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Beste lezers,

De “R” is weer in de maand. Een teken dat de Radiodag
weer dichterbij komt! Zoals waarschijnlijk al bekend
heeft ditmaal Laser de speciale aandacht. Toen de
Communicator begin 1984 letterlijk een ballonnetje opliet
om een nieuw radiostation te starten, was het duidelijk
dat het weer spannend zou gaan worden op de Noord-
zee. Het Carolineschip dobberde inmiddels alweer en-
kele maanden op zee en met de komst van Laser 730
leek er een nieuw zeezendertijdperk aan te breken.
Helaas bleek de zwakke schakel van de Communicator
niet de ankerketting, maar het antennesysteem. Het
luchtballonprincipe liet men na problemen al snel va-
ren, maar ook de zendmasten die ervoor in de plaats
kwamen ten tijde van Laser 558 en Laser Hot Hits, heb-
ben beduidend korter stand gehouden dan hun grote
broer op de Ross Revenge. Problemen zijn er dus ge-
noeg geweest, maar problemen met de populariteit heeft
het station echter nooit gekend. Op de Radiodag van
14 november zal het mogelijk zijn om de gezichten ach-
ter de populaire stemmen (wellicht voor het eerst) te
zien.

De voorgaande Freewave was een themanummer, waar-
door alle vaste rubrieken even in de koelkast werden
geplaatst. Daarom beslaan de rubrieken ‘Heden en ver-
leden’ en ‘Perikelen’ ditmaal een groot deel van dit num-
mer. Daarnaast zijn recentelijk weer een aantal foto’s uit
het archief van wijlen ing. Snoek boven water geko-
men. Ze brengen ons terug naar het begin van de jaren
‘70, toen het studiogebouw van de regionale omroep
Noord werd verbouw.

Veel leesplezier, Jan van Heeren

MV Communicator                   © Leendert Vingerling
De Laserfoto’s van Leendert Vingerling zijn met het
oog op de komende Radiodag geplaatst op internet:
www.offshore-radio.de/leendertvingerling/laser
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Aanvullingen
VR 20 MAART: Laten we
maar beginnen waar we in
deze rubriek in juni eindig-
den, namelijk met aanvullin-
gen op de discografielijst. In
de categorie ‘naam van het

station komt voor in de titel’
kunnen we toevoegen: ‘Radio

Scotland Polka’ uitgevoerd door
John Huband Scottish Sound. Gebruikt voor een tune
is het nummer ‘Surf Dell’Armore’ in de uitvoering van
Tutti’s Trumpets. Het werd door John Ross Barnard ge-
bruikt die ondermeer bij Radio 390 en Britain Radio
werkte.

MA 23 MAART: In de Freewave van 31 december
1979, aldus een e-mail van Fons Winteraeken, staat over
het overlijden van kanarie Wilson aan boord van de
MV Mi Amigo het volgende te lezen: ‘17 september was
een bijzonder trieste dag op de Noordzee. Bij Caroline
overleed WiIson de scheepskanarie’. Het één en ander
was opgetekend in de rubriek ‘1979 geluiden op papier
beschreven’ door Richard Havelaar, beter bekend als
Ruud Hendriks. Op de wegblog: http://
wimvanegmond.web-log.nl/wimvanegmond zijn unieke
foto’s over de begrafenis van Wilson te zien.

DO 26 MAART: Het volgende was op een weblog van
Ab Zagt te lezen: ‘Na een interview deze week met
Richard Curtis, de schrijver van filmhits als ‘Notting Hill’
en ‘Four Weddings and a Funeral’, weet ik het zeker: ik
bekijk nooit meer een speelfilm in een vliegtuig van de
KLM of welke luchtvaartmaatschappij dan ook. Als kij-
ker word je volledig in de maling genomen. Curtis deed
een boekje open over de beperkingen die filmmakers
opgelegd krijgen als zij hun films panklaar moeten ma-
ken voor vertoningen tijdens intercontinentale vluch-
ten. Aanleiding voor het gesprek was de film ‘The Boat
That Rocked’, een ode van Curtis aan de zeezenders als
Radio Caroline (en voor Nederlandse begrippen: Radio
Veronica en Radio Noordzee).

Zeker gaan kijken
De film van Curtis is een must voor wie de hoogtijdagen
van de radiopiraten bewust hebben meegemaakt. Er
zitten vele verwijzingen in naar de muziek uit die tijd.
Een van de gimmicks in ‘The Boat That Rocked’is dat
Curtis er een paar legendarische platenhoezen in wilde
verwerken. Zoals van The WHO met de vier bandleden
liggend onder de Union Jack. Die scène heeft de eind-
montage niet overleefd, maar – gelukkig wel – de imita-
tie van de beruchte hoes van ‘Electric Ladyland’ van
Jimi Hendrix, waarop een gezelschap van ongeveer
twintig goed gevulde jongedames staat afgebeeld. Des-
tijds zorgde de beeltenis voor veel rep en roer. Ook

Hendrix was er naar verluidt niet zo tevreden mee.

Radio Rock
Curtis imiteert de hoes op het piratenschip Radio Rock
als hij één van de deejays met een aantal groupies laat
poseren. Tot mijn verbazing liet de regisseur weten dat
hij de scène twee keer heeft opgenomen: de dames
zonder en met bh. “Dat hoort bij de richtlijnen die wij
als regisseur van tevoren krijgen. Blote borsten in films
zijn bij de meeste vliegtuigmaatschappijen verboden.
Ook bepaalde teksten kunnen niet. In deze film komt
de zin voor: ‘Ik grijp je bij je testikels.’ Mag niet. Dat is
nu veranderd in: ‘Ik grijp je bij je tentakels’. Het is
volslagen kinderachtig, maar als filmmaker kun je er
niet omheen.” Wie voortaan denkt dat hij als film-
liefhebber serieus wordt genomen door de KLM en aan-
verwante bedrijven kan beter een goed boek meene-
men om de tijd te doden. Dit soort kinderachtige cen-
suur is niet meer van deze tijd.

Scheveningen
DO 26 MAART: De gemeenteraad van Den Haag is
akkoord gegaan met een uit te voeren onderzoek naar
de mogelijkheden het voormalige zendschip van Radio
Veronica, de Norderney, een plek te gaan geven in de
haven van Scheveningen. Deze haven valt ook onder
de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag.
Natuurlijk is Scheveningen van groot belang geweest
voor de Nederlandse zeezenders gezien de bevoorra-
ding van de zendschepen gedurende vele jaren vanuit
de Tweede Binnenhaven plaatsvond. Bovendien heeft
Veronica via haar uitzendingen op grootse wijze de
diverse Beatgroepen in de zestiger jaren geplugd, waar-
van velen afkomstig waren uit de regio Den Haag. En
dus nu wordt het afwachten hoe het verder gaat met
het onderzoek.

Radio 227
ZA 28 MAART: Hierbij een link van een optreden dat
vorige week in Frankrijk (uitgezonden via France 2 en
France 5) plaatsvond. Het betrof David Alexander Win-
ter ofwel Johnnie van Doorn, ofwel Leon Kleerekoper
uit Amsterdam. Hij was in de jaren zestig van de vorige
eeuw even presentator bij de zeezender Radio Veronica
en ook verscheen hij aan boord van de MV Laissez
Faire van Radio 227 in 1967. David trad ooit op tijdens
het Eurovisie Songfestival. Hij woont anno 2009 in Bos-
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ton en is genaturaliseerd Amerikaan. Hij is nog steeds
muzikaal actief en heeft recent een nieuwe CD gemaakt.
Een nummer is te horen via de tweede link, samen met
zijn vrouw. David Alexander Winter maakt in mei een
tournee door Frankrijk en komt dan ook “even” over
naar Nederland voor een special bij Radio 227 met Look
Boden.Zie: www.youtube.com/watch?v=Rux-ioK7v0o
en www.youtube.com/watch?v=yyT9Lzg2WOs. Trou-
wens heeft u als lezer de nieuwe studio’s van Radio 227
al bewonderd? Kijk eens onder het kopje “NIEUWS” op
de site van het station: http://radio227.nl/index2.html

Tentoonstelling in Hulst
ZO 29 MAART: Vandaag een aantal brieven geopend
waarbij ook een interessante bijlage van Peter Kint uit
Zeeland. Hij meldt dat er een tentoonstelling in het mu-
seum ‘De Vier Ambachten’ in Hulst wordt gehouden
met aandacht voor geschiedenis van de textielindustrie
in Hulst. Wonderbaarlijk genoeg is er een link naar de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw daar Jan
van Veen van Radio Veronica daadwerkelijk was be-
trokken bij de industrie in het Zeeuwse. Op onder-
staand krantenknipsel zie je Jans verhaal.

Gelijksoortig
MA 30 MAART: Re-
centelijk toonden we
een foto van een
dame die jingles
inzong voor World
Music Radio. Ze droeg
een t-shirt, dat in 1973
uitkwam, en het Radio
Caroline van die tijd

promootte. Ik kreeg een e-mail van Bob Lawrence
waarin hij meldde dat het shirt wel heel veel op het t-
shirt van Radio Delmare leek, dat hij nog in de kast
heeft liggen (foto). De foto’s tonen dat beide shirts gelijk
zijn, uitgezonderd de naam van het station. Het eerste
shirt werd gemaakt bij Boom Boom in Den Haag, waar
Gerard van Dam destijds werkte en aan te nemen valt
dat hij het model heeft meegenomen om later in zijn

Delmare periode opnieuw te gebruiken.

Lost and found
DI 31 MAART: Vanuit Australië kreeg ik een e-mail
van Monica Callow, die me vroeg of ik nog steeds op
zoek was naar Tara Jeffries. Ik had in het Hans Knot
International Radio Report een aantal maal een oproep
gedaan daar andere VOP collega’s haar graag op de
reünie van 2007 hadden zien komen. Helaas was het
zoekresultaat toen 0 % maar Monica was zo aardig
Tara’s adres te geven, zodat ik haar kon schrijven.

Onlangs vond Rob Olthof nog een andere foto uit 1973 met daarop het shirt
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Directe reactie
Vrijwel direct nadat ik Tara schreef,
kwam er reactie terug: ‘Wat ben ik er
verbaasd over dat je het gepresteerd
hebt om me te vinden. Niet dat ik me
verstopt heb maar ik leef nu in Au-
stralië. De enige voormalige collega
waarmee ik nog in contact ben is Alan
King, die me destijds aan het baantje
bij de Voice of Peace hielp. Ik was
ook niet op de hoogte van het over-
lijden van Abe. Ik heb zeer bijzon-
dere herinneringen aan de tijd dat ik
voor dit station werkte. Op internet
heb ik een aantal jaren geleden wel
een foto gezien van het zinkende
schip. Mijn kinderen hebben me nog
nooit gehoord op de radio, laat staan
dat ze weten van het bestaan van zee-
zenders. Ik ben er erg trots op te be-
horen tot het kleine legertje van vrou-
wen die zich een plek in de mannen-
wereld van zeezenderdeejays hebben
gewonnen. Als ik aan die tijd terug-
denk komt onmiddellijk de lange jingle
van de Voice of Peace, die zo vaak
werd gedraaid, weer in gedachten.
Natuurlijk ook het dagelijkse uur pro-
gramma over Vrede met Abe. Phil
Sayer was één van mijn directe colle-
ga’s in die tijd en met hem ben ik later
gaan werken binnen de commerciële
radio in Engeland.

Verschillende stations
Zo werkte ik voor Radio Hallam,
Swansea Sound, Chiltern Radio en
LBC, waar ik een groot aantal jaren
bleef hangen. Ik deed ook diverse
gastprogramma’s op allerlei stations en
een beetje televisiewerk. Dat laatste

deed me eigenlijk niet zo veel om-
dat ik gewoon een radioliefde heb
en dus altijd weer die microfoon
opzocht. In 1986 ging ik voor een
korte vakantie naar Australië en
ontmoette de man van mijn leven.
Toen ik terugging naar Engeland,
via India, volgde mijn vriend me
en stelde me voor te gaan trou-
wen. Ik heb de eerste jaren voor
Radio ABC in Australië gewerkt.
Het was echter niet voor te lange
duur want er werd me verteld dat
ik een té Engels accent had.

Kinderen
In 1990 en 1991 werden mijn kinderen geboren en verdween het radio-
werk uit mijn leven. Mijn man is wetenschapper en we werken in allerlei
delen van Australië. Wel sprak ik nog af en toe commercials in. Tevens
presenteerde ik soms een radioprogramma. In de tijd dat de kinderen
klein waren was het altijd heel moeilijk om goede oppas te vinden, vooral
in de wilde en uitgestorven delen van ons land. Anno 2009 ben ik
eigenlijk al veel te lang uit de radiowereld verdwenen en is de techniek zo
veranderd dat ik als een dinosaurus in dat wereldje zal overkomen. Mijn
kinderen hebben wel eens op mijn deejaynaam gezocht op internet maar
hebben me nooit echt op de radio gehoord. Toen ze mijn naam zagen in
connectie tot de Voice of Peace zeiden ze gewoon dat het iemand anders
zou moeten zijn. Ik ben dus heel blij, Hans, dat iemand anders me
gelukkig nog herinnerde en dat je de tijd nam om me op te sporen.’

Radiodag
WO 1 APRIL: We kunnen
melden dat er volgende
maand een nieuw boek komt
van Keith Skues. Eigenlijk is

het een herdruk van het oude boek met een aanvulling van ruim 150
pagina’s. Keith is recentelijk 70 jaar geworden maar dat deert hem niet
om vrolijk door te gaan met zijn werk. Hij heeft in principe toegezegd
naar Amsterdam te komen om tijdens de Radiodag zijn boek te komen
promoten. Ook heeft Jessie Brandon vanuit Washington me geschreven
dat ze zich enorm verheugd om naar Nederland te komen om de reünie
van Laser 558 mee te maken. Kijk snel op de site www.radioday.nl voor
een update van de namen van de personen die gaan komen.

