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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’s: De Radio Mi Amigo promotie-Sinterklazen
worden staande gehouden door de Spaanse poli-
tie. Rechtsonder: Het antennepark waarvan ook Mi
Amigo gebruik maakt, gelegen op een 900 meter
hoge berg.                   ©  Radio Mi Amigo 100.9 FM

Beste lezers,

Radio Mi Amigo heeft in Spanje een eigen variant op de
oranje jurkjesaffaire meegemaakt. Vanwege de wereld-
wijde aandacht voor de Dutch dresses is het nieuwsfeit
een beetje naar de achtergrond gedrongen, maar daar
willen we via de coverfoto van Freewave verandering
in brengen. Wat was het geval? Om de uitzendingen
van Radio Mi Amigo 100.9 FM in de maanden juni, juli
en augustus onder de aandacht te brengen van de in
Spanje vertoevende (Nederlandstalige) toeristen, doolde
een tweetal als Sinterklaas uitgedoste Mi Amigo mede-
werkers rond  aan de Costa. (Zie ook pagina 27.) De
scherpe Spaanse politie had meteen door dat het hier
niet om de echte Sint ging en besloot in te grijpen.
Want net als in Zuid-Afrika blijkt het in Spanje verbo-
den te zijn om in een jurk reclame te maken. Wat is
Nederland dan toch een vrij land.

Meer politie in een nieuwe aflevering van Herinnerin-
gen aan 1964. De toevoeging ‘bekentenissen van Hans
Knot’ zou ditmaal toepasselijk zijn. U leest het vanaf
pagina 18. In de rubriek ‘Heden en verleden’ ditmaal
extra veel aandacht voor RNI, met name AJ Beirens, en
Radio Uilenspiegel. Uiteraard ook in deze Freewave weer
een samenvatting van het medianieuws uit binnen- en
buitenland.

Veel leesplezier!
Jan van Heeren
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Overleden
VR 5 MAART: Eind vorige maand werd bekend dat
Dorothy Calvert, de weduwe van Reginald Calvert, na
hartzwakte is overleden. Ze liet zich op hoge leeftijd
nog een keer opereren aan haar hart, wat haar helaas
fataal werd. Dorothy nam de directie van Radio City op
zich, nadat haar man was doodgeschoten in februari
1966. Ook heeft zij vele popgroepen en artiesten bege-
leid en heeft zij decennia lang het werk van haar man
voortgezet. Een goed geschreven herinnering aan
Dorothy kan worden gevonden op The Pirate Hall of
Fame: www.offshoreradio.co.uk/dorothyc.htm

Aanvulling
ZA 6 MAART: Bij het doorluisteren van oude
programmafragmenten stuitte ik vandaag op een pro-
gramma van Rick Dane op Caroline North. Hij gebruikte
als eindtune ‘A touch of velvet and a sting of brass’
uitgevoerd door de Mood Mosaic. Dit nummer staat als
veelvuldig gebruikt in de zeezender discografielijst en
dus kan de naam van Rick Dane op Caroline North
worden toegevoegd. Als bijnaam kunnen we op de lijst
toevoegen: ‘Uncle’ Tom Lodge, zoals hij werd genoemd
op Caroline South in een van de programma’s van
Keith Hampshire.

Graham Gill archief (4)
We zijn aangekomen bij de vierde aflevering van de
herinneringen uit het Graham Gill archief. Honderden
brieven zijn er uitgesorteerd en de beste zijn inmiddels
opgestapeld in een schoenendoos, waar nu en dan
weer een of meerdere brieven uit gehaald worden om
uitgelicht te worden in deze terugkerende rubriek. Deze
herinneringen zijn wel op internet terug te vinden maar
zullen, later dit jaar, niet terug te lezen zijn in ‘Way back
home - The Graham Gill Story’. Zie de verhalen dus
maar als een extraatje naast het later eventueel aan te
schaffen boek.

Vanuit Vlaanderen
Deze keer aandacht voor twee brieven die Graham
ontving van een van zijn collega’s, A.J. Beirens, destijds
woonachtig in Zeebrugge. Hij schreef ondermeer op 10
juli 1973: ‘Luister op 15 juli naar het DX programma
want dan zal ik een plaat voor je draaien en tevens voor
Allen. In het onderdeel ‘World in Action’ zal er een
verzoekplaat worden gedraaid voor Marc van Amstel
en Floor. Tussen twee haakjes, als jij degene bent die de
programma’s komende zondag gaat instarten, dan kan
ik je nu al melden dat ‘World in Action’ start met de
piepjes van 10 uur GMT en niet met een jingle, zoals je
van me gewend bent. Dus start het programma 5 se-
conden voor het hele uur. Ik heb vandaag nog een
telefoongesprek met Andy (Archer) gehad en die ziet

de toekomst voor Radio Caroline weer aardig optimis-
tisch in.’

Andy Archer
Het was rond de tijd dat Radio Caroline in juni 1973
weer met een volledige Engelstalige service was begon-
nen en tevens een tweede station in de ether had ge-
bracht met een soort van middle of the road program-
mering. In de voornoemde brief besloot AJ Beirens met
de woorden: ‘Doe mijn groeten aan de jongens op het
schip, speciaal aan Brian. We zien elkaar spoedig.’ Uiter-
aard bedoelde hij Brian ‘the kilt’ McKenzie hiermee.

Banden kwamen niet terug
Ik vond een tweede brief (zie hieronder), die op 18 no-
vember 1973 was geschreven op het officiële briefpa-
pier van het hoofdkantoor van Radio Nordsee Interna-
tional in Zurich, Zwitserland. Daarin opende AJ Beirens
met: ‘Hallo Graham, ik hoop dat alles goed met je gaat,
zowel qua gezondheid als met je talent. Gisteren ben ik
voor het eerst, na mijn ziekte, weer buiten geweest en
ik vertel je dat ik daar zeer van genoten heb. Ik wil je
graag een gunst vragen. In 1973 heb ik al meer dan 700
Pond uitgegeven voor mijn programma, waarbij het
merendeel van de kosten voor de aanschaf van de
recorderbanden was. Daarom vraag ik je of het moge-
lijk is een deel van die banden, een stuk of zestig schat
ik, naar mijn adres in Zeebrugge te sturen.’

Kerstmis 1973
‘Misschien kunnen de mensen van de Trip Tender het
voor je verzorgen of anders kunnen Marc van Amstel
en jij iedere week een aantal per post naar mijn adres
versturen. Natuurlijk zal ik alle gemaakte kosten ver-
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goeden. Ik zal het tevens heel fijn vinden als je het voor
me uitzoekt waarom mijn programma’s twee zondagen
achter elkaar niet zijn uitgezonden. Bel me even op als je
van het zendschip komt. Ik kom zelf waarschijnlijk een
paar dagen naar de MEBO II rond de kerstdagen. Ben jij
dan ook aan boord? Zoals gezegd bel me even en laat me
ook even weten of jezelf met de Kerst aan boord zal zijn.’

Vlak voor het einde eerste jaar
AJ Beirens presenteerde een aantal verschillende pro-
gramma’s op RNI, waarvan de eerste ‘Northsea Goes DX’
op 23 september 1970 werd uitgezonden op het station.
In het weekend van 22 en 23 september werd door de
technische staf van RNI de kortegolfzender in de 31 meter
band (9940 kHz) en de FM zender op de 100 MHz losge-
koppeld van het normale RNI signaal, dat er vervolgens
nog wel uitging via de 1367 kHz op de middengolf en de
6205 kHz in de 49 meter, de zogenaamde Europaband. Via
de eerste twee frequenties waren vervolgens de pro-
gramma’s van ‘RNI World Service’ te beluisteren met daarin
aandacht voor het DX programma maar ook deejayshows
gevuld met heerlijke ‘middle of the road’ muziek, wat mij
op dat moment deed terugdenken aan de geweldige pro-
gramma’s van Radio 390 in de jaren zestig van de vorige
eeuw.

Niet lang in de ether
Het zou slechts bij een weekend blijven als het gaat om de
toenmalige uitzendingen van RNI’s World Service, want
in de avond van dezelfde dag dat het eerste programma
van AJ Beirens werd uitgezonden kwam de eigenaar van

een tender, de MV Redder, een boodschap aan boord
brengen namens de eigenaren van RNI, de Zwitsers
Meister en Bollier. Het was Tom van der Linde, alias
captain Tom, die de boodschap aan de dienstdoende
kapitein overhandigde. De leiding van RNI maakte in
de brief aan de bemanning bekend dat het station de
volgende ochtend, 24 september 1970, om 11 uur uit
de ether diende te verdwijnen om niet langer Radio
Veronica in de weg te staan en te voorkomen dat de
Nederlandse regering zou gaan ingrijpen tegen de
zeezenders, die hun programma’s verzorgden vanaf
schepen verankerd in internationale wateren voor
de Nederlandse kust. Het leek erop dat A.J. Beirens
een eenmalig optreden op RNI had gehad.

Gelikt programma
De eerste indruk die ik destijds kreeg was er een van
‘tjee, wat een gelikt programma en wat een dichtge-
knepen stem heeft die presentator’. Dit alles met een
pakkende inhoud die de echte radioluisteraar zeker
wist te binden. Wie was nu eigenlijk die Albert J.
Beirens? Ten tijde van zijn eerste programma was hij
23 jaar en werd dus in 1947 in Brugge geboren. Hij
was destijds werkzaam bij de scheepvaart-
onderneming Townsend Thoresen, die ondermeer
een ferryterminal had in Zeebrugge. Het was daar
dat AJ kantoor hield. Als ultieme radiofan kwam hij
goed van pas bij de eigenaren van RNI die in het
verre Zwitserland woonden en probeerden te luiste-
ren naar het station.

V.l.n.r. Graham Gill, Werner en Peter Gartwig, Brian Mckenzie
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Hoog in de heuvels
Zoals gemeld was het kantoor van MEBO Ltd. namelijk
gevestigd in Zurich en waren eigenaren Meister en
Bollier woonachtig in de directe omgeving van die stad,
omringd door bergen. Edwin Bollier was een ervaren
DX’er en leefde zich geheel uit in zijn vrije tijd door het
uitoefenen van deze DX hobby. Door het inrichten van
een privé antenne park was het voor hen mogelijk in
Zwitserland onder goede condities de programma’s van
RNI daar te beluisteren. Onder andere omstandighe-
den waren ze aangewezen op de hulp van anderen. En
een van de personen die dan als steun klaar stond was
Albert J. Beirens. Als de kortegolfzenders aan boord
van de MEBO II bijvoorbeeld niet in de ether waren en
men wilde in Zwitserland toch weten wat er zoal ge-
beurde aan boord van hun zendschip, dan werd er
contact gezocht met A.J. Beirens en kregen ze ant-
woord toegestuurd, via de fax van Townsend Thoresen.

Vertrouwen
Al snel hadden ze in Zwitserland bij MEBO Ltd. door te
maken te hebben met een zeer betrouwbare persoon
en bovendien een soortgenoot want A.J. Beirens was
zelf ook een fervent DX’er. Medio 1970 opperde Albert
dat het misschien interessant kon zijn voor RNI om een
wekelijks of maandelijks DX programma op te starten
om op die manier ook luisteraars in verre landen te
binden aan het radiostation. Hij kwam met een aantal
voorstellen en kreeg toestemming het programma te
produceren en te presenteren. Zoals gezegd ging het
eerste programma eruit op de bewuste 23ste september
1970.

Vroeg erbij
AJ Beirens begon zich op vroege leeftijd al te interesse-

ren voor de Engelse taal en cultuur, spoedig gevolgd
door andere talen. Ook ontdekte hij de mooie wereld
van het korte golf gebeuren en werd een vaste luiste-
raar van het programma ‘BBC London Callling’ en an-
dere DX programma’s, zoals ‘Sweden Calling DX’. Hij
raakte ook geïnspireerd door de wijze van program-
ma’s maken en het invoeren van jingles door diverse
radiostations, die vanaf zee hun geluid naar de luiste-
raars brachten. Dit alles zou hem er later toe brengen
ook de zeezenders een plek te geven in zijn program-
ma’s op RNI.

Herstart
Sommige luisteraars dachten dat het in september 1970
voorbij was voor het station, anderen hadden hoop
dat men in de ether zou terugkeren. Het was gelukkig
beslist niet het einde voor RNI in 1970 want de eigena-
ren besloten in het voorjaar van 1971 met een gedeel-
telijk Nederlandstalig programma en een Engelse ser-
vice het station opnieuw op te starten. In de loop van
de daarop volgende maanden kwam er een aantal pro-
gramma’s bij, waaronder die van Albert J Beirens. Vanaf
maart 1973 zou hij naast Northsea Goes DX ook het
programma ‘Our World in Action’ gaan presenteren,
dat werd gemaakt in samenwerking met Unicef.

Eind augustus 1973
Terwijl ik bovenstaande schrijf komen in gedachten de
prachtige programma’s in mijn gehoor weer voorbij.
Reden genoeg om er maar eens een van de shows, als
voorbeeld, bij te pakken. Het programma van de laat-
ste zondag van augustus 1973 is het uiteindelijk gewor-
den. Zonder de eerder gememoreerde piepjes werd
het programma opgestart met de stationtune ‘Man of
Action’ uitgevoerd door het Les Reed Orchestra. “It’s

ten o’clock
in Central
Europe, 9.00
h o u r s
Greenwich
Mean Time.
You are
tuned to the
shor twave
service of
R a d i o
Northsea In-
ternational in
the 49 meter
band on a
f r equency
of 6205 kHz”.
Je ziet de
tekst van de
opening van
het pro-
gramma en
in gedach-
ten hoor je
A.J Beirens

A.J. Beirens aan boord van de MEBO II
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praten. Daarna meldde hij dat er twee uur aan speciale
programma’s in het Engels gingen volgen.

Onderdelen
‘RNI Goes DX’ werd door Albert in onderdelen gepro-
duceerd met als eerste het DX nieuws, dat startte met
het nummer ‘Flower drum song’ van Oscar Hammerstein
II en Richard Rogers, waarna hij iedereen ter wereld
welkom heette: “Good morning, good afternoon, good
evening or goodnight, wherever you are listening in
the world’. Daarna volgde het DX bulletin. In de voor-
noemde editie van 26 augustus 1973 was er ondermeer
aandacht voor de volgende onderwerpen: allereerst
info rond de uitzendingen via de korte golf van de
staatsomroep in Zuid Korea. Die waren in diverse talen
te beluisteren, waaronder Frans, Engels, Koreaans, Chi-
nees en Russisch. Ook was AJ altijd zeer correct in het
geven van de volledige postadressen van vermelde
stations in zijn programma.

Brazilië
Het tweede onderdeel betrof een mededeling over een
nieuwe wet die in Brazilië zou worden ingevoerd in
1974, waarbij het voor stations in het land met een
maximaal vermogen van 1kW verboden werd nog lan-
ger uit te zenden. Een voorwaarde om door te gaan
was alleen mogelijk door middel van verhoging van
het zendvermogen. Terloops vermeldde hij ook nog
dat de Braziliaanse staatsomroep, Radio Nacional de la
Brasilia vier talen in de maand september toe zou voe-
gen aan de internationale service, te weten Nederlands,
Zweeds, Italiaans en Arabisch.

Meer
Opmerkelijk was het bericht in het programma, dat hij
via het luisteren naar de korte golf programma’s van
Radio Albania had gehoord, dat spoedig een nieuwe
service zou worden opgestart door de Chinese Staats-
omroep in Peking en wel een die gericht zou worden
op de luisteraars in Nederland. Beide communistische
landen, Albanië en China, hadden een uitgebreid sa-
menwerkingsverband en de Nederlandstalige uitzen-
dingen werden inderdaad enkele maanden later via het
zogenaamde relaissysteem in Albanië uitgestraald. Ver-
der waren er berichten over de internationale service
van Radio Australia, Radio NHK – de nationale staats-
omroep in Japan, Grenada, Thailand en meer.

