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Beste lezers,
Vanaf afgelopen zomer wordt in Museum Rockart in
Hoek van Holland de nagebouwde Veronicastudio
van de Zeedijk tentoongesteld. Dimitra was één van
de personen die er ooit haar Griekse programma’s
opnam. Zowel aan Dimitra als aan de tentoonstelling wordt aandacht besteed in deze Freewave. En
zo komen heden en verleden weer bij elkaar.
Blijkbaar willen we nog steeds veel over de zeezenderperiode lezen. Niet alleen op internet of in
het enkele blad dat er nog aandacht aan besteedt,
maar ook in boekvorm. Op de Radiodag wordt er
een record aan recentelijk verschenen boeken gepresenteerd, waaronder het boek Shiprocked van
Steve Conway, dat in deze Freewave besproken
wordt.
En dan zijn er nog veel mensen die al jaren rondlopen met plannen om hun memoires op schrift te
stellen, waaronder Willem van Kooten. Afwachten
maar wat er van gaat komen. Als volgend jaar de
helft van alle plannen uitkomt, dan zullen er wederom stapels boeken te vinden zijn op de Radiodag 2010.
En mocht het wat tegenvallen met de schrijfplannen,
dan is er gelukkig altijd nog Freewave!
Veel leesplezier,
Jan van Heeren

Heden en verleden
Perikelen
Dimitra van Veronica nader belicht
Zoogdier
Alle zegen komt van boven
Boekrecensie: Shiprocked
Internet Surftips
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Elke auteur en adverteerder is verantwoordelijk voor zijn/
haar eigen publicatie. Zonder toestemming van de redactie
is gehele of gedeeltelijke overname, in welke vorm dan
ook, uit deze Freewave niet toegestaan.

Foto: De inrichting van de voormalige Veronicastudio
aan de Zeedijk - Museum RockArt
© Alex van den Hoek - http://alexcity.xs4all.nl/
zeezenders_pirate%20radio.htm

Opening tentoonstelling
ZO 5 JULI: Vandaag opende Minister Plasterk van OCW
de expositie ‘50 jaar Radio Veronica’ in Museum RockArt
te Hoek van Holland. De opening werd bijgewoond
door vele voormalige radio Veronica medewerkers,
waaronder Jan van Veen, Ad Bouman, Juul Geleick,
Anuschka, Arthur Endlich, Cees Man in’t Veld en de
man van het laatste uur: Hans van Velzen. De minister
kreeg het aanwezige publiek op zijn hand door spontaan diverse Veronica jingles en namen van diskjockeys
voor te dragen. Tevens gaf de minister aan als Radio
Veronica fan op 18 april 1973 met zijn transistorradiootje
aan zijn oor mee gedemonstreerd te hebben tegen het
verdwijnen van de immens populaire zeezender. Volgens zijn zeggen was dat zijn eerste politieke daad. De
openingshandeling bestond ondermeer uit het onthullen van een replica van de eerste originele opnamestudio uit de jaren zestig aan de Zeedijk te Hilversum.
Tevens werd deze middag de intentieverklaring tussen
Museum RockArt en Stichting Norderney getekend
waarmee een verdere samenwerking tussen deze partijen wordt gewaarborgd. Slotstuk van de middag was
de onthulling van de maquette van de nieuwbouw van
de POP experience in Scheveningen. Het Museum
RockArt is gevestigd in Hoek van Holland aan de
Zekkenstraat 42 op het industrieterrein De Haak.
Mooie aanvullingen via Voice of Peace
DO 9 JULI: Vanuit Jeruzalem ontving ik vandaag een
Minister Plasterk haalt herinneringen op in Museum Rockart
© Alex van den Hoek http://alexcity.xs4all.nl/zeezenders_pirate%20radio.htm

cd met gesproken brieven van deejays van de Voice of
Peace, aangevuld met airchecks en productiewerk. Dit
werd me toegestuurd door een vrouwelijke intense
luisteraar, die het station nog steeds dicht bij haar hart
heeft. Door het beluisteren van de cd kwam er een
behoorlijk
aantal
aanvullingen
op
de
zeezenderdiscografielijst tevoorschijn. Allereerst gebruikte Doug Wood op de VOP in zijn breakfastshow
het nummer ‘Reveille Rock’ van Johnny and the
Hurricanes
als tune.
Regelmatig
kwam ook
de haan uit
het nummer ‘Good Morning’ met ook deze beide woorden voorbij, uiteraard het nummer van The Beatles. De
jingle ‘1540 nobody does it better’ werd gekoppeld aan
enkele woorden uit ‘The Love ship’ van de formatie
Fox. Queens ‘We will rock you’ werd gebruikt voor
een promospot voor het programma van Crispian St.
John, terwijl de instrumentale versie van het nummer
‘The Horse’ van Cliff Noble door hem als filler werd
gebruikt op de Voice of Peace. Bij Harry Chapin en ‘W
O L D ‘ kan worden toegevoegd dat de frase ‘I’m the
morning deejay’ werd gekoppeld aan een naamjingle
van Crispian St. John op de VOP. Later in de jaren
negentig werd het nummer ‘We will rock you’ van
Queen als tune gebruikt voor het programma Rock File
op de VOP. Als tune voor het programma ‘Night Beat’
werd in dezelfde jaren negentig het nummer ‘Sing along
Junk’ van Paul MacCartney gebruikt als tune.
Artiesten en de zeezenders
VR 10 JULI: We nemen maar weer een aantal artiesten
onder de loep die via de zeezenders te horen zijn geweest als gast in een van de programma’s. Willeke en
Willy Alberti werden veel gedraaid op Radio Veronica
in de jaren zestig en vader was betrokken bij de 1 april
grap van 1964 toen een groot aantal artiesten zogenaamd het
Veronicaschip, toen nog de
Borkum Riff, kaapten. In de jaren
zeventig waren vader en dochter
Alberti zelf ook actief in radio via
de presentatie van een eigen show
op de zondagmorgen via Radio
Noordzee.
Swinging Radio England
De volgende foto van een artieste
werd met door Rick Randell uit de
VS opgestuurd. Het is een foto genomen in 1966 toen Nancy Sinatra
een bezoek bracht aan de deejays
van SRE. Je ziet haar met Larry
Dean (links) en Ron O’Quinn
(rechts). Beide heren waren zowel
nieuwslezer als deejay aan boord
van de Olga Patricia, de latere
Laissez Faire -het zendschip dat in
totaal vijf radiostations huisde,
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Jonathan King die maand een bezoekje bracht
aan Radio London:
www.geocities.com/offshoreradio1960s/
london4.html
Dan in de maand augustus 1967: Beach Boy Bruce
Johnston bracht een bezoek aan de MV Galaxy.
www.geocities.com/offshoreradio1960s/
london5.html

Nancy Sinatra temidden van Larry Dean (l) en Ron O’Quinn, 1966

waaronder Swinging Radio England.
Uit Oostenrijk
ZA 11 JULI: Ik kreeg een
e-mail van de man die ik als
allereerste destijds na de oprichting van het Freewave
Media Magazine interviewde
in de maand juli 1978. Ik zag
hem niet eerder weer dan
in de zomer van 2007 en het
was of we elkaar gisteren
nog hadden gesproken.
Een zeezender presentator
van het eerste uur, Paul
Hollingdale (foto). Hij meldt
me dat hij momenteel werkzaam is in Wenen als voice
over bij filmproducties en
tevens spots inspreekt, zowel in het Engels als in het Duits.
Paul was al eerder actief in Oostenrijk en wel als een van de
presentatoren, in 1979, van Blue Danube Radio in Wenen.
Meer artiesten
ZA 11 JULI: Na Willy en Willeke Alberti (rechterfoto) nog een
lijstje met namen van artiesten die de zeezenders bezochten,
aangeleverd door Martin van der Ven. In april 1967 was PP
Arnold (foto links) op bezoek op de Galaxy, terwijl ook

Twee jaren eerder
De volgende artieste was al twee jaar eerder aan
boord van het zendschip van Radio Londen. Ik
heb het over Marianne Faithfull:
www.allposters.co.uk/-sp/Marianne-Faithfullwith-Members-of-Radio-London-on-the-PirateChip-Caroline-in-1965-Posters_i4075781_.htm
Tenslotte stuurde Martin nog de volgende link
naar een bezoek in 1965 gebracht door Gene
Pitney:
www.radiolondon.co.uk/rl/scrap60/fabforty/
65fabs/jun65/fab060665/fab060665.html
Trip naar Amerika
MA 13 JULI: Vanuit Australië ontving ik een mail
van Jack Curtiss, de voormalige programmadirecteur van Swinging Radio England. Hij is net
terug van een reis naar Amerika waar hij ondermeer voor het eerst sind 42 jaar een ontmoeting
had met bemanningslid Harry Putman, die incidenteel ook programma’s presenteerde als
Johnny Dark. De ontmoeting vond plaats in de
directe omgeving waar de Earl Conrad jr. heden
ten dage haar havenplaats heeft. Het is de huidige
naam van het voormalige zendschip Olga Patricia.
Het schip zelf was in de vaart maar toch hebben
beiden een leuke reünie gehad volop met herinneringen. Een foto toont beiden voor het eerst
bij elkaar in meer dan vier decennia.
(Zie foto’s pagina 5)

RADIO 227
WO 15 JULI: Look Boden meldt dat op zijn station Radio 227, dat op vele kabelnetten in ons
land en via internet is te ontvangen, vanaf 30
augustus iedere zondag tussen 12 en 14 uur het
station welkom heet aan een nieuwe programmamaker met de naam Andries Korthuis. Het programma heet ‘Van 12 tot 227’. Ook zal Dick
Zuydwijck vanaf die datum weer te beluisteren
zijn op de zaterdagen. www.radio227.nl
Ballonnen
VR 17 JULI: Ik zat vandaag een beetje na te
denken wat voor problemen de technici aan boord
van de MV Communicator laat december 1983 en
begin 1984 moeten hebben gehad, toen men probeerde het station in de ether te krijgen met behulp van een antennesysteem dat werd gedragen door een ballon. Gelijk aan de Amerikaanse
marine toen deze radio-uitzendingen verrichtte in
het Middellandse zeegebied in de jaren vijftig.
Vreemd genoeg kwam er vandaag een mail bin-
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Vissersschip Earl J. Conrad Jr., de voormalige Laissez Faire, het zendschip van o.a. Swinging Radio England, 2007
© Marc Piché (ship photographer)

nen van Theo van Halsema die me herinnerde via een afbeelding aan een speciale ballonmanifestatie van Radio Mi
Amigo (zie deze pagina) . Het kan dus
vreemd samenlopen.

Jack Curtiss (l) en Harry Putman

Manx Radio
ZO 19 JULI: Van Brian Keith, een
trouwe bezoeker aan de Radiodag en
tevens een Engelsman die werkzaam is
in Nederland, een berichtje dat hij op
vakantie is geweest in Engeland om zijn
moeder te bezoeken. Tijdens deze vakantie heeft hij, als gebruikelijk, ook naar
de uitzendingen van Manx Radio geluisterd. Op zaterdag 27 juni werd er de
gehele dag aandacht besteed aan het
feit dat het station 45 jaar geleden werd
geopend. Dit alles met veel oude fragmenten. De luisteraars op het eiland zijn
erg blij dat er veel materiaal bewaard is
gebleven, iets waarin men bij Radio
Luxembourg nooit sterk in is geweest.
Zo was er in het programma ‘Carnaby
Street’ oud Carolinedeejay Alan Turner
te gast die vertelde dat er plannen zijn
om in 2014 op het eiland Man uitgebreid
aandacht te besteden aan het gegeven
dat Caroline North daar 50 jaar geleden
in de lucht kwam. Trouwens voormalig
Caroline deejay Rob Charles is nog steeds
te beluisteren met zijn ontbijtshow op
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Magic 999 in Preston.
Nog een shirt
WO 23 JULI: Een tijdje geleden zagen we een afbeelding van een T-shirt die iemand stuurde en wel een van
Radio Caroline uit de begin jaren negentig. Het bleek
een maand later dat Jos Leijgraaff ons meldde dat het
shirt destijds door hem was gemaakt en te koop was
aangeboden en laten we nu weer maanden later in ons
eigen archief een foto tegenkomen van Jos die tijdens
een radiodag deze shirts te koop had.

Norderney
ZA 1 AUG: De start van een maand lang nostalgische
Veronica programma’s via de streams van de Stichting
Norderney op internet. Ikzelf zal met veel plezier luisteren. Het gaat om oude programma’s uit de zeezendertijd en uit eerdere herinneringsprogramma’s. Alvast bij
voorbaat een compliment aan Ad Bouman en Juul Geleick
voor andermaal een zeer goed initiatief.
Vele dagen later
WO 12 AUG: Op Radio 5 worden vele mooie oude
nummers gedraaid die je vaak elders nooit meer hoort
en deze ochtend was het nummer ‘Yellow Rose of Texas’
te beluisteren dat Rob Olthof meteen deed denken aan
de testuitzendingen, in 1966, van Swinging Radio England. Hij meldde dit dat ook meteen aan Radio 5 via hun
website. Vrijwel direct kwam er een reactie terug van de
presentator Henk Mouer die schreef: ‘Beste Rob, Wat
een mooi voorbeeld van hoe muziek herinneringen ophaalt. Over nostalgie gesproken. Dank voor je reactie,
mede namens Léonie, Henk.’

Bij de KRO
DO 30 JULI: Leo de Later gaat in het nieuwe tvseizoen één dag in de week het televisieprogramma
‘Goedemorgen Nederland’ presenteren. Hij wisselt af
met Sven Kockelmann, de andere presentator van het
programma. De Later werkte eerder bij RTL Nieuws en
SBS. Hij is momenteel werkzaam bij het praatstation
‘Het Gesprek’. Hij begon zijn loopbaan in juli 1973 als
nieuwslezer bij Radio Caroline om vervolgens nog enige
tijd voor Radio Veronica vanaf zee het nieuws te lezen.

Leo de Later (midden, achter) tijdens het laatste uur van Radio
Veronica op 31 augustus 1974
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Van Zeeland naar Groningen
Het REM-eiland verlaat de haven van Kats. Het wordt
over water naar de Eemshaven in Groningen getransporteerd. Het REM-eiland werd in de jaren zestig gebruikt om commerciële televisie te maken vanaf de
Noordzee. Daarna heeft Rijkswaterstaat het eiland nog
tot 2005 gebruikt voor onderzoek. Het REM-eiland lag
de afgelopen jaren aan de sloopkade bij Hoondert in
Vlissingen-Oost. Die onderneming heeft het nu verkocht
aan woningbouwvereniging de Key in Amsterdam. In
Delfzijl zal het eiland worden gereserveerd bij de firma
Heuvelman Iebis. Na aankomst zal het platform eerst
worden opengesteld voor het publiek tijdens de manifestatie DelfSail.
Weer niet gelukt
DO 13 AUG: De gemeente Hoorn zit ook niet te wachten op de Norderney, het voormalige zendschip van
Radio Veronica. Het verzoek van V-Productions uit Rotterdam om een vaste ligplaats in de haven van Hoorn is
door burgemeester en wethouders afgewezen, meldt
het Noord Hollands Dagblad. De zoektocht naar een
plek voor het schip, dat van 1964 tot 1974 de thuisbasis
was van de toenmalige zeezender Veronica, blijft voortduren. Eerder probeerde men tevergeefs het schip
ondermeer in Scheveningen, Edam-Volendam en Wa-

terland te stationeren. Het in de jaren tachtig tot discotheek omgebouwde schip heeft vele jaren als zodanig
dienst gedaan in plaatsen als Maastricht, Zutphen, Luik
en Middelburg.

illegale gronden een zendmachtiging heeft gekregen”,
aldus Van Westerloo. Drie dagen later droeg staatssecretaris Nuis de bevoegdheid om een zendmachtiging
af te geven over aan het Commissariaat voor de Media.