Triest gezicht
VR 3 APRIL: Ik kreeg van een Engelse radiovriend, Graham Brown,
een berichtje dat hij samen met zijn vrouw hadden genoten van een
vroege voorjaarsvakantie die ze hadden doorgebracht op het eiland
Orkney. Veel rust, wild weer, vogels en historie samengebald op een
klein eilandje. Er kwam echter nog een stukje historie bij toen ze St
Margaret’s Hope bezochten en het laatste stukje herinnering aan de
Communicator tegenkwamen, die daar grotendeels gesloopt ligt.
(zie pagina 6)

Blackburn
ZA 4
A P R I L :
Een paar
keer per
kwartaal koop ik in het weekend buitenlandse kranten om ontspan-

De enige foto van Tara Jeffries
(midden) bij de VoP
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nend het weekend in de gaan. Zo ook deze keer, de tweede maal dat ik het dit jaar
deed. De vorige keer stond er het twee pagina’s grote artikel in over de film ‘The
boat that rocked’ en het hedendaagse Radio Caroline. Dit keer kocht ik de Frankfurter
Allgemeine en The Sun. Waarachtig andermaal aandacht voor Radio Caroline en de
speciale uitzendingen van BBC Radio Essex. Tony Blackburn had een gastkolom en
haalde allerlei zaken uit de hedendaagse wereld naar voren maar ook zijn eigen rol
binnen de radio-industrie. Jammer dat zijn geheugen problemen gaat krijgen want
de ene keer meldde hij 45 jaar binnen de radio-industrie bezig te zijn, terwijl er
verderop sprake was van 50 jaar. Wel, de volger van de geschiedenis van de radio
weet dat Tony zijn loopbaan in 1964 begon.

Aanvulling
MA 6 APRIL: In de categorie ‘de
naam van een radiostation komt voor
in de titel’ kunnen we een tweetal cd’s
toevoegen aan de zeezenderdisco-
grafielijst. In beide gevallen een dub-
bel-cd. Ik kreeg ze toegestuurd van
Eva, de voormalige persoonlijke ver-
zorgster van Abe Nathan. The Voice
of Peace en The Voice of Peace Vo-
lume 2 zijn respectievelijk in 2007 en
2008 uitgebracht in Israel en brengen
de muziek die door The Voice of Peace
tussen 1973 en 1993 is gedraaid, waar-
onder een aantal tunes dat door het
station werd gebruikt. Dit alles opge-
fleurd met jingles en promospots van
de VOP. Een van de CD’s is geprodu-

ceerd door Noam Tal, een naam die al vaker is genoemd. Noam was ook een
persoonlijke verzorger van Abe tijdens zijn langdurige ziekte. De boekjes, ingeslo-
ten bij de cd’s zijn voornamelijk in het Hebreeuws geschreven en dienen dus van
achter naar voren gelezen te worden.

Blackburn (2)
WO 8 APRIL: Tony
Blackburn en Gary Crowley
zijn vanaf komend week-
end het nieuwe duo binnen
het nieuwe programma-
schema van BBC Radio
London. Herinneringen aan
de jaren zeventig en tach-
tig van de vorige eeuw vor-
men het merendeel van hun
show die op zaterdag tus-
sen 13 en 15 uur onze tijd
zal worden uitgezonden.
Tony is ook tussen 19 en 21
uur te beluisteren, waarbij
een deel van het pro-
gramma eerder op de dag
wordt herhaald, aangevuld
met ‘London Calling’ waarin
hij nieuwe muziek zal voor-
stellen. Op de zondag-
middag gaat Blackburn te-
rug naar zijn roots tussen
13 en 15 uur wanneer hij
soul en motown muziek
draait.

Terug naar Mallorca
VR 10 APRIL: Al eerder
meldde ik de vraag van Rob
Mesander inzake de pro-
gramma’s van Radio
Popular de Mallorca. Ik
meldde ondermeer dat er
maar weinig programma-
banden bewaard zijn geble-
ven, waarbij het vooral
ging om shows die Robbie
Dale heeft opgenomen. Eind
jaren zestig waren er nog
meer presentatoren die pro-
gramma’s voor dit speciale
station opnamen. Juul
Geleick: ‘Ik kan je vertellen
dat in het archief van de
Stichting Norderney liefst
33 programma’s bewaard
zijn gebleven, en slechts
enkele shows van Robbie
Dale. De andere werden ge-
presenteerd door Lex
Harding, Jan van Veen,
Tineke, Tom Collins en Rob
Out. Maar het is correct als
je stelt dat er van deze bijna
geen opnamen binnen het
wereldje van de zeezender-
fans gaan. Bovendien zijn

Communicator in St Margaret’s Hope                   © Graham Brown



deze programma’s nooit op de echte Radio Veronica uitgezonden ge-
weest.’

Lost and found aflevering…
ZO 12 APRIL: Ik kreeg de volgende e-mail uit Australië. ‘Hallo Hans, ik
zag een promo op de televisie voor de film ‘The Boat that rocked’ en ik
besefte me meteen dat er een link met Radio Caroline was. Ik heb vervol-
gens een posting geplaatst in de Caroline News Group over mijn stiefvader
Don Richardson en mijn moeder Nan. Later die dag was ik aan het zoeken
op internet en vond je beschrijving van hen binnen de geschiedenis-
verhalen. Zo kwam ik bij een verhaal uit 2004 waarin iemand zich afvroeg
wat er met Nan en Don was geworden na hun vertrek uit Amsterdam in
1968.’

Vertrokken
Nadat Caroline in maart
1968 uit de ether was ge-
haald zijn ze na een paar
weken terug gegaan naar
Guernsey, op de Kanaal-
eilanden. Hier werd ooit
mijn moeder geboren. Ik-
zelf verhuisde, rond die tijd,
naar Jersey. Don en Nan
verhuisden zo rond 1972/
1973 naar Australië. Eerst
woonden ze in de omge-
ving van Sydney om ver-
volgens te verhuizen naar
Townsville in de provincie
Queenland. Ikzelf emi-
greerde in 1974 naar Au-
stralië, maar Don en Nan
konden er niet aarden en
ze verhuisden vervolgens
naar Honolulu. Mijn stief-
vader kwam van herkomst
uit de VS en kon daar dus
van zijn pensioen gaan ge-
nieten. Ze woonden er on-

geveer twintig jaar waarna Don in
1995 helaas kwam te overlijden. Ik
bezocht mijn moeder in 1996 en het
bleek al snel dat ze erg alleen was en
besloot terug te gaan naar de
Kanaaleilanden, waar ze nog een
huis had op Jersey. Gelukkig ben ik
nog een maand bij haar geweest
voordat ze op 19 juni 2001 kwam te
overlijden. Nan was excentriek te
noemen maar een absoluut lieve
vrouw.‘

Na vele jaren
Het was dus door Nans dochter
Kate, afkomstig uit een eerder hu-
welijk, dat we nu eindelijk weten wat
er met Nan en Don zoal is gebeurd
sinds 1968. Jammer te horen dat ze
beiden al lang geleden zijn overle-
den. Ik bedankte Kate voor het ne-
men van contact en meldde haar
tevens de namen van Andy Archer
en Robert Clancy, die beiden in het
verleden hadden aangegeven naar
het tweetal op zoek te zijn. Niet veel
later kwam ze met een e-mail waarin
ze beschreef dat ze in het Hans Knot
International Radio Report van au-
gustus 2006 nog een kleine afbeel-
ding had ontdekt waarop de naam
‘Beardsley’ was te zien. Kate: ‘Dat is
mijn geboortenaam en bovendien
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herken ik het telefoonnummer van ons huis op Jersey,
misschien dat je de memo kan beschrijven?’

Uitvergroot
Vervolgens heb ik het document uitvergroot en kwam
ik bij een memo inzake het eventueel kopen van hui-
zen in Spanje, hetgeen in de laatste dagen van Radio
Caroline in 1968 veelvuldig werd vermeld als commer-
ciële aankondiging in de programma’s. Het was een
memo geschreven door Nan aan Jimmy, die een per-
soonlijk bewaker van Ronan O’Rahilly in de tijd was.
Deze was ook erg bevriend met David McWilliams,
beiden afkomstig uit Ierland. Veel mensen reageerden
destijds op de advertentie, getuige de vele brieven die
ik een aantal jaren geleden weer vond in het archief
van Carl Mitchell, weer een andere close connectie ten
opzichte van Jimmy.

Ondertussen
Ik had het e-mail adres al doorgestuurd naar Andy en
Robert op Guernsey zodat ze met Kate contact op kon-
den nemen. Andy haalde een paar mooie herinnerin-
gen op aan Don en Nan terwijl Robert meer dan een
uur met Kate herinneringen per telefoon ophaalde.
Andy: ‘Ik vond het heel interessant te lezen wat er met
Don en Nan is gebeurd nadat ze Caroline hadden ver-
laten. Ik werkte in 1967/1968 voor Radio Caroline en
leerde beiden kennen. Vooral met Nan had ik heel veel
goede contacten. Als iemand die totaal nieuw was met
het medium radio, was ze erg vriendelijk en onder-
steunend voor mij in die periode. Ik herinner me heel
goed onze eerste herinnering. Ik zat, samen met Bud
Bulloo, op de stoep van het Caroline kantoor aan de
Singel in Amsterdam te wachten toen Nan er aankwam
en ons nogal bruut vroeg wat we er te zoeken had-
den. Ik kan me achteraf voorstellen dat ze er flauw van
was al die freaks regelmatig op de stoep te hebben. Ik
vertelde haar dat we ons bij haar moesten melden,

waarop ze stelde dat niemand haar daarvan
op de hoogte had gebracht. Typisch een
opmerking voor Nan.’

Fijn gevoel
Andy ging verder met: ‘Het was voor mij
ook altijd een fijn gevoel, na een periode op
het zendschip te hebben gezeten, weer aan
land te gaan. Ik ging dan vaak ergens met
Nan naar toe om gezamenlijk koffie te drin-
ken en bij te praten. Tijdens een van die
gelegenheden vertelde ze me iets over dat-
gene dat aan boord was gebeurd. Ik be-
greep niet dat ze dit kon weten. Ze vertelde
me echter dat Don het haar had verteld,
maar die was dus helemaal niet aan land
geweest. Toen ik eenmaal weer op het zend-
schip was vertelde ik over het voorval aan
Johnnie Walker, die zich opeens herinnerde
dat hij in een nacht opeens wakker was
geworden en naar het toilet wilde. Hij zag

op dat moment dat de studiodeur openstond en zag
Don in de studio. Hij ging ervan uit dat hij de appara-
tuur aan het testen was. In werkelijkheid had hij dus op
afgesproken tijden de zender in de nacht weer aange-
zet om te kunnen communiceren met zijn vrouw in
Amsterdam. Dat is dan wel eenweg communicatie ge-
weest, maar Nan wist van datgene dat aan boord van
de Mi Amigo gebeurde. Toen ik jaren later Don en Nan
bezocht op Guernsey heeft Don me het voorval beves-
tigd en verteld dat hij eens per week de zender midden
in de nacht aanzette om zo het een en ander over het
boordgebeuren aan Nan te kunnen vertellen.’

Wat doet een mens op 18 april?
ZA 18 APRIL: Ikzelf heb het deze keer puur verstan-
delijk beleefd door stil te staan bij datgene er in 1973
gebeurde, de demonstratie in Den Haag en de ontmoe-
ting die ik die dag had met een Zuid-Afrikaan en zijn
kompaan die van plan waren een zeezender met de
naam KING Radio op te richten. Ik kon door familie-

Nan en Don Richardson - eind  jaren ‘60

Nan en Don Richardson - december 1987
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plannen dit keer niet naar
Hilversum waar velen, zo werd
me duidelijk, een plezierige dag
hadden tijdens het door Juul
Geleick en Ad Bouman georga-
niseerde Veronicafestijn in Ho-
tel Lapershoek. Maar er zijn toch
ook nog andere plekken waar
je heen kon gaan, wat lezer Rick
Verhaagen deed. Hem kennen
we van een zeer korte dienst-
periode bij Radio Mi Amigo 272
als Tom de Bree. Hij meldde me:
‘Gisteren waren we een dagje in
Antwerpen, voor het overigens
prima concert van Simply Red
in het Sportpaleis, maar eerst
even naar de Norderney toe.
Die ligt nog altijd waar ze al
jaaaaren ligt, in het Kempisch
Dok. Keurig in de hoek van wat
inmiddels een mooie jachthaven
aan het worden is. De hele
havenbuurt is bezig aan een
enorme upgrade, oude pakhui-
zen worden onbetaalbare lofts,
kantoorcomplexen worden uit
de grond gestampt, dus als de
boot er nog even blijft liggen
ligt ze over een aantal jaren wel
echt op stand! Wat betreft het
schip, voor alle deuren en pa-
trijspoorten zitten houten schot-
ten, de masten neergeklapt dus
eigenlijk klaar voor vertrek. We
schudden elkaar de hand weer
op 14 november tijdens de
Radiodag in Amsterdam.’

T-shirt tijd
MA 20 APRIL: Ook in deze Freewave weer herinne-
ringen aan zeezender t-shirts, die in de loop van de
periode 1960 tot en met 1990 zijn uitgebracht. Dit keer
een foto die is ingestuurd door voormalig Radio 270
deejay Guy Hamilton, die er bij vermeldde dat de gas-
ten aan boord van de Oceaan 7, het zendschip van
Radio 270, wel heel vreemd moeten hebben opgeke-
ken dat één van de deejays rondliep met een t-shirt van
een concurrerend station. (zie pagina 10)

Herstel
DI 21 APRIL: Een berichtje van Frank van Heerde
dat ik de lezer niet mag onthouden: ‘Ik corrigeer even
iets uit je stukje in de Freewave van de maand april. In
het artikel over ‘De strijd om de luistercijfers’ haalde je
o.a. het Veronica-programma ‘Ciao Anita’ aan. Je ging
er van uit dat het een programma was voor de Itali-
aanse gastarbeiders. Dat gegeven is echter onjuist. ‘Ciao
Anita’ was een gesponsord programma van een kwar-
tiertje, waarin reclame werd gemaakt voor Italiaanse
damesschoenen (merk: Anita).’ De scherpe lezer be-
grijpt dat ik zelf in die tijd weinig tot niet naar Radio
Veronica luisterde.