Tien minuten
Het onderdeel DX nieuws nam wekelijks ongeveer tien
minuten tijd in beslag maar tijdens het hele uur zou af
en toe nog een DX News Flash voorbijkomen. In 1973
werd het DX programma trouwens wekelijks uitgezon-
den, mits de banden aan boord waren en door de
verantwoordelijke technicus werden gestart. Na het
DX nieuws onderdeel promootte AJ Beirens altijd zijn
collega’s van de Engelstalige service, in dit geval de
Hitback Show van Mike and Sheila Ross en The RNI
Requestshow met Graham Gill. Deze programma’s wer-
den dezelfde dag in de avonduren uitgezonden via alle

beschikbare zenders van Radio Northsea International.

RNI DX Hitpick
In die tijd was het gebruikelijk dat alle deejays op RNI
wekelijks een nieuwe plaat uitkozen en deze tot hun
persoonlijke hittip kozen en aan de luisteraars bij herha-
ling voorstelden. En dus in de week van 26 augustus
1973 stelde ook AJ Beirens de ‘RNI DX Hitpick’ voor: de
groep Esperanto (foto) met het nummer ‘Publicity’. Daarna
volgden twee nummers van the Beatles, ‘Eleanor Rigby’
en ‘Yellow Submarine’. Een aantal brieven van luiste-
raars werd voorgelezen en tevens werd de mededeling
gegeven dat een IRC insluiten verplicht was als men een
geschreven antwoord wenste, behalve in landen als de
DDR, die dit internationale postkenmerk niet voerden.
Vervolgens draaide AJ speciaal voor de luisteraars in
‘The German Democratic Republic’ het nummer ‘Son of
my father’ uitgevoerd door Chicory Tip, een Britse pop-
groep afkomstig uit de plaats Maidstone in het Graaf-
schap Kent.

DX Clubs
Naast luistertips was er in het programma ook met be-
paalde regelmaat promotie voor de diverse DX bladen
die er in de wereld werden uitgegeven. In het pro-
gramma van 26 augustus 1973 was dat voor de Benelux
DX Club, die met een postadres in Nijmegen was geves-
tigd. De warmte voor diverse talen kwam om goed half
10, Engelse tijd, om de hoek kijken toen AJ, andermaal
op ‘The Man of Action’ de stationsidentificatie gaf in het
Engels, Nederlands, Frans, Duits en het Esperanto. En
daarna was er een verrassing te beluisteren.

RNI Dubbel LP
Het is toch prachtig om na decennia weer een oud
programma terug te horen, want tot mijn verrassing
was het gebruikelijke onderwerp over zeezenders in
het programma die keer over het vroege begin van de
herstart van RNI in 1971. Reden was dat er in die pe-
riode een dubbel LP was uitgekomen met daarop de
historie van RNI. Eén LP was in het Engels ingesproken
door Mike Ross terwijl de 2e LP door Nico Steenbergen
in het Nederlands was ingesproken. A.J. Beirens had
voor de gelegenheid de teksten van Nico Steenbergen



7

weggeknipt en opnieuw ingesproken in het Engels. De LP was
geproduceerd door Jacob Kokje met als coproducer Hans Knot.
Hij werd destijds uitgegeven door Pirate Radio News in Gronin-
gen. De commercials op de Engelse service van RNI voor deze
LP werden ingesproken door Graham Gill, destijds de eerste
ontmoeting met de man die later dit jaar zijn boek: ‘Way back
home - the Graham Gill story’ zal presenteren. Leuk om dit alles
terug te horen hoewel tegelijkertijd het toch weer pijn deed te
worden herinnerd aan een van de tragische zaken uit de ge-
schiedenis van RNI, de zogenaamde bomaanslag op de MEBO
II, gepleegd in opdracht van concurrent Radio Veronica.

De programmatapes
De vraag is natuurlijk of het eerder vermelde verzoek van AJ
Beirens aan Graham Gill om eens uit te zoeken waar de
programmabanden waren gebleven en deze eventueel terug te
sturen naar België, is uitgevoerd. In ieder geval is het ons
duidelijk dat er genoeg materiaal door deze en gene van boord
is meegenomen en jaren later weer tevoorschijn kwam. Met
andere woorden, er is genoeg materiaal van de programma’s
van RNI Goes DX nog in goede kwaliteit in omloop onder de
nog altijd actieve fans van RNI. Naast de eerder genoemde tune
‘Flower Drum Song’ gebruikte AJ Beirens in de loop der jaren
op RNI nog een aantal andere tunes voor zijn programma of
onderdelen daarvan. Ik wil er een paar noemen: Dick Hyman
met ‘Blackbird’, Leroy Anderson ‘Typewriter’, Waldo de los Rios
en ‘Mozart 40’.

Andere talen
Het succes van de uitzendingen van AJ Beirens bleef niet onder-
gewaardeerd en hij zou regelmatig worden bijgestaan door
Pierre Deseyn, die ingezet werd voor de Franstalige luisteraars,
terwijl de broers Peter en Werner Hartwig uit het Duitse Emden
regelmatig met een programmaonderdeel voor de Duitse luiste-
raars te horen waren. Ook was AJ Beirens een graag geziene
gast aan boord van de MEBO II, waar hij een aantal program-
ma’s live presenteerde, zoals met de kerstdagen 1973 en gedu-
rende de laatste dagen van uitzendingen van RNI, toen op 31
augustus zelfs een serie afscheidsprogramma’s was te horen.

Radio Atlantis
In 1974 was AJ Beirens niet alleen als presentator te beluisteren
via de korte golfuitzendingen van RNI maar ook op Radio
Atlantis, dat vanaf een zendschip voor de kust van Zeeland
verankerd lag in internationale wateren en vandaar haar uit-
zendingen verzorgde. Ook dit station was AJ Beirens van dienst
via zijn werkgever Townsend Thorenson. Hij regelde voor de
diverse Britse medewerkers van het station goedkope over-
tochten van Engeland naar België en weer terug. Onder de
naam Michael O nam hij voor Radio Atlantis een wekelijkse Soul
Show op. Gelijk aan de programma’s op RNI maakte hij voor
zijn en andermans programma’s prachtige gezongen jingles,
die voor velen collector’s items zijn. Ook vroeg hij collega’s van
andere stations het werk te doen. Zo kwam met regelmaat
bijvoorbeeld de jingle ‘AJ uw deejay, elke zondag tussen 10 en
12 uur op Radio Noordzee’ voorbij, ingesproken door Caroline
collega Mike Storm.

Meer radio
AJ Beirens zou het niet bij twee zeezenders laten want in de late

jaren zeventig van de vorige eeuw deed hij
ondermeer een aantal Franstalige programma’s
voor Radio Caroline en was hij ook op een
aantal Caroline road shows in Vlaanderen te
bewonderen. Daarvoor had hij zich ook al
bezig gehouden met het mede opzetten van
Radio Nova in het Italiaanse Ventimiglia. Een
vierde zeezender, waar hij intens bij betrok-
ken was, leed vrijwel direct schipbreuk toen
deze door de autoriteiten van zee werd ge-
haald. Ik doel daarbij op het zendschip waar
ondermeer Radio Paradijs haar uitzendingen
vanaf zou verzorgen. Tussendoor schreef hij
ook nog even: ‘Het Lokale Radioboek’, over
de lokale commerciële radio, en werkte hij een
tijd als freelance journalist voor de Belgische
radio en televisie. Alleskunner Beirens zette nog
een nieuwsservice op, die door de diverse lo-
kale stations gebruikt kon worden, met daarin
vooral aandacht voor maritiem nieuws. In de
jaren negentig richtte hij Radio Dynamo op
waarbij hij als Bart de Graaf was te horen.
Later, in 1997, trad dit station toe tot de grote
Contact keten, die anno 2010 ook niet meer
bestaat. Desondanks is de naam AJ Beirens
voor vele intense radioluisteraars een naam
van absolute herkenning als het gaat om de
DX hobby.

Luisteraar in Oost-Duitsland
Tenslotte wil ik nog even terugkomen op luis-
teraars in het Oostblok en één specifiek in Oost-
Duitsland. In de tijd dat RNI dus ook via de
korte golf uitstraalde en de middengolf-
uitzendingen onder goede condities werden
uitgezonden, had het station een redelijke
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schare fans in de voormalige Oostblo-
klanden. Toen in mei 1973 de RNI dub-
bel LP uitkwam en deze via het station
zowel op de Nederlandse als Internatio-
nale service werd gepromoot via het
toenmalige postbusadres van mij in Gro-
ningen, kreeg ik een bestelling voor
deze dubbellaar vanuit de Sovjet Unie,
maar tevens ook talloze brieven van luis-
teraars die een QSL kaart wensten te
ontvangen.

Verboden
Uiteraard was het niet de bedoeling dat
deze luisteraars afstemden op de wes-
terse stations. Officieel was het verbo-
den maar het werd in de meeste geval-
len wel oogluikend toegestaan. Werkte
men echter bij het leger, douane of de
politie dan had men wel een probleem.
Het kon ondermeer leiden tot ontslag
uit overheidsdienst. Bij RNI zelf kwam
er af en toe ook een brief uit het Oost-
blok. In de doos met brieven van
Graham Gill was er een die verzonden
was uit Sommerda en gezien dient te
worden als Reception Report. Het was,
zo kan worden gezien aan de afbeel-
ding, duidelijk afkomstig van een DX’er,
die via de middengolf luisterde, middels
het gebruik van een 20 meter lange
draadantenne. Opmerkelijk is de ver-
melding dat er op het moment van ont-
vangst geen stoorzender in gebruik was.
Aangenomen mag worden dat hij daar-
bij doelde op een stoorzender vanuit
Oost-Duitsland gericht op westerse sig-
nalen.

Aanvulling
DI 9 MAART: Het nummer ‘Don’t let me lose this dream van de LP ‘A
thing to come by’ van Jimmy McGriff werd gebruikt door Hans ten
Hooge op RNI voor de jingle ‘Radio Noordzee, zeemijlen ver muziek.’

Weer niet de snelste
WO 10 MAART: The Emperor Rosko is er vanuit Californië ander-
maal niet in geslaagd als eerste te reageren na het verzenden van het
international Knot radioreport. Hij werd verslagen, vanuit Amsterdam,
door Ellie van Amstel, de voormalige deejay van ondermeer Radio
Monique en Radio 10 Gold. Hij vond het niet leuk andermaal te verlie-
zen maar speelde het spelletje mee door als excuses aan te halen dat hij
recent zijn verjaardag had gevierd en de foto niet direct kon vinden.
Op de foto Opal (l), David Hamilton, Shaun Tilney en The Emperor (r).

Hull
De foto werd genomen op de party die werd georganiseerd tijdens zijn
verjaardag. Opal is een rijzende ster op KCFM Radio, waar Rosko ook
te beluisteren is. Ze is getrouwd met Shaun, die ooit bij Caroline en
Radio Luxembourg te beluisteren was. Ook zal ze voor The Wedding
Channel van Tony Price gaan werken. Naast heerlijke muziek uit de
jaren 50 tot en met 80 is er regionaal en lokaal nieuws te horen en men
is ook nog eens via internet te beluisteren: www.kcfm.co.uk

Object
VR 12 MAART: Recentelijk weer eens bij Rob Olthof op bezoek
geweest en het viel me op dat hij een aantal nieuwe objecten had
opgehangen gerelateerd aan zijn hobby ‘zeezenders’. Ondermeer een
stukje ‘artwork’ in 1967 gemaakt door een schoolgenoot van Rob,
Ronald Schuurman. Erg mooi en jammer dat Freewave niet in kleur is.
(Zie pagina 9 bovenaan.)  Heb je ook iets dergelijks in het bezit stuur dan een
afbeelding en het verhaal erachter naar HKnot@home.nl

T-shirt tijd
ZA 13 MAART: Andermaal weer een foto van een T-shirt gerelateerd
aan radio en deze keer afkomstig uit het archief van Graham Gill. (Zie
pagina 9 onderaan.) We gaan terug naar het jaar 1973 toen deze foto werd
genomen op het dek van de MEBO II met van links naar rechts: Brian
McKenzie, Mike Ross, Arnold Layne, Graham Gill en Don Allen.
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Bijnamen
ZO 14 MAART: Ook in deze aflevering weer
tijd voor een aantal bijnamen. Ik kreeg ze
toegestuurd door Robert Longham in Suffolk
en ze hebben allen betrekking op deejays van
RNI, namelijk: Brian ‘the mad kilt’ McKenzie,
Brian ‘the king of rock and roll’ McKenzie en
Arnold ‘the prince of album tracks’ Layne.

Overleden
MA 15 MAART: Via Peter Ford werd ik re-
centelijk op de hoogte gebracht van het ge-
geven dat medio vorig jaar Kurt Bair, voorma-
lig technicus op de MEBO II van RNI in Zwit-
serland is overleden. Een andere Zwitser aan
boord van het zendschip was Bruno Branden-
burg. Hij is recentelijk, na een lang dienstver-
band, vertrokken bij de politie in Zürich.

Andermaal mooie aanvulling
ZA 20 MAART: Af en toe vinden we bij het beluiste-
ren van muziek nummers die bijna nooit op de radio
zijn geweest en toch een bepaalde herkenbaarheid heb-
ben. Zo ook met het volgende nummer dat op een
bepaald moment in de eind jaren zestig van de vorige
eeuw door Eddie Becker werd gebruikt als filler in zijn
programma’s op Radio Veronica. Dan heb ik het over
het nummer ‘The Wobbly Walk’ van Deens Zweedse
formatie The Swe-Danes.

Diner tijd in Frankrijk
Ma 22 MAART: Uit Frankrijk andermaal een herinne-
ring van Leen Vingerling: ‘Vanavond had ik de Veronica
stream opgezet tijdens het prepareren van het diner. De
Adje Bouman Top 10, aflevering 68 uit juli1971, was er
te beluisteren. Halverwege het programma kondigde
Lex Harding het Popjournaal aan met daarin nieuws
over de platenmaatschappijen en nieuws uit Engeland
gepresenteerd door Simon Burnett van het muziek-
tijdschrift Record Mirror. Simon Burnett, het zal toch
niet dé Simon Burnett (Simon Barrett) van Radio Caroline

zijn? Mijn concentratieboog was uiterst gespannen, toen
Lex, na veel geleuter over labels die van platen-
maatschappijen wisselen, Simon aankondigt.

Geen goede verbinding
De telefoonverbinding was niet optimaal, maar ik her-
kende onmiddellijk de intonatie van een nog zeer jonge
Simon. Achttien jaar moet hij toen zijn geweest. Twee
jaar later zat hij op de MV Mi Amigo bij Radio Caroline.
Ongelooflijk, 39 jaar later hoor ik het voor het eerst
bewust. Misschien heb ik het vroeger ook wel eens
gehoord, maar toen kende ik Simon niet. Ik heb Simon
tijdens zijn tweede periode bij Radio Caroline leren ken-
nen en hij heeft ruim anderhalf jaar bij ons ingewoond.
Ik heb hem op een gegeven moment ‘de wacht’ aange-
zegd, anders had nog bij me gezeten denk ik.

