het risico dat er een
buis kon uitklappen. Direct kon dan worden overgeschakeld op de tweede liggende verbinding. Dus geen
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Tijdens groot opgezette uitzendingen, zoals de aangekondigde Oudejaarsuitzending 1956, waren er in de
diverse landen honderden technici aan het werk om
alle verbindingen klaar te maken en het
transmissiegedeelte zo goed mogelijk te laten verlopen.
In elk land was er dan iemand eindverantwoordelijke.
In Nederland was dat meestal de heer J. Velleman. Hij
was secretaris van de Televisie Coördinatie Commissie,
een groep die dus ook veel te maken had met de uitwisseling van programma’s en programmaonderdelen in
Eurovisieverband. De diverse eindverantwoordelijken
hadden elkaar ook al een aantal malen getroffen wat
volgens de uit Bussum afkomstige Velleman had geleid
tot een stevig team. Men wist precies van elkaar waar
men technisch toe in staat was, wat er beslist niet realiseerbaar was en wat er eventueel in de toekomst op
technisch gebied was te verwachten. Men kende elkaar
door en door en als er bijvoorbeeld een telefoonlijn
met de studio in Parijs openstond en de dienstdoende
hoofdtechnicus Boyer meldde dat een bepaalde uitzending in Eurovisieverband over vijf minuten zou beginnen, dan wist collega Velleman dat het de man van
improviseren was en wist hij zich direct af te vragen of
het programmaonderdeel daadwerkelijk wel over precies vijf minuten te zien zou zijn in de huiskamers van
alle elf deelnemende landen. Al vrij snel had men dus de
kern van het succes bereikt door elkaars capaciteiten te
leren kennen, men elkaars verscheidenheid in opvattingen te onderkennen en elkaar vooral te waarderen.
Zeer belangrijke aspecten achter de schermen van de
opbloeiende Eurovisie.
Trouwens, realiseer
je je als lezers wel
dat er in die tijd
nog een groot verschil was in de opbouw van een
totaalbeeld dat op
de verschillende
schermen in de
deelnemende landen verscheen? In Nederland en België hadden en hebben we nog steeds het zogenaamde
625 lijnen systeem. Frankrijk had het 819 beeldlijnsysteem terwijl de Britse buren beschikten over het ‘405
lines’ systeem. Dat betekende dat er toch een vertraging zat in de uitzendingen die via Eurovisie vanuit
bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk ons land binnenkwamen. Immers diende het signaal van beide beeldleveranciers te worden omgezet naar het in Nederland
gebruikte signaal. Gelukkig had men volop kunnen
experimenteren. Het ging zelfs dubbelop toen men eerder in 1956 oefende tijdens een goochelwedstrijd die
zowel in Nederland, België en Engeland werd uitgezonden. Op een bepaald moment gingen er beelden vanuit
Nederland naar Engeland. Ze werden technisch omgezet naar het in Engeland gebruikte 405 lijnen systeem
en kwamen deels weer terug in ons land, waarna ze
nog eens vertaald dienden te worden naar het 625
lijnen systeem. De technisch onderbouwde mensen

van de NTS werkten tegelijkertijd ook voor de zuiderburen want bij de toenmalige BRT had men nog niet de
beschikking over vertaalmachines die de lijnensystemen
konden omzetten, zodat de signalen op de juiste manier
de Vlaamse huiskamers binnenkwamen. Goochelwedstrijden of sportwedstrijden op laag niveau, het
maakte destijds allemaal niets uit. Zie het maar als de
eerste stapjes op weg naar uitgebreide en langdurige
gezamenlijke uitzendingen waarbij niet alleen gebeurtenissen konden worden overgebracht maar tevens geproefd kon worden aan elkaars gewoonten.
De ene keer verhitte Italianen, een andere keer Frans
publiek in stijl of Engelsen die destijds altijd in stijve
plooi bleven bij winst dan wel verlies tijdens een sportwedstrijd. Spoetnik was al in de ruimte geschoten, Telstar zou nog volgen en honderden andere satellieten
vanaf het begin van de jaren tachtig, die alleen nog
maar tot doel hadden een constante stroom aan signalen door te geven zodat televisiekijkers een enorm aanbod zouden krijgen aan televisieprogramma’s maar tevens vanuit alle uithoeken ter wereld direct geïnformeerd konden worden over gebeurtenissen, al dan niet
van goede aard. Dat Eurovisie enorm gegroeid is in de
afgelopen bijna zestig jaren kan worden gezien door
een kijkje te nemen op de internetpagina’s:
www.eurovision.net
HANS KNOT

Waar komen onze amateurbanden vandaan? Is er altijd
een 80 meterband geweest? Hoe komt het dat Engeland
een 4 meterband heeft en wij niet? En wat heeft de
Titanic met de amateurbanden te maken? Dit korte artikel over de geschiedenis van onze amateurbanden gaat
op al deze onderwerpen in.
In de vroegste begintijd van de radiocommunicatie
waren er geen zendmachtigingen. De ether was vrij, en
er waren nog zo weinig mensen die er gebruik van
maakten dat regels eigenlijk niet nodig waren. Private
en commerciële radiozenders zonden kriskras door elkaar heen. Nou ja, er was natuurlijk ruimte genoeg, dus
meestal was het vooral ruis met af en toe een signaal.
Dit veranderde in 1912 door de ramp met de Titanic op
15 april van dat jaar. Vooral door die ramp werd het
grote belang van goede radioverbindingen voor de
scheepvaart duidelijk en later datzelfde jaar werd daarom
door het Amerikaanse congres de Radio Act of 1912
goedgekeurd. Belangrijk onderdeel van deze wet was
dat alle particuliere zenders werden beperkt tot golflengtes korter dan 200 meter, ofwel 1500 kHz. In feite
was zo de eerste heel grote amateurband ontstaan, want
hoewel ze geen vergunning hadden bestond het merendeel van die particuliere gebruikers uit mensen die je
nu radioamateurs zou noemen. De gedachte achter deze