Mooie aanvulling
VR 24 APRIL: Vanuit Israel kreeg ik een mooie dub-

Enkele van de bekende gezichten op de
Veronicadag. V.l.n.r.: Ad Bouman, Nico Steen-
bergen, Hans Hogendoorn, Juul Geleick,
Ruud Doets, Hans van Velzen en Jan van
Veen                © Jan van Heeren

Norderney  in Antwerpen        © Rick Verhaagen
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bel cd toegestuurd met zowel songs uit de periode 1973
– 1993 als jingles en ander productiewerk van de Voice
of Peace. Er zat ook een liedje tussen in de categorie
zingende presentatoren. Voeg er dus aan toe: Abie
Nathan met het nummer ‘Desiderate’. The Bobby Fuller
Four met het nummer ‘I Fought The Law’ was te horen
in het begin van Lex Hardings promo voor de Hittip-
Toto op Radio Veronica.
 
Tijd gaat snel
DI 28 APRIL: Nog 6,5 maand te gaan alvorens er
weer een jaarlijkse Radiodag zal plaatsvinden in Am-
sterdam. We hebben u al een beetje geïnformeerd over
het programma waarbij ondermeer een reünie van voor-
malige medewerkers van Laser 558 en Laser 576. We
waren al een tijd op
zoek naar een aantal
van hen, want ver-
geet niet dat het al een
kwart eeuw geleden
is dat dit Amerikaans
geënte station actief
was in de internatio-
nale wateren van
West-Europa. Maar
vandaag viel er plot-
seling een heel korte
e-mail in het digitale
postvak: ‘Hi I’m Ric,
ben je naar mij op
zoek?’

Dat klopte
Ik antwoordde de e-mail positief en vrij spoedig daarna
antwoordde Ric Harris me met: ‘De herinneringen aan
toen zijn geweldig. De tijd aan boord van de
Communicator behoort tot de meest kleurrijke in mijn
leven en is een enorme bron aan herinneringen en
verhalen. Ik kan je melden dat ik blij ben recentelijk
weer in contact te zijn geweest met Tommy Rivers, Roy
Lindau en Charlie Wolf. Contacten die zo nu en dan
weer werden opgewarmd gedurende de laatste 25 ja-
ren. Wel doet het me pijn te horen dat David Lee Stone,
Joe Vogel en Liz West inmiddels zijn overleden. Het lijkt
erop dat er een hoog sterftecijfer ligt binnen ons team.
Ik denk even te moeten aangeven welke psychologi-
sche lijn er ligt als het gaat om Amerikanen die naar
Europa gingen om radio te maken. De meesten van de
Caroline deejays gingen voor het station werken als
een stap naar een grote carrière. Wij maakten de stap
omdat we ons in Amerika verveelden of ons rusteloos
voelden. Ik denk dat Jessie het eens het beste uitdrukte
toen ze zei dat de zeezenderdeejay geen baan had maar
op zoek was naar avontuur.’

Groot avontuur
‘Het was echt een groot avontuur. Ik herinner me vooral
de tijd dat het zendschip werd uitgerust in Fort
Lauderdale. Vervolgens de oversteek van de Atlan-
tische Oceaan met de MV Communicator. Het aandoen
van de havens van San Miguel en New Ross en dagen-
lang zeeziekte. Niet te vergeten de stormen op de Noord-
zee die de antennemasten deden kraken. Het springen
van de tender naar het zendschip en weer terug. De
momenten dat we illegaal Engeland betraden en de
havenmeester ons veilig opving. En dan alle belangstel-
ling vanuit de pers, de roadshows die we deden en de
bombedreigingen die werden geuit. Veder de nacht dat
we met een kapotte motor op een kleine boot rond-
dreven. De vele mensen die ons vooral in de week-

Guy Hamilton aan boord van het zendschip van Radio 270

V.l.n.r.: Jessie Brandon, Ric
Harris, Paul Dean, Steve Mas-
ters en David Lee Stone

© Leendert  Vingerling
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enden kwamen opzoeken. Maar ook 13 weken onaf-
gebroken aan boord, de internationale bemanning die
we hadden. Momenten van uitstapjes naar Londen,
Amsterdam, Parijs, Kent, Cardiff, Dublin en Tunesië. Ik
werkte nog een korte tijd voor Radio Nova. Verder de
bezoekjes van de Carolinemensen aan ons schip en
omgekeerd en de ongelofelijke manier van samenzijn
van het Laserteam. Het gebeurde allemaal in een tijds-
bestek van nog geen twee jaren.’

Dank
‘Hans, ik waardeer zeer je aandacht en die van Martin
voor de organisatie. Ook heb ik goede herinneringen
aan mensen als Leen Vingerling die altijd weer bepaalde
etenswaren en verse melk meenamen. Maar ook Theo
Dencker uit Duitsland die prachtige foto’s maakte en
vervolgens ons toestuurde.‘ Tot zover het verhaal van
Ric Harris die dus nog niet zeker weet of hij komt maar
zijn uiterste best zal doen om te komen. Even later
kwam er een e-mail van Michael Dean: ‘Officieel werd
ik ingehuurd om de scheepssteward te worden maar ik
kwam toch achter de microfoon terecht. Ik kreeg be-
hoorlijk veel post van de luisteraars, terwijl ik het alle-
maal niet zo goed vond. Niemand was er meer ver-
baasd over dan ikzelf. Ik was aan boord van de
Communicator tussen april 1984 en mei 1985. Ik heb in
die tijd vele foto’s gemaakt en zal ze eens ter beschik-
king stellen. Ik heb ook het dagboek in mijn bezit van
David Lee Stone, helaas overleden en waar ik al voor
de tijd bij Laser mee samenwerkte. Zijn aantekeningen

lopen vanaf Oktober 1983. Ze gaan vooral over de reis
vanuit Florida via de Azoren en Ierland naar internatio-
nale wateren. Ik heb ook veel herinneringen aan de
Nederlandse fans die altijd maar weer naar de
Communicator kwamen en ons de nodige kratten Heine-
ken bier meebrachten. Het blijft tot aan de dag van
vandaag mijn favoriete bier. Zoals het er nu uitziet zal ik
in november naar Nederland komen om de reünie van
Laser medewerkers te gaan beleven.’

KC Laser Hot Hits 576
WO 29 APRIL: Andermaal een reactie en dit keer uit
de hoek van een voormalige Laser 576 deejay te weten
K. C. Hij meldt het geweldig te vinden dat de bijeen-
komst gaat plaatsvinden, maar waarschijnlijk wegens
een te druk schema niet in staat te zijn naar Amsterdam
te komen. Inmiddels heeft hij een aantal foto’s uit zijn
Laserperiode op internet te hebben gezet en wel via:
http://www.flickr.com/photos/kirkclyatt/3354350333/

Brandy Lee
Ook is er een antwoord gekomen van Brandy Lee die
nog niet kon zeggen hoe haar werkschema rond de
radiodag er uit zal gaan zien, maar ze probeert haar
opperste best te gaan doen het mogelijk te maken van-
uit Amerika naar Nederland te komen. Al met al lijkt het
erop dat er een redelijke opkomst zal zijn van voorma-
lige medewerkers van Laser 558 en Laser 576.

De filmpromotie
DO 30 APRIL: In de afgelopen weken is er enorm
veel promotie in diverse landen geweest inzake de film
‘The Boat that rocked’. Reden genoeg voor Martin van
der Ven alles bij elkaar te zetten op zijn site. Je kunt uren
genieten door alles te lezen, te zien en te beluisteren. Ga
naar Martin zijn site op www.offshore-radio.de en klik
op de poster van de film om alles te kunnen vinden.

T-shirt tijd
Andermaal t-shirttijd (zie foto) en wel een die is uitgeko-
men in de begin jaren negentig en werd geproduceerd
door Jos Leijgraaff. Het shirt werd gepromoot via
Freewave Media Magazine en ook dit is een souvenir uit
de Hans Knot collectie. Heb je ook een t-shirt op foto
van een radiostation, die je met ons wenst te delen stuur
dan de foto en je verhaal naar HKnot@home.nl

MV Communicator 1986                      © Rob Olthof
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Artiesten
ZA 2 MEI: In een van de vele e-mail uitwisselingen
tussen Martin van der Ven en mij kwam recentelijk van
zijn kant het idee om een nieuwe serie te beginnen over
artiesten die ooit een zendschip of een studio van een
zeezender bezochten. Doe mee en stuur je herinnering
aan dit onderwerp naar ons op. Als allereerste halen we
het bezoek van Juliane Werding aan de MEBO II in 1973
aan. Zij was toen live in het programma van Graham Gill
te beluisteren met haar Duitstalige versie van ‘Nights in
White Satin’. Zie hier de foto’s die voor zichzelf spreken.

Dank aan: Chris Edwards, Fons Winteraeken, Ab
Zagt, Look Boden, Peter Kint, Rick Verhaagen,
Frank van Heerde, Bert Alting en vele anderen.

Samenstelling: HANS KNOT

VR 20 MAART: Daar het juli-/augustusnummer een
speciale inhoud had, in deze aflevering vooral veel
medianieuwtjes op datumvolgorde gezet in de rubriek
‘perikelen’. We proberen u weer bij te spijkeren inzake
diverse gebeurtenissen omtrent radio en televisie in de
afgelopen maanden. Leuk om over 10, 15 of 25 jaar
nog eens terug te lezen.

VR 20 MAART: Minister Plasterk wil slecht functione-
rende omroepen sneller uit het bestel zetten. Dat zegde
hij donderdag toe in het debat over de nieuwe
erkenningenwet voor publieke omroepen. Hij volgt
daarmee een wens van een deel van de leden van de
Tweede Kamer. Men wil in de wet vastleggen dat het
makkelijker wordt om dergelijke zendgemachtigden
eerder dan nu een ‘rode kaart’ te geven. Bij een nega-
tieve beoordeling (gele kaart) blijft een omroep nu
nog minstens vijf jaar bestaan tot de volgende toet-
sing. Die termijn wordt teruggebracht tot twee jaar. Als
er geen aantoonbare verbeteringen zijn, kan de om-
roep na die twee jaar haar zendvergunning kwijtra-
ken. Bestaande en nieuwe omroepen zijn dezer dagen
druk bezig met het werven van leden voor een nieuwe
licentieperiode. Als veel nieuwkomers zo’n uitzend-
licentie krijgen dan dreigt het bestel onbestuurbaar te
worden. Om dat te voorkomen is het nodig dat het
makkelijker wordt om bestaande omroepen, die hun
taak slecht vervullen, de deur te wijzen. Tot nu toe is er
nog nooit een omroep uit het bestel verdwenen.

ZA 21 MAART: Canal Digitaal start in april met haar
nieuwe verkoopmodel waarbij ze digitale satelliet-
installaties in bruikleen biedt bij abonnementen. Dit mo-
del komt naast het huidige model, waarbij klanten zelf
de apparatuur kopen. Dit oude model (ook met losse
smartcards) blijft bestaan. Canal Digitaal hoopt hier-
mee nieuwe groepen klanten te kunnen aantrekken.

ZA 21 MAART: De overheid heeft een dag na het
intrekken van de FM vergunningen beslag gelegd op
alle bezittingen en bankrekeningen van Arrow. Het
gaat hierbij om beide bedrijven waar Ad Ossendrijver
directeur van is: Crosspoints BV (Arrow Jazz FM) en
Rokit BV (Arrow Classic Rock). Direct gevolg hiervan
is dat luisteraars, die een donatie hebben gedaan, voor-
lopig niet de door Arrow beloofde CD ontvangen. De
leiding van Arrow vindt dit erg vervelend en doet er
alles aan om de CD’s toch te versturen. Bij een door-
start zal dit ook zeker gebeuren, zo staat te lezen op de
website van Arrow.

MA 23 MAART: De dagprogrammering van Radio 5
is sinds vandaag omgedoopt in: Radio 5 Nostalgia. Het
station viert de naamswijziging met de ‘Week van de
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Nostalgie’, die ook vandaag van start is gegaan. “In
deze week halen we herinneringen op, is er aandacht
voor bijzondere verhalen van luisteraars en draaien we
natuurlijk veel muziek van vroeger”, aldus een woord-
voerder van Radio 5. De rode draad tijdens de ‘Week
van de Nostalgie’ is het internetmuseum Nostalgia, waar-
voor luisteraars voorwerpen met bijpassende herinne-
ring kunnen aandragen. Aan de hand van de virtuele
museumstukken gaan de presentatoren van Radio 5
Nostalgia terug in de tijd. Ieder uur belichten zij een
bijzonder voorwerp uit het museum en vertellen luiste-
raars het verhaal er achter. Op 27 maart, de laatste dag
van de ‘Week van de Nostalgie’, opent het museum
officieel haar deuren op de Radio 5
website in het programma ‘Familie
Nederland’ vanaf 18.00 uur op Ra-
dio 5. http://nostalgia.radio5.nl

DI 24 MAART: Voormalig televisiepresentator Martin
Brozius is vanavond in zijn woonplaats Amsterdam
overleden. Hij werd 67 jaar. Brozius, die bekend werd
als presentator van het spelprogramma ‘Ren je Rot’ lag
al enige tijd in het ziekenhuis. Martin Brozius begon zijn
carrière als acteur in onder andere de bekende kinder-
serie van de KRO ‘Kunt U Mij de Weg naar Hamelen
Vertellen, Mijnheer?’ Deze serie werd vanaf 1972 tot en
met 1976 uitgezonden. Beroemd werd hij met het spel-
programma ‘Ren Je Rot.’ Tussen 1973 en 1983 maakte
hij voor de TROS in totaal 123 afleveringen van het
spelletje waarin groepen kinderen allerlei vragen moes-
ten beantwoorden en opdrachten moesten doen. Aan
het eind van de jaren tachtig verdween hij van het
scherm en kwam hij alleen nog in het nieuws door zijn
problemen met de belastingdienst.