Muziek journalist
Simon werkte als journalist bij Record Mirror. Het is me
een raadsel hoe Radio Veronica aan hem is gekomen en
waarom ze hem via een onduidelijke telefoonverbin-
ding zijn nieuws lieten vertellen. Ik weet ook niet of hij
dit vaak deed of dat er ook weleens een andere journa-
list van het blad aan het woord kwam. Wel een prach-
tige luisterherinnering. Simon werkt en woont al ruim
twintig jaar op het eiland Mallorca en verdient de kost
als schilder, telefonist, barmanager en alles wat verder
zijn pad kruist. Zijn grote liefde cricket (nog belangrij-
ker dan vrouwen) is hij trouw gebleven. Voor wie een
thans grijze Simon in een crickettenue wil zien, moet
eventjes op deze link klikken en dan naar beneden
scrollen bij de cricketspelers.
www.mallorca-cricket.com/ShowArticle.aspx?ID=131

Meer info
DI 23 MAART: Inmiddels is dankzij Tom Mulder ach-
terhaald waarom Simon Burnett het Engelse popnieuws
las in het ‘Popjournaal’. Rodney Collins van de Record
Mirror bezocht voor het maken van een reportage de
studio’s van Radio Veronica. In het popblad verscheen
later een artikel van vier pagina’s. Collins had al eerder
artikelen over Veronica geschreven. Het bezoek
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Veel bekijks
Ondertussen volgden duizenden Heistenaars en
Knokkenaars op de zeedijk het lot van het zendschip
dat richting Knokke dreef. Vanuit Zeebrugge werd een
reddingsboot naar de Uilenspiegel gestuurd om de be-
manning in veiligheid te brengen. Dat lukte, maar een
opvarende van de reddingsboot ‘Oscar Vantournhout’
kwam tussen beide schepen terecht. Hij overleed later
in het Ter Linden ziekenhuis aan zijn verwondingen. In
de late avonduren van zondag 16 december 1962
strandde de ‘Uilenspiegel’ op het strand van
Retranchement, ongeveer vijfhonderd meter voorbij
de Zwingeul. Het schip vormde jarenlang een toeris-
tische attractie, tot het uit veiligheidsoverwegingen werd
verwijderd in opdracht van de gemeente Sluis.

Zusterschip
De ‘Cameleon’, het zusterschip van de ‘Crocodile’, is
trouwens nog steeds een attractie. Deze afgezonken
“bateau de ciment” is namelijk een geliefd duikobject bij
het Franse Arcachon. De Crocodile, die uiteindelijk zo-
veel zou betekenen voor de vrije radio in België, was
op 28 maart 1920 te water gelaten. Een feit dat zelfs
negentig jaar later nog betekenis heeft. Op deze zon-
dag 46 jaar geleden ging in 1964 ook Radio Caroline
van start, de eerste Britse zeezender. Aldus een bericht
ontvangen via Redactie RadioVisie dat stond afgedrukt
in ORO Nieuws Knokke-Heist.

Veertig jaar
MA 29 MAART: Ik ga weer wat hoogtepunten pak-
ken uit het Hans Knot International Radio Report, dat
gisteren is uitgekomen. Ondermeer haalde ik de start,
meer dan veertig jaar geleden van Radio Northsea In-Crocodile tijdens de bouw

creëerde een band, waaruit het popnieuws van Record
Mirror is voortgekomen. Hoe lang Simon Burnett het
nieuws heeft gelezen is niet bekend. Overigens was dit
niet voor het eerst dat er Engels popnieuws werd ge-
bracht. Klaas Vaak had ook Engels popnieuws in
‘Bubbling under Britain’ op zaterdagavond om 19.00
uur. Dat werd gelezen door Mike Baker. Een Engelse
kennis die hij in 1968 leerde kennen en die later als
technicus aan de slag ging bij een IBA-station in
Wolverhampton. Naast popnieuws lezen sprak Mike
Baker ook menig jingle in voor Klaas Vaak. Veel later
stapte hij over naar Capital Radio. Daar gebruikte hij de
instrumentale versies van het allereerste TROS-
jinglepakket dat Tom Mulder en Charlie Nederpelt had-
den geproduceerd.

Uilenspiegel
ZO 28 MAART: Vandaag was het precies negentig
jaar geleden dat in het Franse Bourg-sur-Gironde de
betonnen boot ‘Crocodile’ te water werd gelaten, die
later voor de Belgische kust zou dienstdoen als “Radio
Antwerpen van op het schip Uilenspiegel op de Noord-
zee”. Dat gebeurde op initiatief van de toen 73-jarige
Georges De Caluwé uit Edegem, die zijn vooroorlogse
Radio Kerkske weer in de ether wilde. Het Uilenspiegel-
avontuur ging op 12 oktober 1962 van start. De Caluwé
had tevoren in het Franse Brest de ‘Crocodile’ aange-
schaft, een voormalig bevoorradingsschip van de Franse
marine. De 585-ton metende betonnen boot kreeg de
naam ‘Uilenspiegel’ en werd in Antwerpen uitgerust als
zeezender.

Van korte duur
Het station was maar een kort leven beschoren. Toch
was het van zeer grote invloed in de Belgische radio-
wereld. Tijdens een zware storm op 16 december 1962
sloeg het schip voor de kust van Zeebrugge op drift
nadat de ankerketting was gebroken. Toen een luik het
begaf, drong vervolgens water het schip binnen. De
generatoren vielen uit waardoor geen enkel elektrisch
apparaat nog werkte. In een ultieme poging om de
aandacht te trekken, werden kleren in brand gestoken
en vuurpijlen afgeschoten. Die werden opgemerkt aan
boord van de Britse treinveerboot ‘Suffolk Ferry’, die
ondanks de orkaan op weg was naar Harwich.
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ternational. Uitzendend vanaf de MEBO II met Duitstalige en Engelstalige pro-
gramma’s. Voor veel van de lezers hun favoriete station. In 1970 werd er promotie-
materiaal uitgebracht, waaronder stickers, een fotoboek en QSL kaarten. Maar
recentelijk kwam er een poster boven water, via Martin van der Ven, met daarop
tal van kiekjes die deels ook in het uit 1970 afkomstige fotoboek stonden, maar
ook enig ‘nieuw’ materiaal toonde.

Directe herinnering
Martin herinnerde zich de begindag, 28 februari 1970, nog zeer goed: ‘Ik was thuis
met mijn ouders, immers was ik nog een 14-jarige teenager. Met zeer hoge ver-
wachtingen luisterde ik naar het allereerste officiële programma. En
ik was zeer ontevreden toen ik het geluid van de zeer onprofessionele
deejay Horst Reiner, afkomstig uit Oostenrijk, hoorde tijdens het
openingsprogramma. Ik heb het programma destijds in Duitsland
opgenomen hoewel er veel fading was en ik in mijn ontvangst-
gebied bovendien last had van morse codes, die door het signaal
van RNI heen kwamen.’

Mijn eigen herinnering
Nadat ik de herinnering van Martin kreeg schreef ik hem: ‘Een
mooie herinnering van veertig jaar geleden. Ik weet nog wel dat ik
in mijn slaapkamer zat aan de Goudlaan in Groningen. Ook ik

woonde toen nog bij
mijn ouders in huis.
Naast een bed ston-
den in de slaapkamer
voornamelijk radio gerelateerde
spullen waaronder een Grundig
wereldontvanger (foto), die weer
verbonden was aan een Philips re-
corder. Niet veel later werd door
mij de eerste Revox recorder aan-
geschaft, waarop heel veel is opge-

nomen afkomstig van de RNI
frequenties.

Rob Olthof
Uiteraard mag de herinnering
van de derde organisator van
de jaarlijkse Radiodag, Rob
Olthof, niet missen. ‘Het was
een zeer slechte frequentie
waarvan RNI in het begin via
de middengolf gebruik
maakte, de 186 meter. De
knaap, die het kristal in de
zender heeft gedraaid, moet
toch geweten hebben dat
deze frequentie tot problemen
zou leiden in verband met de
frequenties voor het
scheepvaartverkeer, niet veel
lager in deze ontvangstband.
Ik moet eerlijk zijn en zeg-
gen dat ik direct heel blij was
met de komst van RNI omdat
ik, als ik Veronica beluisterde,
bijna altijd in slaap viel.’

T-shirt tijd
DI 30 MAART: Ik heb nog
een enorme voorraad aan
radio T-shirts, die me via foto
zijn toegestuurd en die de
komende maanden in
Freewave zullen worden ge-
openbaard. Dit recentelijk
geproduceerd shirt van
Caroline had ik nooit eerder
gezien en werd door een be-

zoeker van de Radiodag in
Amsterdam gedragen.

Auto met radio
Loopt ook al meer dan een
jaar, foto’s waarop auto’s met
reclame voor een radiosta-
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tion. Uit de
VS kreeg
ik een foto
met daar-
op een
prachtige
o l d t ime r
w a a r o p

ook een stationsnaam. Inzender was Rick Hambler. Heb
je ook dergelijke foto’s stuur ze dan aan HKnot@home.nl

Dank aan: Martin van der Ven, Graham Gill, Rob
Olthof, Henny Meijners, Peter Ford, Leendert
Vingerling.

Samenstelling: HANS KNOT

WO 3 MAART: De voormalige IDTV-topman Harry de
Winter is de nieuwe algemeen en creatief directeur van
‘Het Gesprek’. Samen met Derk Jolink, COO/CFO, vormt
hij de tweekoppige directie. De Winter volgt Ruud
Hendriks op, die directeur is geworden bij Luxmedia, de
holding boven NRC Media en Het Gesprek waarvan
Derk Sauer CEO is. Harry de Winter: “Na twee jaar
werken aan Oase TV en een jaar aandeelhouder en
programma-adviseur van ‘Het Gesprek’ te zijn geweest,
bedacht ik: Äls ik nu echt wat met dit station wil, moet ik
gewoon de verantwoordelijkheid nemen. Dus voor het
eerst sinds 2001 heb ik weer een baan! Als creatief direc-
teur ben ik verantwoordelijk voor de programma’s en
werk ik nauw samen met programma- en zendermanager
Esther Kwaks. De eerste gesprekken over de samen-
werking met NRC beginnen in de loop van maart. De
nieuwe programmering, vanaf september, en de men-
sen die daarvoor worden ingeschakeld, blijven nog
even bedrijfsgeheim.”

WO 3 MAART: Clairy Polak, VARA presentatrice van
het actualiteitenprogramma NOVA, stapt na de zomer
over naar het nieuwe programma ‘Nieuwsuur’ van de
NOS en de NPS. Het ‘Nieuwsuur’ komt op Nederland 2
in plaats van NOVA. Polak gaat het nieuwe programma
niet presenteren, maar wordt ingezet voor interviews
op locatie. Eva Jinek en Twan Huys zijn vanaf septem-
ber de presentatoren van Nieuwsuur. Ze maken deel uit
van een team dat onder redactie komt te staan van
hoofdredacteur Carel Kuyl (NPS) en adjunct-hoofdre-
dacteuren Rob Koster (NOS) en Hugo van der Parre
(NPS). De keuze voor deze selectie is een gedeelde be-
slissing van de NPS en NOS, die samen verantwoorde-
lijk zijn voor de inhoud van het programma. Met deze
samenstelling worden beide omroepen goed vertegen-
woordigd. Jinek is afkomstig van de NOS, waar zij vooral
bekend is als presentator van het NOS Journaal en het
Journaal op 3. Huys is als presentator van NOVA een

bekend gezicht van de NPS. Rob Koster is momenteel
onderzoeksverslaggever bij de NOS en al jarenlang in
verschillende functies, waaronder die van chef Haagse
redactie, aan de omroep verbonden. Hugo van der
Parre en Carel Kuyl vormen samen de huidige hoofd-
redactie van NOVA.

DO 4 MAART: Kees Baars, bekend van het radiopro-
gramma Countdown Café van Veronica uit de jaren
tachtig van de vorige eeuw, heeft een eigen web-
radiostation gelanceerd onder de naam
Baarsclassicrock.nl. Eerder verzorgde hij onder meer
programma’s voor Arrow Classic Rock. Tegenwoordig
presenteert Baars samen met Fred Siebelink elke
maandagavond een Countdown Café-achtig live-
programma voor KX Radio, het hobbystation van pre-
sentator Rob Stenders.

DO 4 MAART: Margriet Brandsma, correspondent voor
de NOS in Berlijn, komt eind van dit jaar terug naar
Nederland. Collega Wouter Meijer neemt het stokje
van haar over. Brandsma keert terug naar de NOS
redactie in Hilversum. Meijer zit al 2,5 jaar in de Duitse
hoofdstad voor NOS Radio. Ook vanuit Italië komt een
nieuw gezicht op televisie. De huidige NOS correspon-
dent in Spanje, Rop Zoutberg, gaat hier vanaf januari
2012 aan de slag. Andrea Vreede, momenteel nog het
gezicht voor de NOS vanuit Italië, blijft eveneens actief.
Bas Mesters, die in Italië voor de NOS radio werkt,
keert in de zomer van 2012 weer terug op de redactie in
Nederland.

VR 5 MAART: SBS Broadcasting heeft Tina Nijkamp
(foto) benoemd tot directeur televisie. In deze functie is
ze eindverantwoordelijk voor de gehele programme-
ring van de drie SBS televisiestations NET 5, SBS 6 en
Veronica en wordt ze lid van de SBS directie. Voorlopig
combineert ze de aansturing van de stations met haar
huidige werk als zendermanager van SBS 6. In de af-
gelopen jaren heeft Eric van Stade, algemeen directeur
en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van SBS,
de programmaportefeuille gevoerd. In 2009 werd Van
Stade tevens eindverantwoordelijk voor alle activitei-
ten van SBS Belgium waardoor het wenselijk werd de
programmaportefeuille over te dragen. Tina Nijkamp,
die vorig jaar
door Broad-
cast Magazine
werd uitgeroe-
pen tot ‘Om-
r o e p v r o u w
van het Jaar
2008’, heeft
zich inmiddels
ingewerkt en
is klaar om het
stokje van
hem over te
nemen. Sinds
haar aanstel-
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ling als zendermanager van SBS 6 in augustus 2005
heeft Nijkamp SBS6 laten uitgroeien tot een televisie-
station voor het hele gezin. Onder haar leiding zijn er
talrijke nieuwe en succesvolle (familie-)programma’s
geïntroduceerd. Het marktaandeel van SBS 6, in de
doelgroep 20-49 jaar, is van 12,7 procent in 2005 uitge-
groeid tot 14,2 procent eind 2009. Drs. Tina Nijkamp
(37) is afgestudeerd in de Communicatiewetenschap
(UVA) en studeerde daarnaast enige tijd Politicologie.
Ze startte haar televisieloopbaan in 1994 bij John de Mol
Producties. In de jaren daarna was ze als eindredacteur
werkzaam voor diverse programma’s. Na een tweeja-
rig Australisch televisieavontuur kwam Nijkamp in 2002
in dienst bij SBS Productions als uitvoerend produ-
cent. In augustus 2005 werd ze eindverantwoordelijk
voor de programmering van SBS 6.

MA 8 MAART: Vandaag is in Hilversum de Stichting
Mediageheugen opgericht. Het doel van de stichting is
om een uitgebreide collectie van ‘vertelde geschiedenis’
samen te stellen van de ontwikkeling van de Neder-
landse televisie en radio. De collectie zal bestaan uit
video-interviews met personen die van betekenis zijn
(geweest) voor de radio- en televisiegeschiedenis in
ons land. Radio- en tv-coryfeeën als Mies Bouwman,
Willem Duys en Philip Freriks gaan gesprekken met de
stichting voeren. De kersverse stichting, onder leiding
van presentator en producent Han Peekel, wil dat deze
kennis daarmee beschikbaar komt voor onderwijs en
wetenschap, publiek en programmamakers.

WO 10 MAART: De serie ‘Halte’ van de regionale
omroep RTV Rijnmond is onderscheiden met de Gou-
den NL-Award. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan
de beste mediaproductie van een Nederlandse regio-
nale omroep. Tijdens de ROOS Dagen, een congres
voor regionale programmamakers in Ermelo, werden
in tien categorieën NL-Awards uitgereikt. De jury
noemde de serie Halte ‘mooi, menselijk, ontroerend,
herkenbaar en prachtig gemonteerd en gedraaid door
een zeer getalenteerde cameraman’. De regioserie die
gaat over de mensen die Rotterdam bewegen, kreeg
ook de prijs voor beste externe televisieproductie. In
de categorie radionieuws ging de NL-Award naar RTV
Noord-Holland voor het verslaan van de crash van
een toestel van Turkish Airlines bij Schiphol. De prijs
voor beste nieuwsproductie op de televisie ging naar
RTV Rijnmond voor de aflevering van ‘Rijnmond Nieuws’
over het kraken van de OV chipkaart. In de categorie
radio sport viel RTV Utrecht in de prijzen, met het pro-
gramma ‘Afslag 93.1’ over het afscheid van Henny van
Schoonhoven.