Dank aan Wim van de Water, Martin van der Ven,
Rob Olthof, Brian Keith en Theo van Halsema.
Samenstelling: HANS KNOT

MA 13 JULI: Het gehele bestuur van de Stichting
Verzorging Islamitische Zendtijd (SVIZ) moet aftreden.
De SVIZ beheert het geld en de zendtijd van de moslimomroepen NMO en NIO. De twee publieke omroepen
hebben ruzie en bemiddeling is niet meer mogelijk, zo
meldt dagblad Trouw. Daarmee lijkt een einde te komen aan het voortbestaan van beide omroepen. Een
aftreden van het bestuur lijkt de enige mogelijkheid om
een einde te maken aan de ruzie tussen NMO en NIO.
Een nieuw bestuur zou dan onpartijdig een nieuwe
aanvraag voor publieke zendtijd voor moslims doen.
De zakelijk directeur Maurice Koopman van de SVIZ
pleit er daarom voor dat het Commissariaat voor de
Media bewindvoerders aanstelt om toezicht te houden.
Onafhankelijk SVIZ-voorzitter Mohamed Sini vindt het
ook ‘uitstekend’ als de minister besluit om de stekker uit
de moslimzendtijd te trekken. Wel zegt hij het verlies
van de omroepen ‘ernstig te betreuren’.

ZA 4 JULI: Vandaag was het de allerlaatste keer dat
Casey Kasem zijn American Top 20 via de Amerikaanse
radio presenteerde. Precies 39 jaar nadat hij de eerste
show presenteerde in 1970 kwam er een eind aan de
lange serie shows. Kasem: ‘Het presenteren van de diverse versies van mijn programma heeft me de afgelopen decennia ontzettend druk bezig gehouden en ik
heb er iedere minuut van genoten. De beslissing om
met het programma te stoppen geeft me de gelegenheid mijn tijd op een andere manier in te gaan vullen.’
Casey Kasem is 77 jaar en was eerst presentator van de
originele American Top 40 en wel tussen 1970 en 1988.
In 1998 keerde hij terug op de radio met het programma totdat Ryan Seacrest het in 2004 van hem overnam. Casey Kasem ging vervolgens een HOT Adult
Contemporary Top 20 presenteren. Daarnaast deed hij
ook nog eens de presentatie van de wekelijkse AC
American Top 10 evenals een serie programma’s van 5
minuten onder de titel ‘America’s Top Hits.’ De programma’s gingen er
allemaal
in
syndicate versie
uit en waren op
vele stations in Amerika te beluisteren. In Nederland
was Kasem te beluisteren via de AFN Shape stations.
ZA 11 JULI: Vandaag wordt bekend dat de leiding
van SBS in 1995 zijn eerste zendmachtiging illegaal zou
hebben verkregen. Voor het verkrijgen van een commerciële zendmachtiging waren destijds 1,7 miljoen aansluitingen op de kabel vereist. Of men dit aantal had is
destijds nooit gecontroleerd, zegt Fons van Westerloo
in een interview in de Volkskrant. Hij was destijds algemeen directeur van SBS. Op het moment dat SBS een
zendmachtiging aanvroeg, waren er nog 134 kabelbedrijven in Nederland. Van Westerloo ging bij iedereen persoonlijk langs om de contracten los te praten.
“Een bevriende ambtenaar belde me: Fons, je moet
oppassen, staatssecretaris Nuis gaat het uitgeven van
zendmachtigingen overdragen aan het Commissariaat
voor de Media, en dat telt écht. Daarop heb ik alle
contracten, ook de niet getekende, naar Den Haag
gestuurd.” Vrijdag 7 juli 1995 belde zijn contact op het
ministerie weer naar hem toe. De zendmachtiging was
afgegeven. “De minister gaat de contracten natuurlijk
niet natellen. Zo kunnen we rustig stellen dat SBS op

WO 15 JULI: De Nederlandse Publieke Omroep
(NPO) stopt met de financiering van de Concertzender.
Dat heeft Ruurd Bierman,
voorzitter van Stichting
Concertzender Nederland, aan de medewerkers en vrijwilligers van het radiostation verteld. Daarmee zal er
een einde komen aan de uitzendingen van het radiostation. De Concertzender zal haar 6.000 donateurs en 125
vrijwilligers snel hierover berichten. Het bestuur van de
stichting vindt de beslissing van de NPO volstrekt onbegrijpelijk. De Concertzender is volgens hen een unieke
en noodzakelijke aanvulling op het publieke bestel. Daarnaast wijst het bestuur op de relatief lage kosten voor
het station: “Omdat met een liquidatie niet meer vrijvalt
dan hooguit drie jaarsalarissen van bestuurders van de
NPO (een half miljoen) op een totale mediabegroting
van ruim 850 miljoen euro. Zoals Lucebert al zei, alles
van waarde is weerloos.” De stichting hoopt wel door te
kunnen gaan en onderzoekt de mogelijkheden hiervoor buiten de publieke omroep. Op de Concertzender
zijn serieuze muziek met een focus op nieuwe muziek,
jazz, (andere) klassieke muziek, oude muziek, wereldmuziek, culturele raakvlakken en opera te beluisteren.
WO 15 JULI: Aart Zeeman (foto) presenteerde vanavond voor de laatste keer Netwerk. Hij
werkte twintig jaar
bij de redactie van
het
televisieprogramma en haar voorloper ‘Hier en Nu’. De 52jarige presentator wordt
opgevolgd door Ghislaine
Plag, die Netwerk sinds eind
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vorig jaar al eenmaal per week presenteerde. Zeeman
besluit later deze maand of hij als verslaggever voor het
programma blijft werken. “Aart heeft in 1996 aan de
wieg gestaan van deze actualiteitenrubriek en heeft al
die jaren veel voor ons programma betekend”, aldus
Netwerk hoofdredacteur Peter van der Maat. In 2009
won Aart Zeeman ‘De Tegel 2008’. Hij kreeg deze prijs,
samen met redacteur Michiel Hendrikx, voor een reportage over vrouwen die door middel van embryoselectie willen voorkomen dat zij een erfelijke vorm van
kanker doorgeven aan hun dochter. “Dat we nu met
hem stoppen zegt niets over zijn kwaliteiten en prestaties, maar vloeit voort uit de vernieuwingsoperatie die
de leiding van de NCRV op dit moment doorvoert.”
MA 20 JULI: Het Algemeen Bestuur van de Media
Academie in Hilversum heeft vandaag het faillissement
aangevraagd. Op 8 juli jl. was al surseance van betaling
verleend. De Academie kampt met een bij de verwachtingen achterblijvende omzet en te hoge vaste kosten.
Daardoor is een verlieslatende situatie ontstaan met een
negatief vermogen waardoor het bedrijf niet langer
aan haar verplichtingen kan voldoen. Inmiddels zijn de
26 medewerkers door het bestuur ingelicht. De afgelopen weken is door de bewindvoerder in overleg met
de interim-directeur en het bestuur onderzocht of een
succesvolle voortzetting van de activiteiten van de Media
Academie mogelijk was. Dat heeft niet geleid tot oplossing of verbetering van de slechte liquiditeitspositie.
Daardoor is een faillissement onvermijdelijk gebleken.
De Media Academie ontstond in de huidige vorm in
1991 en is een initiatief vanuit de mediabranche. In het
bestuur zijn onder andere de Nederlandse Publieke
Omroep, de facilitaire bedrijven, de commerciële omroepen en de televisieproducenten vertegenwoordigd.
De laatste jaren bleef de vraag naar cursussen vanuit
deze sectoren achter en draaide de Media Academie
verlies. Pogingen om door partnerships met onder andere hogescholen het vermogen en de omzet te versterken zijn niet succesvol gebleken. Het omzet perspectief voor 2009 is
inmiddels mede door
de huidige crisis ongunstig. De komende weken wordt onderzocht of (delen van) de Media Academie nog kunnen doorstarten.
DI 21 JULI: De TROS stopt ‘met pijn in het hart’ met
het televisieprogramma ‘Dit was het nieuws’. Na dertien
jaar en 184 afleveringen valt het doek voor het programma van Harm Edens en teamcaptains Jan Jaap van
der Wal en Raoul Heertje. De laatste aflevering is 19
december te zien, aldus een persbericht van de TROS.
“We worden beperkt in onze zendtijd”, verklaart TROS
directeur Peter Kuipers. “Hierdoor worden we gedwongen keuzes te maken. Het liefst gaan we door met al
onze programma’s, maar dat kan helaas niet. Natuurlijk
vinden we het jammer met een programma te moeten
stoppen dat goed scoort, maar alles dat wij uitzenden
heeft goede kijkcijfers. Een dergelijke beslissing valt
ons dus altijd zwaar.” De eerste uitzending van ‘Dit was
het nieuws’ vond op 17 mei 1996 plaats . Het is een
afgeleide van het Britse programma ‘Have I Got News
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Oud decor ‘Dit was het nieuws’

For You’, dat door de BBC wordt uitgezonden. ‘Dit was
het nieuws’ trok gemiddeld 1,3 miljoen kijkers.
WO 22 JULI: 100%NL gaat radiopiraten die de uitzendingen van het landelijke commerciële radiostation storen, hard aanpakken. Het radiostation wil via de civiele
rechter proberen schadevergoeding van de zendpiraten
te krijgen. Directeur Herbert Visser stelde tegen de webmaster van Radio.nl dat het regelmatig voorkomt dat
de uitzendingen van 100%NL worden gehinderd door
illegale uitzendingen, vooral tijdens de kerst en de bouwvakvakantie. “Tussen de radiopiraten in het noorden
en oosten van het land is er een soort wapenwedloop
aan de gang. We hebben het hier specifiek over radiopiraten die het allemaal niks kan schelen en gewoon
lukraak een zware zender met een groot bereik aanzetten op of pal naast een frequentie die wij in gebruik
hebben of daarop storingen veroorzaken. Piraten waarvan 100%NL geen last heeft krijgen ook geen last van
100%NL.” Herbert Visser denkt aan claims van tienduizenden euro’s. “Een illegale zender die ons in een deel
van het ontvangstgebied van een frequentie wegdrukt
veroorzaakt niet alleen schade tijdens de illegale uitzending, maar ook lang erna. Het door ons opgebouwde
luisterpubliek in het stoorgebied dat ons een tijdje niet
meer kan ontvangen verhuist naar een ander radiostation en het duurt dan lange tijd voordat we deze luisteraars weer terugkrijgen.” Vreemd genoeg heeft Herbert
Visser zijn roots binnen de piratenwereld in Gelderland
en was hij ook enige tijd actief op zee.
VR 24 JULI: Vanaf september komt er op de Antillen
en Aruba nieuws op televisie
en via internet speciaal gericht op de tieners. Het
nieuwsprogramma wordt het
zevende van het Kids News
Network (KNN), een netwerk
van internationale jeugdjournaals dat in 2004 is opgericht door mediastichting
Free Voice. Het concept van KNN is gebaseerd op het
Nederlandse NOS Jeugdjournaal. Een woordvoerder
van Free Voice maakte bekend dat het programma nog
geen naam heeft, de kinderen op de Antillen en Aruba

wordt gevraagd zelf een naam te verzinnen. In
Willemstad op Curaçao krijgen zeven journalisten een
training om aan het jeugdnieuws te gaan werken. In
Suriname, Peru, Zuid-Afrika, Zambia, Myanmar en Indonesië worden al soortgelijke jeugdprogramma’s uitgezonden.

dit probleem. Ik was niet uit op zijn uren. De eindredactie beslist uiteindelijk wie er wanneer presenteert. Ik
heb wel eens geroepen dat ik elke dag zou willen presenteren maar dat was een kwinkslag.”
DO 30 JULI: Bart Römer
wordt de nieuwe netmanager van Nederland 2.
In deze functie zal hij vanuit de NPO dagelijks leiding
geven aan het actuele en
verdiepende televisienet
van de publieke omroep.
De huidige hoofdredacteur
en algemeen directeur van
Multiculturele Televisie Nederland (MTNL) zal als netmanager Nederland 2 tevens de kunst- en cultuurprogrammering bij de publieke televisie coördineren.
Römer treedt in dienst per 1 november 2009 en volgt
Lennart van der Meulen op, die in dienst trad als algemeen directeur van de VPRO.
(foto)

ZA 25 JULI: De ontvangst van publieke landelijke
radiostations in Noord-Holland wordt eindelijk verbeterd. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Frank
Heemskerk aan de Tweede Kamer. PvdA-statenlid Ed
Wagemaker, die zich al jaren inzet voor de verbetering
van de radio-ontvangst, is blij dat er eindelijk iets gaat
gebeuren. Met name Radio 1 en 2 zijn in grote delen
van Noord-Holland niet goed te ontvangen. Volgens
Wagemaker is de slechte ontvangst erg vervelend, bijvoorbeeld voor ouderen die grote behoefte hebben
aan de informatie van Radio 1 en 2. ‘Goede ontvangst
van deze stations is bovendien extra belangrijk omdat
ze bij calamiteiten fungeren als rampenzenders‘, meldt
Wagemaker. Om de problemen op te lossen zal er waarschijnlijk een aanpassing worden gedaan aan de bestaande zenders. Radio 4 krijgt mogelijk een andere
frequentie in de kop van Noord-Holland.
MA 27 JULI: Met ingang
van 1 augustus is Jean
Kiekebosch (foto) benoemd
tot directeur van Radio 10
Gold. Hij wordt in deze functie eindverantwoordelijk
voor alle activiteiten van het
radiostation. Kiekebosch
(37) is sinds 1 maart van dit
jaar werkzaam bij Radio 10
Gold als station manager en
was in die functie al verantwoordelijk voor de programmatische activiteiten en speelde een grote rol bij
de commerciële activiteiten van de organisatie. Eerder
was hij onder andere medeoprichter en directeur van
City FM.
MA 27 JULI: Sander Simons is vanwege de agressieve
houding van zijn collega Prem Radhakishun met het
radioprogramma Peptalk bij BNR gestopt. Simons noemt
Prem in HP/De Tijd een ‘dominante man, waar van je
nooit weet of hij nu een grapje maakt of agressief is’.
Prem presenteert het programma sinds begin april met
vijf andere presentatoren, waaronder Sander Simons,
Joost Eerdmans en Margriet van der Linden. Simons
vervolgde in HP/De Tijd met: “Prem gaf openlijk te
kennen dat hij vond dat het zijn programma was. Hij
eiste een aantal keren mijn dagen op, zonder overleg”. Sander hoopt wel bij BNR aan de
slag te kunnen blijven. Prem is
erg verbaasd door de uitspraken van zijn (ex) collega. “Hij
heeft me nooit iets verteld en
heeft me nooit gesproken over