DI 24 MAART: Om Radio 6 aantrekkelijker te maken
voor ‘de tolerante wereldburger’ moet minder wereld-
muziek en meer soul worden geprogrammeerd. Dit staat
in een notitie van interim zendermanager Florent Luyckx

voor de omroepen die op Radio 6 uitzenden. Begin
april moeten de omroepen hierover een akkoord be-
reiken met Luyckx. Een bij deze kwestie betrokken
omroepmedewerker, die anoniem wil blijven: ‘’Daar-
mee zou de gehele exercitie ‘Concertzender slopen en
nu de rest opruimen’ geslaagd zijn. Dit is een etnische
muziekzuivering.’’ Radio 6 kon twee jaar geleden ont-
staan doordat de publieke omroep de frequentie van
de noodlijdende Concertzender, een Amsterdams ini-
tiatief uit 1982, inpikte. De Concertzender werd met
themakanalen vrijwel geheel verbannen naar internet.
Met ingang van 1 januari zijn de programma’s die wa-
ren meeverhuisd, van Radio 6 afgehaald. De bedoeling
van Radio 6 was dat het station de programmering van
de Concertzender grotendeels zou overnemen. Mo-
dern, experimenteel klassiek zou naar Radio 4 gaan,
Radio 6 zou veertig procent jazz, veertig procent wereld-
muziek en twintig procent cross-over uitzenden. Het

voorstel van Luyckx is nu cross-over en wereldmuziek
gezamenlijk terug te brengen tot twintig procent, ten
gunste van soul en rhythm and blues, dat met jazz
tachtig procent van de zendtijd moet vullen. Dit bete-
kent dat voor wereldmuziek een minimaal podium over-
blijft bij de publieke omroep, aldus viel in Het Parool te
lezen.

WO 25 MAART: De Provincie Groningen moet de
regionale omroep RTV Noord financieel bijspringen om
een fors gat te kunnen dichten. De omroep heeft in
2008 een tekort van ruim acht ton laten ontstaan. Gede-
puteerde Staten van Groningen willen de omroep nu
via voorschotten uit de brand helpen. De leiding van
RTV Noord zelf schrapt zes banen. Dit laatste moet eind
2010 via natuurlijk verloop zijn gerealiseerd. Verder
bezuinigt RTV Noord alsnog 200.000 euro op de begro-
ting van dit jaar. Zonder hulp van de provincie botst de
regionale omroep al in april op een acuut
liquiditeitsprobleem, volgens eigen berekening een te-
kort van 114.372 euro. Dat staat in een brief die GS aan
de Groningse Statenleden hebben gestuurd. Het tekort
van vorig jaar is uit drie delen opgebouwd. Er is een
‘regulier’ exploitatietekort is van ruim 425.611 euro, on-
der meer door kostenoverschrijdingen bij het maken
van het nieuwe televisieprogramma ‘Groningen Van-
daag’. Verder heeft het regiodrama ‘Boven Wotter’ een
gat geslagen van 155.389 euro, wat volgens de leiding
van RTV Noord te wijten is aan lagere reclame-
opbrengsten dan voorzien en lagere sponsor-
opbrengsten dan waarop was gerekend. En dan is er
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nog een post ‘niet geraamde reorganisatiekosten’, te
vertalen als het afkopen van voormalig adjunct-direc-
teur/hoofdredacteur Arnold Wielenga, voor wie na de
splitsing van de directie en hoofdredactie geen plek
meer was. De leiding van RTV Noord heeft de provincie
toegezegd na 2011 medewerkers, die met pensioen gaan,
niet te vervangen, als de marktsituatie dan niet is verbe-
terd. Ook wordt vanaf nu vooraf meer controle op de
eigen uitgaven uitgeoefend. De omroep moet de pro-
vincie elk kwartaal op de hoogte houden van de finan-
ciële ontwikkelingen.

WO 25 MAART: Het Glazen Huis waarin medewerkers
van 3FM ieder jaar de ‘Serious Request’-actie houden,
staat eind dit jaar in Groningen. Dat maakte 3FM dj
Annemieke Schollaart bekend in de ‘Coen en Sander-
show’ op het jongerenstation. Groningen werd door
3FM gekozen uit bijna twintig steden die zich aanmel-
den. Daaruit werd eerder een shortlist van vijf steden
opgesteld met naast Groningen ook Enschede, Tilburg,
Eindhoven en Rotterdam. Vanaf 19 december zitten drie
3FM-deejays opgesloten in de glazen studio op de Grote
Markt van Groningen. Welke deejays en voor welk
goed doel geld wordt ingezameld is nog niet bekend.
3FM-netmanager Florent Luyckx roemt de plannen van
alle vijf de steden die op de shortlist stonden. De keuze
is volgens Luyckx op Groningen gevallen vanwege de
perfecte locatie die de stad het Glazen Huis biedt en het
uitstekende plan van de gemeente om de regio Gronin-
gen te mobiliseren voor ‘Serious Request’.

DO 26 MAART: De gemeenteraad van Den Haag heeft
een motie van de Haagse Stadspartij aangenomen om
te kijken of het voormalige zendschip Norderney van
Radio Veronica naar Scheveningen kan komen. Het
legendarische schip ligt al jaren in de haven van Ant-
werpen. De haven van Scheveningen speelde een be-
langrijke rol bij de uitzendingen van de zeezender
Veronica, een station dat sterk bijdroeg aan de op-
komst van de Haagse beat in de jaren ’60. Er bestaan
initiatieven om het schip naar Nederland te halen. Met
de motie wordt het college van burgermeester en wet-
houders opgeroepen om onderzoek te doen naar een
ligplaats voor het schip in de Scheveningse haven.

VR 27 MAART: Het Internationaal Olympisch Comité
(IOC) heeft de Chinese televisierechten voor de Winter-
spelen 2010 in Vancouver en de Olympische Spelen
2012 in Londen toegekend aan staatszender CCTV. De
deal zou bijna 100 miljoen euro waard zijn. Voor dat
bedrag heeft CCTV ook de rechten voor uitzendingen
op het internet.

ZO 29 MAART: LLiNK heeft de 150.000 leden gehaald
in haar actie om meer leden te krijgen. Dit deelde Vin-
cent Bijlo, crisismanager van de omroep, op Radio 1
mee: “We zijn er nog niet. Er zit een vervuiling in een
ledenbestand en daarom hebben we een buffer nodig”.
LLiNK streeft naar 160.000 leden. De omroep heeft de
150.000 leden voor 1 april nodig om een B-status te
behalen. Zonder het benodigde aantal leden zou LLiNK
per september 2010 moeten stoppen met uitzenden.
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“Het nieuws staat heel erg in contrast met het conflict
met het Commissariaat van de Media”, stelde Bijlo. Vrij-
dag werd bekend dat LLiNK een kort geding aanspant
omdat het Commissariaat opnieuw de financiering aan
de omroep heeft stopgezet. Reden hiervoor was dat
LLiNK 25.000 euro heeft uitgegeven aan tv-spotjes.

MA 30 MAART: Het mediabedrijf Talpa opent nog dit
jaar productievestigingen in zes landen. Het gaat om de
Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje
en het Verenigd Koninkrijk. In een later stadium wil
Talpa ook vestigingen open in China, India en Rusland.
Het bedrijf van John de Mol bekijkt per land of het zelf
een bedrijf begint, of een al bestaande onderneming
overneemt. De mediagroep blijft investeren in de ont-
wikkeling van formats.

MA 30 MAART: Het format van het programma ‘Spoor-
loos’ is aangekocht door de Amerikaanse netwerk ABC.
Het KRO-programma wordt waarschijnlijk nog dit jaar
uitgezonden in de VS, onder de titel ‘Find My Family’. In
‘Spoorloos’, in Nederland gepresenteerd door Derk Bolt,
zoeken mensen naar verloren familieleden. Het format
werd namens de KRO verkocht door Absolutly
Independent. Directeur Patty Geneste van het
formatdistributiebedrijf zegt dat het maar zelden gebeurt
dat een Nederlands format wordt verkocht aan één van
de grote drie Amerikaanse netwerken (ABC, NBC, CBS).
“Af en toe heeft Endemol eens een hit die het redt, zoals
‘Big Brother’, ‘Deal or No Deal’ of ‘Wipeout’. Maar zeker
voor een format van een Nederlandse publieke omroep
is dit echt uniek”. Het programma ‘Spoorloos’ is in Ne-
derland al jaren populair. Gemiddeld kijken er in ons
land ruim twee miljoen mensen naar het programma.
Inmiddels is het format al verkocht aan televisie-
organisaties in Australië, Noorwegen, Zweden en De-
nemarken. Met deze deal verdienen de KRO en
Absolutely Indepentent 65.000 dollar per aflevering.

DI 31 MAART: De seniorenomroep RANO uit Rotter-
dam is met het uitzenden van haar programma’s op de
Rotterdamse kabel gestopt. Het bestuur van de Stich-
ting RANO Rotterdam heeft dat besluit moeten nemen,
omdat de grootste sponsor heeft besloten de geldkraan
dicht te draaien. Dit nieuws is vorige vrijdag aan de
medewerkers medegedeeld. Het nieuws is hard aange-

komen bij de RANO mede-
werkers. Nog in november
2008 heeft de RANO haar
nieuwe studio’s geopend.
Het bestuur beraadt zich op
eventuele voortzetting van
haar activiteiten. Deze avond
was het afscheids-
programma te horen via de
Rotterdamse kabel. Om iets
voor twaalf uur vannacht
ging het station van de ka-
bel. De RANO is opgericht
op 17 mei 1947 en vierde in
2007 haar 60-jarig bestaan.
Het station was te horen via de kabel in Rotterdam op
107.5 MHz.

WO 1 APRIL: Het is Omroep C net niet gelukt om de
grens van 50.000 leden te bereiken om toe te kunnen
treden tot het publieke bestel. Tot 1 april zijn 46.739
cultuurliefhebbers lid geworden van de nieuwe cultuur-
omroep. Zo’n 3.200 leden te weinig dus, maar initiatief-
nemer Ad ’s-Gravesande geeft nog niet helemaal op. Hij
wil nieuwe wegen inslaan en daarmee alsnog de doel-
stelling van de omroep verwezenlijken. “Nederland ver-
dient een publieke omroep die zijn maatschappelijke
functie waarmaakt en inhoud boven marktaandelen
stelt. We staan in die opvatting niet alleen. Tienduizen-
den willen meer en andere programma’s over kunst en
cultuur, in het bijzonder op televisie. Daar blijven we de
aandacht op vestigen.” Welke wegen Omroep C in gaat
slaan is nog niet bekend. De leden worden binnenkort
over de nieuwe plannen geïnformeerd via de nieuws-
brief en de website.

WO 1 APRIL: Ruim 4000 Gronin-
gers zijn er ingetrapt: ze onderte-
kenden een petitie uit onvrede over
een boete die RTV Noord kreeg
voor het draaien van het liedje Bie

de Lidl. Het Commissariaat voor de Media zou een boete
van 33.000 euro klaar hebben liggen voor RTV Noord.
De omroep had volgens het commissariaat te vaak het
lied Bie de Lidl van Voorheen de Bende en Pazzipanten
gedraaid. Dat zou tegen het zere been zijn van een
concurrent van de Lidl, die een klacht had ingediend
omdat zijn bedrijf achtergesteld werd. Het betrof dus
een 1-aprilgrap. Een geslaagde grap, want naast de
duizenden verontwaardigde kijkers en luisteraars kwa-
men er ook reacties binnen van professionele organisa-
ties. Zo vroeg de Tros om meer informatie over de
boete, aangezien zij ook wel eens muziek draaiden met
merknamen erin. Bij RTV Drenthe werd de plaat van de
lijst gehaald. En ook enkele RTV Noord medewerkers
tuinden in de grap. Goed nieuws dus voor de fans van
Bie de Lidl: het liedje zal ook in de toekomst gewoon te
horen zijn.

WO 1 APRIL: Omroep West mag de komende vijf jaar
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gewoon blijven uitzenden als de regionale omroep voor
het noorden van Zuid-Holland. Dat heeft een commis-
sie van Provinciale Staten woensdagmiddag geadvi-
seerd. Alle partijen stemden ermee in dat de zend-
machtiging wordt verlengd. In het debat was veel lof
voor de samenwerking tussen West en Rijnmond. Er is
geen partij meer die nog een fusie tussen de omroepen
wil afdwingen. Wel wil de provinciepolitiek dat Omroep
West meer de nieuwe media inzet om berichten over
rampen te versturen. Provinciale Staten neemt later deze
maand officieel het besluit over het laten uitzenden van
West.

DO 2 APRIL: Netmanager Florent Luyckx vertrekt bij
3FM. Luyckx is vanaf 1 juni algemeen directeur van
reclamebureau Y&R Not Just Film. Luyckx startte in
2003 als netmanager van 3FM. Jan Westerhof, directeur
NPO Radio: “ Florent loodste het popstation door een
lastige periode en heeft van 3FM een ijzersterk radiosta-
tion gemaakt. Hij is een geweldige inspirator voor de
mensen waarmee hij werkt. We laten hem niet graag
gaan maar gunnen hem deze prachtige kans.” Florent
Luyckx: “Ik ga vertrekken bij het beste radiostation
van Nederland. Ik laat een fantastische club mensen
achter en heb er alle vertrouwen in dat zij met 3FM
Serious Radio blijven maken. Na 6 jaar 3FM kwam het
aanbod voor de baan bij Y&R Not Just Film als een
mooie carrière-uitdaging.”