maatregel waarbij de amateurs kregen wat nu beschouwd wordt als de leukste banden, was een opmerkelijke: voor lange afstanden waren die ‘zeer’ korte
golven, zo dacht men toen, niet bruikbaar. En dus hadden ze verder geen commercieel nut.
Afzonderlijke amateurbanden
Pas in de jaren twintig van de vorige eeuw werden in
Nederland de eerste zendmachtigingen uitgegeven, en
omdat die hogere frequentiebanden toch uiteindelijk
wel enig commercieel nut bleken te hebben, werden
steeds meer delen ervan toegewezen aan commercieel
of overheidsgebruik. Op die manier ontstonden er uiteindelijk een aantal afzonderlijke amateurbanden.
Er is sinds die tijd een hoop veranderd, hoewel veel
van onze huidige banden een zeer lange historie hebben en voor een deel uit die dagen stammen. Ook zijn
er enkele tamelijk nieuwe banden, die we pas op heel
recente datum erbij hebben gekregen. Zo is 137 kHz er

17

relatief recent voor ons bij gekomen, en er is een grote
kans dat 500 kHz er op niet al te lange termijn wereldwijd bij komt, net als 5,5 MHz (60 meter). In een aantal
landen zijn die banden nu al legaal.
Sommige banden zijn ook slechts in enkele landen toegestaan. Een voorbeeld daarvan is 4 meter (70,000 70,500 MHz), dat oorspronkelijk alleen in GrootBrittannië was toegestaan, maar dat in Europa en in
enkele landen daarbuiten volop in ontwikkeling is en in
een toenemend aantal landen aan amateurs wordt toegestaan.
220 MHz
In de VS heb je 220 MHz, de 1,25 meterband, en 900
MHz, 33 cm. De laatste is daar vrij nieuw en is er in rap
tempo een van de meest populaire banden. Dat terwijl
220 MHz al heel lang een amateurband is, maar altijd wat
in de marge heeft verkeerd. Dat komt onder andere
doordat er niet alleen bijna geen amateurapparaten voor
te koop zijn, maar er ook geen surplusmateriaal voor is,
zoals dat voor 33 cm in grote mate juist wél het geval is.
In de periode net na de Tweede Wereldoorlog vonden
er enkele grote verschuivingen in de indeling van de
amateurbanden plaats. Allereerst begon eind jaren veertig, net als in een groot aantal andere landen in GrootBrittannië de BBC met het uitzenden van televisie. Dat
gebeurde precies in de in die tijd erg populaire 5 meter
amateurband. In Nederland betekende dat, dat die band
aan het eind van de jaren veertig voor amateurgebruik
werd ingetrokken, in Groot-Brittannië echter kregen
de amateurs in plaats van hun favoriete 5 meter als
goedmaker de beschikking over de 4 meterband. Ooit
is er wel gespeculeerd dat dit gedaan is omdat die band
gedeeld werd en ook toen al veelvuldig militair werd
gebruikt. Als er veel amateurverkeer in dezelfde band
zou plaatsvinden dan zouden die amateurgesprekken
vanuit Rusland gezien in veel gevallen het militaire verkeer kunnen overstemmen. In ieder geval is 4 meter in
GB nog altijd een amateurband, en is de band vooral in
de laatste jaren aan een ware opmars begonnen.
Bommenwerpers
Een ander fenomeen uit die tijd kort na de oorlog is de
rare en ongebruikelijke harmonische relatie tussen de 2
meter- en de 70 cm-band. De meeste amateurbanden
vallen in de tweede harmonische van de amateurband
die eronder zit. Kijk maar naar de oudste banden die we
hebben: 7 MHz is het dubbele van 3,5 MHz. 14 MHz het
dubbele van 7 MHz, enzovoort. Vóór de Tweede Wereldoorlog hadden amateurs niet alleen de 5 meterband,
maar ook de 2,5 meterband. Deze band bevond zich
net boven de huidige FM-omroepband. Tijdens de oorlog was zendamateurisme eigenlijk overal verboden, en
omdat de frequenties rond de 2,5 meterband de hoogste frequentieband waren waar met de toenmalige techniek gemakkelijk op grote schaal apparatuur voor te
maken was, werden alle bommenwerpers van de geallieerden voorzien van apparatuur die in die band werkte.
Direct na de oorlog werden de meeste overgebleven
militaire vliegtuigen al snel ingezet voor de burgerluchtvaart. Omdat ombouw van de zendapparatuur
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daarin naar een andere frequentieband lastig en in een
tijd van opbouw veel te duur zou zijn geweest, kregen
de amateurs wereldwijd hun 2,5 meterband niet terug,
maar kregen ze in plaats daarvan de huidige 2 meterband. Dit kun je nog zien aan de harmonische relatie
tussen de banden: 2,5 meter is ongeveer 110 MHz. Het
dubbele daarvan is 220 MHz, de huidige 1,25 meterband in de VS. Onze eigen huidige 70 cm-band, 440
MHz is daar weer het dubbele van en ook de 33 cmband in de VS borduurt met ongeveer 900 MHz daar
voort op die traditie (in de VS loopt 70 cm tot 450 MHz).
In de banden daarboven gaat deze manier van rekenen niet meer helemaal op. 23 cm breekt namelijk met
die traditie, maar 13 cm is wel weer zowat het dubbele
van 23 cm.
JOHN PIEK