VR 31 JULI: Wilbert Mutsaers (39) wordt per 1 oktober a.s. de nieuwe zendermanager van het publieke
popstation 3FM en het publieke jazz station Radio 6. Dit
maakte directeur radioprogrammering Jan Westerhof
bekend. Mutsaers is de opvolger van Florent Luyckx
die deze zomer 3FM verliet om CEO te worden bij Y & R
Not Just Film. Wilbert Mutsaers is creatief directeur/
Director Artist Development van Universal Music Nederland. Daarvoor was hij marketing directeur bij
Universal Music voor zowel de pop- als jazzafdeling,
werkte hij voor Sony Music en voor Mojo Concerts/
Live Nation. “We zijn erg blij dat Wilbert het team komt
versterken. Hij heeft als manager ruime ervaring in de
muzieksector. In de Nederlandse muziekwereld en daarbuiten heeft hij een groot netwerk, en hij deelt met de
makers van 3FM en Radio 6 een grote liefde voor muziek”.
ZA 1 AUG: De druk vanuit de Venezuelaanse regering
wordt sterker na de bekendmaking van de regering
onder leiding van president Chávez dat liefst 34 radiostations hun uitzendingen dienen te staken. Alle licenties van de bestaande 240 radiostations zijn doorgelicht.
Officieel wordt aangegeven dat de licenties worden ingenomen, omdat de licentiehouders of zijn gestorven
of omdat het termijn is verlopen dan wel onwettig is
verlengd. De vrijgekomen licenties zullen nu worden
vergeven aan de zogenaamde ‘Burgerradio’, die al tijden zou zitten te wachten om van start te kunnen gaan.
Het gaat daarbij om licenties met een zeer beperkte
reikwijdte vanwege de zwakke zenders die men mag
gebruiken. Ze worden voornamelijk door vrijwilligers
gerund. Bovendien is door het hoofd van het Hoge
Gerechtshof aangekondigd dat de Mediawet direct wordt
aangescherpt. Voor diegene die informatie verspreidt
die onrust in het land kan veroorzaken staan strenge
maatregelen te wachten, waarbij straffen kunnen oplopen tot vier jaar gevangenis.
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MA 3 AUG: De uitzendingen van de Tour de France op
Radio 1 trokken van zaterdag 4 tot en met zondag 26
juli 2,2 miljoen luisteraars. Dat maakte een woordvoerder van Radio 1 bekend op basis van een onderzoek
van onderzoeksbureau ‘De Vos en Jansen’. In 2008 luisterden nog 2,3 miljoen mensen naar de programma’s
van Radio Tour de France. De luisteraars waardeerden
dit jaar de dagelijkse sportprogramma’s over de Tour
wel iets hoger, met een 7,8. Vorig jaar scoorden de
uitzendingen nog een 7,7 gemiddeld. De luisteraars associeerden Radio Tour de France met een ‘prettige sfeer,
betrouwbaarheid en toegankelijkheid’.

roddels over de artiesten uit onze HitRadio Top 30.’’
DO 6 AUG: Oud-presentator Gerard van den Berg
(foto) is in zijn woonplaats Zwartbroek overleden. Gerard
van den Berg was lange tijd in dienst van de NCRV en
presenteerde in de jaren zeventig en tachtig op de televisie de quiz ‘Zo Vader, Zo Zoon’, waarin telkens een
panel een beroemde zoon aan een van de vier onbekende vaders moest koppelen. Ook was Van den Berg
een van de oprichters van het radioprogramma ‘Wie
Weet Waar Willem Wever Woont’. De oud-presentator
overleed na een kort ziekbed en werd 76 jaar.

DI 4 AUG: Catherine Keyl keert na enkele jaren afwezigheid terug op televisie met de twaalfdelige serie ‘Tour
de Provence’ op RTV Noord-Holland. Samen met een
aantal bekende Nederlanders gaat ze op zoek naar de
mooiste en bijzonderste plekken van de provincie
Noord-Holland. In het programma is er veel ruimte
voor meer persoonlijke gesprekken. ‘Tour de Provence’
wordt vanaf half augustus uitgezonden op RTV NoordHolland.
WO 5 AUG: De twee moslimomroepen NMO en NIO
moeten in staat gesteld worden tot 2010 hun programma’s te maken, aldus Tineke Bahlmann, voorzitter van
het Commissariaat voor de Media. Eerder dreigde minister Plasterk tijdens een interview dat hij de stekker
uit de ruziënde omroepen wilde trekken. Hij is daarmee
veel te voorbarig geweest en ging buiten de geldende
regels om. De twee omroepen zijn met elkaar verbonden in een stichting maar maken ieder eigen programma’s. Door geruzie tussen de twee besturen zou in de
afgelopen twee jaar tijd ongeveer 450.000 euro zijn
opgegaan aan advocaten, accountants en adviseurs.
WO 5 AUG: Radiomaker
en presentator Hugo van
Krieken (foto) uit Breda is
deze avond plotseling
overleden tijdens zijn
vakantie in Marokko.
Van Krieken was vooral
bekend van het presenteren van de VARA programma’s ‘Appels en Peren’ en ‘Over de Schutting’. Hugo van Krieken
is 58 jaar oud geworden.
DO 6 AUG: Patrick
Kicken is vanaf de komende week niet meer
alleen te horen op Radio
Veronica, maar ook op TMF Hitradio. De radiodeejay
presenteert daar het nieuwe programma
PK@@TMFHITRADIO. Kicken: ‘Ik ben gek op de hits
uit de jaren tachtig en negentig die ik dagelijks op
Veronica draai, maar ik vind het daarnaast ook leuk om
de hits van dit moment te draaien. Dat ga ik nu doen op
TMF HitRadio. Verder wordt het programma interactief,
met veel input van de luisteraars en breng ik de heetste
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VR 7 AUG: Radio Veronica gaat de komende twee
seizoenen het nieuwsprogramma ‘Eredivisie Update’
verzorgen, met daarin het laatste nieuws over de voetbalclubs uit de eredivisie. Veronica heeft hierover een
contract gesloten met de Eredivisie CV (ECV), de overkoepelende organisatie van de achttien eredivisieclubs.
Als onderdeel van de samenwerking zendt Radio
Veronica gedurende het voetbalseizoen iedere werkdag een ‘Eredivisie Update’ uit met daarin een overzicht
van het laatste nieuws. De samenwerking tussen ECV
en Radio Veronica begint op 10 augustus met een actieweek, waarin luisteraars kans maken op seizoenskaarten.
Het akkoord tussen Radio Veronica en ECV is een aanvulling op de rechtstreekse radioverslaggeving van de
wedstrijden, die de NOS verzorgt.
VR 7 AUG: De etherpiraat ‘Studio Firma Marantz’ uit
Albergen heeft twee weken de tijd om ruim 1100 euro
aan het radiostation 100%NL te betalen. De leiding van
100%NL biedt de rekening aan, nadat Firma Marantz
vorige week een uitzending van 100%NL in delen van
Twente en Drenthe stoorde. De leiding van 100%NL
schat de schade op ruim 4500 euro. Omdat het de eerste keer is dat het station flink gestoord is, ligt de eis
laag. Als de etherpiraat niet betaalt, stapt de leiding van
100%NL alsnog naar de rechter om het hele bedrag te
eisen.
ZA 8 AUG: Binnen en jaar tijd zijn de programmamakers van Radio 1 erin geslaagd om de negatieve trend
in luistergedrag om te buigen. Dit voorjaar is het luister-

tijdaandeel voor het eerst sinds mei 2007 weer boven
de zeven procent gekomen. Ook de luistertijd per persoon per dag steeg, van twee uur en negen minuten
vorig jaar naar twee uur en een kwartier dit jaar.
DI 11 AUG: RTL Nieuws-correspondent Jeroen Akkermans en de Israëlische krantenjournalist Zadok Yehezkeli
stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens. Ze sluiten zich aan bij Georgische nabestaanden die een zaak voorbereiden om de Russische regering ter verantwoording te roepen voor de clusterbom
op de Georgische stad Gori op 12 augustus 2008.
Yehezkeli en Akkermans overleefden de aanslag. De
Nederlandse cameraman Stan Storimans kwam om het
leven, samen met elf Georgische burgers. Na het maken van de documentaire ‘Onderzoek in Gori - de dood
van Stan’ heeft Akkermans besloten zich aan te sluiten
bij de juridische strijd van de Georgische families. De
documentaire heeft Akkermans naar eigen zeggen geholpen bij de verwerking. ‘Het is natuurlijk een proces,
er breekt niet zomaar dag aan waarop ik het heb verwerkt’, zegt Akkermans. ‘Het helpt om naar Gori toe te
gaan en niet als medeslachtoffer. Het helpt om daar
vragen te stellen, een reconstructie te maken en de
‘waarom vraag’ te beantwoorden.’
DI 11 AUG: Talpa Producties, onderdeel van John de
Mols Talpa Media Groep, wordt per 1 oktober versterkt
met de komst van Mark de Vink als zakelijk directeur.
Samen met creatief directeur Gijs van Dam zal De Vink
leiding geven aan de productieafdeling die de in eigen
Talpa-huis ontwikkelde televisie formats produceert voor
de Nederlandse stations. De Vink (42) begon 20 jaar
geleden als productieassistent bij het toenmalige bedrijf
van John de Mol. Samen met Van Dam stond hij later
aan de wieg van het succes van Idols in ons land. Maar
ook daarvoor en erna werkte De Vink als productieleider
en uitvoerend producent aan vele tientallen succesvolle programma’s, van ‘Rad van Fortuin’ tot ‘Holland’s
Got Talent’. Recent was hij operational manager bij producent Blue Circle en daarvoor werkte hij bij bedrijven
als RTL, René Stokvis Producties, Joop van den Ende
Producties en, zoals gezegd, bij John de Mol Produkties. De huidige business director van Talpa Producties,
Alex Doff, krijgt de functie van
manager operations binnen
Talpa Media Holding om van
daaruit de internationale groei
van het bedrijf in financiële zin
te helpen begeleiden.
WO 12 AUG: De eerste Stan Storimans Prijs, genoemd
naar de cameraman die vandaag een jaar geleden in
Georgië sneuvelde, wordt op donderdag 12 november
uitgereikt. Marjolein Storimans, de weduwe van Stan,
zal hem overhandigen aan de cameraman of -vrouw
die tussen 12 augustus 2008 en 12 augustus 2009 de
beste visuele bijdrage heeft geleverd aan een nieuwsof actualiteitenrubriek op televisie of internet. De onafhankelijke jury van deze vakprijs wordt gevormd door
Ad van Liempt (NPS, afdeling geschiedenis), Rik Rensen (hoofdredacteur Wereldomroep) en Marga van

Stan Storimans

foto: RTL

Praag (voormalig verslaggeefster NOS Journaal). Met
dit drietal is een langjarige en brede ervaring op het
gebied van de publieke en de commerciële nieuwsvoorziening gebundeld. De organisatie van de prijs is in
handen van initiatiefnemers Peter van der Maat (hoofdredacteur NCRV Netwerk) en Henny de Vos (freelance
journalist). De jury beoordeelt de kwaliteit van het
camerawerk zowel technisch als inhoudelijk en weegt
verder de creativiteit, de journalistieke alertheid en de
originaliteit. Uiteraard moet de bijdrage van de cameraman of -vrouw essentieel zijn geweest voor de kwaliteit
van het onderwerp.
WO 12 AUG: De Media Academie in Hilversum kan een
doorstart maken. De eerder deze zomer failliet verklaarde
instelling wordt overgenomen door het opleidingsinstituut Twice uit Driebergen. De Media Academie kan
haar activiteiten onder de eigen naam en in het huidige
gebouw voortzetten, zo maakte directeur Marcel van
den Berg van de Twice Group bekend. Door een tegenvallende omzet en te hoge vaste kosten kampte de
Media Academie met schulden en moest vorige maand
het faillissement aangevraagd worden. De academie,
een initiatief van de mediabranche, verzorgt opleidingen op het gebied van radio, tv en crossmedia. Twice
verzorgt IT-, taal- en vaardigheidstrainingen aan het
bedrijfsleven. .De onderneming groeit door de overname van de Media Academie uit tot één van de grootste aanbieders in vaardigheid - en crossmediatraining
voor professionals met een nu significant marktaandeel
in de mediabranche.
DO 13 AUG: Het nieuwe wedstrijdschema van de Duitse
voetbalcompetitie baart de kerkbesturen in Duitsland
grote zorgen. Dat er het hele weekend lang voetbal op
televisie te zien is, zal het gezinsleven van de Duitsers
geen goed doen, vrezen ze. De Duitse voetbalbond
DFB heeft dit seizoen de speeltijden van de eerste en
tweede Liga zo ingedeeld dat er op vrijdag, zaterdag en
zondag vanaf een uur ’s middags tot acht uur ’s avonds
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wedstrijden worden gespeeld. Via een betaalzender zijn
ze live te volgen, zeven uur voetbal dus per etmaal, drie
dagen op een rij.
VR 14 AUG: De presentatoren Koen van Huijgevoort
en Robert Feller zijn vanaf 31 augustus te horen als
deejays op het landelijke commerciële radiostation
100%NL. Van Huijgevoort zal van maandag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur een programma maken
en Robert Feller zal van 14.00 tot 16.00 uur te horen zijn.
Koen van Huijgevoort was eerder te horen bij onder
andere Caz en RTL FM. Robert Feller is op dit moment
één van de stemmen van ‘Hart van Nederland’ en maakte
eerder programma’s bij RTL FM, Yorin FM en Veronica
FM.
VR 14 AUG: Radiostation Kink FM bestaat op 1 oktober
2009 precies 14 jaar. Om dat te vieren wordt er van 29
september tot en met 9 oktober de ‘Kink 1400’ uitgezonden. Deze lijst bestaat uit de 1400 beste popsongs ooit,
gekozen door de luisteraars van Kink FM. Vanaf maandag 24 augustus kunnen de luisteraars op hun favoriete
10 nummers stemmen via de website van Kink FM. De
marathonuitzending van de Kink 1400 begint op 29 september om 12.00 uur, de nummer 1 wordt bekend gemaakt op vrijdag 9 oktober tussen 18.00 en 19.00 uur.
Vorig jaar zond Kink FM de Kink 1300 uit, de lijst werd
toen aangevoerd door het nummer ‘Black’ van de formatie Pearl Jam.
HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

omslag plakboek

Plakboeken
Het was op de Radiodag in november 2008 toen ik
voor de eerste keer Koos de Ruiter ontmoette. Hij volgde
het zeezender- en radiogebeuren al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw en bracht voor het eerst een
bezoek aan de al 30 jaar jaarlijks plaatsvindende Radiodag in Amsterdam. Hij had een zestal plakboeken meegenomen, dat hij ter beschikking van mijn archief wilde
stellen. In de weken na de Radiodag was het iedere
avond een uurtje genieten om veel knipsels na jaren
terug te zien. Maar de boeken bevatten tevens een
aardige hoeveelheid aan knipsels, die ik niet kende.
Deze laatste groep was voornamelijk afkomstig uit lokale en regionale kranten en deze knipsels brachten
soms verrassende onderwerpen. Eén van de knipsels,
over de presentatrice van het wekelijkse Griekse programma ‘Griekenland zingt’ op Radio Veronica, Dimitra,
intrigeerde me zo dat ik besloot begin januari 2009 een
artikel te wijden aan de programma’s op Veronica gericht op de toenmalige gastarbeiders, waarbij het programma van Dimitra werd uitgelicht.
Meer anderstalige programma’s
Ik schreef ondermeer: ‘Zo tussen 1960 en 1968 waren
er ook vele programma’s van korte duur te horen die
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gericht waren op de eerste generatie van gastarbeiders
en voormalige kolonisten, die in ons land waren komen wonen en werken. Dan doel ik vooral op de Italianen, de Grieken, Spanjaarden, Italianen en de Indo’s,
die naar Nederland waren getrokken. Er waren programma’s met inspirerende titels als: ‘Amici Buona Sera’
, ‘Aquaviva Live’, ‘Canta Italiana’, ‘Ciao Anita’, ‘Costa
Italia’, ‘Half uur met Suhandi’, ‘Indonesian Teenager Club’
‘Italia Mix’ ‘Kantong Surat’ ‘Latijnse Hits met Mimo’ ‘Mana
Suka’ ‘Musik Disinara Sang Suraya’ en ‘Tragouda I
Ellada. Twee presentatoren kregen regelmatig publiciteit in krant en tijdschriften: Mimo, de Italiaanse presentator en Suhandi, die de programma’s presenteerde
voor de mensen die uit onze voormalige overzeese
gebieden waren geïmmigreerd in Nederland. Ze werden dan ook zeer goed beluisterd. In mijn knipselarchief zijn van hen dan ook genoeg dingen terug te
vinden. Dit kan ik echter niet zeggen van de presentatrice
van het programma ‘Tragouda I Ellada’, dat speciaal
voor de Griekse immigrant werd opgenomen en gepresenteerd door Dimitra. Pas nadat Jan van Veen door
Radio Veronica aan de kant was gezet, verscheen ze in
een aantal regionale dagbladen om verhaal te doen
over het ontslag, dat haar eerder door Jan van Veen
was aangezegd.
Programmaleider
Van Veen was, na het vertrek van Joost den Draaier,
programmaleider van Radio Veronica geworden en hij
besloot, uiteraard in overleg met de directie, een aantal
programma’s dat commercieel niet aantrekkelijk was,
stop te zetten. Zulke beslissingen worden natuurlijk
door de programmaleider en de directie heel normaal
gevonden, maar de destijds in Utrecht wonende Dimitra
de Bruin-Ewripiotou was bepaald niet blij met het besluit dat haar het radioprogramma werd ontnomen.’