MA 6 APRIL:
Sesamstraat-acteur Aart
Staartjes (foto) vindt dat
het kinderprogramma
groot gevaar loopt. “Ze
gaan ons de ballenbak in
sturen“, zegt hij in een in-
terview met de Volks-
krant. “Het heeft zonder
twijfel te maken met de
vercommercialisering van
de publieke omroep. Ze
zijn in Hilversum alleen
nog maar met de wed-

strijd tegen de commerciële stations bezig. Kijk eens, wij
hebben de hoogste kijkcijfers. Want daarmee hebben
ze de hoogste STER-opbrengsten.” De kijkcijfers van
de jeugdserie zijn op dit moment dramatisch laag. Vooral
sinds Sesamstraat moest wijken voor het programma
‘Dichtbij Nederland’ en het om vijf uur uitgezonden
wordt. Vanaf volgende week is het NPS-programma
wel weer om half zes te zien, maar Staartjes vreest het
ergste. “We zijn teruggegaan van gemiddeld 165 dui-
zend kijkers naar minder dan 50 duizend. We verliezen
kijkers en we krijgen ze niet terug. Daar zit de grote
pijn. Al tien jaar beweren we dat half zeven de beste tijd
is voor Sesamstraat. Daar zaten we vroeger op; 500
duizend kijkers.” Hij legt uit waarom het kinder-
programma terug moet naar half zeven: “Tot zes uur is
het een heksenketel in elk modern huishouden met
jonge kinderen. Pas na het eten, als de kinderen in bad

zijn geweest, om een uur of half zeven, is er een beetje
rust.”

DI 7 APRIL: Program-
mamaker Edward van
Cuilenborg (foto) is in
dienst getreden bij het
televisienet Eurosport.
De voormalige NOS- en
SBS6-presentator gaat
bij zijn nieuwe werkge-
ver ondermeer de
tennisvers laggeving
verzorgen. Later dit
voorjaar volgt dan zijn
Eurosport debuut als
voetbalcommentator. Danny Nelissen, Production Ma-
nager bij Eurosport, kent Van Cuilenborg al een tijdje.
“Ik weet wat hij in zijn mars heeft en wat zijn passies
zijn. We kwamen daardoor al snel bij hem uit om hem in
dienst te willen nemen.” Eurosport zendt in 2009 onge-
veer 800 uur live tennis uit en zocht daarvoor extra
mankracht. Edward van Cuilenborg werkte van 1989
tot en met 2002 bij NOS Studio Sport, waar hij onder-
meer tennis- en voetbalcommentator was. Daarna was
hij 7 jaar lang bij SBS actief als voetbal- en tennis-
commentator en als presentator van de darts- en For-
mule 1 uitzendingen. Van Cuilenborg. “Na mijn vertrek
bij SBS wilde ik eigenlijk even afstand nemen van de
televisiewereld. Maar het begon toch wel érg snel weer
te kriebelen. Bij SBS werd de sport steeds minder be-
langrijk en kreeg ik steeds minder ruimte mijn werk
goed te doen. Bij Eurosport is dat toch anders. Het
televisieaanbod, de locatie in het Olympisch stadion, de
collega’s, hun vakmanschap en de sfeer daar. Alles ademt
er naar sport!”

VR 10 APRIL: De Tune van Studio Sport is gekozen
tot beste Televisietune Nationaal. De beste internatio-
nale tune is die van de serie Friends, gemaakt door The
Rembrandts. De verkiezing werd georganiseerd door
de makers van het BNN-programma ‘De Coen en San-
der Show’ op 3FM. Luisteraars konden hun stem uit-
brengen op 30 genomineerde tunes, verdeeld in een
categorie ‘Nationaal’ en categorie ‘Internationaal’. Tonny
Eyk, de componist van de Studio Sporttune, was enorm
blij met de erkenning. “Waaaaauw! Het is een gewel-
dige vrijdag en mijn paasweekend kan niet beter be-
ginnen. Dat uitgerekend jullie programma en jullie luis-
teraars deze tune hebben gekozen, heeft ontzettend

veel waarde
voor mij.” Ruim
13.500 stem-
men werden
ui tgebracht.
Studio Sport
moest het
vooral opne-
men tegen
kinderseries als
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‘Ovide en zijn vriendjes’, ‘Alfred J. Kwak’ en ‘Ducktales’.
In de categorie ‘Internationaal’ waren vooral
comedyseries en actieseries genomineerd. Naast ‘Friends’
dongen ook de tunes van ‘The A-team’, ‘Airwolf’,
‘Baywatch’ en ‘Cheers’ mee.

ZO 12 APRIL:
Voormalig IKON-
directeur Wim
Koole (foto) is op
79-jarige leeftijd
in zijn woonplaats
Muiderberg over-
leden. Hij was een
gez i ch t sbepa-
lende man voor
de interkerkelijke
omroep. In 1964
trad hij aan als di-
recteur van het Interkerkelijk Overleg in Radio- en
Televisieaangelegenheden (IKOR), de voorloper van
de IKON. Daarvoor bekleedde hij diverse functies in
het maatschappelijk kerkelijk verband. Koole bleef IKON
directeur tot aan het moment van zijn pensionering in
1989. Vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de
Publieke Omroep werd hij bij zijn afscheid onderschei-
den met de Ere-Nipkowschijf en kreeg hij ook een
Koninklijke onderscheiding opgespeld.

DI 14 APRIL: Marwil
Straat (foto) is de nieuwe net-
manager van Radio 4. Ze is
sinds 19 januari als ad inte-
rim manager aan het klas-
sieke radiostation van de
publieke omroepen verbon-
den. Directeur Radio-
programmering Jan Wester-
hof: “We hebben de keuze

op Marwil laten vallen omdat ze doortastend is en veel
liefde voor het station en de klassieke muziek toont. Op
een enthousiasterende manier combineert ze praktisch
handelen aan innovatie. Marwil is bovendien een erva-
ren radiomaker en een manager met visie en
overtuigingskracht.”

DI 14 APRIL: Manuela Kemp, voorheen dagelijks te
horen in het radioprogramma ‘Rock Temple’ tussen 12.00
en 15.00 uur op Arrow Classic Rock, liet in de Telegraaf
weten niet blij te zijn met haar werkgever Ad
Ossendrijver. Presentatrice Manuela Kemp is al maan-
den lang niet betaald. Manuela: “Door de financiële pro-
blemen van Arrow Classic Rock loop ik maanden salaris
mis.” Manuela is vanaf april niet meer te horen op Arrow.
Of er nog meer mensen stoppen is op dit moment nog
niet bekend. De 46-jarige Manuela Kemp baalt als een
stekker. “Ik voel me belazerd door Arrow-directeur Ad
Ossendrijver. Hij heeft de medewerkers van het station
veel te lang in het ongewisse gelaten.” Verder zegt
Manuela: “In plaats van openheid van zaken te geven,

heeft Ad het weekeinde voordat de stekker eruit werd
getrokken nog een geldinzamelingsactie onder luiste-
raars gehouden. Ik vind dat pure oplichterij. Hij wist
echt wel dat die opbrengst de miljoenenschuld nooit
kon dichten.”

VR 17 APRIL: Verrassend nieuws uit de hoek van de
TROS, want de jarenlange topper op de televisie ‘Te
Land, ter Zee en in de Lucht’, één van de bekendste en
langstlopende programma’s op de Nederlandse televi-
sie, wordt deze zomer niet uitgezonden. Dat betekent
dat de leiding va de TROS heeft besloten de spelshow
voor het eerst sinds 1971 niet op de buis te brengen.
De zelfgemaakte auto’s, boten, vliegtuigen en andere
vervoersmiddelen zijn al enige decennia een begrip op
de TROS televisie. Wel is er weer een nieuwe serie
‘Muziekfeest op het Plein’ in de zomerprogrammering
opgenomen.

MA 20 APRIL: Floortje Dessing maakt per direct de
overstap van LLiNK naar BNN. Haar programma ‘3 op
Reis’ wordt een samenwerking tussen BNN en LLiNK,
die het reisprogramma gezamenlijk gaan produceren.
LLiNK verkeert al enige tijd in financiële problemen en
heeft een plan moeten maken om te bezuinigen. In dat
plan was er geen ruimte meer voor Dessing en haar
programma. Floortje Dessing is blij dat ze de overstap
naar BNN kan maken. “Ik vind het een leuke club,
waar ze altijd veel aan reisprogrammering hebben ge-
daan. Dat we dat nu samen kunnen gaan doen vind ik
geweldig. Niet alleen omdat ‘3 op Reis’ daarmee gered is
maar ook omdat het klikt tussen mij en BNN. Daarnaast
ben ik blij dat omroep LLiNK nog steeds inhoudelijk
betrokken blijft bij het programma.

DI 21 APRIL: Het Commissariaat voor de Media
(CvdM) ziet mogelijkheden om omroep LLiNK er weer
financieel bovenop te krijgen, maar dan moet LLiNK
zich wel aan enkele stevige voorwaarden houden. LLiNK
heeft een tekort van 1 miljoen euro, zo werd onlangs
bekend. Inmiddels heeft een rechtbank surseance van
betaling verleend, waarna de ideële omroep een
bezuinigingsplan aan de mediawaakhond voorlegde.
Het commissariaat adviseert de Nederlandse Publieke

Floortje Dessing tijdems ledenwerfcampagne      © LLiNK



18

gens RTL
B o u l e -
vard, te-
gen zijn
H y v e s -
vr ienden
g e z e g d .
De pre-
sen ta to r
loopt al
een tijdje
met het
idee een
show op televisie te brengen met gewoon een aantal
homoseksuele mannen, die praten over de dingen die
spelen. Behalve vermaak, moet de talkshow ook een
maatschappelijke functie gaan vervullen. Volgens De
Leeuw wordt de homoseksualiteit steeds moeilijker ge-
accepteerd door ondermeer de nieuwe culturen en ook
door de jongeren, die toch iets conservatiever wor-
den. De Leeuw (foto) heeft al een namenlijst van perso-
nen voor het panel opgesteld. Zo zou hij denken aan
Erwin Olaf, Hans Kesting, Frits Huffnagel, Jamai, Jeroen
Kijk in de Vegte, Peter van der Vorst, Hans van Maanen,
Rik van de Westelaken en Cornald Maas.

MA 27 APRIL: De gemiddelde radioluistertijd in Ne-
derland is in het eerste kwartaal van 2009 gestegen tot
3 uur en 17 minuten per dag. Dat is dan een toename
van 3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van
2008. In dezelfde periode vorig jaar was de luistertijd 3
uur en 11 minuten. Dat blijkt uit het recente Continu
LuisterOnderzoek (CLO) van het Radio Advies Bureau
(RAB). Het luisteronderzoek werd uitgevoerd onder
mensen van 10 jaar en ouder, in het tijdvak 7.00-24.00
uur. Ook de radio-industrie heeft te maken met de da-
lende mediabestedingen. De netto radiobestedingen
namen in het eerste kwartaal af met ongeveer 6 miljoen
euro: van 53.662.000 euro in 2008 ging het naar
47.493.000 euro in 2009.

DI 28 APRIL: Sophie in ‘t Veld is benoemd tot de
nieuwe voorzitter van de Stichting Humanistische Om-
roep (HUMAN). Zij volgt daarmee Gijs de Vries op, die
door zijn benoeming tot lid van het college van de
Algemene Rekenkamer moest terugtreden als voorzit-
ter van HUMAN. In ‘t Veld (45) is lid van het Europees
Parlement namens D66.

DI 28 APRIL: Het Wilhelmus keert weer terug op de
dagelijkse radio. Vanaf 30 april wordt het elke ochtend
gespeeld op Radio 5. Hiermee wordt een traditie in ere
hersteld. Op dagen waarop het Nederlandse volk iets te
vieren of te herdenken heeft wordt op de radio al vaak
het Wilhelmus gespeeld. Zo is het volkslied te horen op
dagen als Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Omroep
MAX wil dat het veel vaker te beluisteren is en is dus met
het nieuwe initiatief gekomen.

WO 29 APRIL: Eigenaar Ad Ossendrijver heeft het

Omroep dat de Raad van Toezicht van LLiNK ontslagen
moet worden. Daar moet dan een nieuwe Raad voor in
de plaats komen. Daarnaast moeten de rekeningen van
producenten worden betaald door de NPO, zonder
tussenkomst van LLiNK, en de omroep LLiNK moet flink
in het personeelsbestand snijden. Omdat LLiNK het pro-
duceren van programma’s uit wil gaan besteden, is er
volgens het commissariaat nog maar plaats voor 5 van
de 40 werknemers van LLiNK.

WO 22 APRIL De netto bestedingen voor televisie-
reclame kwamen in het eerste kwartaal van 2009 op iets
meer dan 154 miljoen euro uit. Dat betekent een daling
van 9,8 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aan-
deel van de televisiereclame in de totale mediabestedingen
is echter zoals verwacht gestegen, omdat de daling bij
televisie minder groot is dan bij andere media. Dat
meldde SPOT, de organisatie die mediabestedingen in
Nederland in kaart brengt. Het aandeel van radio in de
totale bestedingen steeg ook en wel met 0,3 procent.
Buitenreclame en printmedia moesten respectievelijk 0,1
en 1,7 procent inleveren ten opzichte van dezelfde pe-
riode in 2008..