DO 11 MAART: Daar komt ze weer: Clairy Polak
wordt de nieuwe presentator van de woensdageditie
van ‘Met het Oog op Morgen’. Vanaf 1 september com-
bineert zij dit met haar werkzaamheden als interviewer
op locatie bij het nieuwe NOS/ NPS programma ‘Nieuws-
uur’. Polak volgt Henk van Hoorn op. Hij neemt 30
juni, na een radio- en televisiecarrière van ruim veertig

jaar, afscheid. Hij presenteerde zijn eerste uitzending in
1986 en is op dit moment de langstzittende presentator
van ‘Met het Oog op Morgen’. Polak, die eerder al
optrad als gastpresentator, is blij met haar nieuwe func-
tie: “Radio is mijn oude liefde en ik vind het daarom
ontzettend leuk om weer een radioprogramma te gaan
presenteren. Sinds de start van het programma ben ik
zelf luisteraar van ‘Met Het Oog op Morgen’ en ik vind
het daarom een grote eer dat ik nu zelf deel mag gaan
uitmaken van dit instituut.” Polak presenteerde tussen
1995 en 2002 al het NOS Radio 1 Journaal. In 2002
stapte zij over naar de VARA waar ze de radioprogram-
ma’s ‘De Ochtenden’ en ‘Ophef en Vertier’ presenteerde.
In 2003 maakte zij haar debuut op de televisie als pre-
sentator van actualiteitenprogramma NOVA, dat zij op
dit moment nog steeds presenteert. Sinds 2006 presen-
teert zij daarnaast ‘Buitenhof’.

VR 12 MAART:
De Vlaamse Paula
Sleijp (79) verlaat
na 28 jaar het te-
l e v i s i e p r o -
gramma ‘Sesam-
straat’ om ge-
zondheidsrede-
nen. Dat heeft
een woordvoer-
der van de NPS
bekendgemaakt.
De Belgische ac-
trice vertolkte
vanaf 1982 de rol
van grootmoe-
der in de Neder-
landse versie van
het populaire
kinderprogramma. Als eerbetoon aan Sleijp zijn in de
uitzending van vrijdag 26 maart bijna een half uur lang
scènes te zien waarin zij een glansrol speelt. Na die dag
zal ze wel nog meerdere keren in de serie voorbij-
komen, aangezien de actrice in een reeks al opgeno-
men afleveringen nog meespeelt.

ZA 13 MAART: Het radioprogramma ‘Egmond Bin-
nen’ op de regionale RTV Noord-Holland bestaat 12,5
jaar. Daarom presenteert Anne van Egmond vandaag
vanaf 17.00 uur een speciale uitzending van ‘Egmond
Binnen’ om het jubileum te vieren. Anne van Egmond
ontvangt bekende gasten en fans van het programma
live vanuit de studio in Amsterdam. Ook is er livemuziek
van o.a. Bas en Katelijne van Otterloo & Friends en Gé
Titulaer en draait Anne muziek van Guy Mitchell, Doris
Day, Louis Armstrong & Bing Crosby, uit ‘De Familie
Doorsnee’ en Spike Jones. In ‘Egmond Binnen’ helpt
Anne van Egmond mensen om op een titel of artiest te
komen: “Vaak komen mensen niet op de titel of de
artiest van een liedje dat al jaren in hun kop zit. Deze
mensen mogen mij bellen in de uitzending en ze mogen
wat ze zich herinneren even hummen of neuriën. Bin-
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nen een paar maten weet ik eigenlijk altijd wie het zingt
en hoe het heet. Daar kan geen computer tegen op. En
dan vraag ik natuurlijk aan de mensen wat de herinne-
ring aan dat liedje is, want er zit altijd een mooi verhaal
aan vast.” Anne van Egmond maakte de eerste stappen
in de radiowereld in de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw bij de KRO.

DO 18 MAART: In het vorige jaar groeide het aantal
aansluitingen op digitale televisie tot meer dan 64 pro-
cent van de huishoudens, waarmee een groei van 21
procent werd gerealiseerd. Er kwamen in 2009 800.000
huishoudens met digitale televisie bij. Meer dan 70 pro-
cent van de huishoudens heeft inmiddels een FullHD of
HDReady scherm. Dat blijkt uit de elfde editie van de
kwartaalmonitor Digitale Televisie. Aan het eind van het
jaar waren er meer dan 4,5 miljoen aansluitingen op
digitale televisie via de aanbieders van digitale televisie
via de kabel, satelliet, ether en internet. Ook de ver-
koop en penetratie van platte en HD schermen steeg in
2009 ondanks de zwakke economische situatie. Daar-
door stond aan het eind van 2009 in 86 procent van de
huiskamers een plat scherm. Deze getallen zijn hoger
dan voorzien omdat de verkopen van platte schermen
en het aandeel van HDReady en FullHD ontvangst ho-
ger was dan door GfK verwacht. Er werden vrijwel 1,9
miljoen toestellen verkocht. Voor 2010 wordt verwacht
dat er 1,95 miljoen toestellen worden verkocht. In 2009
bleek ook de introductie van schermen met LED tech-
niek op gang te komen. In 2011 zal meer dan de helft
van de verkochte LCD-toestellen de LED-techniek heb-
ben.

VR 19 MAART: Ivo Niehe (archieffoto) heeft zijn televisie-
jubileum opgeluisterd met een nieuw contract. Hij te-
kende bij de TROS een driejarig contract, terwijl hij zelf
niet op de hoogte was van zijn jubileum. “Ik blijk op de
kop af 35 jaar op de televisie te zijn. Ongelooflijk! En ik
heb bij de TROS weer een contract voor drie jaar mo-
gen ondertekenen. Ik vind dat een enorme blijk van
waardering.” In 1981 presenteerde Niehe voor het eerst
de TROS TV Show. Een jaartje kneep hij er tussenuit
om voor Talpa aan het werk te gaan, maar toen dat
geen succes werd, voegde hij zich weer bij de TROS.

ZA 20 MAART: Oud-minister Ronald Plasterk leidt de
jury van de RVU Radioprijs 2010, de aanmoedigings-
prijs voor studenten journalistiek en jonge radiomakers
in Nederland en Vlaanderen. Er zijn twee categorieën:
nieuws en cultuur. Aankomende radiomakers kunnen
tot en met 28 juni programma’s insturen. Alle
genomineerde programma’s worden uitgezonden in vijf
uitzendingen van ‘Holland Doc Radio’ op Radio 1
(zondagavond van 21:00 tot 22:00 uur). De prijs wordt
uitgereikt op vrijdag 3 september tijdens een live uit-
zending vanuit Hilversum van 19:00 tot 20:00 uur op
Radio 1.

MA 22 MAART: Jan Jaap van der Wal en Raoul Heer-
tje hebben met RTL programmadirecteur Erland Galjaard
gesproken over een mogelijke doorstart van het pro-
gramma ‘Dit Was Het Nieuws’. De TROS maakte afgelo-
pen jaar plotseling bekend te willen stoppen met het
satirische programma. Ook BNN wilde ‘Dit Was Het
Nieuws’ wel uitzenden, maar dat mocht niet van de
zendercoördinator. Galjaard noemde het een ‘erg inte-
ressant gesprek’, maar heeft nog geen beslissing geno-
men. Het was slechts een ‘verkennend gesprek’ en RTL
moet nog onderzoeken of het programma in het zender-
schema past.

DI 23 MAART: De Nederlandse Vereniging van Jour-
nalisten (NVJ) wil dat omroepen een ‘zeer vrije rol’ krij-
gen in opinie en debat. Een onafhankelijke organisatie
zal het nieuws en de actualiteiten moeten gaan bren-
gen. Daarnaast pleit de vakvereniging voor een reclame-
vrije publieke omroep, om de onafhankelijkheid te waar-
borgen. Dat schrijft de NVJ in haar visie op de toekomst-
verkenning voor de publieke omroep. Volgens de NVJ
is er nog steeds ruimte voor verschillende omroepen in
het publieke bestel, maar moeten die zich vooral bezig
houden met cultuur, opinie en amusement. Nieuws en
actualiteiten zouden uit het bestel getild moeten worden
en ondergebracht worden bij één onafhankelijke
organisatie. Verder moet duidelijker geformuleerd wor-
den welke stromingen vertegenwoordigd moeten zijn
en is een ‘maximering’ van het aantal omroepen onver-
mijdelijk. De ‘overhead’ kan dan, aldus het rapport,
door een centrale financiering geschieden. De NVJ vindt
dat het bestel een ander financieringsmodel moet krij-
gen. Door de fiscalisering van de financiering is de grip
van de politiek op de omroepen groter geworden. “Een
reclamevrije publieke omroep uitsluitend gefinancierd
met omroepbijdragen is de garantie van een echt onaf-
hankelijke publieke omroep”, stelt de journalisten-
vereniging. Dit vereist aanpassing van de wet. Komt die
herinvoering van de omroepbijdrage er niet, dan pleit
de NVJ voor het (deels) in stand houden van de re-
clame-inkomsten. De publieke omroep is nu eenmaal
extra kwetsbaar als zij afhankelijk is van uitsluitend de
overheidsbegroting.
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DI 23 MAART: De regionale omroepen willen in hun
nieuwsuitzendingen beelden kunnen laten zien van Ere-
divisiewedstrijden. Zij beroepen zich daarbij op de
‘flitsenregeling’ uit de Mediawet. De Eredivisie CV erkent
de regeling niet en spande eerder al een kort geding
aan, dat later werd ingetrokken. Omdat onderling over-
leg op niets uit liep, overweegt de Eredivisie nu een
bodemprocedure. “Het is een principiële kwestie”, vindt
woordvoerder Gert Bielderman van ROOS, de organi-
satie van regionale omroepen. “Spreekkoren bij FC
Utrecht hebben nieuwswaarde voor een regionale om-
roep. Daar willen we dus beelden van kunnen uitzen-
den.” ROOS beroept zich op artikel 5.4 van de Media-
wet, waarin is bepaald dat een omroep beeldmateriaal
bij een andere, (rechthebbende) omroep op mag vra-
gen op grond van het citaatrecht. Dit mag niet gewei-
gerd worden, zolang de verzoekende omroep het frag-
ment (maximaal 90 seconden) enkel uitzendt in een
nieuwsprogramma en de bron vermeldt.

WO 24 MAART: Radio
Nederland Wereldomroep
(RNW) en de NOS gaan de
redactionele samenwerking

verder intensiveren. Vanaf 28 maart starten alle
Nederlandstalige radio-uitzendingen van de Wereld-
omroep via korte golf, satelliet en internet met het NOS
journaal. De bulletins worden gevolgd door het
actualiteitenblok ‘Nieuwslijn’ van de Wereldomroep met
nieuws voor Nederlandse emigranten, expats en va-
kantiegangers. Daarnaast zal de NOS meer gebruik
maken van de internationale expertise van de Wereld-
omroep. De Wereldomroep vindt het belangrijk om
meer met Nederlandse en buitenlandse mediaorganisaties
samen te werken om zo ruimte te maken voor speci-
fieke doelgroepgerichte inhoud. Voor de overige ne-
gen (vreemde) talen gaat de Wereldomroep de samen-
werking versterken en verdiepen met een deel van zijn
wereldwijde partnernetwerk, bestaande uit 3.000 media-
organisaties. Door de samenwerking met de NOS wordt
de internationale expertise van de Wereldomroep in
Nederland toegankelijker. Hoofdredacteur Rik Rensen
van de Wereldomroep: “Zo maakt de NOS bij de ver-
kiezingen in Suriname in mei gebruik van onze
Caribische redactie. Ook staan producties als onze ex-
clusieve interviews met Latijns-Amerikaanse leiders tot
hun beschikking en kunnen zij nog vaker onze journa-
listen van bijvoorbeeld de Arabische of Chinese redac-
tie consulteren.”

WO 24 MAART: De eigenaar van DE RTL Group, het
Duitse mediaconcern Bertelsmann, heeft over 2009 een
verlies van 82 miljoen euro geleden tegen een winst van
142 miljoen euro een jaar eerder. Dit maakte een woord-
voerder van Bertelsmann bekend. De rode cijfers zijn
grotendeels te wijten aan afwaarderingen van een half
miljard euro. Ook had het bedrijf last van teruglopende
advertentie-inkomsten. Het concern bezit naast RTL ook
de uitgevers Random House en Gruner + Jahr. Samen
zijn de bedrijven van Bertelsmann goed voor ruim 15
miljard euro omzet. Voor 2010 schetst het bedrijf een

rooskleuriger beeld. Bertelsmann verwacht geen
afwaarderingen meer te doen en topman Thomas Rabe
denkt een winst te behalen van tussen de 400 en 500
miljoen euro.

DO 25 MAART: De Nederlandse Moslim Omroep is
failliet verklaard. Dat heeft NVJ secretaris Marc Visch
gemeld. Hij toont zich enigszins verbolgen: “Voel me
gepiepeld door de Raad van Bestuur van de NPO. Tot
gisteren serieus met hen gepraat over een Sociaal Plan,
ook bij NMO. Niets gezegd. Faillissement hing wel in de
lucht. Wel uniek. Eerste publieke omroep ooit die zo
onderuit is gegaan. Signaal van daadkracht? Straks
eerst met de juristen gaan zitten om te zien of we nog
iets voor de leden kunnen doen. Personeel is vooral de
dupe.” De Nederlandse Moslim Omroep diende op 23
februari een verzoek voor surseance van betaling
in. Kort daarvoor werd al bekend dat de omroep fi-
nanciële problemen had. De NMO stelde in februari:
“Met de surseance willen we de bedrijfsvoering veilig
stellen tot 1 september 2010, de datum waarop de zend-
vergunning verloopt.” De bedrijfsvoering van de NMO
werd gehinderd door een aantal rechtszaken en in ver-
band hiermee gelegde beslagen. Deze
rechtszaken zouden samenhangen met de handelwijze
van de voormalige directeur, Frank William. De NMO
heeft evenals de collega-moslimomroep NIO geen
nieuwe aanvraag voor een concessie ingediend. Daar-
door zal de omroep in september ophouden te
bestaan, alsook de overkoepelende Stichting Verzor-
ging Islamitische Zendtijd. De moslimzendtijd is na deze
datum toegewezen aan de nieuwe publieke omroep
SMON. De medewerkers van de NMO geven aan het
nieuws uit de media te hebben moeten vernemen. “Het
personeel is totaal ontzet over deze situatie. Het perso-
neel is niet bij dit proces betrokken. Het personeel is
ervan overtuigd dat met deze faillissementsaanvraag
niet in het belang van de werknemers is gehandeld. Zij
tekent protest aan tegen het faillissement.”

VR 26 MAART: Op 10 april is het precies veertig jaar
geleden dat de Beatles uit elkaar gingen en op die da-
tum organiseert het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid in Hilversum de jaarlijkse Beatles conventie.
Daarom besteedt de AVRO van 12 tot en met 17 april via

Koop Geersing & Herman Stok op de Beatlesconventie    © Jan van Heeren
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radio en televisie aandacht aan de legendarische pop-
groep. Zo wordt die week de documentaire ‘The First
US Visit’ uitgezonden, de documentaire die de filmmakers
Albert en David Maysles in 1964 maakten. Er zijn opna-
mes van het allereerste optreden van de groep in de ‘Ed
Sullivan Show’ en een legendarisch concert dat de groep
in Washington DC gaf. Verder wordt die week de film
‘Help!’ uit 1965 uitgezonden evenals de documentaire
The Beatles in the Studio. Op 24 april speelt het
Metropole Orkest integraal de twee legendarische al-
bums Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en Magical
Mystery Tour. Hieraan verlenen Waylon, John Allen,
Henk Hofstede, Manuela Kemp, Frederique Spigt en
The Madd ook een bijdrage. Het concert wordt in mei
uitgezonden in het AVRO radioprogramma Het Steenen
Tijdperk.