heb toen ik een keer aanwezig was in de studio tijdens
de opnames van Dimitra haar programma. Misschien
kunt u of iemand anders enige spullen hiervan gebruiken voor het archief. Mijn moeder zou dat erg leuk
gevonden hebben. Zij is helaas in september 2004 overleden op bijna 80-jarige leeftijd.’
Ontmoeting
Uiteraard reageerde ik op de e-mail om meer te weten
te komen over één van de vele mysterieuze presentatoren. In die tijd duurden vele programma’s slechts 15
of 30 minuten, en ze werden slechts één maal per week
uitgezonden. Na een paar zeer vriendelijke e-mails kwam
het tot een afspraak elkaar te ontmoeten om door te
praten over het leven van deze, bij haar doelgroep
zeer populaire, vrouw.
Wie was de latere presentatrice Dimitra?
Dimitra werd op 13 september 1924 in Patras geboren,
een kleine stad op de Peloponnesus. Zij stond jarenlang ingeschreven met geboortejaar 1926, het was in
werkelijkheid 1924. Dit jaartal is op een zeker moment
overgenomen in haar officiële papieren. Haar moeder
was van Franse adel en haar vader een Griekse cimbalist
(bespeler van het muziekinstrument de cimbaal). In die
tijd ging haar vader al veel op pad voor optredens, die
in vele plaatsen werden gehouden, van Constantinopel
en Alexandrië tot Parijs. Het was de broer van hem die
de contacten tussen de beide latere geliefden tot stand
bracht. Dimitra in een interview in 1967: “Natuurlijk
kon er van een huwelijk tussen beiden geen sprake
zijn. Mijn moeder was van rooms-katholieke afkomst
en mijn vader was Grieks-orthodox en ver beneden

De eerste keer
Nooit eerder had ik ergens een artikel gelezen over
deze destijds uit Utrecht afkomstige presentatrice, die
in de jaren zestig een fiks aantal jaren het zondagavondprogramma voor haar landgenoten en aanhang
had gepresenteerd. Nadat het artikel op internet via
MediaPages.nl was geplaatst kreeg ik al een paar dagen later een reactie van iemand die het artikel had
gelezen, nadat ze naar haar naam op zoek was geweest
op internet. Het bleek om de jongste dochter te gaan
van Dimitra, Joke-Dimitra Podaras-de Bruin.
Inhoud reactie
‘Met veel interesse heb ik uw artikel gelezen over mijn
moeder, Dimitra de Bruin. Ik was in de jaren dat zij
voor Radio Veronica werkte een kind van rond de 9
jaar, maar ik herinner mij alles heel goed. Het radioprogramma was haar lust en leven. Het verdriet was dan
ook groot toen zij aan de kant werd gezet. Ik heb nog
veel dingen bewaard uit haar tijd bij Radio Veronica,
zoals oude Griekse LP’s, een schrift met voorbereidingen voor haar programma’s, een plakboek met ondermeer krantenknipsels, een doos vol fanmail, een cassette met haar radioprogramma’s en ook nog diverse
45 toerenplaatjes, die ik van Eddie Becker gekregen

Het krantenknipsel waar het mee begon
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haar ouders, opgevangen in Athene, waar ze wel officieus door het leven ging als Dimitra Ewripiotou. Gedurende de Tweede Wereldoorlog, en wel in 1942, werd
Dimitra als 16-jarig meisje door haar pleegouders naar
Duitsland op de trein gezet. Waarom ze naar Duitsland
werd gestuurd is eigenlijk nooit duidelijk geworden en
hoe kwam ze in een kamp terecht? Een vraag die ik aan
haar dochter Joke-Dimitra voorlegde. “Dat is helaas
niet helemaal duidelijk. Ze werd op de trein gezet naar
Duitsland om geld te verdienen. Ik ben nog in het bezit
van een ansichtkaart die zij uit Duitsland naar haar pleegouders heeft gestuurd.

Dimitra de Bruin, 1967

moeders stand, want haar grootmoeder was ‘dame de
palais’. Mijn vader heeft haar uiteindelijk geschaakt. Ze
is onterfd en hoewel ze later erg naar haar familie verlangde hebben ze echt nooit meer iets van haar willen
weten.’
Vroeg verlies
Verhalen die Dimitra later slechts via overlevering kon
vertellen, daar ze zelf al op de leeftijd van twee jaar haar
beide ouders binnen een periode van drie maanden
verloor. Allereerst kwam haar vader te overlijden als
het gevolg van een longontsteking. Haar moeder stierf
van verdriet, stelde ze zelf, terwijl tegenwoordig over
zelfmoord zal worden gesproken. Ze was kind binnen
een gezin van in totaal acht kinderen. Na het overlijden
van beide ouders, werden ze uiteen gehaald en in diverse gezinnen opgevoed. Drie van de jongens zouden vroeg sterven als gevolg van verwaarlozing, terwijl een vierde broer zou sterven als gevolg van de
Tweede Wereldoorlog.
Pleegouders
Dimitra besefte pas gedurende haar zevende levensjaar
dat haar zogenaamde moeder een pleegmoeder was,
wat uiteraard een verschrikkelijke schok voor haar
was. Het gaf een psychische klap, die ondermeer haar
tot gedachten van zelfmoord bracht. De pleegouders
waren zelf kinderloos en hadden haar, na de dood van
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Beieren
Op een bepaald moment kwam ze in een kamp in
Augsburg, met vooral Russinnen, terecht, gelegen in
Beieren. In dat zelfde kamp ontmoette ze de Nederlander Anton de Bruin, afkomstig uit Utrecht. Deze was
nog verloofd met een vrouw uit Utrecht. Hij zorgde erg
goed voor Dimitra in het kamp en hij maakte zich vooral
zorgen om haar psychische toestand. Zelfs zorgde hij
ervoor dat ze een eigen, afgeschermd door doeken,
kamertje kreeg in het kamp, waardoor ze tot rust kon
komen. Er bleek meer te zijn en uiteindelijk leidde dit tot
niet alleen een verliefdheid maar ook een behoefte elkaar eeuwig trouw te beloven via een huwelijk. Dit
laatste gebeurde in voornoemde gemeente Augsburg
in 1945. Een besluit diende door beiden te worden genomen betreffende hun toekomst, waarbij een leven in
Nederland naar voren kwam. Het duurde enige tijd,
middels een verblijf in een voorstad van Parijs, om
uiteindelijk in Nederland te belanden. In Utrecht woonde
het koppel, zoals in die tijd vaak gebruikelijk, in het
huis van haar schoonouders. Op zolder bleek er voorlopig genoeg ruimte voor het echtpaar.
Drie dochters
Uit het huwelijk werden er drie dochters geboren, in
1947 als eerste Sonja, in 1952 gevolgd door Katyna en
als jongste in 1958 Joke (Dimitra). Naast het werk als
huisvrouw en moeder is Dimitra in de loop der jaren
ontzettend actief geweest op een zeer divers gebied.
Naast de wekelijkse presentatie van haar programma
op Radio Veronica, waarover straks nog meer, kun je
rustig stellen dat ze een sociaal werkster was. Zo is ze
enige jaren actief geweest als adoptiehulp voor Grieken
en had ze de bijnaam ‘Kyria Rita’ wat betekent: ‘Mevrouw Rita’. Dochter Joke-Dimitra vertelt waarom: ‘Mijn
vader heeft haar de roepnaam Rita gegeven en zo ontstond de aanspreekvorm Kyria (=het Griekse woord
voor mevrouw) Rita onder de Grieken.’
Vertaalster en teksten inspreken
Zo liet Dimitra zich zeker ook niet onbetuigd als vertaalster van Griekse teksten in het Nederlands en omgekeerd. Ze was verder ondermeer beëdigd tolk en
vertaalster bij de rechtbank van Utrecht. Maar ook als
Griekse gastarbeiders hun rijexamen moesten doen was
ze erbij om problemen met de taal te voorkomen. Bij de
platenmaatschappij Phonogram, het latere Philips, werd
ze ingehuurd om teksten in te spreken voor een serie

plastic plaatjes in het kader van de cursus ‘Grieks op vakantie’. Binnen de muziekindustrie werd ze gevraagd bepaalde
songteksten van artiesten te vertalen, waardoor ze ondermeer teksten vertaalde voor Liesbeth List bij het bewerken
van de liederen over Mauthausen, de massavernietiging van
Joden, geschreven door Theodorakis. Maar ook voor
ondertiteling van speciale programma’s gericht op de Griekse
medemens via NOS en EO werd ze, en later ook haar dochter
Joke-Dimitra, veelvuldig gevraagd.
Meer activiteiten
Maar al veel eerder had ze in Utrecht haar eigen bontmantelwinkel. Ze had een eigen Griekse volksdansgroep, Orpheus
genaamd. De jaarlijkse organisatie van het Griekse paasfeest
ging nooit aan haar voorbij. Ze was ook altijd bereid mee te
werken aan het schrijven van hoesteksten, vooral als het
ging om voormalige landgenoten, ondermeer voor het Trio
Hellenique. Ze schreef ook voor de platenmaatschappijen
‘Columbia’ en ‘His Masters Voice’. In latere jaren werd ze ingehuurd als ‘stem’ voor het inspreken van commercials. Dit bij
Multi Voice Productions, een stemmenbureau van Cees Man
in ’t Veld, die eerder, net als Dimitra, ook jaren bij Radio
Veronica had gewerkt. In augustus 1986 werd door Dimitra
weer haar eigen naam aangenomen: Papamakariou. In september 2004 kwam Dimitra op bijna 80-jarige leeftijd te overlijden.
Redelijk veel in de publiciteit
Zoals gesteld stond Dimitra midden in het sociale leven. Veel
activiteiten werden op een juiste wijze aangepakt en ze wist
daardoor ook vaak de gewenste publiciteit voor de door
haar gestelde doelen te bereiken. Tal van krantenknipsels
kwamen me, bij het bezoek aan haar dochter Joke-Dimitra,
onder ogen. Ik heb me vooral gefocust op die artikelen die
op haar radiowerk waren gericht. Eén ervan heb ik er uitgehaald om te belichten. Het gaat om een artikel dat op 21
januari 1967 verscheen in de Haagsche Post. Dimitra zei in het
interview ondermeer over de Grieken: “Ik heb zowat zitten
huilen met de Nieuwjaarspost. Er waren brieven bij van Grieken die schreven: ‘Schrijft u me af en toe eens. Ik voel me nu
zo alleen’. Een Griekse jongen van zestien in Duitsland schreef:
‘Elke zondagavond stellen we hier de radio af op Radio
Veronica.’ Ik heb ook brieven van arbeiders in Zwitserland
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en één uit Amerika van een Griekse zeeman die
eens de haven van Rotterdam binnenvoer en ’s
avonds het Griekse programma hoorde. Een Griek
houdt veel van het leven, praat en filosofeert
graag over dingen.’
Opener zijn
Naar aanleiding van de brieven van Griekse luisteraars reageerden ook weer de Nederlandse luisteraars. Dimitra merkte destijds op dat de Nederlanders ook wel heel graag opener zouden willen
zijn dan ze overkwamen. Ze werd in voornoemde
editie van de Haagse Post geportretteerd in de
rubriek ‘Madame HP’, waarin wekelijks een belangrijke vrouw op een voetstuk gezet werd en
tevens de vraag werd gesteld wie ‘Madame HP’
wel niet was. Naar voren kwam dat ze na haar
vijfde uitzending al een omvangrijke fanmail kreeg
wat in die tijd bij Radio Veronica normaal pas na
de tiende of elfde uitzending van een nieuw programma het geval zou zijn geweest. Er werd een
reactie uitgelicht van een echtpaar (hij destijds 75
en zij 72 jaar) dat schreef normaal vroeg naar
bed te gaan, maar als Dimitra op de radio was
werd het later omdat ze zulke mooie muziek liet
horen.
Utrecht
Ten tijde van het interview woonde Dimitra de
Bruijn – Evripideiotou in een Utrechtse buitenwijk in een woning waarvoor een bord aangaf,
dat ze beëdigd tolk en vertaalster was. Een laatste
tentamen, in augustus 1965 bij professor Blanken, had haar de bevoegdheid opgeleverd. Als
tolk werd ze ook beëdigd vanwege haar functie
in deze bij rechtszaken, die plaatsvonden bij de
rechtbank te Utrecht. De krant vermeldde tevens
dat ze getrouwd was met een Nederlandse man
die van een gezond (Grieks) denkklimaat hield.
Drie kinderen waren te noemen: de 17- jarige
Sonja die op dat moment het had gemunt op de
ruimtevaart gezien de vele getekende Apollo’s op
de muren – de ruimtevaartuigen die destijds in
waren bij de Amerikanen. De tweede in de rij was
de toen 14-jarige Katina die een onvermoeibare
tsamikos-danseres bleek te zijn. Als laatste in de
rij was daar de toen 7-jarige Joke, die toen al vrij
goed Grieks schreef en danste.
Duidelijke reden van de Griekse intocht
De reden dat er een voor die tijd nog steeds
sterke groei aan Griekse gastarbeiders in Nederland was gaf Dimitra ook: ‘Ze komen naar West
Europa omdat elk vruchtbaar stukje Grieks platteland al honderdmaal is verdeeld van vader op
zoons, en omdat er niet genoeg industrie is.’Maar
er was ook weemoed te lezen want niet iedereen
was tevreden en velen hadden een enorme drift
naar het vaderland terug te keren. Dimitra: ‘Verleden week hebben we nog een landgenoot op
de trein gezet naar zijn vaderland. Na vier jaar
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terug om daar een koffiehuis te beginnen in zijn geboortedorp. Bij het afscheid riep hij steeds maar dat hij
zijn paspoort bij het passeren van de Griekse grens in
duizenden stukken zou scheuren en nooit meer uit zijn
geboorteland zou weggaan.
Hoe zat het met de ontwikkeling betreffende het
aantal Griekse gastarbeiders?
Het is misschien wel handig om te weten hoe groot het
aantal gastarbeiders, afkomstig uit Griekenland, in die
periode was. Het voornaamste cluster aan Grieken bevond zich in de directe omgeving van Utrecht waar ze
in tal van fabrieken te werk werden gesteld. In Nederland was er in 1960, het jaar dat voor het eerst de
registratie van Griekse gastarbeiders werd aangetekend,
een aantal van 117 personen. Het ging dan om de kostwinners, voornamelijk personen die puur op zichzelf
kwamen om vervolgens een deel van het verdiende
geld naar de familie in het thuisland te sturen. In het jaar
1965 was het aantal al gegroeid naar 10755. Toch zou in
het daarop volgende jaar het aantal al teruglopen met
ruim 2000, mede als gevolg van de verslechterde economische situatie in West-Europa. Wel bleef een deel
van de Grieken in ons land wonen. Liefde en zich in
Nederland thuis voelen waren de reden. Ook een groot
aantal zou een eigen restaurant openen, dat jarenlang
inkomsten genereerde.
Special met kerstdagen 1964
Even terug naar het eerder genoemde artikel. Uit het
zwaar vergeelde krantenknipsel is op te maken dat