DO 23 APRIL: De deejays die in het Glazen Huis op de
Grote Markt in Groningen, een aantal dagen gaan wo-
nen en vasten, gaan in december aandacht vragen voor
malaria. Deze verwoestende ziekte doodt jaarlijks bijna
één miljoen mensen ter wereld, waarvan het overgrote
deel kind is en jonger dan 5 jaar. Jaarlijks wordt 247
miljoen keer de diagnose malaria gesteld en dit risico
lopen 3,3 miljard mensen in 109 verschillende landen.
Complicaties van malaria, bijvoorbeeld ernstige bloed-
armoede, zijn verantwoordelijk voor nog eens een mil-
joen dodelijke slachtoffers. Omdat malaria te behande-
len is, omdat malaria te voorkomen is, omdat dus veel
teveel mensen jaarlijks slachtoffer van deze ziekte wor-
den, is dit de stille ramp waarvoor 3FM met ‘Serious
Request’ actie gaat voeren en geld gaat inzamelen, dit
samen met het Rode Kruis.

ZA 25 APRIL:
Esther Kwaks (foto)
is benoemd tot
P r o g r a m m a -
directeur van ‘Het
Gesprek’. In deze
functie draagt zij de
verantwoordelijk-
heid voor de pro-
grammering van dit

televisiestation. Tot 1 oktober aanstaande werkt zij bij
de uitvoering van haar functie samen met Harry de
Winter, die na deze inwerkperiode weer terugtreedt in
zijn reguliere functie als aandeelhouder en commissaris.
Zij volgt hiermee Thomas Hendriks op, die per 1 april in
dienst trad bij EVA Productions van Paul de Leeuw.

MA 27 APRIL: Paul de Leeuw heeft plannen om een
homotalkshow te gaan produceren. Dat heeft hij, vol-
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faillissement aangevraagd voor zijn twee radiostations
Arrow Classic Rock en Arrow Jazz FM. Ossendrijver
hoopt nog wel op een doorstart, maar in ‘Trouw’ zegt
hij dat dit een enorme krachttoer zal worden. De beide
stations werden begin maart al uit de ether gehaald
wegens een enorme schuld bij de overheid. Binnenkort
wordt duidelijk of de beide Arrow stations na twaalf jaar
definitief zullen verdwijnen.

DO 30 APRIL: Classic FM,
hét klassieke radiostation van
Nederland, met 24 uur per
dag ‘licht klassiek voor elk
moment’ bestaat precies 15
jaar. Van 1 tot en met 15 mei
staat het station geheel in het
teken van het 15-jarig jubileum met vooral de persoon-
lijke herinneringen van de luisteraars. Tussen 1 en 15
mei viert men het jubileum met een aantal speciale
programmaonderdelen. Luisteraars hebben hun per-
soonlijke herinneringen aan muziek op Classic FM toe-
gestuurd. Muziek die veel voor hen heeft betekend. De
verhalen worden voorgelezen en de betreffende mu-
ziek wordt gedraaid op Classic FM. Daarnaast worden
er elke dag flinke prijzen weggeven, zoals een cruise
naar Noorwegen. Ter completering van het jubileum zal
op 2 augustus een speciaal jubileumconcert plaatsvin-
den in het kader van de Robeco Zomerconcerten in het
Amsterdamse Concertgebouw. Pieter Buijs, programma-
directeur Classic FM: “Classic FM heeft de afgelopen
vijftien jaar ontzettend veel mensen kennis laten maken
met klassieke muziek. Door onze formule ‘licht klassiek
voor elk moment’ genieten nu veel meer luisteraars van
klassieke muziek dan vijftien jaar geleden. Het station
begon op 30 april 1994 als dochter van het succesvolle
Britse Classic FM met uitzenden in Nederland. De licht
klassieke formule sloeg ook in Nederland al snel aan.
Inmiddels is Classic FM al jarenlang het best beluisterde
klassieke station. Met gemiddeld 800.000 luisteraars per
week is Classic FM onbetwist hét klassieke radiostation
van Nederland.

DO 30 APRIL: De Veronica Holding heeft toestem-
ming gekregen van het Commissariaat voor de Media
om een commercieel station te starten met de naam ‘Al-

tijd Klassiek’. Veronica heeft in-
teresse in het vrijgekomen
FM-kavel van Arrow Jazz FM,
het zogenoemde kavel A8.
Hierop mag alleen klassieke
muziek of Jazz muziek wor-

den uitgezonden. Officieel wil de leiding van Veronica,
ook eigenaar van Kink FM, niks zeggen over de ambi-
ties. De herverdeling van de vrijgekomen Arrow fre-
quenties begon eind maart. Voor het oude kavel van
Arrow Classic Rock was behoorlijk veel interesse. Voor
de voormalige kavel van Arrow Jazz FM was de animo
minder groot. Veronica heeft 15 april toestemming ge-
vraagd aan het Commissariaat. Afgelopen vrijdag sloot
de inschrijving voor de FM-kavels bij het ministerie van

Economische Zaken.

DO 30 APRIL: Een zwarte dag op radio en televisie.
Wat een groot feest diende te worden in Nederland,
werd in Apeldoorn door een volkomen dwaas verpest
door rechtstreeks in te rijden op de Koninklijke stoet.
Gevolg zeven doden en vele gewonden en heel Neder-
land keek en luisterde mee. Een zwarte smet op Oranje-
dag.

VR 1 MEI: De Amerikaanse televisie- en radiostations
mogen in de toekomst zeker beboet worden als er
tijdens live-uitzendingen gevloekt wordt. Dat heeft het
hooggerechtshof bepaald in een rechtszaak tussen tv-
kanaal Fox en de Federale Communicatie Commissie
(FCC), die toezicht houdt op de media. De FCC heeft
eigenlijk al sinds 2004 vloekwoorden tijdens live-uit-
zendingen in de ban gedaan. Het tv-netwerk betwist
dat de overheid het wettelijke recht heeft boetes tot
325.000 dollar op te leggen voor vloeken tijdens live-
uitzendingen. Of de ban van FCC een inbreuk vormt
op het recht van vrije meningsuiting moet door lagere
rechtbanken beantwoord worden.

VR 1 MEI: De persvrijheid is in steeds
meer landen in het geding. Dat conclu-
deert de Amerikaanse organisatie
‘Freedom House’ in het jaarlijkse rap-
port ‘Freedom of the Press’. Al zeven
jaar beschrijft men in het rapport een
negatieve trend, maar voor het eerst
ziet de organisatie een achteruitgang in
alle regio’s. Zo worden Israël en Italië
niet langer tot landen met een vrije pers
gerekend. De organisatie Freedom
House wordt gefinancierd door de
Amerikaanse overheid en beoordeelt
sinds 1980 wereldwijd de mate van pers-
vrijheid. In 2008 was slechts in enkele landen in Zuid-
Azië en Afrika sprake van een verbeterde persvrijheid.
In de landen, die vroeger tot de Sovjet-Unie behoor-
den, verslechterde de situatie aanzienlijk. Hetzelfde geldt
voor landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
Van de 195 beoordeelde landen staan er zeventig te
boek als ‘vrij’. Een groep van 61 landen, waaronder
Israël en Italië, kreeg het oordeel ‘gedeeltelijk vrij’ en
de overige landen zitten in de categorie ‘niet vrij’.

VR 1 MEI: Omroep LLiNK heeft beslag laten leggen op
de rekening van Chris van Oosterzee, de voormalige
zakelijk directeur van de omroep. LLiNK wil de ontslag-
vergoeding van 63.000 euro terug, die Van Oosterzee
bij zijn vertrek eind vorig jaar heeft gekregen. Volgens
LLiNK heeft Van Oosterzee niet op tijd aan de bel ge-
trokken over de dreigende financiële problemen bin-
nen deze omroep. Daarom is hij medeverantwoordelijk
voor de zware financiële problemen waarin LLiNK zich
bevindt.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF
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Meer bezuiniging
De Britse openbare omroep BBC moet de volgende drie
jaar voor 425 miljoen euro besparingen gaan doorvoe-
ren. Dat heeft Mark Thompson, directeur-generaal van
de BBC, bekendgemaakt. Het gaat er wel heel erg hard
aan toe bij de Britse openbare omroep. In vier jaar tijd
heeft men bij de BBC al 7.200 banen geschrapt. Nog
eens 1.200 andere banen staan door de nieuwe bezuini-
gingen op de helling. Om de buikriem nog meer aan te
halen, denkt men bij de BBC er nu ook aan om de
salarissen van de directieleden te bevriezen en de ve-
detten een minder hoge gage te geven.

Wederom 2 Engelse stations uit de ether
Het houdt niet op met de sluitingen van Londense ra-
diostations. Onlangs gingen zowel bij ‘South 107.3’ als
‘Time 106.8’ definitief de deuren op slot. Beide stations
hadden onlangs een nieuwe eigenaar gekregen, maar
die kon uiteindelijk de kosten voor de exploitatie niet

rond krijgen. ‘Time 106.8’, dat
de regio Greenwich met zijn aan-
grenzende Londense wijken be-
diende, en ‘South London Ra-
dio 107.3’, dat uitzond voor
Lewisham en Bromley, program-
meerden de laatste week enkel
nog non-stop muziek. Volgens
de recentste RAJAR statistieken
had ‘Time’ 14000 luisteraars en
‘South London Radio’ 7000 luis-
teraars.

Spelverbod
In Groot-Brittannië is een prijswinnares beboet en ver-
bannen van telefonische radiospelletjes. Dit gebeurde
nadat aan het licht kwam dat de 44-jarige Bernadette
Hurst voor £200.000 aan prijzen gewonnen had met
behulp van valse namen en adressen. Daarmee om-
zeilde ze de Britse wetgeving, waarin staat dat iemand
niet meer dan één prijs per jaar kan winnen. Bij ‘Magic
FM’ won Hurst £171.000 cash, de hoogste prijs in de
Britse radiogeschiedenis. Elders streek ze ook nog grote
bedragen op, alsmede vakantiereizen en ten minste één
iPod. Deze grootmoeder opereerde vanuit een speciaal
ontworpen bureaukamer thuis, waar ze identiteits-
documenten vervalste en waar ze telkens weer een
nieuwe uitleg verzon tegen achterdochtige radio-
medewerkers. Ze werd ontmaskerd op een prijs-
uitreiking, waar ze haar tante naartoe stuurde, omdat
ze bij die dj reeds een prijs gewonnen had en niet wou
riskeren herkend te worden. DJ Neil Fox, beter bekend
als Dr. Fox, ontdekte echter dat de foto op haar rijbe-
wijs niet klopte en dat haar stem helemaal afwijkend
klonk.

World Radio Network ook via Sirius en XM Radio
World Radio Network, dat gevestigd is in het Londense
Vauxhall, straalt niet alleen programma’s in opdracht
van andere radiostations via de satelliet de wereld in
maar verzorgt ook een uitstekend nieuwsprogramma
met daarin internationale nieuwsitems aangeleverd door
de belangrijkste radiostations ter wereld. Recentelijk is
besloten juist dit programma ook te gaan verspreiden
van de satelliet van Sirius XM Radio, waardoor het ook
in vele auto’s in de VS is te ontvangen.

REDACTIE RADIO MAGAZINE

CBC ook in de problemen
Een woordvoerder van de openbare publieke omroep
in Canada CBC/Radio Canada heeft aangekondigd dat
men ongeveer 800 banen wil schrappen bij de televisie
en de radio. De oorzaak is een belangrijke daling van
inkomsten uit reclame. De ontslagen die op het einde
van september zullen worden doorgevoerd, zijn nodig
om het tekort van zo’n 171 miljoen dollar in 2009 - 2010
op te vangen. De werknemers van CBC zijn de sleutel
tot succes. Maar hun loon slorpt 60% op van het alge-
meen budget. De ontslagen raken 8% van de 9.000
werknemers van de Canadese omroeporganisatie. De
directie van CBC heeft ook andere maatregelen geno-
men om de kosten te beperken, waaronder een ver-
mindering van het loon van de directie met ongeveer
10% tot 20%.

JELLE KNOT

Met ingang van 17 september 2009 wordt internet nog
interessanter voor diegenen die Barend en Van Dorp
altijd gevolgd hebben. Tegen het einde van de jaren
zestig, hetgeen vaak vergeten wordt in hun loopbaan-
beschrijving, begonnen beide toen nog jonge journa-
listen aan hun sportverslaggeving en het vullen van
andere radioprogramma’s via Radio Veronica en kon-
den toen meteen controversieel worden genoemd. Wie
van de generatie boven 50 plus heeft er bijvoorbeeld
niet geluisterd naar een programma als ‘Help er zit een
olifant in de tram’ of ‘Sportief zijn beter worden’. Het
was daar waar de roots van beide heren lagen. Recent
nog was er een aflevering van Villa Felderhof te zien
waarin Frits Barend een van de gasten was. Tot twee
keer toe liet Frits bij de opsomming door Felderhof van
zijn loopbaan vallen dat hij ook bij Veronica had ge-
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werkt. Helaas, Felderhof pikte het niet op, wat van
slechte journalistiek in deze getuigt. Ook de jongere
generatie herinnert zich nog zeker de vele glazen wijn
en bier, de borrelnootjes, Jan Mulder en het duo Ba-
rend en Van Dorp die tussen 1990 en 2006 liefst meer
dan 1000 keer te zien waren op de televisie. Alle pro-
gramma’s ooit opgenomen zijn in 2008 door Barend en
Van Dorp overgedragen aan het Instituut voor Beeld
en Geluid in Hilversum met als doel ze voor het nage-
slacht te digitaliseren. Daar maakt men ze nu online
beschikbaar voor een breed publiek. Op 17 september
vindt de officiële lancering plaats en zal een derhalve ter
plekke een feestje worden gebouwd. Hou dus vooral
de volgende site in de gaten: www.beeldengeluid.nl/
barendenvandorp

HANS KNOT

DIK VOORMEKAAR
HET EERSTE JAAR

Boek & cd
Een documentaire met: André van Duin, Ferry de
Groot en Ron Brandsteder
Samenstelling: Jelle Boonstra en Benno Roozen
Prijs 19.95 Euro
ISBN 9789047606215
Amsterdam, Uitgeverij Rubinstein

De naam van André van Duin werd bij mij voor het
eerst bekend toen mijn oudste zus me meldde dat er
tijdens de jaarlijkse feestrevue van de
personeelsvereniging van de uitgeverij J B Wolters in
Groningen een Rotterdammer met rood haar had op-
getreden, die als een bom bij het aanwezige publiek
was ingeslagen. Jong, frivool, rood haar en tevens
bewapend met een taperecorder waarop hij allerlei ge-
luiden had meegenomen en waarmee hij improviseerde
om op allerlei leuke manieren andere mensen ‘na te

apen.’ Het moet rond 1964 zijn geweest dat dit gebeurde.
Niet veel later zou hij optreden in ‘Nieuwe Oogst’, een
veelbekeken televisieprogramma van de AVRO. Dit in
de tijd dat er nog maar één televisienet in Nederland
was en de kijkcijfers dus erg hoog waren voor dat ene
programma. Daags na het optreden had praktisch ie-
dereen het over de uit Rotterdam afkomstige André
van Duin. In de jaren zeventig en tachtig was de eerste
succesvolle periode dat hij, ondersteund door onder-
meer Corry van Gorp en Frans van Dusschoten het
theater inging en alsmaar volle zalen trok. Ook op mu-
zikaal gebied zou André van Duin zeer succesvol zijn.
Zijn eerste hit was ‘Angelique’ in 1972 en vele zouden er
volgen.