ZA 27 MAART: Omroep Llink heeft een rechtszaak
verloren, waarin ze eiste dat de Nederlandse Publieke
Omroep (NPO) haar ook na 1 september op zou ne-
men in de zendschema’s. Toenmalig minister Plasterk
besloot eind vorig jaar dat er voor de groene
omroep geen plaats kan zijn in de nieuwe
concessieperiode. De omroep eiste desondanks een
plaats in de schema’s op, omdat er nog een bezwaar
tegen het besluit van Plasterk loopt. Maar de rechter
heeft die eis afgewezen omdat er op korte termijn een
besluit over het bezwaar van Llink wordt verwacht.
Mocht de omroep dan alsnog toestemming krijgen om
na 1 september door te gaan, dan kunnen de schema’s
nog worden aangepast

MA 29 MEI: Toen De Vlaamse Persgroep het zielto-
gende commerciële Noordzee FM overnam in Neder-
land en er Q-music van maakte, hoopte men snel tot
een sterke concurrent uit te groeien. Radio 538 van de
troon stoten leek onmogelijk, maar een top 3-plaats
opeisen lag in de mogelijkheden. De aanwerving van
enkele coryfeeën moest de lokroep naar de adverteer-
ders verhogen. Jeroen van Inkel, eerder razend popu-
lair bij Radio Veronica, trok de ochtend op gang. Maar
met de komst in maart 2008 van Ruud de Wild en Jeroen
Kijkindevegte werd hij van de ochtend, naar de namid-
dag verbannen. Een en ander had en heeft tot gevolg
dat Jeroen van Inkel er al een hele tijd ongelukkig
bijloopt. Zo willen insiders. Van Inkel (foto) zou een
terugkeer naar de ochtend niet uitsluiten. Ook een

comeback bij Radio 538 wordt gemeld. Zeker omdat
men er dringend naar een degelijke namiddagshow
zoekt. De laatste geruchten melden zelfs een toenade-
ring met Radio Veronica. De wandelgangen willen nog
meer. De aanstelling van Erwin Deckers tot programma-
leider als vervanger van Wouter van der Goes wijst
mogelijk op het groeiend ongenoegen van Q-music
eigenaar De Persgroep. Die top 3 plaats is immers nog
steeds niet bereikt. Vandaar een nieuwe ingreep. Dat
men hierbij de kaart van het vrouwelijke talent uit-
speelt, is misschien verrassend maar tegelijk ook lo-
gisch. Het binnenhalen van Kristel van Eijck (foto) lijkt
daarom een correcte zet. De voormalige Slam!FM me-
dewerkster heeft een degelijke naam en was bij 3FM
goed op weg om een stek in de dagprogrammering te
veroveren. Welke uren ze vanaf 1 mei verzorgt, is voor-
lopig niet bekend. Wordt zij misschien de opvolgster
van de eventueel vertrekkende Jeroen van Inkel?

MICHEL VAN HOOFF EN HANS KNOT
met dank aan RadioVisie

Vele banen op de tocht
De vakbonden bij de VRT vrezen dat er driehonderd
banen geschrapt worden als het besparingsplan bij de
openbare omroep wordt uitgevoerd zoals het nu voor-
ligt. De VRT zal tegen 2011 al 65 miljoen euro moeten
besparen. Om die doelstellingen van de Vlaamse over-
heid te halen, dreigen driehonderd arbeidsplaatsen ge-
schrapt te worden. De vakbonden voorspellen ook
een forse snoeioperatie in het aantal programma’s dat
dan weer gevolgen zal hebben voor de productiehuizen.
De directie van de VRT wil voorlopig niet reageren. Ze
wil het plan eerst voorleggen aan de raad van bestuur.
Ze zegt wel dat ze naakte ontslagen absoluut wil vermij-
den.

Boetes
De Vlaamse Regulator voor de Media legt Radio Asse
106.4 (500 euro), Radio Ninove (750 euro) en Radio
You (750 euro) een boete op wegens het niet naleven
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van de bepalingen zoals omschreven in hun zend-
vergunning. Ook de regionale televisie-
omroeporganisatie RING TV (Halle-Vilvoorde) kreeg een
boete (1.000 euro) voor het overschrijden van het toe-
gelaten percentage reclame per klokuur. De Regulator
ontving een storingsklacht van Crooze FM tegen Radio
Asse 106.4, Radio Ninove, Radio You (Lochristi) en Via
FM (Mechelen). Uit de vaststellingen van het BIPT bleek
dat de lokale radio-omroeporganisaties Asse, Ninove en
You niet volgens de bepalingen van hun vergunningen
hebben uitgezonden. Er werd gebruik gemaakt van
een technische uitrusting die niet voldeed aan de wette-
lijke en decretale voorschriften. Bij Via FM werd geen
overtreding vastgesteld. Bij het bepalen van de straf-
maat werd er rekening gehouden met het gegeven dat
het zendvermogen van deze omroeporganisaties werd
geregulariseerd. Met betrekking tot lokale Radio Asse
106.4 hield de Regulator er ook rekening mee dat er
slechts een lichte overschrijding van het uitgestraalde
vermogen werd vastgesteld. De Regulator controleerde
ook de uitzendingen van RING TV van 17 oktober 2009.
Het percentage zendtijd dat aan reclame werd besteed
bedroeg respectievelijk 35% (17.00-18.00 uur), 26%
(18.00-19.00 uur) en 47 % (19.00-20.00 uur). Het Media-
decreet stelt dat het aandeel van televisiereclame en
telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20 % mag
bedragen. Gelet op de ruime overschrijding van het
toegelaten percentage, legt de Regulator RING TV een
boete van 1.000 euro op. De Regulator houdt hierbij
rekening met het gegeven dat het een eerste inbreuk
van RING TV betreft, bovendien neemt de omroepor-
ganisatie zich voor om maatregelen te treffen om herha-
ling van deze inbreuk te voorkomen.

REDACTIE RADIOVISIE

Lidmaatschap Hells Angels in de ban bij de BBC
Het lijkt erop dat een lidmaatschap van een niet verbo-
den organisatie voor de leiding van de BBC Wales re-
den is om iemand te ontslaan van zijn werkverplichtingen
en de laan uit te sturen. Steve Jones, al jaren een ge-
waardeerde medewerker van de publieke omroep blijkt
volledig aangenomen lid te zijn van de HAMC, een club
van Hells Angels die in hun vrije tijd de motorenhobby
beleven. Deze groep die vaak als besmette groep wordt
aangezien, hoewel dit wettelijk niet zo is, had recentelijk
weer een bijeenkomst belegd waar de activiteiten enigs-
zins uit de hand liepen en door autoriteiten werd inge-
grepen. Klaarblijkelijk zodanig dat men vanuit het HAMC
een woordvoerder commentaar liet geven over de in
hun ogen te forse inzet van de autoriteiten. De verkla-
ring werd afgelegd door Steve Jones en via stem-
herkenning was de leiding van BBC Wales het niet eens
met de tweedeling van de activiteiten van Jones. Tijdens

het festival had Jones (foto)
echter vakantie genomen
en bevond hij zich dus niet
in dienst van de BBC. De
leiding van BBC Wales
vond de kritische opmer-
kingen van Jones, die nor-
maal de stem van de pu-
blieke omroep dient te ver-
woorden, onjuist en zette
hem, na een dienstverband
van meer dan twintig jaar,
aan de kant. Het is niet be-

kend of Jones dan wel de HAMC via een rechtszaak
vernietiging van het ontslag zal aanvechten.

Andermaal omhoog
Recentelijk meldden we uitgebreid over de drastische
bezuinigingen die dienen te worden doorgevoerd bin-
nen de Britse publieke omroep, de BBC. Ook de kijker
en luisteraar, zeg maar de belastingbetaler, dient er spoe-
dig aan te geloven dat de portemonnee ook het nodige
gaat lijden aan de tekorten binnen de BBC. De kijk- en
luistergelden zullen per huishouden dit jaar verhoogd
worden met 3 Pond naar 145 Pond. Dit is recentelijk
bekend gemaakt door Ben Bradshaw, de onderminister
voor Cultuur, Media en Sport. Het is de vierde verho-
ging van de bijdrage in even veel jaren tijd. In 2007
werd het duidelijk dat er in ieder geval zes jaar achter-
een een verhoging zou gaan komen.

Scholen doen niet hun best
David Dimbeley, bekend van de BBC1 TV Serie ‘The
Seven Ages’ heeft een kritisch geluid laten horen rich-
ting het onderwijzend personeel op de scholen in En-
geland. De 71-jarige presentator vindt namelijk dat er
op de scholen de laatste jaren veel te weinig en bij lange
na niet intensief genoeg geschiedenis wordt gedoceerd.
De populariteit van programma’s als ‘The Seven Ages’,
die historisch achtergronden duidelijk belichten, geeft
aan dat de kijker hongerig is naar uitgebreide informa-
tie, die men elders ontbeert. Hij is er dan ook van over-
tuigd dat de makers van historische programma’s het
gat opvullen die door de scholen in het vak geschiede-
nis binnen het schoolcurriculum niet goed worden in-
gevuld.

Ron Lundy overleden
Voor diegene die al decennia de Amerikaanse radio-
scene volgt is de naam Ron Lundy zeker niet onbe-
kend. Vanaf 1965 tot en met 1997 was hij bijna zonder
onderbreking in de New Yorkse radiowereld te beluis-
teren. Hij is op 15 maart jongs tleden of 75 jarige leeftijd
te komen overlijden. Lundy begon zijn radioloopbaan
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Het Carillon, Galeries Modernes op de Vismarkt, Eekels
en Thie aan de Oude Ebbingestraat en V&D draaiden
mee op het succes. Laatstgenoemde onderneming bracht
destijds van vele hits een goedkopere, zogenaamde
coverversie, uit op het Discofoon platenlabel, die te
koop was in de Discobar van het grootwarenhuis. Pro-
beer je anno 2010 voor te stellen zoveel verkooppunten
voor een uitgebreid aanbod aan CD’s te vinden in het
centrum van een middelgrote stad.

Als je goed terugdenkt aan de tijden van weleer is het
niet zo abnormaal dat er veel platenzaken waren. Het-
zelfde had betrekking op bijvoorbeeld kapperszaken.
Volop waren ze er in wat toen nog het Noorden van de
stad Groningen werd genoemd. En toch verdienden ze
allemaal hun welverdiende brood. Tenslotte een ander
voorbeeld, er waren nog echte wachtposten van de
gemeentepolitie in de diverse oude wijken van de stad
Groningen. Op weg naar de Katholieke Lagere School
St. Ludgerdus, gelegen aan de Tuinbouwdwarsstraat,
passeerde ikzelf dagelijks minstens twee maal de wacht-
post op de hoek van de Noorderbuitensingel en de
Moesstraat (foto). Tralies zaten er voor de ramen van het
souterrain en dus waren daar de cellen te vinden voor
de boeven.

op de radio
in Memphis
en ging
daarna wer-
ken voor
WIL St
Louis. In
1965 werd
hem een
baan aange-
boden bij
WABC in
New York en

opende zijn programma altijd met: ”Hello, love, this is
Ron Lundy from the greatest city in the world,” In 1982
kwam daar helaas een einde aan toen de leiding van het
station besloot een ‘talk format’ aan te nemen. In 1984
was Lundy echter terug in New York en te horen op
WCBS-FM. Roy Lundy bleef bij het station werken tot
en met 1997, toen hij met pensioen ging en het stokje
aan de jongere generatie overdroeg. Wel was hij nog
in tal van reünie programma’s te beluisteren. Lundy was
een paar weken voor zijn overlijden geopereerd aan
zijn longen en in behandeling tegen kanker. Enkele
kleine hartaanvallen waren hem fataal.

Met een bepaalde regelmaat duiken we in de wereld
van herinneringen aan de muziek, de media en andere
herinneringen van een bepaald jaar. Het ene jaar staat
de lezer beter bij dan het andere, hoewel dit natuurlijk
zeer persoonlijk is en dus een variabele factor. Ook valt
over het ene jaar meer te vertellen dan over een ander
jaar, hoewel dit afhankelijk is van de eigen herinnerin-
gen, al dan niet goede, van de schrijver van deze serie.
Andermaal neemt radiohistoricus Hans Knot u mee te-
rug naar het jaar 1964.

Liefst 46 jaar is het geleden dat een deel van mijn leef-
tijdgenoten helemaal uit hun dak ging als er weer een
nieuwe single van de Fab Four, dan wel The Beatles
over de toonbank ging van hun eigen lokale platen-
zaak. Een ander deel was fan van de Rolling Stones en
haatte de momenten als er andermaal te veel aandacht
werd besteed aan het kwartet uit Liverpool. In Amerika
stonden meerdere singles van The Beatles tegelijk in de
Billboard Hot 100 of de concurrerende hitlijst van Cash-
box. In alle grotere plaatsen en steden had je volop
platenzaken, waarvan de eigenaren blij waren wanneer
de platenmaatschappij EMI weer een nieuwe zwarte
schijf van The Beatles op de markt bracht. In Gronin-
gen had je nogal een aardige sortering aan winkels
waar het vinyl te koop was. De belangrijkste in mijn
oren was wel de firma Hemmes in de Steentilstraat, ge-
volgd door HiFi Vink in de Heerestraat. Ook Capi Lux,

© Hans Knot
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In die tijd werd je snel opgepakt voor het kleinste mis-
drijf en werd er ook heel anders geschreven als er iets
bijzonder was voorgevallen. Ikzelf heb ooit een keer
het politiebureau aan de Moesstraat betreden, samen
met Gerlof Zuidema. De exacte reden weet ik niet meer,
maar het had te maken met een schoolgenoot, die in
onze ogen heel slecht omging met duiven en deze beest-
jes pijn deed. De wachtmeester stond ons met veel tijd
te woord en stuurde ons op een bepaald moment heen
met de boodschap dat ze ook dierenmishandeling zou-
den straffen met een langdurig bezoek aan de keldercel.
Al decennia lang is het hoofdbureau van politie in Gro-
ningen gevestigd in een groot pand aan de Rademarkt
te Groningen. In 1964 was dit echter niet het geval daar
toen nog het hoofdbureau aan het Martinikerkhof was
gevestigd. Het moet in de derde klas van de ULO zijn
geweest dat ik, via een rondleiding, kennis maakte met
dit bureau. Op de plek voor de garage werd een soort
van wacht afgenomen. Diverse agenten vanuit het corps
stonden er netjes in het pak opgesteld, dat uit diverse
categorieën zoals de verkeerspolitie, de bereden politie
te paard en de motorpolitie bestond. Nee, niet de motor-
muizen van vandaag maar de motor met zijspan, met
agenten voorzien van witte helmen. Met spanning en
afschuw bekeek je deze machtige mannen.

Slechts een keer ben ik in mijn leven echt in aanraking
met de politie geweest, hoewel het geheel met een sisser
afliep en dus niet leidde tot een registratie en een boete.
In hetzelfde 1964 zat ik op de Cort van der Lindenschool
aan de Violenstraat in Groningen. Dit complex was ei-
genlijk te klein om alle lessen, die verplicht op het roos-
ter stonden, onder te brengen. Zo was er gymnastiek in
een gebouw in de directe omgeving dat ook door an-
dere scholen in de noordelijke binnenstad werd ge-
bruikt. Het vak ‘handwerk en handenarbeid’ werd eens
per week gedurende twee uren geprogrammeerd. Vanaf
klas drie was er een splitsing voor dit vak tussen de
jongens en meisjes in de klas. Naaien, breien en bordu-
ren voor de meisjes, de jongens mochten naar een
speciale klas met gereedschap om echt aan handenar-
beid te gaan doen. Deze ruimte was gelegen in de T C
Lancée school aan de Pioenstraat in Groningen. Op de
fiets zeker twintig minuten van de Violenstraat verwij-
derd. Maar we hebben het over 1964, een periode dat

nog steeds veel gezinnen bezig waren de armoede van
direct na de oorlog te overwinnen. Vooral de grote
gezinnen hadden moeite een ieder te voorzien van de
noodzakelijke behoeftes, zoals een redelijke fiets.