- deel 7 Andermaal neemt Rob Olthof ons mee naar de jaren dat
de televisieseries populairder waren dan heden ten dage.
Men had dan ook minder beschikking over diversiteit
en dus werd er massaler gekeken naar programmaseries als Perry Marson en Ironside.
Advocatenseries zijn populair op de televisie en ik verwonder me nog steeds dat er zo weinig van op de
televisie te zien zijn. Oké, we hebben tegenwoordig
series als ‘Law and order’, maar er is niet veel variatie te
zien. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw
had je ondermeer series als ‘Perry Mason’ (foto) en ‘The
Defenders’ op het beeldscherm. ‘Perry Mason’ werd het
populairst en dat had vooral te maken met het weergaloos goede spel van Raymond Burr, een televisie- en
filmster van formaat. Van de Perry Mason serie werden
maar liefst 271 afleveringen gemaakt tussen 1957 en
1966. Perry Mason, de advocaat in de serie, werd ter
zijde gestaan door zijn secretaresse Della Street en zijn
klussenman Paul Drake. In de jaren tachtig werden er
weer nieuwe afleveringen gemaakt, 26 stuks maar liefst.
Daarnaast speelde hij ook in de serie ‘Ironside’(197 afleveringen werden er gemaakt tussen 1967 en 1993) we-

derom de rol van advocaat/ speurder maar ditmaal vanuit een rolstoel.
Over de serie
‘Ironside’ het
volgende:
Robert
T.
Ironside was al
25 jaar bij de
politie en was inmiddels opgeklommen tot
Chief Police toen
hij door een crimineel werd neergeschoten. Hij overleefde het, maar
moest de rest van zijn leven in een rolstoel doorbrengen. Daardoor kon hij niet meer officieel in dienst bij de
politie blijven en daarom vroeg hij toestemming om als
burger de misdaad te bestrijden. Hij kreeg toestemming
van de commissaris en Ironside vroeg vervolgens twee
ex collega’s (Sgt. Ed Brown en Agente Eve Whitfield)
om hem bij zijn werk te komen assisteren. Ook die serie
heeft Raymond Burr zeer knap neergezet.
Raymond William Stacy Burr werd geboren op 21 mei
1917 in Sonoma. Hij was Canadees van geboorte en
maakte furore als filmacteur en in zijn advocatenrol.
Tussen 1940 en 1950 speelde hij in talloze films mee. Je
vraagt je weleens af of hij nog tijd had om te slapen. In
de Hitchcockfilm Rear Window speelde hij een belangrijke rol. Tevens speelde hij rollen in een enorm aantal
televisieseries. Tot zijn dood in 1993 heeft hij de rol vervuld in de Perry Mason series. Hoe komt het dat hij zijn
rol zo goed kon spelen? Dat komt omdat de geestelijke
vader van Perry Mason, de schrijver Earle Stanley
Gardner, een juridische opleiding had gevolgd aan de
Valparaiso University School of Law. Daarna opende hij
een wetswinkel in Merced, Californië . In 1912 trouwde
Earle Stanley Gardner en begon toen met detectives te
schrijven. Dat beviel hem zo goed, dat hij zijn wetswinkel sloot en zich helemaal stortte op het schrijven
van boeken. Korte tijd daarna bedacht hij Perry Mason
en hij schreef ruim tachtig boeken over de avonturen
van deze advocaat. Er werden in Amerika ook een
aantal bioscoopfilms gemaakt over het karakter van
Perry Mason, maar het grootste succes kwam met de
televisieserie met Raymond Burr in de hoofdrol. Het
fraaie van de series Perry Mason en Ironside vind ik dat
er geen stom geknal, explosies en dat soort narigheid in
voorkomen, maar gewoon spanning via een spannend
verteld verhaal. Geen bloederige taferelen maar gewone
spanning. Inmiddels is een aantal afleveringen van ‘Perry
Mason’ op dvd gezet en eerlijk gezegd: ik geniet er nu
nog van.
In series als ‘Frost’, ‘Baantjer’ en ‘Inspector Morse’ liggen
de inspecteurs altijd overhoop met hun bazen. Bij de
serie Perry Mason was Mason weleens in conflict met
Inspector Tagg, maar in dit geval was er geen sprake
van een arbeidsverhouding. Beide series mogen wat mij
betreft wel terugkomen op het scherm. ‘Maigret’ heeft
talloze vertolkers gehad: in Nederland speelden ondermeer Kees Brusse en Jan Teurlings deze rol. In Frankrijk

waren het Jean Gabin (voor mij de allerbeste!) en Bruno
Cremer. Zelfs is er een Britse Maigret televisieserie geweest. Maigret was meesterspeurder in Parijs aan de
Quai des Orfevres, samen met zijn hulpje Lapointe. De
serie speelde zich af in het Parijs van de jaren ‘50, dus
pal na de oorlog. Troosteloosheid, armoede alom, de
economische opleving was nog ver te zoeken. Maigret
was de aartsvader van de rechercheurs die later opgang maakten. Maigret had duidelijk begrip voor de
misdaden die gepleegd waren, want meestal lagen die
in de relationele sfeer. Tijdens de verhoren was hij dan
ook meer biechtvader dan politieman op het moment
dat de dader doorsloeg.
In de serie zag je Maigret die telkens zijn pijp stopte,
wat rookwolkjes uitpufte, nog een glaasje witte wijn
bestelde en vervolgens naar zijn tafeltje slofte. De geestelijke vader van Maigret was de Belgische schrijver
Georges Simenon, geboren in Luik op 13 februari 1903.
(Luik was de meest smerige stad van België, maar wordt
nu opgeknapt). Maigret werd ‘geboren’ in Delfzijl, toen
Simenon daar met zijn kotter ‘Ostrogogoth’ in september 1929 in de haven aanlegde omdat er een lek in het
schip werd geconstateerd en hij voor de reparatie naar
de scheepswerf van Gebr. Roelofs aan het Damsterdiep
moest. Tijdens zijn verblijf in ‘Het Paviljoen’ ontstond
de figuur van Maigret. In Delfzijl schreef hij dan ook
zijn eerste misdaadroman. Simenon was een veelschrijver
en behalve misdaadromans scheef hij ook gewone romans. Deze kwamen in Nederland uit bij Bruna in de
serie ‘Zwarte Beertjes’. Opvallend is ook dat er geen
controverse bestond tussen de speurder Maigret en de
hoofdcommissaris. De serie Maigret kan in feite nog
steeds opgenomen worden, want Simenon heeft een
paar honderd Maigret titels geschreven. Hij was een
zeer productieve schrijver (sommigen zeggen pulpschrijver). Schrijven was voor Simenon zware fysieke
arbeid. Dat is ook een van de redenen waarom hij zijn
Maigret en vaak ook zijn psychologische romans in
een recordtijd tussen vier en elf dagen schreef.
ROB OLTHOF