Ikzelf ben nooit een voorstander geweest van het ‘kij-
ken’ naar televisieprogramma’s met Van Duin. Ik beluis-
terde liever radioprogramma’s waarin hij voorbij kwam.
Het moet begin 1973 zijn geweest dat ik in Leiden op
bezoek was bij Jacob van Kokswijk. Hij had een onder-
komen in de Leidsche binnenstad en in een verborgen
hoek op de bovenverdieping had hij een knusse
productiestudio ingericht. Jacob en ik hadden geza-
menlijke banden via de redactie van een toenmalig tijd-
schrift over de zeezenders. Hij liet me een opname ho-
ren van een programma dat spoedig op de radio zou
zijn te horen. Het bleek te gaan om de ‘Abominabele
Top 2000’, een toen nieuw programma op de zondag-
morgen op de zeezender Radio Noordzee. Een
samensmelting van geluidsfragmenten en goede grap-
pen en grollen bijeen gemonteerd door Ferry de Groot
en samen met André van Duin samengesteld. Het was
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een enorme openbaring het toen te mogen horen.
Ondermeer met dit programma probeerde de
programmaleiding van Radio Noordzee de ooit o zo
saaie zondagmorgen meer fleur te geven. En men is
daar destijds zeker goed in geslaagd mede vanwege
een goede promotionele begeleiding van het pro-
gramma via de Dagbladpers.

Van Kokswijk liep destijds veelvuldig rond in de stu-
dio’s van Radio Noordzee en raakte redelijk bevriend
met het duo Van Duin en De Groot. Hij wist ze zover te
krijgen dat hij regelmatig kopieën van de programma-
tapes mocht maken. Dit uit voorzorg omdat programma-
banden, die naar het zendschip gingen, vaak schoon-
gespoeld terugkwamen of achterbleven op het zend-
schip.

Vele jaren bleven de banden bewaard door Van Koks-
wijk voordat hij ze in de jaren negentig aan Hans Knot
beschikbaar stelde. Van alle banden werd altijd een
kopie gemaakt en werden de masters opgeslagen bij
Jelle Boonstra. Deze heeft de afgelopen periode de ban-
den, tezamen met Benno Roozen, doorgeluisterd en
een prachtige cd geproduceerd waarin alle typetjes die
destijds in de Dik Voormekaar show, zoals de
Abominabele Top 2000 al snel werd hernoemd, ander-
maal de revue passeren. De CD is gekoppeld aan een
boekje, waarin Jelle Boonstra uitgebreid verhaalt over
het ontstaan van het programma, destijds in 1973 en de
betrokkenen ook aan het woord laat, terwijl ook an-
dere voormalige medewerkers van Radio Noordzee aan

het woord komen. Het boekje is rijkelijk geïllustreerd
met tal van foto’s en memo’s uit het voornoemde jaar
dat de Dik Voormekaar Show voor het eerste jaar op
de Nederlandse radio was te beluisteren. Nog vele jaren
is het legendarische radioprogramma op andere sta-
tions te beluisteren geweest. Zelfs was er eerder dit jaar
een televisieserie te zien van het programma. Het door
de uitgeverij Rubinstein uitgebrachte boek/cd is een
co-productie van het Genootschap Radiojingles en -
tunes. Voor iedere liefhebber van historische radio,
hilarische radio en comedy radio een absolute aanrader
dit pracht product aan te schaffen.

HANS KNOT

‘SPRINGLEVEND’
EEN ZEER PASSENDE TITEL

Recentelijk werd door de platenmaatschappij Universal
Records een dubbel-cd in de markt gezet die het be-
kende, minder bekende en ook onbekende werk van
de dit jaar 25 jaar geleden overleden Frans Halsema in
een prachtig daglicht stelt. In de categorie onbekend
dient wel te worden toegevoegd dat het materiaal wel
deels eerder op de radio is te horen geweest maar niet
eerder op CD verscheen. Researcher Piet Tullenaar
dook in de archieven van Beeld en Geluid in Hilversum
en kwam weer tevoorschijn met 20 liedjes waarvan
niemand wist dat ze nog bestonden, liedjes waarvan
men niet eens wist dat hij ze ooit had gezongen en
repertoiretoppers in een andere uitvoering. Nummers
die hij ter beschikking stelde aan Halsema’s zoon Marijn,
die voor de samenstelling van de dubbel-cd verant-
woordelijk is.

Marijn moet zeer onder de indruk geweest zijn bij het
horen en wederhoren van het brede en warme reper-
toire. In het voorwoord in de cd ‘Frans Halsema
Springlevend’ stelde zoon Marijn over de cd en zijn
veel te vroeg overleden vader: ‘Hij verwoordt zo goed
wie je was, de wijze waarop je in het leven stond, je
blijdschap, vrolijkheid, humor en bovenal je lach. Al
luisterend bleek nog steeds hoe mooi de teksten zijn die
je zong, hoe bijzonder de arrangementen en hoe hel-
der en zuiver je stem.”

Frans Halsema werd in 1939 geboren in Amsterdam,
aan de rand van de Jordaan. Hoewel hij na een afge-
broken MULO-opleiding voor een korte tijd het
bakkersvak uitprobeerde, het kruideniersbedrijf ver-
kende en zijn geluk zocht bij een effectenkantoor en
een administratief baantje aannam, wist hij eigenlijk al
van jongs af aan dat hij ‘net zoiets als Toon Hermans’
wilde gaan doen. In zijn vrije tijd zong hij al bij allerlei
gelegenheden liedjes, waarbij hij zichzelf begeleidde op
piano en accordeon; eerder al trad hij thuis op tussen
de schuifdeuren in revuetjes die zijn vader schreef.
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Tijdens zijn diensttijd volgde Halsema in de avonduren
de cabaretopleiding van Bob Bouber; zijn eerste op-
treden als cabaretier vond in 1960 plaats, toen hij in het
Amsterdamse Pauze Cabaret samenwerkte met onder
anderen Ronnie Potsdammer. Een jaar later sloot hij
zich - als pianist - aan bij het beroemde cabaret Lurelei
en in 1964 presenteerde hij samen met Lurelei’s Ben
Rowold het programma Parlando voor de VPRO-ra-
dio. Tussen de bedrijven door nam hij zang- en dans-
lessen en ontwikkelde zich steeds meer als liedjes-
componist.

In hetzelfde jaar keerde hij Lurelei de rug toe om zich
aan te sluiten bij het ABC Cabaret van Wim Kan. Dat
gezelschap verliet hij in 1967 om een solocarrière te
beginnen. Een groot succes was zijn optreden op het
Boekenbal: ‘Tante Mien, mag ik je titels even zien’. Zijn
ontmoeting met Gerard Cox resulteerde in een samen-
werking die in de loop der jaren veel hoogtepunten
zou kennen, zoals in 1968 het programma ‘Met blijd-
schap geven wij kennis’ met Adèle Bloemendaal en
later Conny Stuart.

Van 1971 tot 1973 speelde Frans Halsema in de musical
‘En nu naar bed’ van Annie M.G. Schmidt en Harry
Bannink. En juist daaruit stamt een van zijn allergrootste
successen, het duet ‘Vluchten kan niet meer’ met Jenny
Arean. Talloze grote televisieshows volgden en Halsema
hervatte de samenwerking met Cox; met overdonde-
rend succes, maar toch besloot hij om ‘voor verdie-
ping en uitdagingen’ te gaan en zijn eigen onemanshows
op de planken te brengen. Ook bracht hij in de jaren
zeventig een aantal platen uit, waarvan de meeste pas
na zijn dood enige vorm van succes kregen. In de
loop van 1983 kreeg hij last van zijn stembanden en
werd keelkanker bij hem geconstateerd. Hierdoor moest
hij een optreden tijdens het Boekenbal van dat jaar
aan zich voorbij laten gaan. Wel bereidde hij nog een
nieuw theaterprogramma voor, maar dat zou nooit in
première gaan. Hij overleed op 44-jarige leeftijd op 24
februari 1984.

De dubbele cd werd onlangs tijdens een besloten bij-
eenkomst in Baarn door Marijn overhandigd aan zijn
moeder Anke Halsema. Naast het bekendere werk is er
dus vooral geput uit het rijke archief van Beeld en
Geluid waar gelukkig veel van het werk van Halsema,
dat hij voor diverse omroepen heeft gemaakt, is be-
waard gebleven. Nummers, waarbij Halsema destijds
werd begeleid door ondermeer het Metropole Orkest
met arrangementen van Dolf van der Linden en Bert
Paige. Daarnaast is uit collecties van privé verzamelaars
geput. Ondermeer uit het VPRO programma O.K. en
W. (Onze Kleine Wereld) uit 1963 is op die manier een
aantal nummers tevoorschijn gekomen. De
vijftigplussers onder ons herinneren zich misschien ook
nog een ander echt luisterprogramma van de VPRO,
‘Parlando’, dat vier jaar lang om de week op de zondag-
avond was te horen. Uit de persoonlijke collectie van
Alexander Pola werd ook geput en zo kwamen er band-
opnamen tevoorschijn van het VARA programma ‘Chan-
sonnetje’ waarin Frans Halsema gastoptredens heeft
gedaan. Ook de nauwe samenwerking met tekst- en
muziekschrijvers als Harry Bannink, Ruud Bos en Michel
van der Plas komt op ‘Frans Halsema Springlevend’
duidelijk naar voren.

Radioprogramma’s met luisterliedjes uit de jaren zestig
waren vooral bedoeld om naar de radio te luisteren
zonder een andere bezigheid tegelijkertijd te doen. Het
diende de luisteraar aan het denken te zetten wat er in
de liedjes was verpakt. Bij het terugluisteren van al dat
mooie werk werd me nog eens duidelijk dat de invloed
van de radio in die tijd veel groter is dan wat veertig
jaar later voornamelijk via dit medium wordt gebracht.
Een groot voorbeeld van dergelijke programma’s was:
‘Cursief’, dat door de KRO werd geprogrammeerd via
de radio en bijna acht seizoenen was te beluisteren,
gevolgd door 2 seizoenen op de televisie. Naast Frans
Halsema waren in dit programma ondermeer Gerard
Cox, Luc Lutz en Frits Lambrechts te horen.

Maar op de dus nu in de winkel liggende dubbel-cd
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‘Frans Halsema Springlevend’ komt ook het latere
materiaal van de cabaretier/zanger Halsema voor. Zo is
ook materiaal bewaard gebleven uit het KRO Lunch-
programma ‘Nu hoor ik het ook’ uit de jaren tachtig van
de vorige eeuw, waarin Halsema nauw samenwerkte
met Paul Haenen. In april 1983 was het moment dat
Frans Halsema zijn laatste publieke optreden deed. Het
gebeurde in het Theater Gooiland in Hilversum. Er zijn
toen opnamen voor uitzending gemaakt, die echter nooit
de radio hebben gehaald. Een aantal van de opname-
banden zijn gelukkig ook bewaard gebleven, zodat van
dit laatste publieke optreden een paar liedjes terugke-
ren op deze dubbel-cd.

Frans Halsema 2CD ‘Springlevend’ is verkrijgbaar op
Universal Music. Catalogus. Nummer: 179 960-6
adviesprijs euro 19,99

HANS KNOT
Fotomateriaal Gentle Look Photography Almere

Foto’s ten tijde van de verbouwing van het oude
gebouw van RTV Noord, begin jaren ‘70

In de periode 1970 tot en met 1974 was het de bedoeling
het Prinsenhof, in de schaduw van de Martinitoren te
Groningen, te verbouwen. Het werd uiteindelijk een
periode van acht jaren dat de werkzaamheden er in en
om het pand, dat destijds sinds 1945 aan de Regionale
Omroep Noord (en Oost) onderdak bood, plaatsvon-
den. Het historisch gebouw is van oorsprong een kloos-
ter der Broeders des Gemenen Leven en in de Gronin-
ger Archieven is er voor het eerst sprake van een erf
met hofstede op de plek, waar het latere Prinsenhof
haar plek zou vinden. Het klooster werd omschreven
als zijnde een onderkomen ‘tot behoef eenre gheestliken
vergader inghe
van priesters en
clercken die een
gemeyn leven
leyden sollen.’ Het
leven in het ge-
bouw wordt door
de gebroeders
voor het eerst be-
leefd in het jaar
1440. In de
daarop volgende
decennia bouw-
den de fraters en
broeders gestaag
door aan een rijk
bezit, waaronder
een kapel en toe-

gangspoort, waar men ook regelmatig aan het uitdelen
van aalmoezen deed. Eén van de taken die door de
broeders werd vervuld was het overschrijven van boe-
ken; het was immers de tijd van voor de uitvinding van
de boekdrukkunst. Tevens waren ze verantwoordelijk
voor het geven van onderwijs middels het houden van
een school, wat in 1530 zou resulteren in meer concur-
rerende scholen, zoals de Latijnse School onder
Praedinius. Een gymnasium met zijn naam is op
steenworpafstand van het huidige Prinsenhof nog
steeds te vinden. De toenmalige verspreiders van ken-
nis naar de leerlingen, via geschreven boeken en over-
dracht van sprekende kennis, konden toen niet be-
vroeden dat er vanaf 1945 in de toenmalige gebouwen
aan het Martinikerkhof te Groningen een andere vorm
van communicatieoverdracht zou gaan plaatsvinden,
namelijk die van ‘de radio’. In de daaraan voorafgaande
eeuwen was er op het complex flink gebouwd en on-
derdak aan tal van organisaties gegeven, waaronder
aan een Frans militairhospitaal, een chemisch laborato-
rium en een Stadhouderlijk Paleis.