Ook bij de familie Knot speelde dit probleem en was ik
dus niet in het bezit van een fiets. Gelukkig was ik niet
de enige en werd dus groepsgewijs de afstand tussen
onze school en die aan de Pioenstraat overbrugd: per
fiets of te voet. In de loop van het jaar groeiden de
groepen meer naar elkaar toe wat betekende dat de
terugweg naar de Violenstraat vaak gezamenlijk werd
ondernomen; met de lopers op de bagagedragers van
de fietsende groep. Op een bepaalde dag sloeg de
baldadigheid toe, die weken stand hield. De donder-
dag, de dag dat het handenarbeid op het rooster stond,
werden in de Oosterparkbuurt de weloverbekende vuil-
nisemmers buiten gezet om te worden geleegd door de
gemeentereiniging. De scherpe lezer begrijpt het al: die
personen die achterop zaten hadden de voeten vrij om
met regelmaat een stevige trap tegen de vuilnisemmers
te geven met alle gevolgen van dien. Weken lang wist
men de oorzaak niet van het vuil op de stoepen en
ruimde men de rommel maar weer op.

Na weken van ruimen, schijnen de bewoners het zat te
zijn geworden telkens de troep te moeten opruimen en
werd de politie gewaarschuwd. De blauwe taxi noem-
den wij de overvalauto, die destijds werd ingezet om
crimineel Groningen op te pakken. Op het einde van
de Antonius Deusinglaan hadden we door gevolgd te
worden door de politie en de groep fietsers splitste zich
in vele delen om te proberen onbezorgd de school aan
de Violenstraat te halen. Ik weet niet meer bij wie ik
achterop zat, maar halverwege de Bloemstraat werd
een zijstraat, het Jodenkampje, aan de rechterkant in-
geschoten. Anno 2010 een doodlopende steeg, maar
destijds een doorsteek naar het Boterdiep. Daarop uit-
gekomen was de uitgang van de steeg geblokkeerd
door de politie en werden wij en nog twee personen
opgepakt wegens straatterreur.

We werden even meegenomen naar het bureau waar
de dienstdoende diender stelde aan de agenten het
maar af te doen met een gesprek met de directeur van
de school, Eef van der Zee. Ik scheet, bij wijze van
spreken, gigantisch in mijn broek. Eef stond iedere
ochtend voor de voordeur van de school zijn jonge-
ren met het wijzende vingertje en de scherpe boze
rimpels op zijn voorhoofd tonend, op te wachten. Bo-
vendien was hij, met zijn kalende hoofd, een vaste gast
in mijn vaders kapperszaak om bijgeschoren te wor-
den. Hoe viel dit probleem, zonder al te veel kleer-
scheuren, op te lossen? Waarachtig werd er een com-
promis gezocht dat leidde toch zes weken lang nablijven
op de dinsdag en donderdagmiddagen, momenten
waarop we normaal vrij waren van school-
verplichtingen. Bovendien dienden we op die midda-
gen telkens 1000x op te schrijven: ‘Ik mag geen vuil-
nisbakken, die op mijn weg komen, omtrappen. Met



20

dubbele pen schrijven, hetgeen we uitprobeerden, werd
met een tik van de aanwijsstok streng afgestraft. Des-
tijds kon dat ongestraft door de leiding van de school
nog worden uitgevoerd. Als je een dergelijke hande-
ling vanuit de schoolleiding thuis vertelde, stond men
pal achter de handeling. Nu zou het de voorpagina van
het Dagblad van het Noorden halen, terwijl in dezelfde
tijd verzwegen werd dat de gymnastiekleraar ‘Kale
Henne’ werd opgepakt wegens vieze handelingen met
meisjes van de school en een jaar van school ver-
dween. De wereld is daadwerkelijk veranderd.

In Griekenland volgde op 6 maart 1964, de op 2 juni
1940 in Psychiko geboren Constatijn II, zijn overleden
vader op. Toen hij werd geboren was het nog oorlog
en nog geen jaar oud diende hij destijds, samen met
zijn ouders, Griekenland te ontvluchten na een Duitse
inval. Het werd een zwerftocht want de familie woonde
achtereenvolgens in de landen Egypte, Zuid-Afrika en
op Kreta. Een jaar na de vredesondertekening keerde
het Griekse koningsgezin terug naar eigen land om
daar vanaf medio 1946 weer te wonen. Constatijn was
een echte sportman en trad voor zijn land in de strijd
tijdens de Olympische Spelen van 1960, die werden
gehouden in het Italiaanse Rome. Hij haalde er goud in
de Draakklasse bij het zeilen. Hij huwde op 18 septem-
ber 1964 met de Deense prinses Anne-Marie. En in die
tijd bereidde de vrouw zich als echte ‘toekomstige huis-
vrouw moeder’ voor op het huwelijk. Prinses Anne-
Marie van Denemarken deed dit door enkele maanden
te werken in een kindertehuis in een van de buitenwij-
ken van Kopenhagen (foto).

Er waren natuurlijk een aantal huwelijken op konink-
lijk niveau in 1964, waaronder dat van de toen 26-
jarige prinses Désirée van Zweden, een van de klein-
dochters van de koning Gustaaf. Hij bracht zelf de bruid
naar het altaar in de Lutherse kathedraal van Stock-
holm. De prinses trouwde met de 30-jarige baron Niclas
Silvferskiöld.

De Nederlandse radio draaide nog lang niet, zoals we
later gewend zouden zijn via ondermeer Radio Veronica,
een horizontaal format. De zeezender Veronica draaide,
naast volledige programma-uren ook nog gespons-

orde shows, die
vaak niet langer
duurden dan 15,
20 of 30 minuten.
Denk maar niet
dat daar voor-
namelijk Top 40
muziek werd ge-
draaid maar het
was een wirwar
van muziek-
soorten die ons
via de 192 meter
door de oren
klonk. Eén van de opvallende geluiden was die van
Max Woiski junior, die op dat moment al aardig op weg
was een begrip te worden binnen de Nederlandse
amusementswereld. Zijn vader was zijn voorbeeld en
Max junior stond in het begin van de jaren zestig op de
deurmat van de Philips platenfabriek met het verzoek
of hij een aantal nummers mocht opnemen. Een bandje
met muziekvoorbeelden was meegenomen en Max ju-
nior, begenadigd met een goed verhaal, probeerde de
starre leiding te overtuigen met zijn liedjes als ‘Rijst met
kouseband’ en ‘Je bent nog niet gelukkig met een mooie
vrouw.’ Nadat men had beloofd het bandje te zullen
afluisteren vertrok Max Woiski junior gelukkig naar
huis. Maar het zou niet tot een contract met Philips
komen omdat de leiding liet weten dat Max Woiski jr en
zijn orkest niet goed genoeg waren om tot onderteke-
ning van een platencontract te komen.

Woiski was niet blij met het slechte bericht en hij besloot
zelf maar platen te gaan maken. Samen met zijn vriend
Wim Bink stichtte hij een piepklein platenmaatschappijtje
en begon als het ware Nederland te overspoelen met
zijn Surinaamse klanken en het werd voor hem een
succes. Binnen de kortst mogelijke tijd zongen en flo-
ten de vooral vrolijke Nederlanders de gemakkelijk in
het gehoor liggende liedjes. Uiteraard was er bij deze
categorie geen van de directieleden van de platen-
maatschappij Philips vertegenwoordigd. De
grammofoonmaatschappij, opgericht door Max Woiski
en zijn vriend Wim Bink, heette Max Mackintosh
Productions NV en was voor de toen 33 jarige Surina-
mer een glansrijk succes. In 1949 was hij naar Neder-
land gekomen. Zijn vader, de grote Max Woiski, had
ook een goede status als artiest. Hij trad regelmatig op
in La Cubana, een gewilde uitgaanstent in de
Leidschestraat in Amsterdam en was vaak in tal van
radioprogramma’s te horen.

Voor junior was er in principe, na de middelbare school-
tijd, geen ruimte voor professionele muziek, gezien het
doel was om vliegtuigbouwkunde te gaan studeren. In
Suriname had hij al met grote passie gitaar gespeeld en
kon na zijn aankomst in ons land het instrument dan
ook niet in de kast laten staan om vervolgens vol passie
te gaan spelen. Hij had het publiek niet direct mee want
men vergeleek hem met zijn in ons land al geliefde
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vader en men zag in dat het hem er te gemakkelijk
vanaf ging. Maar gelukkig wilde hij niet profiteren van
vaders roem en wilde hij zelf een carrière maken, zelf
applaus ontvangen en zelf zijn muzieksoort uitstippe-
len. Als eerste stap was het veranderen van zijn naam in
Max Mackintosh, de achternaam van zijn moeder, om
vervolgens zijn opleiding in de vliegtuigbouwkunde
op te geven en zich daarna op de muziek te storten.

Zijn vader miste op een bepaald moment de dagelijkse
zon, had goed geld verdiend met zijn orkest en besloot
met zijn gezin naar Mallorca te verhuizen. Zijn zoon
mocht vervolgens in 1960 de leiding van het orkest van
vader overnemen en daarmee veranderde zijn naam
ook weer in Max Woiski jr. Hij opende zijn eigen tent,
Tropicana op het binnen het uitgaansleven bruisende
Rembrandtplein in Amsterdam. Dagelijks werden zijn
platen minimaal twee tot drie maal gedraaid op het toen-
malige Hilversum 1 en 2 en de nieuwe versie van het
Orkest van Max Woiski werd een snel succes, waarbij
ook de televisie hem ontdekte. Hij trouwde een blonde
Brabantse vrouw, Sjo, die hem drie kinderen schonk.
Het jonge gezinnetje woonde in de tijd dat hij zeer
succesvol was met eerder genoemde platen op een
flatje in Amstelveen. Tenslotte valt te melden dat in 1964
Max Woiski met de AVRO een contract tekende tot het
brengen van een maandelijkse show op de televisie.

In de diverse media werd destijds een grote campagne
gestart om de mensen, die weer iets breder bij kas zaten
na een moeilijke periode van bijna twintig jaren na de
Tweede Wereldoorlog, weer buiten de deur te krijgen.
De campagne was opgezet door ‘Het Bedrijfschap
Horeca’ uit Den Haag. Natuurlijk was het prettig om
buren en kennissen weer met veel plezier thuis te ont-
vangen en te vermaken, onder het genot van echte
pruttelkoffie. Beter was het echter om elkaar ook bui-
tenshuis weer eens tegen te komen. Zowel in de bio-
scopen en tal van weekbladen, die meer en meer po-

pulair werden en vooral ook via de zogenaamde lees-
portefeuilles verschenen, werd er campagne gevoerd
om de mensen café en restaurant in te krijgen. Onder
het motto ‘Uit goed voor U!’ verschenen vele adverten-
ties om de lezers hun aandacht te trekken de gezellig-
heid ook buiten de deur te zoeken. Via tekeningen van
een zekere Elferink en telkens andere teksten werd er
blijvend aandacht gevraagd om toch vooral naar een
horecagelegenheid te gaan om elkaar te ontmoeten.
Een voorbeeld van aandacht trekken was de volgende
tekst: ‘Ga je mee een kopje koffie drinken? Alweer
koffie? Jazeker, maar niet thuis! Ga je mee een kopje
koffie drinken kwam van zijn stem achter de krant.
Leuk, zomaar in ons eigen buurtcafé. Allemaal gewone
gezellige mensen. De baas zelf schenkt koffie, twee man-
nen biljarten en kijk… onze eigen buurman pikt een
pilsje. Een knusse onderbreking – zomaar, midden op
de avond. Overkomt u dat ook wel eens?’

Sterrenkundigen komen elk jaar wel met aankondigin-
gen dat er weer een nieuw onderdeel in het helaal is
gevonden en geven bepaalde sterren dan weer een
naam, om vervolgens dit wereldkundig te maken via
internationale persbureaus. Op die manier krijgen ze
een groot aantal stukjes in de diverse kranten en een
stuk waardering voor hun werk, dat voornamelijk in
stilte wordt uitgevoerd. In de maand september 1964
werd op die manier bekend gemaakt dat Amerikaanse
sterrenkundigen in het helaal dingen hadden waarge-
nomen die verder dan de aarde verwijderd zijn dan het
menselijke oog tot op dat moment had aanschouwd.
Men gaf ze de naam ‘quasaras’ mee, een samenvatting
van quasi stellar objects. Een quasara is een enorme,
lichtgevende en trillende gaswolk, die te groot is voor
een ster, maar te klein voor een Melkwegsysteem. Van
onverstelbaar grote afstanden stoot zij licht- en radio-
golven voort. Tot in september 1964 waren er negen
van deze quasara waargenomen, waarvan verschillende
10.000 miljoen lichtjaren van ons verwijderd zijn. On-
der een lichtjaar verstaat men de afstand die het licht
met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde in
één jaar aflegt. Met andere woorden wil dat zeggen dat
de lichtgolven van een quasara 10.000 miljoen jaar ge-
leden werden uitgezonden. Omtrent de oorsprong van
de betekenis van quasara, zo werd gesteld, hadden de
geleerden op dat moment nog geen zekerheid. Men
bracht hun enorme kracht echter in verband met de
zogenaamde ‘Debije vrije energie’ een soort van ener-
gie die in 1923 voor het eerst werd vastgesteld door de
Nederlandse professor Debije, eens winnaar van een
Nobelprijs.

En nu we het toch over de ruimte hebben zullen we het
even hebben over ondergoed. Een van de grootste
problemen voor de ruimtevaarders is de grote hitte
waaraan zij worden blootgesteld. De hoge temperatu-
ren in de ruimte werken verlammend op hun activitei-
ten en geest en dus ook oplettendheid. Om in dit pro-
bleem te voorzien werd in september 1964 nieuw on-
dergoed speciaal voor astronauten gepresenteerd door
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Hamilton Stan-
dard, een afdeling
van The United
Aircraft Cor-
poration. Dit spe-
ciale ondergoed
(foto) had echt ook
iets van onder-
goed weg dat nor-
maal ondermeer
van textiel wordt
vervaardigd. In
werkelijkheid be-
stond het uit een
netwerk aan heel
fijne buisjes waar-
door water circu-
leerde.

In Engeland had
men duidelijk

problemen met de criminaliteit. In Cambridge maakte
Professor Leon Radzinowicz, directeur van het instituut
voor Criminologie, de inhoud van een rapport bekend
waarin hij ondermeer statistisch had vastgesteld dat
ongeveer 85% van alle misdaden die in Engeland wa-
ren gepleegd, niet werden opgelost. In dit percentage
ook de misdaden die nooit werden aangegeven. Maar
ook die waarvan de vermoedelijke bedrijvers wel wer-
den ingerekend, maar wegens gebrek aan bewijs op
vrije voeten werden gesteld. De professor voegde aan
de statistiek ondermeer zijn mening toe dat in vele an-
dere landen het niet veel beter was gesteld met de
oplossingen van gepleegde misdaden. Een verzach-
tend steuntje dus voor de politiekorpsen in Engeland.