In de eerste jaren van de televisie waren de meeste
programma’s doorgaans ofwel elitair belerend ofwel
gewoonweg onbenullig. De komst van de commerciële
televisie bracht daar verandering in. Met de reclame
drong ook de populaire cultuur definitief door tot het
beeldscherm met shows, populaire muziek, quizzen,
praatprogramma’s, komedies en avonturenseries. Ook
de nieuwsvoorziening kreeg minder het karakter van
een officiële persvoorlichting. In Nederland duurde dat
bijzonder lang. Aan de overkant van het Kanaal was
men er daarentegen juist vroeg bij. Al in 1954 maakte
de Television Act daar commerciële televisie mogelijk.
Hans Knot laat hier zien hoe de zaken er in GrootBrittannië voor stonden in de beginjaren zestig.
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Een greep naar de afstandsbediening om de televisie aan
te zetten: het is een heel gewoon gebaar geworden. Op
elk uur van de dag valt er tegenwoordig immers wel iets te
zien op de vele aangeboden
netten, zo niet via de kabel dan
wel met behulp van de satellietschotel. In de ochtenduren is
er het vroege ontbijtnieuws. Dan volgen de talrijke kinderprogramma’s, waarmee de kleintjes rustig kunnen worden gehouden. ‘s Middags zijn er de nodige series en serials, ‘s avonds de
quizzen en films en ‘s nachts gaan veel stations gewoon door. Zo
kan je dag en nacht zappend langs tientallen kanalen lopen, totdat
je de afstandsbediening gebruikt voor zijn ultieme doel: om het
toestel uit te zetten. Je zou bijna vergeten dat het er zo’n veertig,
vijftig jaar geleden allemaal anders uitzag, en niet alleen omdat de
afstandsbediening toen nog moest worden uitgevonden.
Zo rond het eind van de jaren vijftig en het begin van de jaren
zestig toonde het scherm van het toestel zijn beelden nog enkel in
zwart en wit. Kleur was er nog niet en ook het aantal zenduren per
dag was uiterst beperkt. Kiezen kon je ook niet, want er bestond
nog slechts een enkel televisienet in Nederland. Alleen in de grensgebieden was het mogelijk om via de antenne op het dak ook nog
wat signalen op te pikken van de zuider- of de oosterburen. Die
antennes werden bij sterke wind overigens vaak ontregeld en
moesten dan weer worden bijgesteld. In die tijd keek je dan ook
niet vreemd op, wanneer er iemand op een dak aan een antenne
stond te draaien, al roepend: “Zo beter?” Je wist dat die kreet
gericht was aan iemand anders, ergens in een huiskamer, die
moest aangeven of de sneeuw op het beeldscherm was verdwenen. Men had die moeite er graag voor over, want televisiekijken
was een geliefde bezigheid aan het worden.
De Nederlandse statistieken over tijdsbesteding in het jaar 1959
laten een opmerkelijk feit zien. Bij de bezitters van televisietoestellen — toen nog een paar honderdduizend — nam het kijken naar
het beeldscherm een derde plaats in, na het slapen en werken. En
dat ondanks de gebrekkige keuzemogelijkheden. Ruimte voor
reclame op de televisie, om nog betere en vooral meer programma’s te kunnen maken, was er in ons land nog lang niet. Er was op
dat moment al wel enige discussie geweest over de invoering van
eventuele reclame via de publieke omroepen en ook waren er
enkele plannen gemaakt voor nieuwe ondernemingen, die zich
geheel en al op commerciële televisie wilden richten. Maar, dat
waren discussies en plannen. In werkelijkheid waren we nog ver
verwijderd van de reclame voor de zeeppoeder van OMO, de
afwasborstels van Lola, de snoepjes van Jamin en de televisietoestellen van Erres.
In het begin van de jaren vijftig was Nederland op dat punt nog
bepaald geen uitzondering. In 1950 was het aantal landen waar
commerciële televisie al wel een feit was, nog beperkt. Het waren
er maar drie, om precies te zijn de Verenigde Staten, Cuba en
Mexico. Maar tien jaar later, in 1960, zag de situatie er totaal anders
uit. Het nieuwe medium had een snelle vlucht genomen. In liefst 57
landen waren er toen televisiestations die hun programma’s uitstraalden naar in totaal ruim 100 miljoen toestellen. In een groot
deel daarvan, in 41 landen met samen ruim 86 miljoen toestellen,
was commerciële televisie op dat moment al een geaccepteerd
verschijnsel. Nog slechts 16 landen — waaronder Nederland —
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met circa 15% van de totale ontvangsttoestellen, hielden toen nog de deur gesloten voor commerciële uitzendingen. In Europa waren er 9 landen met commerciële televisie terwijl in 3 landen voorbereidingen
werden getroffen voor de start van dergelijke televisiestations. In die 9 landen waar
commerciële televisie al aanwezig was, stonden er in totaal 19 miljoen toestellen. In de 13
overige Europese landen was nog geen
commerciële televisie en in die landen stonden er in totaal 15 miljoen toestellen, waarvan er alleen al 10 miljoen waren afgezet in
de toenmalige USSR.
Ook het bedrijfsleven had de mogelijkheden van de televisiereclame al ontdekt. De
Brit Sidney Cogswell publiceerde in 1961 een
artikel, getiteld “Vision, sound and movement
in the home,” waarin hij gissingen deed omtrent de verwachte uitgaven van reclamebudgetten via de commerciële televisie. Hij
schatte dat al in datzelfde jaar zo’n 15% van
de “world advertising expenditures” via de
commerciële televisie zouden worden gedaan. In Engeland, waar de commerciële televisie al ruim vijf jaren operationeel was,
hadden niet alleen de multinationals de kans
te adverteren, maar waren ook regionale
adverteerders en lokale bedrijven — soms in
collectief verband — in de gelegenheid geweest om te experimenteren met commercials
via de televisie. Zelfs voor lokale bedrijven
bleek het vaak uiterst lucratief om te adverteren. Nog steeds wordt in Engeland met
trots gesproken over die ene lokale garagehouder wiens voorraad van het nieuwste
type auto op de dag na een enkele reclamespot totaal leeg gekocht werd.