Dimitra vlak voor de kerstdagen in 1964 een gesprek
had met Joost den Draaier om te praten over een
speciaal op de Griekse gastarbeiders gericht programma. Ze werd niet alleen aangenomen en het eerste programma werd op 2 januari 1965 uitgezonden,
maar haar werd ook gevraagd of ze tijd had, diezelfde
dag, om een speciaal programma op te nemen dat
tijdens de kerst zou kunnen worden uitgezonden.
Dimitra: ‘Ze zeiden toen: “We willen ook graag een
programma voor kerst. Kunt u dat meteen maken?
Over een half uur nemen we op.”
Een emotionele reactie
Op die toch wel onverwachte vraag betreffende het
vrijwel direct opnemen van een programma had Dimitra
een directe maar tevens toch wel emotionele reactie
door te antwoorden met: “Laat me maar even alleen”.
Achteraf stelde ze dat ze zo emotioneel was en het
Griekse programma op Radio Veronica zo graag wilde
en in haar eentje het kerstprogramma wilde overdenken. Tien minuten later was het programma voor de
kerstdagen op papier in elkaar gezet. Vervolgens werd
de opname gemaakt en zouden de daarop volgende
jaren velen volgen.
Zorba’s
Dimitra heeft in januari 1967 ook de uitspraak gedaan
dat ze alle Grieken zag als ‘Zorba’s’: “Met kerstmis
speelde hier in het Griekse centrum van Utrecht een
Grieks orkest en er waren Grieken – geen Nederlander die dat begrijpen zou – die grif honderd gulden
neertelden om één keer alleen te mogen dansen. Er zat
een kleine Kretenzer naast me, die zei ‘Waarom dans
ik? Waarom zing ik? Waarom maak ik grappen? Niet
omdat ik vrolijk ben, maar omdat ik zorgen heb.”
VARA als voorbeeld
Het was Dimitra’s echtgenoot, die deelde in haar zorgen voor haar landgenoten en die haar op het idee
bracht bij Radio Veronica aan te kloppen. In die tijd
had de arbeidersomroep VARA al een wekelijks programma voor de in Nederland wonende Grieken en
hij vond dat Dimitra er voor moest gaan door aan de
leiding van Radio Veronica te vragen om daar haar
eigen programma’s te mogen presenteren. En het liefst
langer dan het VARA-kwartiertje, dat wekelijks op de
publieke omroep was te beluisteren. Via een gesprek
met de toenmalige programmaleider van Radio
Veronica, Joost den Draaier, kwam het dus snel rond
met als starter de eerder genoemde kerstuitzending,
die op 23 december 1964 werd uitgezonden. Gegevens dus te herleiden uit het interview met de Haagsche
Post van 21 januari 1967. De datum van uitzending
van het speciale kerstprogramma uit 1964 is weer te
herleiden uit een plakboekomslag die Dimitra zelf
maakte naar aanleiding van haar programma’s op Radio Veronica.
Collectievorming
Terugkijkend op de hitlijsten van destijds was er slechts
Dimitra in Veronicastudio Zeedijk
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een klein aantal Griekse groepen dat de hitparade
haalde, waaronder het Trio Hellenique. Deze formatie
haalde voor het eerst in Nederland de hitlijst op 9 januari 1965 met het nummer ‘Ni Nanai’. De komst was
dus vrijwel tegelijkertijd met de komst van Dimitra als
presentatrice van het Griekse programma op Radio
Veronica. Duidelijk moet zijn dat haar komst dus geen
invloed heeft kunnen hebben op het eerste hitsucces
van het Trio Hellenique. In het Haagse interview gaf
Dimitra aan hoe aan de collectievorming werd gedaan
voor haar speciale programma op de zondagavond.

programma’s. Ze werd daarbij technisch bij gestaan
door de technici van Radio Veronica, waarbij vaak
Iemke Roos voor haar aanwezig was om haar te begeleiden. Dimitra, zo meldde de journalist, kreeg ook veel
post vanuit Griekenland en wel van voormalige luisteraars, die haar programma’s na terugkeer in hun geboorteland, misten daar een dergelijk warm programma
niet op de Griekse radio te beluisteren was.

Niet alleen de in Nederland populaire deuntjes
“Bij Veronica hadden ze alleen maar van die commerciële Griekse muziek. Ik vond daar weinig goede muziek bij.” Via de contacten met mensen van de Griekse
vliegtuigmaatschappij ‘Olympic Airways’ werden er de
nodige platen meegebracht uit haar geboorteland. Dit
is vergelijkbaar met een gelijksoortige vorm van connecties, die via contacten bij de KLM, de nodige hitgevoelige werkjes destijds uit Amerika opleverden. Maar
Dimitra kreeg ook de nodige platen aangeboden van
de in Nederland wonende Grieken en dus van haar
trouwe luisteraars.
Vrije Volk
Op 1 juni 1968 dook Dimitra op in het dagblad Het Vrije
Volk: ‘Nog even en we zullen de amandelbomen zien
bloeien’. De journalist van de krant gebruikte de zin
van mevrouw de Bruin- Ewripiotou als de opener van
zijn artikel, waarna hij er aan toevoegde dat meteen
erna het geluid van Nana Mouskouri klonk, waarin
deze het lied over de amandelbomen zong. Hij memoreerde dat Dimitra, voordat het lied de ether via Radio
Veronica inging, eerst deels in het Nederlands voorlas
gezien er niet alleen Grieken maar ook veel Nederlanders naar het programma wekelijks luisterden. Laten
we eens kijken wat de journalist Jea Kiers verder ondermeer had te melden: ‘Nederlanders luisteren ook en
hoe! In de loop van de twee en een half jaar dat mevrouw Dimitra dit programma verzorgt, heeft ze al heel
wat Nederlanders kunnen adviseren over reizen naar
Griekenland. De laatste tijd, sinds het kolonelsbewind
(de Koninklijke familie was op 13 december 1967 uit het
land verbannen en vluchtte deels naar Italië), maakt ze
niet meer zo openlijk propaganda voor een reis naar
haar vaderland. Zij wijst dat wat daarginder gebeurt,
af. Maar in haar programma kan ze moeilijk voor haar
mening uitkomen.’
Iedere zondag
Het half uur durende programma van Dimitra, dat eerst
iedere zondagavond door Radio Veronica tussen half
10 en 10 uur werd uitgezonden en in later stadium een
half uur later, was in principe voornamelijk bedoeld
voor de Griekse gastarbeiders en hun eventuele in ons
land wonende familieleden. In een wekelijks programma werden er acht tot negen Griekse platen gedraaid. De voorbereiding niet meegeteld, werd een
dergelijk programma in drie kwartier opgenomen. Af
en toe werd de band stil gezet om een verspreking te
herstellen zodat het niet als storend overkwam in de

‘Tragouda I Ellade’ en in het Nederlands: ‘Griekenland zingt’.
Het programma bestond wekelijks uit een variatie aan,
voornamelijk Griekse, liedjes die werden gedraaid voor
Griekse landgenoten, gastarbeiders, maar ook voor leden van dansgroepen en Nederlanders. Bovendien
kwamen er ook de nodige reacties uit het buitenland.
Op 20 en 27 november 1966 was Dimitra ziek en was de
presentatie in handen van Rob van Dijk. Het transcript
van beide door hem gepresenteerde programma’s is
bewaard gebleven. (zie pagina 18)
Via via aan platen gekomen
Niet alleen uit eigen collectie draaide Dimitra haar mu-

Verzoek om platen door
Willem van Kooten
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Transcript Rob van Dijk

ziek. Al eerder memoreerde ik de link met Olympic Airways. Ook haar toenmalige
programmaleider Willem van Kooten zette zich in om muziek van platenmaatschappijen in
Nederland en buitenland los te krijgen, waarvoor hij een verzoek per brief indiende.
Meegenomen naar huis
Na mijn bezoek aan Dimitra haar dochter, Joke Dimitra, ben ik terug gegaan naar Groningen inclusief een boodschappentas vol met brieven, gericht aan de presentatrice van het
toenmalige Griekse programma. In totaal waren het 938 exemplaren, wat vele weken tijd in
beslag nam om te lezen en deels te beschrijven. Zo waren er 235 brieven die geschreven
waren in de moederstaal van Dimitra en dus voor mij niet waren te ontcijferen. Brieven
waarin, voornamelijk Nederlandse vrouwen, een verzoek aanvroegen voor hun Griekse
geliefde dan wel verloofde, liepen op tot het aantal van 121 stuks. Als het ging om Nederlanders die gewoon wilden schrijven omdat ze of het programma bewonderden dan wel de
Griekse muziek zo mooi vonden, kwam het aantal op 261 exemplaren. Dan waren er ook
mensen die Dimitra specifiek schreven daar ze een vraag over muziek hadden. Hierbij
kwam het vooral vaak voor dat een gehoorde plaat in haar programma in de lokale
muziekwinkel niet te koop was en men om aanschafadviezen vroeg. Liefst 42 brieven
gingen daar specifiek over.
Ook uit het buitenland
Verder kwamen er nog diverse brieven uit het buitenland. Zo vond ik brieven afkomstig uit
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de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk,
Engeland, Zwitserland en ook uit de
directe buurlanden
België en het toenmalige West-Duitsland. Uiteraard waren de programma’s van haar alleen
in delen van Engeland, België en
Duitsland sporadisch te ontvangen,
mits de condities dit
toelieten. Ik ga er
van uit dat bij lange
na niet alle aan
Dimitra gerichte
post bewaard is gebleven. Deze conclusie is ondermeer
gemaakt doordat er
uit de periode januari 1965 tot en met
oktober 1966 in totaal slechts één brief
is bewaard gebleven, en wel uit de
maand februari
1966. Op zich natuurlijk uniek te
noemen dat überhaupt een dergelijke hoeveelheid
luisterpost meer
dan veertig jaar in
zeer goede staat
bewaard is gebleven. Ik heb zo goed
mogelijk geprobeerd de volgende
bloemlezing samen
te stellen.
Lieve juffrouw
Laten we maar eens
kijken naar die ene
brief uit februari
1966 die een schattige aanhef had.
Een luisteraarster
uit Nijmegen begon
met ‘lieve juffrouw’
en
complimenteerde Dimitra met
de sterke inhoud
van
het
programma, dat steeds
de volle aandacht
van hen had. ‘Ik
zeg namelijk spe-

ciaal onze aandacht, omdat ik als alleenwonende ben
(een leuke flat maakt het allemaal goed in eenzame dagen). Maar deze eenzaamheid ken ik niet meer, aangezien ik ongeveer een half jaar geleden een Griekse vriend
mocht ontmoeten waarvan ik met hart en ziel zoveel
ben gaan houden, dat ik alle praatjes van de mensen
ten spijt, geen afstand meer kan doen. Het is een zeer
fijngevoelig intellectuele jongeman, hoewel arm aan
aardse goederen, een fantastische rijke geest bezit en
zoveel begrip heeft voor de moeilijkheden van zijn medemens.’ In een paar prachtige zinnen legde deze vrouw
uit dat plots de liefde een tijd geleden was ingeslagen,
haar omgeving naar over haar verhouding praatte en
ze desondanks zielsgelukkig was met haar Griekse gastarbeider.
Brieven en nog eens brieven
Uit de luisterpost, waarin heel vaak het Trio Hellenique
(foto) werd aangevraagd, blijkt ook dat Dimitra zich er
niet voor schaamde hier en daar mee te zingen in het
programma. Zo merkte Joke Schröder in een brief van
23 oktober 1966 op: ‘Je zong ook mee in het programma,
heel mooi!’ En in de verschillende brieven waar het meezingen werd aangevraagd kwam dan ook vaak een
verzoek tot herhaling van het gehoorde nummer. Het
ging zelfs verder daar er ook luisteraars dachten dat
Dimitra een zangeres was. Zo schreef Thea Driessen uit
Rotterdam: ‘Ik hoorde U zelf weer meezingen aan de
microfoon. Zijn er ook platen van U op de Nederlandse
markt te koop?’

Zelfs kleine kinderen
Uit een briefkaart behandeld in oktober 1966 bleek dat
de luisteraars wel heel ver gingen, ja zelfs heel ongebruikelijk voor die tijd. Mevrouw Pleijt uit Nootdorp
vroeg een plaat aan voor haar adoptiekindje dat twee
jaar werd en schreef erbij dat ze zeer blij zou zijn als
Dimitra een Grieks kinderliedje zou draaien. ‘Bij voorbaat dank en voor deze gelegenheid mag hij even uit
zijn bedje komen.’
Een verre bestemming
Het was Louise van der Stap die in een brief in november 1966 meldde dat haar recorder op scherp stond om
andermaal een programma van Dimitra op te nemen,
dat ze zou versturen naar Nieuw-Guinea. Ongetwijfeld

was daar een familielid gelegerd die
op die manier ook de kans kreeg het
Griekse programma te beluisteren.
Bovendien had ze nog een goede
raad: ‘Veronica moest eigenlijk dat
hele operaprogramma afschaffen en
in de plaats daarvoor alleen maar
Griekse muziek en zang brengen. Zelfs
de mooiste opera gaat op den duur
vervelen (de operettes zijn het allemaal)’.
Enige tijd ziek
Eind 1966 was Dimitra enige tijd ziek
en werd het programma overgenomen door Rob van Dijk. Een van de
luisteraars schreef begin januari 1967:
‘Ook wilde ik Uw plaatsvervanger tijdens Uw ziekte mijn complimenten
doen. Hij heeft ook Uw programma
goed afgewerkt en mocht U nog eens
verhinderd zijn uit te zenden, meld ik
me gaarne aan als diskjockey, aangezien ik momenteel 60 platen in mijn
bezit heb, allen Grieks.’
Programmering 6-3-’66

Ontroerend
Inez Hamelers schreef in februari 1967 een brief waarin
ze haar voorliefde voor volksmuziek vertelde, met nadruk op de Joodse, Tsjechische, Spaanse en Griekse
muziek. Ze had het programma van Dimitra enkele weken daarvoor bij toeval op de middengolf ontdekt.
Inez woonde als kostgangster op een boerderij en daar
kwam het probleem: ‘Het is ook zo moeilijk op de boerderij. Hier hebben ze alleen de KRO gids en daar staat
de programmering van Radio Veronica niet in. Ik loop
hier stage voor mijn opleiding pedagogiek en heb een
heerlijke familie gevonden met 8 schattige kinderen
van 1 tot 10 jaar. Maar ze hebben wel een hekel aan
moderne muziek, zodat ik echt haast nooit naar Radio
Veronica kan luisteren. Verder kennen ze de volksmuziek ook niet. Kunt U me schrijven wanneer de programma’s weer zijn te beluisteren? Lieve Dimitra vergeef me als ik U soms veel werk bezorg, want dat is echt
niet mijn bedoeling.’