Het was in 1964
de tijd dat er
l a n g z a m e r -
hand aan in-
komsten iets
meer binnen-
kwam in de ge-
middelde ge-
zinnen en dus
waren er auto-
matisch ook
meer adverten-
ties terug te
vinden om
g e b r u i k s -
goederen aan
de man te
brengen. Zo
was met be-
paalde regel-
maat een ad-
vertentie te
zien van een
handelsonder-

neming uit Haarlem, de firma Graetz, die een volledig
nieuwe serie televisies, radio’s en transistors in de markt
had gezet. Het dwingende advies werd bijvoorbeeld in
een dergelijke advertentie gezet om afscheid te nemen
van die hele oude radio die al decennia lang mee ging in
de familie: ‘Vele, vele jaren heeft hij trouw dienst ge-
daan. Bracht hij nieuwsberichten, waterstanden, dans-
muziek, concerten. Nu ja… concerten – vooral de laat-
ste jaren ging zijn leeftijd steeds sterker een woordje
meespreken. Maar hij hoorde bij het meubilair. Totdat
de nieuwe Graetz superradio’s kwamen en hij – onder
dankzegging voor de vele bewezen diensten – werd
gepensioneerd. En U, hebt ook nog zo’n ouwe trouwe
radio-ontvanger? Bedenk dan dat er in de laatste 10, 15
jaren zoveel veranderd is. Neem bijvoorbeeld de
radiostereofonie, kroon op het streven naar werkelijk
natuurgetrouwe geluidsweergave. Zend daarom de bon
in voor volledige documentatie. De erkende Graetz
dealer zal U bovendien de nieuwe Graetz toestellen gaarne
tonen en demonstreren. Binnenkort staat ook bij U
thuis de nieuwe Graetz, vast en zeker’.

Op 1 oktober 1964 werd het in Nederland mogelijk
naar een breder aanbod aan televisieprogramma’s te
kijken via de oprichting van het officiële tweede televisie-
net, gerund door de toenmalige NTS en de diverse
toen actieve publieke omroepen. Televisie werd ons tot
op dat moment zeer beperkt aangeboden en enkele
andere landen waren Nederland voorgegaan met de
invoering van een tweede net of zelfs meer. In de we-
ken voordat het tweede net in 1964 in ons land van
start ging was er in de diverse publicaties zo het een en
ander te lezen inzake de plannen en de vergelijkingen
met andere landen. In Frankrijk was er bijvoorbeeld
een tweede net gekomen zonder begeleiding van re-
clame, iets dat in eerste instantie de bedoeling was. Im-
mers inkomsten via reclame konden het verzorgen van
het tweede net aanzienlijk goedkoper maken dan het te
financieren uit de staatsfondsen. Het tweede Franse net
was een idee van directeur generaal Bordaz van de
Franse staatsomroep RTF. Er werd aandacht besteed
aan nieuws en actualiteit, er werden reportages ge-
bracht en daarnaast was er ruimte voor amusement.

Slechts enkele weken na de start van dit betreffende
tweede net was er ontevredenheid bij de Franse kijkers
daar er te weinig variatie in aanbod was. Bovendien
kostte het net té veel geld waardoor de belastingbetaler
bang was dat het aandeel aan kijk- en luistergeld dras-
tisch in de toenmalige toekomst omhoog dreigde te
gaan. Bovendien had het merendeel van de Franse
bevolking niet de nodige technische voorzieningen
gepleegd om de signalen van het tweede televisienet
van de RTF te kunnen bekijken. Het leek erop dat er
algemeen gezien totale ontstemming was in Frankrijk
over het met veel tam tam aangekondigde tweede
televisienet. Op dat moment moet vooral de eerder ge-
memoreerde directeur generaal Bordaz geen goed ge-
voel hebben gehad.
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De situatie in Engeland, toch wel de bakermat van de
televisie in Europa, was aantrekkelijker want de pro-
grammamakers van de BBC moesten toch wel be-
paalde prikkels krijgen goede en voor de kijkers
zeker interessante programma’s te brengen. Immers
waren er sinds 1955 ook regionale concurrenten op
het gebied van de televisie via de ITA, de organisatie
van commerciële omroepen in het land. Deze organi-
satie runde dus het tweede net in Engeland. In de
eerste jaren waren de kijkers en andere belangstellen-
den opgetogen over zowel de uitzendingen van de
BBC als die van de ITA. Maar dat veranderde in het
begin van de jaren zestig toen een speciale commissie
aan het werk ging om uitgebreid de uitzendingen
van beide organisaties te bekijken en te beoordelen,
en dat alles over een lange periode. Voornoemd schijnt
miljoenen te hebben gekost. Het werk van deze zo-
genaamde Pilkington commissie werd in het Pilkington
Report verklaard.

De stemming onder de kijkers en de televisiemakers
veranderden duidelijk nadat de resultaten bekend
werden. Zowel de BBC als de ITA kwamen er slecht
vanaf en de kranten meldden de dag na verschijning
in koppen duidelijk wat de resultaten waren van de
onderzoekscommissie want woorden als: ‘flauw’, ‘on-
benullig’ ‘eenzijdig’, ‘wansmakelijk’ en ‘dramatisch’ vul-
den de voorpagina’s. Bovendien kreeg ook de BBC
televisie, die tot op dat moment vaak van kritiek was
bespaard, er volop van langs. Eén van de adviezen
ging zelfs zo ver dat er werd geadviseerd dat de BBC
maar zo snel mogelijk diende over te gaan tot het zelf
invullen van de programmering op het tweede net.
Het advies was niet dwingend en werd dus niet over-
genomen.

In West-Duistland was er rond die tijd ook een plan
tot het invoeren van een tweede, commercieel
televisienet. Het plan was afkomstig uit het brein van
Prof. Dr. Karl Holzamer. Bij de presentatie van zijn
idee meldde hij zelf veel geld te hebben maar ook tal
van kapitaalkrachtige relaties om hem te steunen. Hij
wist de autoriteiten te overtuigen een soort van ex-
periment op te starten dat regionaal vanuit Mainz van
start ging en in het begin een dramatisch verloop
had. Het tweede Duitse net, ZDF, werd in 1963 gebo-
ren. In het begin viel het aantal kijkers tegen, de
inkomsten aan kijkgelden waren lager dan verwacht,
de kwaliteit van de programma’s werden beneden
peil beschouwd, de medewerking van de eerder ge-
noemde kapitaalkrachtige relaties viel tegen, evenals
het vakmanschap van de ingezette televisiemakers.
Echter deze beginners problemen werden snel her-
steld. Karl Holzhamer kwam ondermeer met de latere
zeer populaire Mainzel Mänchen, die vooraf en na
reclameblokken waren en zijn te zien via de ZDF en
die de aandacht van de kijker bleven trekken en dus
de reclamespots ook automatisch aanschouwden.
Holzhamer stelde op een bepaald moment dat hij van
de ZDF een soort van volkshogeschool voor de tele-

visie wilde maken. ZDF staat er nog steeds anno 2010.
Professor Holhamer stierf in 2007 op 100-jarige leeftijd.

Voorafgaande aan de start van het tweede Nederlandse
televisienet op 1 oktober 1964 waren er al, onder druk
van minister T.H. Bot van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen, experimentele uitzendingen van het Tweede
Net te zien. De minister, die van herkomst KVP’ er was,
had in het achterhoofd twee gedachten: de concurrentie
die er zou kunnen ontstaan naar aanleiding van de uit-
zendingen vanaf het REM-eiland voor de kust van Noord-
wijk, als wel kritische noten, eerder dat jaar geuit tijdens
een congres over de toekomst van de televisie. In weten-
schappelijke kring bleek men zich in het jaar 1964 ern-
stige zorgen te maken over de televisie. Ditmaal ging het
echter noch over reclame, noch over de kabel. Nee, het
intellectuele niveau van de televisie liet te wensen over.
Zo luidde tenminste de conclusie van een congres over
‘Televisie’, dat in januari 1964 in Eindhoven werd gehou-
den. De bijeenkomst was georganiseerd door de Socië-
teit Cultureel Centrum en omgeving, dat haar tienjarig
bestaan vierde. Een forum, onder voorzitterschap van
niemand minder dan Mr. J.M.L.Th Cals (foto), constateerde
dat intellectuelen slecht vertegenwoordigd waren bij de
televisie, “... zowel voor als in de beeldbuis.” Dat lag vol-
gens de wetenschappers aan het verschil tussen het ni-
veau van de intellectuelen en dat van het televisieaanbod.
Daarom viel er, zoals ze het zelf formuleerden, “nog steeds

start  ZDF



24

een aversie bij deze bevolkingsgroep te constateren om
zich met de uitschakeling van hun rijke scala van men-
selijke functies en mogelijkheden in de categorie der
‘simpele kijkers’ te laten inschakelen.” Simpel gezegd,
het televisieaanbod had te weinig intellectueel niveau.

Het forum had daarvoor ook een oplossing bij de hand.
Binnen de NTS en de omroepen zouden meer academici
in dienst moeten worden genomen, “teneinde de graad
van deskundigheid der geboden voorlichting ter ver-
hogen.” Het forum was wel zo goed om direct daarbij te
waarschuwen om geen wonderen te verwachten. Het
aannemen van meer wetenschappelijke medewerkers
zou niet betekenen dat de intellectueel zijn bureaustoel
zou inruilen voor een ligstoel: “Heel wat academici zul-
len bereid moeten zijn zich in de ogen van de clan in de
televisie te deballoteren, alvorens de grondeloze diepte
der aversie is bereikt. Immers er is geen toestel dat zo
totaal van elk snob-appeal is gespeend als juist dit mo-
nument der gestegen welvaart. In zijn poging iedereen,
ook de ongevormde, ‘in’ te doen zijn, ligt de oorzaak
van zijn totale ‘uit’ zijn. Eerst wanneer het gehele scherm
door doctorandi in bezit zal zijn genomen, zullen dezen
ertoe overgaan zichzelf een toestel aan te schaffen,” al-
dus het Forum tijdens het congres in Eindhoven. Ook
dat soort geluiden viel kortom in 1964 nog te horen, al
vormde het niet langer het centrum van het publieke
debat over de televisie. Pas bij de entree van de TROS in
het televisiebestel — denk aan de zogeheten “vertrossing”
— zou dit thema weer naar voren komen. Maar zover
was het nog lang niet.

Tijdens de eerder gememoreerde experimentele uitzen-
dingen bestond het aanbod, volgens de televisiecritici in
de dagbladen, uit vervelende films, overjarige
televisieproducties die op het eerste televisienet al meer-
dere malen waren vertoond en nietszeggende
amusementsprogramma’s, voornamelijk uit het buiten-
land aangekocht. Terugdenkend kan natuurlijk gemak-
kelijk gesteld worden dat anno 1964 de televisie nog in
haar kinderschoenen stond en er nog jaren aan ge-
werkt diende te worden het totaalproduct te laten
groeien en vooral volgroeien. De daadwerkelijk be-
trokkenen dachten er destijds anders over. Een in het
radio- en televisievak doorknede vakman, de toenma-
lige NTS (voorganger van NOS/NPS) secretaris Jan

Willem Rengelink, nam medio 1964 ontslag. Verbitterd
stelde hij in een interview over de toekomst van het
Tweede Televisienet: “Van het tweede programma komt
helemaal niets terecht. Organisatorisch staat alles nog in
de kinderschoenen.” Meer woorden wilde hij er des-
tijds niet over vuil maken. De critici meldden: Én daar
staan we dan: geïnteresseerde, weetgierige, trouwe be-
talende televisiekijkers. Diegenen die zich voor veel
geld de mogelijkheid hebben geschapen om de pro-
gramma’s op Nederland 2 te kunnen volgen, voelen
zich min of meer bekocht.’

In eerste instantie zou er via Nederland 2 door de NTS
liefst 19 uur aan programma’s worden verzorgd waar-
van vrijwel direct werd gezegd dat het onverantwoord
zou zijn een waardig aanbod te brengen. Een woord-
voerder had dit, onbegrijpelijk, naar buiten gebracht
en dat was niet voor dovemansoren geweest want en-
kele dagen later leek de strijd te worden aangegaan
door de leiding van de AVRO, die bekend maakte dat
desnoods alle programma-uren op het toekomstige
tweede televisienet door deze omroep zouden kunnen
worden gevuld. Ook een andere omroepzuil dacht mee
te kunnen draaien maar op 1 oktober bleek dat het
leeuwendeel aan programma’s toch door de NTS werd
gevuld, gezien uit omroepkringen naar voren kwam
dat er nogal wat tegen zat en alles te vroeg kwam. Zo
was er een tekort aan technici, een tekort aan creatieve
mensen, een tekort aan studioruimtes en vooral geld.
Let op, 1964, men sprak over een tekort van enkele
miljoenen guldens. Bovendien dient vermeld te wor-
den dat men vond dat er ook een tekort was aan
goede, afgeronde programma’s. Het leek er dus op dat
er in ons land alleen maar pessimisten waren, immers
menig televisiecriticus wist meerdere malen het nog niet
eens officieel gestarte televisienet te bekritiseren. Er
waren echter gelukkig nog enkele doorgewinterde jour-
nalisten die meenden dat het tweede televisienet wel
goed zou worden en dat het televisie enthousiasme van
kijkend Nederland niet meer was af te remmen. Waar-
achtig was er na 1 oktober een tijdje een aanbod van
drie televisienetten voor de inwoners van het westen
van Nederland, immers was TV Noordzee vanaf het
REM eiland ook actief. Hoewel het niet lang zou duren
alvorens het nog immer conservatieve regeringsbeleid
daar een einde aan zou maken.

Televisieprogramma’s tot half december 1964 via Noord-
zee TV uitgezonden kregen later vervolg via de diverse
omroepen die snel gebruik maakten van de populari-
teit van de REM en alsnog vlotte Amerikaanse pro-
gramma’s in hun eigen programmering konden gaan
opnemen. Nederland 2 werd uiteraard, zonder con-
currentie van commerciële televisie, een succes. Im-
mers de kijkers, die niet veel anders aan aanbod had-
den van andere televisiestations – de kijkers in de grens-
gebieden uitgezonderd – wilden nog volop genieten
van deze nieuwe vorm van amusement. Zo werd dus 1
oktober 1964 het tweede net definitief toegewezen aan
de zendgemachtigden. Verder werd de zendtijd offici-

Jan Willem Rengelink en Emile Schüttenhelm
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Mijn vader stond
nog altijd in de
kapsalon ‘Kap-
per Knot Knipt
Knapper dan de
Knapste Kapper
in Kappersland’.
Hij zou het
daarna nog zes jaar volhouden. In de kap-
salon was er ook ruimte voor allerlei te
kopen zaken, uitgesteld op de kaptafels in
mooie glazen kastjes en aan de zijkant bij
de tussendeuren naar de achterkamer. Op
de schoorsteenmantel was een houten stel-
lage gebouwd waarop allerlei soorten si-
garetten waren uitgestald in nette stapel-
tjes. De stellage diende ook regelmatig ge-
stoft te worden, waarvoor ondermeer ik-
zelf werd ingezet. Ken je ze nog uit die tijd
de merken die volgens mij niet meer be-
staan als Chief Whip, Miss Blanche, Golden
Fiction, Three Castles en Laurens Nr 10,
om zo maar een paar te noemen? Een pakje
van 20 sigaretten kostte 95 centen!

Rond die tijd diende er ook een nieuwe
laag verf op het bord te komen, dat hing
boven de voorpui (foto onder). Terwijl vader
nog even genoot van een frisse neus ach-
ter het huis aan de Korreweg werd daar de
laatste hand gelegd aan het bord, alvorens
het weer werd gemonteerd aan de pui. De
schilder die het scherpe lijnen werk des-
tijds verrichtte is Ber Schumacher, zoon
van een bevriende familie afkomstig uit de
Petrus Hendrikszoonstraat in Groningen.

eel uitgebreid tot 52 uur. De reclame op de televisie kwam er ook.
Aan het eind van 1964 werd het rapport gepubliceerd van de
Pacificatiecommissie. Daarin adviseerde de commissie om etherre-
clame toe te staan. Dat gebeurde uiteindelijk ook, maar meer daar-
over in een ander belicht jaar op een ander moment.