Groot-Brittannië liep dan ook behoorlijk voorop met commerciële televisie. Er waren nogal wat stations actief, sommige
deels door de week, sommige deels in het weekend en andere alle dagen van de week. Vier stations verwierven al in
1954 hun eerste uitzendvergunningen: ABC, Associated
Rediffusion, Associated Television (ATV) en Granada
Television. Ze hadden een regionaal bereik. In Noord-Engeland en in de Midlands kon op zaterdag en zondag worden
gekeken naar het station ABC. Van maandag tot en met
vrijdag konden de inwoners van de Midlands kijken naar de
programma’s van Associated Rediffusion, waar ook de Londenaren op die dagen op konden afstemmen. Londen had
daarnaast ATV en die organisatie vulde de twee andere dagen, de zaterdag en de zondag. Granada Television, nog
steeds een bekende naam en heden ten dage nog steeds
actief als productiemaatschappij, was destijds het regionale
televisienet voor Noord-Engeland en wel op de doordeweekse
dagen.
Alle vier de maatschappijen hadden hun wortels in de wereld
van de film- en vermaaksindustrie. Dat lieten ze ook merken
in hun programma’s. Ze boden showprogramma’s, quizzen
met flinke geldprijzen, populaire muziek en doorlopende
dramaseries, oftewel “soap opera’s.” ATV’s Sunday Night at
the London Palladium (1955-1967) — waar sterren als Tommy
Cooper en later ook de Beatles te zien waren — bleef dertien
jaar lang een populair weekendprogramma. Later maakte
Granada zich geliefd met haar Coronation Street (1960), een
tweewekelijks epos over het dagelijkse leven van de arbeidersklasse in Noord Engeland dat nog steeds wordt vervolgd. ATV startte op haar beurt in het begin van de jaren
zestig een hele reeks van avonturenseries zoals Danger Man
(1960-1968) en The Saint (1962-1969). Ook ABC liet zich op
dit front niet onbetuigd, gezien het succes van de spionageserie van de Wrekers (1961-1969).
Een paar jaar nadat de eerste
stations waren gestart, volgden er nog eens zes. In 1956
kwamen de contracten los
voor Scottish Television (STV),
dat alle dagen van de week in
Midden Schotland te zien was,
en voor TWW dat voor Zuid
Wales en West Engeland gelijkwaardig programma’s bracht. In 1957 volgde Southern
TV, ook zeven dagen per week actief in Midden, Zuid en
Zuidoost Engeland. Noordoost Engeland werd in hetzelfde
jaar ook de hele week bediend door Tyno Tees, terwijl Anglia
TV, ook al zo’n bekende naam, dit vanaf 1958 deed voor het
district East-Anglia. Als tiende in het rijtje volgde in hetzelfde
jaar Ulster TV dat Noord Ierland elke dag van programma’s
voorzag. In 1959 verkreeg WestWard TV, dat in Zuidwest
Engeland ging uitzenden, haar uitzendrechten. In 1960 voegden zich nog een drietal stations aan het rijtje toe: Channel
Television voor de Kanaaleilanden, Border TV voor het gelijknamige district en Grampian Television voor Noordoost
Schotland. Tezamen met de reeds bestaande stations bereikten de nieuwe stations in dat jaar liefst 90% van de totale
Britse bevolking. In 1961 volgt tot slot als nummer vijftien
Wales (West and North) Television (WNN). Als dat station op
14 september 1962 met haar uitzendingen begint, is het Britse