Opname gewist
Op 15 mei 1967 schreef Netty Barendregt een brief met
een smeekbede aan Dimitra. Een paar weken eerder
was het Trio Hellenique te gast geweest in de Veronica
studio’s en uiteraard had Dimitra daar uitgebreid aandacht aan besteed. Dit programma nam Netty destijds
op via haar bandrecorder. Op dezelfde band had ze
eerder het AVRO programma ‘Muzikaal Onthaal’ opgenomen, waar de groep ook al te gast was geweest. Een
ware fan dus. Maar een kleine ramp volgde: ‘Nu is er 3
maanden later iets vreselijks gebeurd. Mijn broer heeft,
per ongeluk dus, de opnameband totaal gewist en een
ander programma eroverheen opgenomen. Ik was natuurlijk vreselijk kwaad. Ik heb naar Veronica geschreven en gevraagd of de programmaband er nog was,
maar helaas. Ik vraag me nu af of U in het programma
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ten vroeg om een herhaling van het Griekse programma
dat was uitgezonden rond eind oktober 1966 en gewijd
was aan de gebeurtenissen op 28 oktober 1940. Ze had
lang geaarzeld de brief te schrijven en dus het verzoek
tot herhaling in te dienen en zag het zelf als een egoïstisch verzoek. Waarschijnlijk was de schrijfster van de
brief al op behoorlijke leeftijd want ze schreef dat het
tijd werd gezien de tijd tevens begon te dringen. Het
gememoreerde programma ging ondermeer over de in
de oorlog door de Duitsers weggevoerde Joden die via
Saloniki werden afgevoerd. Het verhaal ging dat het
om een totaal van liefst 43.000 weggevoerde Joden ging.

misschien kan vragen of er een luisteraar is die het speciale programma destijds heeft opgenomen. Misschien kan
ik het dan met een tweede recorder
dupliceren.’ Op 6 augustus 1967 heeft
Dimitra vervolgens de brief in haar programma voorgelezen. Niet bekend is of
de wens van Netty ooit in vervulling is
gegaan.
Geen tape aanwezig?
Het is niet te herleiden wat de ware oorzaak was, maar op zondag 20 augustus
1967 werd er geen Grieks programma
uitgezonden. Het kan zijn dat de
opnameband niet op het zendschip de
MV Norderney was gearriveerd of dat
er een technisch probleem was. In ieder geval stonden de luisteraars op
scherp en reageerden op het niet aanwezig zijn, die zondag van het Griekse
programma. Mevrouw Klees in Bos en
Lommer schreef: ‘Als trouwe luisteraar
van ‘Tragoudi i Ellava’ zette ik op het
bekende tijdstip de radio aan, want ik
had bericht gekregen dat die avond een
verzoekplaat voor me zou worden uitgezonden. Maar uitgerekend op die
avond klonken de vertrouwde Griekse
klanken niet en is ook de verdere avond
niet in de lucht geweest.’ Vervolgens
werd andermaal een verzoek tot herhaling gedaan. Vanuit de afdeling Publiciteit van Radio Veronica stuurde men
in die tijd aan de aanvragers van
verzoekplaten een kaart met daarop de
informatie betreffende de aanvraag en
het tijdstip van uitzending van het verzoek. Op de kaart stond tevens standaard vermeld: ‘Onvoorziene omstandigheden voorbehouden’, hetgeen dus
duidelijk het geval was voor voornoemde mevrouw Klees.
Herhaling gewenst
Het was begin september 1967 dat ene
mevrouw Van der Stap uit Voorscho-
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Onder de luisteraars
Het moet duidelijk zijn dat Dimitra haar programma werd
gericht aan de luisteraars, ze deelde alles met hen maar ook omgekeerd. Het bleef niet beperkt tot de gebruikelijke praatjes in het programma maar ze begaf zich ook onder de luisteraars, zoals in oktober
1967, toen het Griekse oichi feest werd gehouden. Irene van Baaren uit
Utrecht was één van de luisteraars die reageerde op de speciale uitzending, die op 29 oktober op Radio Veronica had plaatsgevonden. Gedurende een uur lang werd er aandacht besteed aan het feest. ‘Ik
vond het erg leuk U gezien te hebben. Ik vond het een indrukwekkende avond.’
Een steun in de ether
Ook komt heel duidelijk uit de luisterpost naar voren dat Dimitra een
baken in de ether was voor vele luisteraars. Uit de post blijkt dat de
luisteraars ook de trieste berichten aan haar kwijt konden. Zo was er
een brief van een mevrouw uit Rotterdam die in november 1967 haar
liefde voor Griekenland en haar warme inwoners liet gloren. Ze beschreef vol verdriet hoe eerder dat jaar tijdens de jaarlijkse vakantie
naar het geliefde Griekenland, haar echtgenoot omgekomen was bij
een auto-ongeluk. Desondanks bleef de liefde voor het land en wenste
deze schrijfster toch weer naar Griekenland te gaan en vroeg ze een
verzoekplaat aan voor de vele Griekse gastarbeiders, die zoveel voor
vele Nederlanders betekenden.
Kerstkaarten
De luisterpost brengt tal van verrassingen met zich mee. Zo waren er
vele, vooral lieve en warme, wensen voor de naamdag en de verjaarDe brief van mevr. Van der Stap

dag van Dimitra en schroomden
de luisteraars ook niet in woorden Dimitra en haar familie veel
warme groeten over te brengen
voor bijvoorbeeld het vieren van
het kerstfeest. Een bekend Radio
Veronica volger tijdens een deel
van de zeezenderperiode is Bert
Alting die stelt: ‘Radio Veronica
was diep geworteld in de Nederlandse maatschappij. Dat had verschillende redenen. Radio
Veronica kwetste nooit mensen,
draaide altijd leuke muziek met
leuke commercials. Ach, zoveel
mensen hielden van het radiostation. Zoals ook de postbodes natuurlijk. Als je Radio Wironika op een envelop ziet staan,
en Dimitra, dan ging er altijd wel bij iemand van de post
groot alarm af. Iedereen hield van Veronica. En daarom
kwamen moeilijk geadresseerde brieven ook altijd aan.’

vinden het niet leuk. Het is voor mijn vriend Stavros en
we willen graag horen het nummer Marinello. Ik hoop
dat U nu eindelijk het wel een keer zal draaien.’ Ook
waren er luisteraars die ontevreden waren over de beatmuziek uit die tijd. Lyda Baan was een trouwe luisteraar
van Dimitra en de reden was dat ze in haar programma
tenminste heel wat anders draaide dan ‘die vervelende
beatmuziek’, die normaal op het station was te horen.
Verzoek tot uitbreiding
In Schiedam was een luisteraar Verhoeven die diep
onder de indruk was van het programma. In een brief,
geschreven op de achterkant van een kalenderfoto
met een Griekse afbeelding erop, verzocht Verhoeven
in maart 1968 tot uitbreiding van het populaire programma. Het liefst tot een uur per week, daarbij meteen
het voorstel neergezet dit op te delen in twee delen.
Allereerst een half uur voor de Griekse gastarbeiders in
ons land en een half uur voor de liefhebbers van de
Griekse muziek, een groep die mede dankzij het programma van Dimitra groter en groter was geworden.

Nieuwjaar 1968
Ook rond de jaarwisseling 1967/1968 kreeg Dimitra de
nodige wensen toegestuurd van luisteraars. Er was er
een bij die was geschreven door Irene Hoortrog uit
België, die Dimitra niet alleen een gelukkig Nieuwjaar
wenste maar tevens meldde dat ze helaas geen verzoekplaten meer kon aanvragen. De reden daarvoor, zo
schreef Irene, was dat alle radio’s in het huis defect
waren en er dus ook niet meer geluisterd kon worden
naar de programma’s van Radio Veronica. Maanden
later, op 14 september 1968, schreef dezelfde Irene Hoortrog: ‘Op zondag 1 september heb ik je uitzending
gehoord. Ik kan dus nu weer platen aanvragen, want
de radio is hersteld.’ Zoals met wel meer luisteraars, zo
blijkt bij het lezen van de vele brieven, was er meer dan
een band als dan die tussen presentatrice en luisteraars.
Ook was dit het geval bij Irene Hoortrog gezien een zin
uit die brief dat duidelijk maakte: ‘Mijn lieve Dimitra ik
hoop dat je spoedig nog eens naar ons zult kunnen
komen. Ik verwacht je met ongeduld.’
Vreemde vragen
Maar de warme manier van presenteren en het dus heel
dicht bij de luisteraars staan leverde ook verrassende
vragen op. Zo schreef mevrouw A Steenbergen uit
Capelle aan de IJssel in januari 1968: ‘Ik wilde U iets
heel anders vragen. Het gaat hierom, ik heb een hobby
en dat is puzzelen, kruiswoord en legpuzzels. Nu heb ik
al verschillende landen maar nog niet een mooie legpuzzel van Griekenland, die zie ik hier nergens en toch
zou ik er dolgraag een hebben, als ze er zijn. Kunt U mij
niet helpen om aan een legpuzzel van Griekenland te
komen? De kosten worden uiteraard vergoed.’
Ontevreden
Er waren echter ook ontevreden luisteraars. Zo schreef
Caroline van Amerongen uit Utrecht op 8 maart 1968
een briefkaart aan Radio Veronica waarin ze haar beklag deed dat ze al drie keer een verzoekplaat per
briefkaart had ingestuurd: ‘Mijn Griekse vriend en ik

Niet de enige
Verhoeven was echter niet de enige die met een dergelijk verzoek kwam want huisarts Houtkoper uit Den
Haag schreef op 3 april 1968 een brief aan de directie
van Veronica: ‘Al jaren behoren mijn echtgenote en ik
tot de vaste luisteraars van Radio Veronica. De fijnste
muziek vinden wij nog steeds die van het Griekse programma, verzorgd door Dimitra. Is het niet mogelijk,
dat het programma verlengd wordt tot een uur?’ De
brief was ingesloten in dezelfde enveloppe waarin nog
een brief zat gericht aan Dimitra waarin hij een plaat
aanvroeg en hij tevens meldde de brief naar de directie
te hebben gestuurd. Aangenomen mag worden dat de
brieven, die in de discotheek werden gelezen en doorgestuurd, beiden rechtstreeks naar Dimitra zijn gegaan
en dus het verzoek nooit bij de directie is terecht geko-
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dit bijgaand voorbeeld dat het onbegrijpelijk is dat de
post nog ter plekke kwam.

men.
Verzoeken tot bemiddeling
Dimitra kreeg ook vanuit Griekenland, via het adres
van Radio Veronica, brieven van Grieken die in nood
zaten. Ze vroegen bijvoorbeeld of Dimitra kon bemiddelen met het verkrijgen van een werk- en woonvergunning. Of dat ze misschien kon vertellen hoe ze
aan de slag zouden kunnen komen in het mooie Nederland. Dit alles om de schrijnende omstandigheden in
arme delen van Griekenland te ontlopen. Brieven die in
het Grieks waren geschreven maar soms ook in het
gebrekkig Duits, een taal die men had geleerd tijdens
een eerder verblijf als gastarbeider in het toenmalige
West-Duitsland.
Dat de post nog goed aankwam
Heel opmerkelijk dat de toenmalige PTT in staat was
verward geschreven briefstukken alsnog af te leveren
aan het goede adres, dat destijds door Radio Veronica
werd gebruikt in Hilversum. In de stapels post, die liefst
meer dan 40 jaar bewaard zijn gebleven, zijn tal van
voorbeelden terug te vinden van de in principe zogenaamde onbestelbare poststukken. U kunt het zien aan

Politiek taboe in de Veronica programma’s
De directie van Radio Veronica heeft het altijd voorgestaan om zich niet met religieuze of politieke activiteiten
in te laten. In april 1973 kon men om beide zaken niet
heen gezien allereerst krachtig het luisterpubliek begeleid diende te worden bij één van de grootste demonstraties in de Nederlandse geschiedenis. Via de 538 meter werd het luistervolk opgeroepen massaal op 18 april
naar Den Haag te trekken. Ook het religieuze geluid
kon men niet ontwijken. Daar men de zender van Radio Caroline te leen had gekregen diende men in die
periode wel de uitzendingen van dominee Toornvliet
uit te zenden.
Griekse politiek
Daar er weinig tot niets van de programma’s van Dimitra
is bewaard gebleven kan niet historisch worden gestaafd of zij al dan niet is ingegaan op de politieke misstanden in haar vaderland in het tweede deel van de
jaren zestig. De Koninklijke familie werd onttroond en
verbannen en het militaire regime nam de macht. Luisteraars schreven in hun brieven aan Dimitra over de
gebeurtenissen in het land. Op 9 juni 1968 schreef Julius
Röntgen, een fervent schrijver als liefhebber van Griekse
muziek, opeens over de toestand in Griekenland: ‘Voor
Griekenland is de nieuwe democratie van Papandreou
de laatste tijd in Nederland wel interessant. Het Nederlandse volk moet mijns inziens constant op de misstanden in het ondemocratisch geregeerd Griekenland gewezen worden. Daarom juich ik het van harte toe, dat
de PvdA en het NVV hiervoor alle moeite doen.’ Alle
brieven dan wel enveloppen die behandeld zijn in het
programma zijn voorzien van de datum van uitzending. Ik kan u melden dat in voornoemde brief door
Dimitra geen annotatie is aangebracht en dit politieke
onderwerp niet is uitgezonden.
Wel corresponderen
Een andere brief geeft aan dat Dimitra zeker ook betrokken was bij het leed van haar voormalige landgenoten want dezelfde Julius Röntgen reageert in een
andere brief op een brief van Dimitra en schreef ondermeer: ‘Toen ik in het weekend terug kwam op mijn
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kamer trof ik Uw brief aan, waarvoor ik U hartelijk
dank. Twee weken lang hing langs de Rijnsburgerweg een plakkaat aan mijn raam met de tekst ‘1 jaar
Fascisme in Griekenland’, juist in de dagen, dat wij
ons zelf, nu al weer 23 jaar geleden bevrijdden van
het fascistische Duitse juk.’ Hij beëindigde de brief
met: ‘Het spijt me, dat mijn brief maar zo kort is, maar
ik moet nu weer verder aan de studie.’ Na deze brief
zouden vele andere volgen en volgden er ontmoetingen tijdens Griekse feesten. Ook legde Julius Röntgen contacten met de VARA radio om bepaalde
muziekfragmenten met Griekse artiesten vanaf band
te krijgen uitgezonden via de radio. Dit laatste ging
niet door daar de opnamen waren aangeleverd op
9.5 cm bandsnelheid terwijl de VARA alleen stelde te
werken op de snelheid 38 cm.
Niet te realiseren verzoeken
Ook regelmatig kwamen er van Nederlandse luisteraars verzoeken binnen voor Grieken die al lang weer
in het vaderland verbleven en die dus onzinnig waren. Dit om het beperkte bereik van de zender aan
boord van de MV Norderney, van waaraf de uitzendingen in de tijd van Dimitra werden uitgezonden.
Soms waren de verzoeken wel terecht, zoals in het
geval van mevrouw Ritmeester uit Den Haag. Ze vroeg
een plaat aan voor mejuffrouw Kaptetanhaki in
Athene. Bovendien schreef ze in de brief: ‘U zult waarschijnlijk nu uw voorhoofd fronsen en denken hoe
dat kan. Welnu, aangezien ikzelf in mei op vakantie
ga naar Griekenland, zal ik het programma op de
bandrecorder vastleggen zodat ik het daar toch ten
gehore kan brengen.’