In 1934 kwamen de gebouwen in het beheer van het
Centraal Woningbeheer, de toenmalige woningbouw
van de gemeente Groningen. Snel bleek dat een groot

deel van de be-
bouwing er
verloederd en
haveloos uitzag.
Besloten werd
tot uitgebreid
herstel, dat zou
worden uitge-
voerd door een
aantal jeugdige
werklozen. De-
len van het on-
derkomen wer-
den na verbou-
wing verhuurd
en zo had
ondermeer de
k u n s t e n a a r

Prinsenhof  Groningen in de steigers
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in Hilversum en zeer recent kwam, dit fotoalbum te-
voorschijn en werd door Iris Snoek, de dochter van
Paul Snoek, aan mij ter beschikking gesteld voor histo-
rische openbaring voor de volgers van de radio-
geschiedenis. Laat de foto’s en documenten voor zich-
zelf spreken om op die manier een idee te krijgen van
de verbouwing tot een voor toen modern radiostudio-
complex. Zie:
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATA-
BASES/RON/ron01.shtml

HANS KNOT
fotomateriaal : legaat ing. P.M. Snoek

Met bepaalde regelmaat publiceert Rob Olthof van de
Stichting Media Communicatie herinneringen uit zijn
jeugd. Ook Rob wordt een jaartje ouder en slaat lang-
zamerhand aan het denken wat er toch met zijn verza-
melingen die hij bezit, later dient te gebeuren. Hij is
echter niet de enige die met deze gedachte rondloopt.
Laten we maar eens kijken wat er deze keer bij Rob is
opgeborreld.

Onze Duitse radiovriend Martin van der Ven wees mij
enkele weken geleden op een programma van Keith
Skues. Keith was in dit programma erg openhartig. Zo
vertelde hij dat hij vrijgezel is en weinig familie had.
Keith Skues meldde aan de luisteraars: “Ik heb ettelijke
duizenden grammofoonplaten. Wat doe ik ermee als ik
bijvoorbeeld naar een bejaardenhuis moet?”. Een vraag
die wij ons allemaal weleens zullen stellen. Wat doe je
met al je offshore- en andere radio-opnamen? Stellen
we het ter beschikking aan ‘Beeld en Geluid’ ofwel het
voormalige omroepmuseum? Stel dat we leven in het
jaar 2040. Dat is dus over minder dan 31 jaar. Dan ben
ik dus in de negentig. Het is mogelijk dat ik dan nog leef
want mijn moeder is inmiddels 94 jaar. Wat doe ik dan
met alle opnames? Wie is er dan nog geïnteresseerd in
The Rolling Stones? Wie luistert er dan nog naar The
Beatles? Ik weet dat Hans Knot en ik erg hangen aan de
nostalgie. Maar wat doet de familie met je spullen als je
overlijdt of naar een bejaardenhuis moet?

Je kan onmogelijk komen aanzetten met 1000 cd’s, 500
dvd’s, mijn apparatuur, mijn schotel.  Bovendien, ik
ben alleen, zoals waarschijnlijk velen van ons. Bestaat
in 2040 de nieuwsgroep nog of uitsluitend de nieuws-
groep Radio en/of satelliet? Worden er in 2040 nog cd
spelers gemaakt? Daarvoor moet je nu al in een gespe-
cialiseerde HiFi -zaak zijn. Stap je bij BCC binnen, dan
drukken ze je gewoon een dvd-speler in de hand met
de opmerking: ‘Kunt u ook cd’s mee afspelen’. Of lopen
we in 2040 met zo’n I-podje rond met die rottige
(kop-)telefoontjes. Het heeft het geluid anno 1920. He-

Johan Dijkstra zijn atelier in de voormalige ‘kapel’. Op
24 oktober 1940 werd de restauratie afgesloten middels
het aanbieden van de toegangspoort aan de Gemeente
Groningen. De oorlogsjaren voorbij werd een deel
van het complex voor het eerst in gebruik genomen als
radiostudio. De gemeente Groningen stelde in het
Prinsenhof een ruimte ter beschikking voor het ver-
zorgen van de eerste uitzendingen van een regionaal
radiostation in Nederland. De Radiodistributiedienst
zorgde voor de eerste versterkers, platen weren door
leden van de bevolking van Groningen ter beschik-
king gesteld en improvisatie was een woord dat voor-
aan stond. Het resulteerde tot de allereerste uitzending
van de OPMC, Omroep Provinciaal Militair Commissa-
riaat. Binnen een jaar, op 17 januari 1946, werd de
naam veranderd in Regionale Omroep Noord.

Tegen het einde van de jaren zestig van de vorige
eeuw kreeg de Regionale Omroep Noord en Oost,
zoals men al jaren heette (RONO), het gehele Prinsen-
hofcomplex tot haar beschikking. Wel diende men,
wilde men het als studiocomplex gebruiken, het geheel
te verbouwen. Het zou tot eind 1978 duren alvorens
het complex geheel kon worden opgeleverd. Tussen
1971 en 1978 is er heel wat vergaderd betreffende de
realisatie van het geheel. Op 23 juni 1972 werd aan Ir.
Paul Snoek, die namens de NOS verantwoordelijk was
als Plaatsvervangend Hoofd Technische Dienst Radio,
voor de technische begeleiding van de verbouwing
van Prinsenhof, een fotoboek overhandigd met foto’s
die de eerste fase van de verbouwing beschouwde. De
verbouwing werd uitgevoerd in samenwerking met de
Gemeente Groningen en Monumentenzorg. De eerste
vleugel werd in oktober 1970 opgeleverd en door de
RONO betrokken. De voltooiing van de tweede fase
was in juni 1972 een feit en bestond uit ‘het hoofdge-
bouw’, waarin ondermeer de muziekstudio, de
ontvangsthal en de foyer waren gevestigd.

Paul Snoek kwam op 28 november 1999 te overlijden

deel 7
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Aart Veldman, specialist als het gaat om de geschiede-
nis van de ouderwetse landpiraten die via de midden-
golf actief waren: www.aartveldman.net

Iemand tipte me dat op de site van Wim van Egmond
foto’s waren te vinden van de speciale ceremonie die
eind jaren tachtig werd gehouden aan boord van de
MV Mi Amigo. De scheepskanarie Wilson was aan het
einde van zijn leven gekomen: http://
wimvanegmond.web-log.nl/wimvanegmond

Het was Tom Blomberg die me in maart al adviseerde
de volgende clip op you tube te gaan bezoeken. We-
gens onze speciale edities kon dit bericht niet eerder
worden geplaatst.www.youtube.com/
watch?v=BG0rNuFGkBQ&NR=1

Hit the road Jack is een boek over de geschiedenis van
Radio Nord dat spoedig in Zweden zal verschijnen:
www.premiumpublishing.com/en/grp/what-s-
next.php

Kijk ook eens op de volgende site die gericht is op de
Nederlandse piraten aan land:
www.radionrg.nl

Ondanks dat Radio Nova een Iers station was dat bui-
ten de wet om werd gerund had men niet alleen een
groot aantal luisteraars onder de Ieren maar was men
ook geliefd in Engeland. Sinds kort is er een site waarop
herinneringen aan het station, dat destijds onder lei-
ding van Chris Cary werd gerund:
 www.RadioNova.ie

Er is trouwens op het internet ook een site met een
documentaire over Radio Nova terug te vinden:
www.southgatearc.org/news/march2009/
radio_nova.htm

Eerder dit jaar heeft de leiding van Radio 227 besloten
een nieuwe studio in gebruik te nemen. Ook een kijkje
nemen? http://radio227.nl/index2.html

Arie den Dulk stuurde de volgende link die ons leidt
naar het verleden van Caroline North:
http://frankgallagher.wordpress.com/2008/
06/08/remembering-radio-caroline-north

En de volgende site brengt uitgebreid de historie van
de Scandinavische zeezenders:
wwwc.svd.se/statiskt/multimedia/ljudbildspel/
piratradio/index.html

Toen het zendschip van Radio Paradijs in 1981 werd
binnengesleept was er ook een aantal , dat een foto-
toestel in aanslag had. Zie de foto’s op:
http://hrms-jaguar-f822.com/Dutch/jaarboek-
1981-pages/actie-magda-maria.htm

HANS KNOT EN MARTIN VAN DER VEN

lemaal geen  hifi. Ja, ik hang aan nostalgie. Toen ik ging
verhuizen en mijn werkster voor de eerste keer binnen
stapte in mijn nieuwe flat, zei ze tegen me: “Rob, waarom
heb je die rottige groene stoelen meegenomen. Dat ziet
er toch niet uit”. “Cathalina”, zei ik: “die rottige stoelen
komen nog van Diligentia, mijn eerste werkgever. Daarop
heb ik nog gezeten in 1968”. Ze schudde bedenkelijk het
hoofd.

Stel, ik ben 80 jaar en begin langzamerhand wat demen-
teren. Ik kan mijn huis niet vinden. Politieman op straat
neemt oom Ollie even mee, kijkt in mijn zakken en vindt
een telefoonnummer van Peter Harmsen, mijn vriend en
webmaster en tevens executeur testamentair. “Meneer
Harmsen: wij hebben hier een warrige man aangetrof-
fen in het stadcentrum van Amstelveen. Hij roept zacht-
jes: ‘Laser 558, London 266, RNI 220, Caroline 259’. Is
dat een code of zo? “.

Ik kan me nog heel goed herinneren dat in 1975, dus nu
meer dan 34 jaar geleden, het voormalige zendschip
van Radio Veronica, de Norderney, achter het Centraal
Station in Amsterdam lag in verband met Sail Amster-
dam. Er stonden wat grietjes op het dek van het schip
en vroegen aan mij: “Zond Veronica vroeger uit vanaf
zee?” Hoe oud waren die meisjes? Een jaar of 16,17. Ze
hadden zich nooit gerealiseerd dat vanaf een schip radio
kon worden gemaakt!

Mocht het zover komen in de toekomst dat mijn flat
wordt ontruimd, dan vrees ik dat meer dan de helft in de
vuilcontainer verdwijnt. Ik hoor het Peter Harmsen al
zeggen tegen zijn vrouw: “Monique: ik heb enige hon-
derden cd’s van Ollie bij me. Hebben we daar plaats
voor?” Monique zal zeggen: “Ja hoor, in de container”.
Zucht. Maar even zonder gekheid, als opa postzegels
verzamelt, behouden die hun waarde, terwijl het aantal
verzamelaars slinkt. Eigenlijk ook vreemd. Ik vraag me
weleens af of het aantal mensen dat verzamelt ook af-
neemt. Verzamelt de jeugd nog wel wat?

ROB OLTHOF

Paul Easton kwam een dag na de raid op de Ross Revenge
aan boord om een artikel te schrijven en openbaarde
recentelijk de foto’s die hij die dag maakte:
www.flickr.com/photos/pauleaston/sets/
72157616303013172

Dennis King, in de zeventiger jaren actief bij Radio
Caroline en groot in Berlijn en omstreken, heeft nu ook
zijn eigen internetstation: www.kingfm.net

Neem ook eens een kijkje op de vernieuwde site van



Nieuw bij smc: Dik
voor mekaar CD +
boek euro 19,95. U
kent nog de Dik Voor-
mekaar shows bij Radio
Noordzee met Andre
van Duin en Ferry de
Groot.  Een schitte-
rende cd + boek.

Uitverkoop: Sun re-
cords 50-jarig be-
staan  met vroege op-
names van o.a. Elvis en Jerry Lee Lewis.
euro 7,--

CD: Dubbel CD Never
ending story met alle
tunes en jingles van
Veronica. euro 16,--
Hoe lang nog leverbaar?

DVD’s: Nick Barnes
live at the Congress
Theatre. euro 7,--

Leroy Anderson orkest met oa. Blue Tango. euro
7,-- (nog 1 exemplaar)

Boek: Het stinkdier
van Ab Pruijs over de
woelige zestiger jaren.
Nog veel heftiger dan Jan
Cremer. Ook Radio
Veronica komt in het boek
voor euro 12,50. De laat-
ste exemplaren, dus
haast u.

Nieuw: Woodstock (40)
dubbel cd euro 20,---

CD’s: The Troggs:  Great
hits euro 5,--

Byrds: Sweatheart of
the Rodeo euro 5,--

NDR Philharmonic Orchestra plays Rolling
Stones euro 5,--

Nick Barnes - Throwin
Stones euro 5,--

Jim Reeves -
Remember you’re
mine is een cd die alleen
in Australie is uitgekomen.
Collectors item euro 5,--

The Pirates dubbel cd Out of their skulls
euro 5,--

Diverse James Bond films op VHS: origineel in
doos. Per film euro 10,50

DVD: THE BOAT
THAT ROCKED, de
film over het roem-
ruchte verleden van
radio Caroline euro
19,-- ( komt in septem-
ber uit)

DVD: Zeer spannende
film: The Bank Job
over een spectaculaire
bankoverval. euro 7,-
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