systeem van commerciële televisie compleet (zie
de bijlage voor de jaartallen).
Het grote aantal van de stations wekt misschien
verbazing. Het was het gevolg van de opzet van
het commerciële systeem in Engeland. De
eigendomsituatie van de stations stak namelijk
nogal merkwaardig in elkaar. De stations vormden een consortium van particuliere bedrijven.
Het waren eigenlijk programmamaatschappijen
die onder contract stonden en faciliteiten huurden van de ITA, de Independent Television
Authority. Deze onderneming was in 1954 middels de Television Act in leven geroepen. De politieke gemoederen liepen hoog op voordat die
wet werd aangenomen, maar het resultaat was
dat het monopolie van de BBC werd doorbroken. Er kwam één enkel kanaal voor commerciële televisie beschikbaar dat, zoals we hebben
gezien, door de ITA verdeeld werd over de verschillende regio’s. Per regio sloot de ITA daarvoor contracten af met particuliere bedrijven of
combinaties van bedrijven die op hun beurt de
stations verzorgden.
De eigenaren van de stations konden een eenmalige subsidie krijgen van de Britse regering, iets
waar men slechts voor 25% gebruik van heeft
gemaakt. Er werd slechts voor een half miljoen
pond subsidie aangevraagd. De financiële situatie
van de stations bleek trouwens al snel zo goed,
dat men dat bedrag ook weer terugstortte in de
staatskas. Ook de Independent Television
Authority had op financieel gebied weinig klachten. Het instituut bestond van de bijdragen die
door de programmamaatschappijen dan wel de
huurders van de faciliteiten werden betaald. Uit
de jaarcijfers van 1960 en 1961 van de ITA blijkt
dat er aan inkomsten wekelijks een som van 1
miljoen gulden binnenkwam, een voor die tijd
uiterst hoog bedrag.
Aan het randje van de luxe wijk Mayfair, bij het
Hydepark, was destijds het kantoor van de ITA
gevestigd. Het stond onder leiding van de van
overheidswege aangestelde Sir Robert Fraser en
zijn secretaris-generaal A.W. Pragnell. Zij voerden het toezicht over de verleende licenties, maar
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hielden natuurlijk ook de wekelijkse metingen in de
gaten van het kijkgedrag van de gemiddelde Brit naar
de BBC- en de ITV stations. Die metingen werden in die
tijd verricht door de TAM, wat stond voor Television
Audience Measurements. Fraser en Pragnell konden
tevreden zijn. Gemeten over alle weken van het jaar
1960, verrekend naar een jaartotaal, bleek dat de ITVstations met hun programma’s in dat jaar zo rond de
67% van de totale kijktijd van de gemiddelde Brit naar
zich hadden toe weten te trekken.
Kritiek was er, vanzelfsprekend haast, ook. Wie nu willekeurig een van de vele Britse tabloids openslaat komt
daar in grootse bewoordingen de nodige kritiek tegen
op de inhoud van de verschillende televisieprogramma’s en hun sterren. Dat was in de jaren vijftig en zestig
niet veel anders. Ook toen werd er in die bladen veelvuldig commentaar geleverd op de programma’s die
door de verschillende maatschappijen werden uitgezonden. De bladen waren vooral van mening dat de
inhoud van die programma’s op een laag tot zeer laag
niveau lag. Achteraf lijkt dat oordeel schromelijk overdreven. Het was natuurlijk niet allemaal even goed.
Maar, een blik op de programma’s leert dat er
ontegenzeggelijk onderwerpen werden gebracht van
een goed niveau. De ITV stations beschikten al sinds
1955 over een eigen, gemeenschappelijke nieuwsvoorziening, de Independent Television News (ITN).
Daarnaast verzorgden de ITV stations, mede om de
BBC op haar eigen terrein te beconcurreren, goede
nieuwsprogramma’s en soms uitstekende documentaires.
Bij het NAA, het Nederlands Audiovisueel Archief, vond ik enkele
programmaoverzichten
terug waaruit onder meer
was te zien dat er programma’s de ether ingingen als:
• TV Documents Of Our Time. Interviews met bekende
hoogleraren en staatslieden
• Right To Reply. Een interviewprogramma van William
Clark, voormalig perschef van de Britse premier. Hij
kreeg onder meer Nikita Chroetsjov aan het woord en
tevens vele andere vooraanstaande personen.
• American Viewpoints. Een programma waarin met
vaste regelmaat uitgebreide reportages waren te zien
van de andere kant van de oceaan.
• Annual Round Ups. Een programma waarin verslaggevers uit alle uithoeken van de wereld hun
berichtgeving verzorgden.
• Arabian Night. Een show met niet alleen 300 medewerkers maar ook dieren van allerlei soorten.
• The Other Man’s Farm. Een wekelijks terugkerend
programma waarin voorlichting werd gegeven over
de land- en tuinbouw en het dagelijks leven van het
boerengezin.
Het merendeel van deze en andere inhoudelijk sterke
programma’s werd geproduceerd door één van de
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programmamaatschappijen, maar vaak ook over al de
andere televisienetten uitgezonden. Wat het laatste programma, The Other Man’s Farm, betreft kan overigens
nog een onderzoek worden vermeld dat drie jaar na de
eerste uitzendingen onder de Engelse boeren werd
verricht door de National Farmers Union. De vraag was
of men er in de toekomst bezwaar tegen zou hebben als
er niet alleen voor en na het programma reclame werd
uitgezonden, maar het programma er tevens voor zou
worden onderbroken. Opmerkelijk was dat geen van
de ondervraagde boeren bezwaar had tegen invoering
van een onderbreking, zolang het maar om reclame
ging die betrekking had op het agrarisch bedrijf. De
belangrijkste kritiek van de doorsnee Engelse boer op
het programma was dat men het te kort vond duren.
Arabian Night was het paradepaardje van Rediffusion,
dat haar studio’s had in het Londense Wembley. Dit
programma trok in zijn eerste jaar, 1955, al zo’n 600.000
kijkers. Vijf jaar later werd het programma in geheel
Engeland bekeken door zo’n 29 miljoen mensen, gekluisterd aan 7.847.000 televisietoestellen. Het was een
absolute topper waarbij veel Oosterse taferelen werden
getoond. Onder de driehonderd medewerkers aan het
programma waren alleen al zeventig muzikanten, die in
een orkest bij aanvang en afloop van het programma
telkens dezelfde taak hadden, namelijk het live spelen
van de muziek uit “Sheherazade” van Rimsky-Korsakov.
De reclame was in die tijd, net als heden ten dage, strikt
gehouden aan regels. Deze waren vastgelegd in de
Televisiewet van 1954. Daarin waren onder meer de
volgende punten vastgelegd:
• De reclamespots moesten duidelijk aantoonbaar onafhankelijk zijn van de inhoud van de gebrachte programma’s.
• De reclamezendtijd mocht niet te lang achtereen zijn,
waardoor het niet de aandacht van het gebrachte programma volledig kon wegtrekken. Het gebrachte programma moest te allen tijde een medium van amusement, informatie en instructie kunnen zijn.
• Reclame zou slechts toegestaan zijn aan het begin of
het einde van het programma en in de natuurlijke onderbrekingen. Met de natuurlijke onderbrekingen kon
men toen ook al allerlei kanten op. Films en documen-