natuurlijk niets aan te doen.’
Belgische ondersteuning van Griekse mariniers
Een heel opmerkelijke brief kwam er binnen in de tweede
helft van augustus 1969 en was afkomstig van een intermediair uit het Vlaamse Oostende, een haven in de omgeving van de Franse grens. Hier waren in de tweede helft
van de jaren zestig van de vorige eeuw ook vaak Griekse
marineschepen aanwezig, die er een tijdelijke ligplaats
hadden. Het was August DeQuick, die als vertaler voor
de Grieken een dankbrief schreef aan Dimitra, waarin hij
namens 14 Griekse onderofficieren, als ook uit naam van
60 manschappen aan boord van twee schepen, haar bedankte voor de mooie plaat. Tevens werd in de brief
gemeld dat het hen duidelijk was geworden dat op zondag 24 augustus de laatste uitzending van het Griekse
programma zou worden uitgezonden.
Record Master
Een brief, in augustus 1969 ontvangen, was afkomstig
van M de Jong, werkzaam bij Record Master. Dit was
destijds een platenzaak die zich gespecialiseerd had in
folklore. In het schrijven werd aangehaald dat een klant
in juni een aantal Griekstalige platen had gekocht en
vervolgens naar Radio Veronica had geschreven met de
vraag of Dimitra ook de vertalingen kon leveren. Het
ging om mevrouw Roest uit Den Haag. In een van de
programma’s heeft Dimitra vervolgens verteld haar best
te doen. Dik twee maanden daarna werd echter bekend
dat het programma spoedig ten einde zou zijn en dus
werd de eigenaar van de platenzaak ingezet om alsnog te
verzoeken de liederen te vertalen.

Beperkte ontvangst
Opmerkelijk in de luisterpost is dat de brieven voornamelijk uit het westen van Nederland komen en
deels uit het zuiden. Het luistertijdstip was natuurlijk
niet gunstig vanwege het beperkte vermogen van 10
kW van de zender aan boord van de Norderney,
waardoor het signaal in de donkere uren niet zo ver
weg kwam op de toen gebruikte 192 meter middengolf. Maar zelfs uit Krimpen aan de IJssel kwamen er
klachten betreffende de ontvangst. Zo schreef Phany
Groeneveld op 18 mei 1968: ‘Ik vind het erg jammer
dat Veronica zo wordt gestoord, want je hoort er
andere muziek door heen en praten in het Duits.’ Het
betrof hier de uitzendingen van een radiostation vanuit
het Zwitserse Beromünster dat dezelfde frequentie in
de avonduren gebruikte en wel met hoogvermogen.
In 1972 zou daarom Veronica ook van frequentie
verwisselen.
Verandering van zendtijd
In januari 1969 werd de zendtijd van het Griekse
programma verplaatst naar later in de avond en was
vervolgens tussen 10 en half 11 in de avond te beluisteren. Dit leverde meteen een aantal protesten op,
waaronder die van mevrouw Diederiks, die schreef:
‘Eén ding vind ik jammer en wel dat de Griekse uitzending van 10 tot half 11 is geworden, want ik ga op
mijn leeftijd meestal niet zo laat naar bed. Maar daar is
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Het einde via Jan van Veen
Aan het begin van het verhaal memoreerde ik al dat het
ontslag aan Dimitra en een aantal andere freelance programmamakers was aangezegd door Jan van Veen,
destijds in september 1969 werkzaam als programmaleider van Radio Veronica. In deze functie was hij dus
tevens verantwoordelijke namens de directie richting
het presentatieteam. Jan van Veen werd als de zondaar
gezien maar in werkelijkheid was hij natuurlijk de boodschapper. Na het stopzetten van het bij de doelgroep
populaire programma kreeg Dimitra nog vele reacties,
vol medeleven, van luisteraars. Deze kwamen niet alleen
binnen via het vertrouwde postadres van Radio Veronica
in Hilversum maar ook via haar eigen huisadres in
Utrecht, wat ervan getuigt dat ze een erg goede band
met een deel van de luisteraars had.

beantwoorden. Het verzoek kwam vanuit de discotheek van Veronica en in de brief vroeg de medewerkster of Dimitra vanwege haar kennis van de Griekse
muziek alsnog de luisterpost wenste beantwoorden. In
de brief stuurde men vanuit de burelen van Veronica,
zeer attent, 2 postzegels van 25 cent voor het beantwoorden in.

Ritmeester
Zo was er een reactie van mevrouw Ritmeester uit Rotterdam, die ondermeer schreef: ‘Als luisteraar van Uw
programma ‘Griekenland zingt’, wat helaas nu voorbij
is, wil ik U langs deze weg toch laten weten dat wij erg
van uw programma hebben genoten. Zoals velen met
mij gedaan zullen hebben, stond de radio iedere zondagavond afgesteld op Radio Veronica. Nu het programma
is afgelopen bemerken wij eigenlijk pas goed wat dit
uurtje betekende. Wil dan ook de hoop uitspreken dat
wij U weer spoedig met een Grieks programma op de
een of andere golflengte weer kunnen beluisteren.’

De mens is een vreemd zoogdier. Twee voorbeelden wil
ik de lezer meegeven: Er stond laatst een interview in
het Algemeen Dagblad met Bennie Jolink, de zanger
van de groep Normaal. Dat interview werd gebracht in
verband met het feit dat de VPRO op een stoffige zolder
wat opnamen van de groep Normaal had gevonden uit
de zeventiger jaren. Die opnamen kwamen op een cd
terecht. Bennie Jolink neemt helemaal afstand van de
muziek die ze destijds maakten. Hij vond dat de bandleden in die tijd niet konden spelen. Hun bekendste
nummer ‘Oerend Hard’ spelen ze daarom ook niet meer:
Normaal zit nu helemaal in de blues! Jolink: “Ze moeten
nu accepteren dat we een band in ontwikkeling zijn.
Creativiteit is het belangrijkst, ook al bestaan we al
meer dan 30 jaar. Als je dat niet zint, blijf dan weg.”

Verzoek tot geven van advies
In 1970, lang na het stopzetten van het programma,
werd Dimitra gevraagd een vraag van een luisteraar te

HANS KNOT

Voorts gaf Joling af op zijn collega’s: “Mensen die zich
artiest noemen. Een groot verschil met echte muzikanten. Mensen die hun instrumenten beheersen. Jaloers
ben ik daarop. Die zogenaamde artiesten gaan met een
tapje met muziek naar een zaal toe: galmen daar wat
nummertjes weg en ontvangen een pak geld. Kijk eens
naar de zogenaamde zaal-dj’s. Je moet wel een afschuwelijke vorm van reumatiek hebben wil je geen plaat
kunnen opzetten. Ze maken zogenaamd eigen nummers. Wat zegt u? Daar komt geen instrument meer aan
te pas: alles gaat via de computer. Dat noemen ze dan
een remix”, aldus Jolink in het interview.
Deels heeft hij wel gelijk natuurlijk. Op dit moment doet
in Frankrijk het nummer ‘Baby baby baby’ het goed in
de hitparade. S-a-a-i. Toch is het een hit. Waarom? De
platenmaatschappij heeft drie fotomodellen spiernaakt
– nou ja, met balkjes over hun lekkers - door een straat
in Parijs laten lopen en dat op You Tube gezet. Zover
zijn we muzikaal al afgezakt. De jaloersheid van Jolink
op zijn collega’s zal wel minder worden als hij in hetzelfde dagblad leest dat de concertkaarten van onder
andere ‘Coldplay’ zo slecht verkocht worden, dat er nu
kaarten worden weggegeven voor 1 euro!
Ruim 10 jaar geleden nam Michael Jackson zijn laatste
plaat op. Daarna volgden de schandalen: slapen met
kinderen in zijn bed. Zijn baby uit het raam hangen,

advocaten en dat soort zaken. Michael was een paria
geworden. Vervolgens ging hij dood. De mensheid –
althans een groot deel daarvan- draaide 180 graden.
De liefste man van de wereld werd hij ineens. Vele van
zijn cd’s stonden plots weer hoog in de hitlijsten. Begrijpt u het nog?
ROB OLTHOF

Ik bedoel de inhoud van de kop van dit artikel natuurlijk niet in geestelijke zin, maar in de elektromagnetische
zin. Immers boven onze hoofden, op 36 000 km hoogte,
zit het vol met satellieten. Die zijn onmisbaar voor ons
geworden, denk aan het Tom Tommetje in de auto,
denk aan RTL en SBS en alle televisie- en radiostations
die we nu kunnen ontvangen. Je moet er niet aan
denken dat ooit een meteoriet tegen een satelliet aanbotst: heel vrouwelijk Nederland en ver daarbuiten
blijven dan verstoken van ‘Goede Tijden. Slechte Tijden’ en andere programma’s, die in mijn ogen in de
categorie ‘pulp’ thuishoren. Hoe kom ik hier zo op? Een
tijdje terug werd ik gebeld door Canal Digitaal met de
vraag of ik tevreden was over het aanbod dat men mij
als abonnee doet. ‘Ja’, was mijn antwoord. Ter verduidelijking: ik heb 3 LNB’s in mijn schotel zitten, en dat wil
zeggen dat ik zowel Astra 19 graden oost ( met o.a. RTL
en SBS) als 28 graden oost met ondermeer de BBC en
Engelse commerciële kanalen) als wel de Astra 23.5 kan
ontvangen. Op die laatste satelliet kan je ondermeer
100% NL ontvangen alsmede de regionale radio en
televisie van Nederland. Ik ben best tevreden, want
behalve de pulpprogramma’s kan ik ook het ‘Geschiedenis Kanaal’ evenals bijvoorbeeld ‘Humor’ kanaal ontvangen. Ze vroeg me of ik nog meer wilde, want ik kan
dan maandenlang gratis ‘Sportkanalen’ en ‘Playboy TV’
zien.
Nu word ik altijd wat draaierig in mijn hoofd bij sportieve uitingen. Destijds op de Handelsdagschool deden
we weleens wat aan honkbal op het Museumplein en
Olthof zorgde ervoor dat hij helemaal achteraan stond,
ter hoogte van de standplaats van de ijscoman en de
kans dat een bal helemaal tot het eind van het Museumplein kwam was nog kleiner dan de Staatsloterij te winnen. Ik zei trouwens tegen die mevrouw van Canal
Digitaal: “Het Playboy Kanaal is zo preuts als maar kan,
het zou zelfs door de EO uitgezonden kunnen worden.” Ze reageerde erop door te stellen dat men ook
nog wel iets heftigers in het pakket kan zetten. Vervolgens kwam ze met een scherpe vraag: ‘Weet u in welk
deel van Nederland ze vooral op de pornokanalen geabonneerd zijn meneer?” “Ja,” zei ik meteen: “op de
Veluwe en de Zuid-Hollandse eilanden. De meeste pornofilms worden daar ook verkocht”. “Hebt u daar gewoond soms dat u dat zo goed weet?” “Nee”, was mijn

antwoord, “maar ik heb in mijn relaties wat personen
die in de groothandel business zitten en die weten dat al
jaren!” Ze begreep dat ze aan mij geen extra kanalen
kon slijten en hing op.
De reden voor mij om een schotel aan te schaffen was
dat radiostations – dat was wel nog in het analoge tijdperk – zeker te pruimen waren als bijvoorbeeld QEFM
(een soort easy listening station, te vergelijken met destijds Radio 390 en 355), EKR (een rockstation), Radio
Caroline, CMR (Country Music Radio) en Euronet en in
het digitale tijdperk Prime Time Radio (ook alweer een
tijdje ter ziele) en Big L, helaas ook exit. Tegenwoordig
luister ik naar Gold (gouwe ouwen dus) Smooth Radio,
met elke zaterdagmorgen Tony Blackburn, BBC Radio
2 zaterdagochtend naar Brian Matthew met Sounds of
the sixties, SWR 1 (pop uit de jaren 70 tot heden) en nu
soms Caroline op zondagavond, Radio Nostalgie, RFM
en Cherie FM uit Frankrijk voor de Franse pop en voor
Nederland vaak naar Radio 5. Veder luister ik naar Nostalgie Radio 6 ( jazz) en vaak naar Radio 2 (historische
optredens van artiesten). Niet via de kabel, want het
geluid ontvangen via de schotel is veel en veel mooier.
Voor het nieuws luister ik naar Radio 1 en BNR nieuwsradio (de laatste vooral voor de AEX perikelen).
Wat televisie betreft kijk ik voor de narigheid op de
wereld naar Sky News of BBC News, naar ITV 2,3 of 4
voor de oude televisieseries als ‘Upstairs Downstairs’, ‘A
touch of Frost’, ‘Inspector Morse’, ‘Dempsey and
Makepeace’. Voor al de drie Astra satellieten kan je tegenwoordig volstaan door 3 LNB’s in een schotel te
stoppen. Een goede handelaar plaatst dat meteen voor
je. Je hebt nog wel een smartcard nodig voor ontvangst van de Nederlandse commerciële en publieke
stations. Vaak zeer interessant. Kortom: als u een balkon op het zuiden hebt, dan raad ik u aan een schotel
te nemen.
ROB OLTHOF