Het belichte jaar 1964 bracht
ook steeds meer de zoge-
naamde ‘zelfbediening’, winkels
die groter waren dan de krui-
denierswinkels en waar je deels
de boodschappen zelf uit de
schappen kon halen om ver-
volgens bij de kassa kon afre-
kenen. Koffie zat vanaf dat mo-
ment al ingepakt in pakken van
250 gram, gemalen dan wel in
boonvorm. Suiker werd ook
niet langer afgewogen waar je
bij stond maar stond netjes in
pondsvorm dan wel per kilo
klaargezet in de schappen. Be-
paalde producten van destijds
waren toen nieuw en nu al lang

verleden tijd. Andere producten waren toen al bekend en liggen
nog steeds voor ons te koop in de grote supermarkten van nu.
Zullen we eens een kijkje nemen in de productenwereld van 1964?
Allereerst waren er hele grote flessen koffiemelk met de inhoud van
1 liter; speciaal voor feesten en partijen maar ook voor gebruik in
de grote huisgezinnen. Bovendien werd er in die tijd ook nog door
veel meer mensen koffiemelk in de koffie gedaan dan nu het geval
is. Maar onderweg naar de camping of het eerste gehuurde zomer-
huisjes was het natuurlijk ook handig om de koffiemelk in een
nuttige vorm mee te nemen. Het was de fabrikant Friesche Vlag die
groots en bij herhaling aankondigde dat men ook voor blikmelk de
grootste producent was onder het motto: ‘De meest gebruikte koffie-
melk van Nederland.’

In gedachten een heerlijk
vers plakje witbrood, lekker
stevig gesneden op de
broodplank door vader
vroeg in de ochtend. Jawel,
het brood werd altijd zelf ge-
sneden. De elektrische brood-
snijmachine was dan al inge-
voerd en soms gingen we bij
Bakkerij van Esch aan de
Korreweg de kapjes halen,
het brood snijden gebeurde
dus bij ons toen nog thuis.
Neem het eerder gememo-
reerde plakje witbrood, smeer het met lichte margarine (halvarine
kwam later op de markt) en besmeer het plakje verder met een
heerlijk laagje smeuïge pindakaas. Ook in 1964 kwam je dan al snel
terecht bij de heerlijke pindakaas van Calvé. De beste pinda’s wer-
den door de fabrikant ervoor gebruikt en inderdaad adverteerde
men met de slogan ‘zuiver en smeuïg tot op de bodem’. Niet zoveel
anders dan nu maar wel met een ander etiket.
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het daarna kon lezen en vervolgens de opgedane ken-
nis met je kon delen. Daarna was het of bewaren of bij
oud papier.

Abonnees van de bladen
van de uitgeverij
Spaarnestad konden de
boekjes per stuk afnemen
voor de prijs van 60 cent
via de bezorger van de tijd-
schriften of door het via de
giro te bestellen bij de uit-
geverij. Saffier pockets wa-
ren de voorlopers van de
Bouquetreeks, dus goed-
koop romantisch leesvoer
voor vrouwen. De eerste
drie deeltjes verschenen met
een bijna lege omslag en toen de serie bleek aan te slaan
werd er meer geld uitgetrokken voor een omslag in
twee kleuren - zwart en een steunkleur. Dat vergde een
speciale techniek en de illustraties waren vaak geslaagd
te noemen, zeker grafisch gezien. Vanaf nummer tien
waren de covers in kleur. In totaal zijn er zeventig
nummers van de Saffierreeks op de markt verschenen.
Als je veel de rommelmarkten bezoekt kom je ze nog
wel eens tegen terwijl ze ook veelvuldig op marktplaats
en andere internetsites voorbij komen.

En met dit kleine beetje meer aan vrije tijd bij de huis-
vrouw en een van de manieren die tijd op te vullen
eindigt deze aflevering van Muziek-, Media- en andere
herinneringen. Tot een andere keer vol herinneringen
aan weer en ander jaar. Reacties en eigen herinnerin-
gen kunnen altijd worden gestuurd naar
HKnot@home.nl

HANS KNOT

Andermaal een aantal tips voor zoeken op het internet.
Allereerst naar een station dat al weer een tijdje in Spanje
actief is en gerund wordt door Paul Graham, voormalig
Caroline en Big L deejay. Hij heeft ondermeer een aan-
tal oud collega’s van Caroline om zich heen verzameld:
www.piratefm.biz

Wim van de Water kreeg recentelijk van het Genoot-
schap Oud Zandvoort een serie prachtige foto’s toege-
stuurd voor op zijn site. Ze zijn in augustus 1970 ge-
maakt op de dag die bekend staat als de poging tot
kaping van de MEBO II door Kees Manders:
www.mediapages.nl/index.php?option=
com_content&view=article&id=896:kees-
manders-en-radio-noordzee&catid=50:noordzee-
archief&Itemid=29

De scheerdoeken, die dagelijks werden gebruikt in de
kapsalon, dienden te worden gewassen door moeder
Knot. Immers er waren vele vaste scheerklanten die
een eigen laatje met scheerkom, kwast en mes hadden
en een tienrittenkaart (groen van kleur en na elke
scheerbeurt geknipt zodat na tien beurten het tijd werd
voor een nieuwe kaart en een gratis scheerbeurt). Voor
het wassen waren er in die tijd niet alleen soda, groene
zeep en dergelijke beschikbaar maar ook al diverse
wasmiddelen, waarvoor flink reclame werd gemaakt
om elkaar te kunnen beconcurreren. Hoewel, som-
mige producten kwamen gewoon uit dezelfde fabriek
en werden desondanks tegen elkaar uitgespeeld in slim
opgezette campagnes. De reclamebureaus waren aan
zet. Merken als Swift, Persil, Castella en Sunil klinken
bekend in de oren en een deel is nog steeds, hoewel in
een heel andere verfijnde samenstelling, nog steeds te
koop. In 1964 was door de directie van Unilever aan
een reclamebureau de opdracht gegeven het merk
‘Sunil’ nog sterker in de markt te zetten.

Het hoge doel was de huisvrouw te
overtuigen dat met dit wasmiddel la-
kens en slopen het beste wit waren
te krijgen. Paginagroot werden ze
afgedrukt, de advertenties voor ‘het
vernieuwde Sunil’. Het had volgens
de fabrikant een ongekend vermo-
gen. ‘Nieuw Sunil maakt u een was-
ervaring rijker. Dit is pas wassen!
Sunil met ultra waswerking geeft een
sop dat beweegt en dat diep in de vezels doordringt.
Geen vlekje, geen vuildeeltje krijgt meer een kans.
Sunil heeft zo’n reserve aan wasvermogen dat de kracht
in het sop blijft tot en met de laatste was. Ook al wast U
in het hardste water.’

Wel dient vermeld te worden dat de fabrikant niet veel
later een nieuwigheid op de markt bracht om het was-
goed aanzienlijk zachter te krijgen, gezien het hardste
water wel degelijk invloed had als de was na de was-
beurt buiten in de wind was opgehangen. Namelijk de
enorme hardheid die het wasgoed hierna kreeg. De
consument diende een nieuw product te kopen, de
wasverzachter.

De huisvrouw kreeg het dus iets minder druk want
voorwassen met de hand hoefde al niet meer en dus
kon het kopje koffie, de Gala van de firma Niemeijer uit
Groningen, met wat meer ruimte voor ontspanning
worden gedronken. Even weg zwijmelen in een leuk
boek, of was de dikte van het boek misschien te on-
handig in de keuken. Wel de uitgevers wisten goed in
te spelen op meer vrije tijd voor de huismoeders. Als
voorbeeld noem ik uitgeverij Spaarnestad, ondermeer
verantwoordelijk voor de uitgaven van het toen nog
bestaande weekblad Katholieke Illustratie en de Revue.
Zij brachten de Saffierreeks op de markt. Handige kleine
boekjes die je kon verslinden en desnoods – na het te
hebben gelezen – doorgeven aan je hartsvriendin die
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1 juni werd Radio Mi  Amigo omhelst door de Nederlandse
en Vlaamse bewoners van de Costa del Sol. Zij hebben nu
-behalve hun magazine (Kostanieuws)- ook HUN eigen
radio. Niet alleen non- stop goeie gezellige muziek, maar
ook informatie en gepresenteerde programma's (voora ín
de ochtend en avond). Enkele 'oude Mi Amigo-rotten' zoals
Peter van Dam en Ton Schipper -wie kent ze niet- worden
bijgestaan door de nieuwe generatie 'amigo's'.

Om de opening goed te vieren toog een aantal amigo's
naar de Costa. Gekleed in sinterklaaskostuums (die man
brengt immers cadeaus naar Nederland; mogen wij eens
iets terugdoen) werden de amigo's vriendelijk onthaald aan
de Costa. Natuurlijk kennen Nederlanders en Vlamingen
sinterklaas als geen ander en werden de cadeaus (de dage-
lijkse programma's via FM 100.9) graag uitgepakt...

Een ander hoogtepunt(?) vormde de onverwachtse aanra-
king met de Spaanse politie. Paraderende sinten in Spanje
is geen alledaagse gebeurtenis: op deze manier publiciteit
zoeken ook niet! Maar zonder vergunning mag je er niet op
deze manier promotie maken. Sint Hans de Knegt en Sint
Paul Otters bleven met behulp van Mi Amigo luisteraar
Joop de Haas uit de cel (zie voorpaginafoto).

Veel Nederlanders herkenden sinterklaas overigens direct -
voor en na het politieoptreden- en wilden ermee op de foto
om thuis aan de kinderen te laten zien dat ze Sinterklaas
hadden ontmoet....

Nog warmer dan de sinten het al hadden aan de Costa in
hun sintpakken, is het daarna extra prettig verkoeling aan
het water te zoeken, met radio Mi Amigo erbij uit een
eenvoudig transistorradiootje.....

Niet vergeten te vermelden waarvoor de amigo's naar de
Costa kwamen: contact leggen en Radio Mi Amigo 100.9
FM promoten! En dat is gelukt. Reacties als: ´Eindelijk een
radio voor ONS, Nederlanders en Vlamingen aan de Costa.
Super! Niet alleen goede muziek, ook gezelligheid, passie
voor radio en leuke info!´

Ook verzoeken uit andere delen van Spanje bereikten de
directie, evenals reacties van Spaans sprekenden, met
greetings and kisses for the nice programmes....
Dat is nou juist waar wij ‘t voor doen: muziek voor de
Costa, radio maken met greetings en kisses voor elk!

HENDRIK VAN NELLESTIJN

Een mooie site over de vroege geschiedenis van de
radio in Melbourne en omgeving is de volgende tip:
w w w . m e l b o u r n e o b s e r v e r . c o m . a u /
obmag061115.pdf

Clive Warner heeft een begin gemaakt aan een site vol
persoonlijke herinneringen. Ondermeer over zijn tijd
op Caroline in 1974. Verder over de vele jaren bij Capital
Radio en zijn omzwervingen over de aardbol, want hij
werkte op verschillende werelddelen.
www.citiria.com/clive

Recentelijk was er op de televisie in Luxemburg een
leuke special over het oude zendstation in Junglister, dat
nog steeds in gebruik is. Let op want er komen eerst vijf
minuten aan commercials voorbij. http://tele.rtl.lu/
magazin/topsecret/show/?v=10017709

Jonatjan Marks heeft recentelijk een aantal specials, die
in het verleden door hem via Radio Netherlands Media
Network werden geproduceerd en uitgezonden, op
internet gezet. Zeer de moeite waar gezien er tal van
radio gerelateerde onderwerpen voorbij komen. Onder-
meer een reportage met een interview met Jules Retrot
over zijn dagen op de MEBO II toen dit schip voor de
kust van Libië lag verankerd.
http://jonathanmarks.libsyn.com

Ron O’Quinn, voormalig deejay op Swinging Radio
England en veel andere stations kreeg eerder dit jaar
een heel speciaal cadeau op zijn verjaardag van zijn
vriend Steve England. Zet de speakers maar hard en
g e n i e t . w w w . m y s 2 b l u e . c o m / A u d i o /
Ron%20Oquinn%20Birthday.wmv

In de jaren zeventig en tachtig was de Carolinemovement
actief in Engeland. Oud medewerkers hebben wat her-
inneringen on line gezet.
www.carolinemovement30.piczo.com

HANS KNOT & MARTIN VAN DER VEN

Het organisatieteam is alweer druk bezig met de voorbe-
reiding van de RADIODAG 2010 die zal worden ge-
houden op zaterdag 13 november 2010 in het nieuwe
Hotel Casa 400 in Amsterdam, op een paar honderd
meter afstand van het oude gebouw.

Wat is te verwachten op de Radiodag 2010?
Een Radio Mi Amigo panel met Hugo Meulenhof, Ferry
Eden, Will van der Steen, Bert Bennett en Marc Jacobs;
een Radio 390 reünie als wel een RNI 40-jaar-later
reünie; enkele medewerkers van Radio Nord plus Tom
Edwards (Radio City en Radio Caroline).

Kijk voor de meest actuele informatie op:
www.radioday.nl

Mi Amigo zoekt nog een collega...



plaren) euro 7,50

CD: I spy for the DTI: kent u het
nog van Laser Radio? In 3 verschil-
lende versies.
euro 4,50

Boek: Nigel
Harris schreef
zijn belevenis-
sen op Radio
Caroline geti-
teld: Ships in
troubled Wa-
ters euro 19,19

Steve Conway
schreef ook een
boek, getiteld
Shiprocked.
Zeer interessant
boek euro 15,50

BOB NOAKES:
LAST OF THE
PIRATES
Dit is een heruit-
gave + extra
hoofdstukken
van het boek
dat Bob Noakes
schreef in de ja-
ren zeventig.
278 pagina’s dik
met prachtige
foto’s. Bij smc
voor euro
19,95.

Boek: Pop
went the
pirates van
Keith Skues.
euro 35,--
2 kilo zwaar,
honderden fo-
to’s. De “bijbel”van offshore radio.

N i e u w :
S t a t u s
Quo Top
100. 5
cd box
met al
h u n
grote successen voor euro 19,--

CD: nieuw: Tribute to the Pirate
Stations. 7 cd box + 1 DVD (The
boat that rocked) voor euro 35,--

DVD: THE BOAT THAT ROCKED,
de film over het roemruchte verle-
den van radio Caroline euro 10,--.
Dubbel CD met de hits euro 19,--

CD:Dubbel CD Never ending story
met alle tunes en jingles van Veronica
euro 16,--

Het Wel en Wee
van Radio 192
van Michael Bakker
over de teloorgang
van Radio 192. Lees
hoe dit station de
nek om werd ge-
draaid. Uitverkoop-
prijs  (nog 3 exem-
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Aanbieding: Loving Awareness
CD gedigitaliseerd!!! + The Legend
lives on CD voor euro 8,--. The
legend lives on bevat fragmenten
uit het bestaan van Radio Caroline
vanaf 1964 – 1990!

CD: 50 jaar Veronica jaren 60
3 cd box met de grootste hits euro
15,-.  50 jaar Veronica jaren 70
3 - c d
b o x
met de
groot -
ste hits
e u r o
15,-

NU VERKRIJGBAAR IN DE MI
AMIGO SHOP!
- Mi Amigo Lievelingen
- Mi Amigo grootste hits
Verkrijgbaar bij smc voor euro 15,-
per dubbel cd

MARTIN VAN
DER VENs
CD’s:
The Laser Ra-
dio Blast!
Een mp3-DVD
met een voor-

treffelijke collectie van opnamen,
jingles and promo’s. Voor 14,- euro.
Keith Skues - His Offshore Ra-
dio Years mp3-DVD  14,- euro.
Steve Conway and Chris
Kennedy - Radio Caroline's Irish
Mainstays. mp3-DVD  14,- euro.