taires werden gewoon in
meerdere delen geknipt en
onderbroken voor reclame en dus ter verhoging van de inkomsten
voor het betreffende
televisiestation.
• Men diende zich volledig te houden aan de voorschriften voor de lengte van
de onderbrekingen, terwijl ook de tussenpozen tussen
reclameblokken waren vastgelegd.
• Elke vorm van discriminatie moest worden voorkomen bij het aanvaarden van reclameopdrachten, het
vaststellen en openbaar maken van tarieven en het
weigeren van reclame.
• Verder was strikt vastgelegd dat reclame voor politieke doelstellingen, vakbonden en religieuze personen dan wel organisaties ten strengste verboden was.
• Daarbij kwam ook nog de regel dat er ruimte moest
worden gelaten voor lokale adverteerders, die op een
redelijk tijdstip geprogrammeerd moesten worden tegen een voordeliger tarief dan dat de nationale adverteerders zouden moeten betalen.
De wettelijke regels betreffende reclame werden door
de ITA nog eens vastgelegd in de Principles for
Television Advertising, die van tijd tot tijd werden getoetst aan de praktijk en eventueel werden aangepast.
Zo verscheen in 1960 al de derde herziene versie. Daarin
kwamen meer gedetailleerde voorschriften ter voorkoming van misleiding, overdrijving en deloyale concurrentie. Speciale aandacht werd aan kinderen besteed. Op geen enkele manier mocht de reclame invloed uitoefenen op de psychologische, fysieke en
morele ontwikkeling van het kind. Dit was uiteraard tot
in het kleinste detail vastgelegd.
De reclamevoering voor geneesmiddelen was ook vanaf
de eerste dag van de commerciële televisie in GrootBrittannië al vastgelegd en wel volgens de British Codes Standards for Pharmacy. Alle reclamebureaus en
adverteerders hadden zich hierbij neer te leggen en
mocht de ITA alsnog bezwaren hebben gehad, dan
kon men altijd nog ingrijpen tegen het uitzenden van
bepaalde reclames op het gebied van de geneesmiddelen. Naast eerder genoemde verboden vormen van
reclame, zoals de politiek, was nog een aantal zaken
waar een absoluut verbod voor gold: geldleningen,
huwelijksbureaus, begrafenisondernemers en waarzeggers.

als 1959 behandelde men op die manier ruim 6.000 scripts,
hetgeen stond voor 85% van alle in dat jaar voor het
eerst uitgezonden aantal reclamespots. De overige 15%
van de adverteerders was klaarblijkelijk zo overtuigd
van het niet afkeuren van de reclamespots dat ze de
dure producties aandurfden en de scripts niet vooraf
ter goedkeuring voorlegden.
De programma’s van ITV waren een groot succes. Allereerst voor de stations zelf. De inkomsten sprongen
omhoog van om te beginnen twee naar zestig miljoen
Britse ponden een paar jaar later. En, het mes sneed aan
twee kanten. Ook de kijkers, die een breder aanbod
kregen en vooral een nieuw populair programma-aanbod, werden er beter van. Dat was de winst van de
reclame. Ook bij de publieke omroep deed de concurrentie haar werk. De commerciële stations gaven de
BBC het nakijken en die omroep kon niets anders doen
dan het voorbeeld navolgen. Ook de BBC begon populaire programma’s uit te zenden op de best bekeken
uren. Ook dat was dus winst voor de kijkers.
HANS KNOT

Maandag 6 april was de officiële première voor Nederland van de eerste speelfilm met als onderwerp: zeezenders. Bij binnenkomst in Tuschinski stonden daar
heel prettig uitziende dames met glazen drank in de
handen en ze hadden leuke jaren zestig kleren aan.
Miljoenen mensen hebben in de jaren zestig van de
vorige eeuw genoten van de zeezenders en eindelijk
decennia later wordt op humoristische wijze in een speelfilm Radio Caroline ‘herdacht’. De film is een hommage
aan Radio Caroline, dat merk je aan het verhaal: een
huwelijksvoltrekking aan boord van Radio Rock, de
personages die heel duidelijk sloegen op bekende
diskjockeys en zelfs Ronan O’Rahilly werd gepersifleerd.
Aan het eind van de film wordt het zinken van het
zendschip in beeld gebracht. Bij Radio Rock werd ook
een niet Caroline dj uitgebeeld, namelijk John Peel, een
man die ook na het einde van Radio London zijn stempel in radioland duidelijk heeft gedrukt.

Alle reclamespots moesten,
na productie, ter keuring
worden voorgelegd. De
ITA liet zich hierbij adviseren door de Advertising
Advisory
Committee
(AAC). Ter voorkoming
van afkeuringen van de
toen
ook
al
dure
reclameproducties stuurden de adverteerders dan wel
reclamebureaus, vaak alvast de scripts van de
commercials ter goedkeuring naar de AAC. In een jaar
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denis, waarbij hij betrokken raakte. Door dit ongeluk
raakte hij zeer geinteresseerd in de geschiedenis van de
Amsterdamse trams.
Terwijl hij na het ongeluk een jaar niet met de tram
durfde. Ging hij vanaf zijn 14e ging hij fotograferen. Dit
resulteerde in duizenden tramfoto's, die hij in de jaren
60 maakte. Een aantal van deze foto's werd ook geplaatst in Amsterdamse dagbladen. Een selektie van
deze schitterende tramfoto's is nu te vinden op internet.
Door samenwerking met de internetsite 'Amsterdamse
trams' is een mooie fotoselektie ontstaan, die de site erg
aantrekkelijk heeft gemaakt.

In de film ‘The Boat that rocked’ worden de jaren zestig
uitgebeeld als de jaren van sex, drugs en rock ’n roll.
Een beetje te veel naar mijn smaak en daarmee was Tom
Blomberg, die naast mij zat, het helemaal mee eens. Maar
gelukkig ook werd het kortzichtige van de minister president van Engeland, Mr. Wilson goed weergegeven.
Hij was van de Labour Partij, die toch weinig democratisch was in die tijd. Volgens de film was 85% van de
Engelsen pro zeezenders. De muziek in de film is overweldigend. Je waant je helemaal in die tijd. Geschiedkundig is de film niet want bij de aftiteling werd bijvoorbeeld gesproken over het einde van de zeezenders in
1967 (heb ik nooit geweten) en de zeezenders begonnen ergens in 1966 (ook helemaal nieuw voor mij). 25
miljoen mensen luisterden naar de zeezenders, ook een
getal dat uit een wel hele dikke duim komt. Na afloop
was er nog een jaren zestig disco met twee spannende
dames op de dansvloer en bij het verlaten van
Tuschinsky kreeg je nog een Veronica pretpakket in je
handen gedrukt. Daarin zat onder meer een doos met
dvd’s en een bouwplaat van de Borkum Riff.