Shiprocked
Life on the waves with Radio Caroline
Auteur: Steve Conway
Uitgever: Liberties Press, Dublin Ireland, 2009.
211 pagina’s inclusief kleurenfoto’s
ISBN: 978-1-905483-62-4
www.LibertiesPress.com
Allereerst wil ik de vraag stellen aan diegene die geboren is voor, laten we zeggen, 1957. Heb je er ooit aan
gedacht later te zijn geboren dan 1965 en haal daarbij
ook naar boven wat je echt gemist had aan de prachtige ontwikkeling in de begin jaren van de zeezenders
in de zestiger jaren? We moeten ons zeer tevreden
stellen omdat we de geboorte en de ontwikkeling van
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de transistorradio hebben meegemaakt tijdens onze
jeugd, waarbij ook nog eens de gehele radiowereld
veranderde. Voor diegenen die later zijn geboren was
het er gewoon, of het de normale zaken waren in het
dagelijkse leven. Die groep hoefde niet te vechten voor
bepaalde vrijheden die wij nog niet hadden. Voor de
meesten van ons was het hele gebeuren rond de zeezenders iets geheel nieuws. Een deel ervan wilde echt
betrokken worden binnen deze tak van radio met als
doel later een goede loopbaan te kunnen bewandelen.
Ikzelf verloor mijn interesse in nieuwe stations grotendeels na het stoppen van Laser Hot Hits, in het tweede
deel van de jaren tachtig. Zelfs luisterde ik een stuk
minder naar de toenmalige uitzendingen van Radio
Caroline. Wel nam ik van elke nieuwe deejay een paar
programma’s voor het archief op maar daar bleef het
eigenlijk bij. Plotseling ben ik kortgeleden weer die
programma’s gaan afluisteren en dat kwam doordat ik
het nieuwe boek ‘Shiprocked. Life on the waves
with Radio Caroline’, geschreven door Steve Conway had gelezen.
Het boek is geschreven door een
persoon die niet binnen onze
leeftijdscategorie is geboren, maar
van een jongere generatie is. Steve
Conway vertelt het verhaal van een
jonge Ier die in een conservatieve
katholieke omgeving in Ierland is
opgegroeid. In 1984 besloot Steve
dat het tijd was zijn spectrum te
verbreden en gezien hij een van
de eerste goed opgeleide
computerexperts was besloot hij
zijn brood te gaan verdienen in
Engeland. Hij kreeg vrij snel een
baan en binnen een paar dagen in
zijn nieuwe woonomgeving ontdekte hij het geluid van Radio
Caroline op zijn transistorradio. Hij
had er een boel plezier aan en bovendien deed zich de gelegenheid
voor in de weekenden actief te zijn in de bossen bij
Purley (in de directe omgeving van Londen) en wel
door zendapparatuur te installeren en te beheren voor
een landpiraat. Daarom staat South East Sound bovenaan zijn CV als het gaat om radio-ervaring. Op die
manier raakte hij snel bevriend met de in zeezenderkringen bekende John Burch van de Caroline
Movement. Deze Burch organiseerde regelmatig trips
naar het Carolineschip om er fans van mee te laten
genieten en incidenteel ook een deel van de bevoorrading op zich te nemen.
Het was in december 1985 dat Steve Conway voor het
eerst een dergelijke tocht naar het Carolineschip, de
MV Ross Revenge, ondernam. De tocht werd gemaakt
vanuit het haventje van Strout, in de directe omgeving
van de historische haven van Chatham. Een andere
persoon die hij niet veel later ontmoette was Richard
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Jackson, die Steve stimuleerde zich toe te leggen op het
selecteren, herschrijven en voorlezen van het nieuws.
Vele avonden oefenden ze en in november 1986 werd
de allereerste demotape door Steve Conway opgenomen en opgestuurd naar het adres van Radio Caroline.
Hij wachtte tevergeefs want een antwoord bleef uit.
Toen hij andermaal contact opnam kreeg hij te horen
dat de tape verloren was geraakt. Een nieuwe werd
gemaakt en het was op 24 februari 1987 dat Steve
Conway zijn eerste lange trip maakte vanuit de haven
van Dover naar Duinkerken in Frankrijk en vanuit
laatst genoemde haven met de tender, de MV Bellatrix,
naar het zendschip in internationale wateren voer.
Toen hij eenmaal op het schip als nieuwslezer was aangekomen probeerde collega Mark Mathews hem over
te halen daarnaast ook radioshows te gaan presenteren, wat hij niet aandurfde en dus weigerde te doen.
Twee van dergelijke verzoeken volgden en het derde
was eigenlijk meer een commando
dan een verzoek en was afkomstig
van zendertechnicus Peter
Chicago. Weigeren zat er niet meer
in en het was tijdens zijn tweede
weekend aan boord van de Ross
Revenge dat Steve zijn eerste programma op Radio Caroline deed,
waarna honderden zouden volgen. Zoals bij de meeste zeezender
deejays het geval was werd Steve
ook van een nickname voorzien
en ging hij onder collega’s door
het leven als Steve ‘Condom’
Conway.
Vanaf dat moment brengt Steve
een grote hoeveelheid herinneringen naar boven van datgene aan
boord van het zendschip gebeurde gedurende de vele jaren
dat hij er werkzaam was. Bijvoorbeeld vertelt hij over de plotselinge
komst van de toenmalige eigenaar
O’Rahilly aan boord van het schip. Hij stelt daarbij dat
het de eerste keer sinds het zinken van de MV Mi Amigo
was dat Ronan O’Rahilly een zendschip betrad. Dit is
een van de zeer weinige historische foutjes die ik in het
boek tegenkwam. Immers was Ronan in augustus 1983,
toen het toenmalige nieuwe zendschip in gebruik werd
genomen, langdurig aan boord om op die manier de
nodige publiciteit te maken via de daar aanwezige radio- en televisieploegen. De reden dat Ronan trouwens
de tweede keer aan boord kwam had te maken met het
gegeven dat spoedig de nationale wateren van GrootBrittannië zouden worden uitgebreid en het zendschip
dus een andere ankerplaats zou krijgen.
Natuurlijk gebeurde er heel veel binnen ‘de familie’ op
het zendschip, die vaak voor langere periode aan elkaar was overgeleverd tijdens het verblijf in internationale wateren. Dit alles zonder dat men de gelegenheid

Steve Conway op de Ross
© Leendert Vingerling

had familieleden of goede vrienden te ontmoeten. Dit leidde tot
vele spannende en moeilijke momenten, ja zelfs tot de eerste seksuele ervaring van de zeer katholiek opgevoede Steve Conway. In
een aantal hoofdstukken van het
boek: ‘Shiprocked. Life on the
waves with Radio Caroline’,
heeft Steve de namen veranderd
om de betrokkenen te beschermen.
Maar voor diegene die het station
en haar ontwikkelingen heeft gevolgd is het vrij gemakkelijk de echte namen erbij te bedenken. In het boek
neemt Steve je mee naar prachtige verhalen, ondermeer over een speciaal door Ronan aangewezen tijdelijke kapitein Jim, die zo ontzettend bang was op het
voor anker liggende schip, dat ze een geheime code in
de programma’s opnamen, die stond voor ‘kapitein incompetent, stuur zo snel mogelijk vervanging’.
Ook herinnert Steve de festiviteiten die er waren toen
Radio Caroline 25 jaar bestond, evenals het moment dat
de enorm grote zendmast in oktober 1987 in een zware
orkaan naar beneden kwam. Verder verhaalt hij hoe
genereus het aanbod van Robbie Dale was, die in die
periode het station, in de vorm van apparatuur, steun
verleende. Robbie die zelf in de zestiger jaren een van de
Caroline deejays was geweest. Verder gebeurde er in
die periode erna nog heel veel, ook veel zaken werden
beloofd maar niet door de organisatie uitgevoerd. Iets
wat kenmerkend is in de geschiedenis van Radio
Caroline.
Steve Conway was ook op het schip toen plotseling het
zusterstation uit de ether verdween en het Nederlandse
radioteam het schip verliet. Vele van de 56 kamers aan
boord van de Ross Revenge waren toen opeens onbewoond, wat een lange periode zo bleef en het leek of de
organisatie met touwtjes werd samengehouden. Ronan
O’Rahilly kwam vervolgens met fantasierijke plannen.
Zo zou ondermeer een nog hogere zendmast worden
afgeleverd op volle zee, dit met behulp van een helikopter. Al vrij snel bleek dat Ronan verder was gaan dromen. Ook de raid op het Caroline zendschip, in augustus 1989, werd niet vergeten in de hoofdstukken, die
trouwens of de naam van een song of een popgroep
hebben.
Erg interessant is het verhaal hoe men op een bepaald
moment mastsegmenten vervoert naar een haven. Dit
gebeurt via een sight seeing bus die reclame op de buitenkant had voor het nieuws radiostation voor Londen,
LBC. Naast de eerder gememoreerde trip met de MV
Bellatrix werden er ook talloze gevaarlijke tochtjes gemaakt met de MV Windy en de vissersboot van Dave the
Fish. Steve verhaalt verder over het bezoek van een
cameraploeg van de BBC voor het maken van een documentaire, terwijl er op dat moment ook een brandje

in de machinekamer was.
De laatste magere jaren van Radio Caroline vanaf zee worden
niet vergeten in ‘Shiprocked.
Life on the waves with Radio
Caroline’. Op een bepaald moment was het helemaal gedaan met
de uitzendingen omdat Radio
Caroline de ‘558’ diende te verlaten daar deze frequentie officieel
toegewezen was aan het ILR station Spectrum Radio in Londen.
Dat betekende geen financiers en
adverteerders meer. Niet veel later besloot men geheel te stoppen toen er een nieuwe
wet tegen de zeezenders werd ingevoerd en dit eigenlijk betekende dat het verzorgen van uitzendingen niet
meer mogelijk was. Wel bleef de Ross Revenge nog
enige tijd in internationale wateren, totdat op 19 november 1991 in zeer zwaar weer de bemanning, met
behulp van de Royal Air Force, van boord werd gehaald. Andermaal was Steve Conway erbij en deed
zijn verslag. Ik raad je zondermeer dit boek aan te
schaffen en ervan te gaan genieten.
HANS KNOT

Nico Fintelman is in de jaren tachtig in Nijmegen uitgebreid actief geweest bij de zeer populaire landpiraat
Delta FM. Sinds enkele jaren heeft hij een speciale
internetsite aan de geschiedenis van dit station gewijd:
www.delta-radio.com
En wat denk je van deze interessante site of tunes die
we recentelijk vonden?
http://users.telenet.be/chris.de.cleyn/de.htm
Tim Tausendfreund wees ons op de interessante site
die de zoon van John Peel heeft gemaakt en waar hij
met regelmaat programma’s in podcast beschikbaar
stelt die hij presenteert in de stijl van zijn vader
www.globalsoundtracks.com
Johnny Lewis heeft ooit in de jaren 1983 en 1984 op de
Communicator heel wat meegemaakt. Destijds schreef
hij behoorlijk wat neer over zijn belevenissen wat nu
exclusief in een lang verhaal is te lezen op
www.offshore-radio.de
Peter de Jager, in 1974 nieuwslezer aan boord van de
MEBO II voor Radio Noordzee heeft zijn negatieven
ter bewerking beschikbaar gesteld en Martin is hevig
aan het poetsen en opknappen geweest. Het resultaat
is te zien op:
www.offshore-radio.de/RNI/images/pjager
HANS KNOT EN MARTIN VAN DER VEN
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Herman’s Hermits: all the hits+ more
euro 10,-Johnny Hoes: ach was ik maar (dubbel cd) euro 15,-- Het beste van J.
Hoes, delen 1 en 2 voor euro 10,-per stuk
Buddy Holly best of euro 10,-- ( inmiddels 50 jaar geleden overleden)
Honeycombs: Have I the right? Best
of euro 10,-Tom Jones: Green green grass of
home euro 10,-- Alle andere titels leverbaar + dvd’s
Kinks: ultimate collection euro 20,-Krezip: best of euro 17,-Trini Lopez: Very best of euro 10,-Gerry and the Pacemakers A + B
sides euro 9,-- Best of euro 9,-Peter & Gordon: Ultimate collection
euro 10,-CD: “Waar heb dat nou voor
nodig?”met Barend Servet, Dekzeil
& Van Oekel euro 10,-CD: ”Voor en na” Sjef van Oekels
greatest hits euro 10,-CD: “Waar moet dat heen?” met
o.a. Van Oekel en Barend Servet euro
11,-CD: Van Oekel at Paradiso euro 11,Gene Pitney: best of euro 10,-- Vele
andere titels leverbaar
Manfred Mann best of euro 10,-Vele andere titels leverbaar
Imca Marina: hollands glorie euro
8,-- Viva Espana euro 8,-Moody Blues: alle cd’s nog leverbaar; idem alle DVD’s
Tien jaar Top 2000: 10 cd’s voor
euro 39,-New Seekers: collection euro 8,-The singles euro 10,-- Live at the
Royal Albert Hall (
DVD) euro16,-Roy
Orbison:
Collection euro 10,- Nog vele andere
titels
leverbaar
Crispian St. Peters (Pied Piper)
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Follow me euro 10,-- (zijn grootste
successen)
Elvis Presley: Very best euro 15,-Vele titels en dvd’s leverbaar:: Net
uit: Elvis Presley 3 DVD bij de Ed
Sullivan shows euro 29,-HET BESTE VAN VIVE LA
FRANCE: alle grote Franse popsterren op dubbel cd voor euro 15,Pretty Things Get the picture euro
10,-- Emotions euro 10,-- Parachute
euro10,-- Freeway Madness euro
10,--Greatest hits euro10,-P J Proby: Very best euro 10,-Freddie Quin: Die Gitarre und das
Meer (dubbel cd) euro 20,-Jim Reeves: Collections euro 10,-Nog diverse andere cd’s leverbaar
Cliff Richard: the whole story euro
18,-- 40 golden greats euro 18,-- Nog
diverse cd’s en dvd’s leverbaar
Lucille Star (French song) best of
euro 16,-Rolling Stones: Aftermath euro 16,- Alle andere titels leverbaar alsmede
dvd’s
The Shadows: Essential collection
euro 10,-- Alle andere titels leverbaar alsmede dvd’s
Sandie Shaw: collection euro 8,-Reviewing the situation euro 10,-Vele andere titels leverbaar
Searchers best of euro 10,-- Very
best of euro 16,-Seekers: A en B sides euro 10,-Best of euro 10,-Sonny and Cher Best of euro 10,-The singles euro 16,-Status quo: Picture dubbel cd met
alle grote hits euro 22,-- 12 gold bars
euro 10,-Dusty Springfield: collection euro
11,-- Best of euro 10,-- Live at the
Royal Albert Hall euro 10,-Supremes: Silver collection euro
10,-- Unrealeased tracks euro16,-- I
hear a symphony euro 8,-Troggs: Wild Thing euro 10,-Walker Brothers: best of euro 10,-

Yardbirds Very best of euro 10,-Ronnie Tober: het beste van euro
8,-- Zelfportret euro 16,-Troggs: Wild Thing euro 10,-Walker Brothers : best of euro
10,-Yardbirds Very best of euro 10,-The Who: Live at the isle of Wight
euro 20,-- Live at Leeds euro 10,-Alle andere titels leverbaar
Leverbaar zijn alle bekende tv
series van vroeger en nu:
Wij noemen o.a.: DVD “Man over
de vloer”zeer komische Engelse
serie uit de jaren 70. Nu uit seizoen
1+2 euro 24,-- Seizoen 3+4 euro
24,-Derrick: 6 dvd box euro 20,-- 3
dvd box euro 15,-- Derrick: 6 dvd
box euro 20,-- 3 dvd box euro 15,Documentaires: Uw geboortejaar
in beeld: leverbaar vanaf 1930 tot
heden euro 10,-Touch of Frost: seizoen 1,2,3,4,5,
9, euro 24,-- per deel.
Perry Mason seizoen 1 - euro 59,The Fugitive seizoen 1 - euro 65,Vrouwenvleugel seizoen 1,2,3,
euro 30,-- per stuk
Gooische vrouwen seizoen 1,2,3,
euro11,-- per stuk Seizoen 4
euro 27,50
Foyles War seizoen 1,2,3,4,5 euro
19,-- per stuk Untouchables seizoen
1 compleet euro 62,-Midsomer Murders: seizoen 1 t/m
10 Per seizoen euro 36,-Losse afleveringen euro 10,-Flikken: Seizoen 1 t/m 6 euro 35,Seizoen 7 t/m 9 euro 49,-Baantjer: seizoen 1 t/m 11.
Per seizoen euro 18,-Kleurrijk verleden: de jaren
30,40 en 50 in kleur. 3 uur kleurenfilm uit die tijd euro 32,-Boek: Michael Bakker: Het Wel
en wee van Radio 192 euro 7,50