Op www.amsterdamsetrams.nl vindt u een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de tram in
Amsterdam. Als u meer wilt weten over de site of een
interview wilt met Tom Mulder, kan dat. Stuur dan een
e-mail naar tmulder@xs4all.nl .

Gaan zien die film. Hij is leuk.
En nu maar hopen dat er ook een film gemaakt wordt
over de geschiedenis van de zeezenders. Zoals Hans
Knot eens in een krantenartikel zei: er is nog veel te
doen.
Tekst en foto’s: ROB OLTHOF

Andermaal weer wat tips die we via de lezers ontvingen
inzake leuke en interessante sites op internet.
Allereerst een tip van Jean Pierre Legein die een site
aanraadt met daarop de geschiedenis van de landpiraat
ABC in Ierland.
www.abcthehotfm.com

Tom Mulder was tussen 1969 en 2004 zeer actief binnen
de Nederlandse radiowereld is voor voor velen wel de
bekendste Nederlandse radiostem. Zo werkte hij ondermeer voor Radio Veronica, de TROS, Cable One en en
Radio Tien (Gold). In 2004 werd hij geveld door een
ernstige hersenbloeding, waardoor helaas een einde
kwam aan zijn rijke radioloopbaan. Momenteel is hij op
weg naar een complete genezing. Maar voor zijn radiobekendheid stond hij in Amsterdam op zijn 9e jaar al
uitgebreid in de krant. De oorzaak was een van de
zwaarste tramongelukken uit de Amsterdamse geschie-
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Sally Mens tipt ons een site waar het nodige te lezen is
over de geschiedenis van de landpiraten in de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw:
www.cq3meter.nl/index_n.php
Vaak hebben we het over de deejays en weinig over
de technici van de zeezenders. Svenn Martinsen in Noorwegen heeft een mooi overzicht gemaakt:
www.northernstar.no/northseaengineers.htm
Eén van de bekendste zenderparken in Europa is die
van Beromünster in Zwitserland. Onlangs werd er het
nodige afgebroken. Een reportage is terug te zien op:

www.sf.tv/sf1/schweizaktuell/
index.php?docid=20081010
Op de volgende site een lang persbericht omtrent de
plannen te komen tot een lange golf station in Noorwegen:
www.northernstar.no/press.htm
Murphy’s Law op Pirate Listening is ook leuk eens te
bekijken:
www.frn.net/ace/murphys.htm
De volgende site geeft aan dat onze beroepsmilitairen
op een Duitse basis meer deden dan militair zijn. Tenminste totdat de commandant er achter kwam:
www.41herstel-hohne.nl/Troost%20Johan.htm
Ook even een tip om de tunes lijst op Offshore Echos in
de gaten te houden. Er is weer een aantal nieuwe nummers toegevoegd:
www.offshoreechos.com
Het is bijna onbekend maar voordat de Ger Anne door
de Veronica directie werd aangeschaft om de Borkum
Riff te bevoorraden maakte men gebruik van een andere boot. De schipper Groen werd door de autoriteiten in de gaten gehouden en bedreigd met de mededeling dat zijn vislicenties zouden worden ingetrokken als
hij met het bevoorraden door ging. Exclusieve foto’s
vind je op de volgende site:
www.moerwijker.nl/sch26

Op naar 31 jaar Radiodagen. Zoals eerder vermeld
zal de Radiodag 2009 worden gehouden op zaterdag 14 november en worden georganiseerd door
de Stichting Media Communicatie. Gelijk aan vorig
jaar willen we er een prijsvraag aanvast koppelen.
We dachten dat er vorig jaar heel gemakkelijk een
groot aantal prijzen was uit te loven door de vraagstelling begrijpelijk te maken. Meer dan honderd inzendingen leverden slechts 2 winnaars op die beide
vragen goed hadden. We hebben besloten ook dit
jaar weer een weddenschap toe te voegen, in de
periode voorafgaand. Antwoorden dienen uiterlijk
1 augustus binnen te zijn, maar er kan nu ook al
gegokt worden. Er zijn drie vragen die beantwoord
dienen te worden:
1) Zitten Arrow Classic Rock en Arrow Jazz nog op
de kabel op 1 november a.s?
2) En op 828?
3) Staat de AEX op 1 november a.s. boven of onder
de 250? (Mocht deze precies op 250 staan, wordt
het antwoord ook goed gerekend.)
Antwoorden kunnen worden gestuurd naar Hans
Knot en wel via HKnot@home.nl

Natuurlijk niet vergeten het laatste nieuws omtrent de
komende radiodag regelmatig te gaan bekijken op onze
nieuwe site:
www.radioday.nl
MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

Onder de goede inzenders worden drie gratis abonnementen verloot op het Freewave Media Magazine. Gelijk aan de vorige prijsvraag worden de winnaars van een gratis jaarabonnement op het
Freewave Media Magazine tijdens de Radiodag 2009
in Amsterdam bekend gemaakt.
Rob Olthof en Hans Knot
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WO 29 april 2009: Tot mijn
groot
genoegen
kan
ik u melden dat Hans Knot
een Koninklijke onderscheiding
heeft gekregen namens H.M. de
Koningin.
In zijn toespraak memoreerde de
burgemeester van Groningen (de
heer Wallage) het werk van Hans
Knot op de Universiteit en zijn activiteiten zoals het schrijven van
boeken en video en audio inzake
de zeezenders. Hiermede is
offshore radio eindelijk -zoals de
Duitsers dat zo voortreffelijk verwoorden- salonfaehig geworden.
De heer Wallage roemde zijn werk voor de Stg. Mediacommunicatie, vanaf heden dus ook Koninklijk!
Hans, het was een bijzonder leuke ochtend, geniet ervan en blijf vooral je activiteiten nog jarenlang
voortzetten. Mede dankzij je lieve vrouw zal dit ongetwijfeld lukken.
foto’s: Egbert Knot
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ROB OLTHOF
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