


Beste lezers,

Welkom bij het laatste offi cieel gedrukte exemplaar 
van uw media magazine. Op de voorkant prijkt de 
kerstcover uit 1978, het eerste jaar uit het bestaan 
van Freewave media magazine. Een jaar waarin er 
nog veel te beleven viel op zee, met Radio Delmare, 
Caroline en natuurlijk Mi-Amigo. Het blad werd nog 
‘ambachtelijk’ gemaakt op een typemachine. Een 
elektrische, dat dan weer wel. Wanneer er een plaatje 
werd geplakt, gebeurde dit ook letterlijk, en was het 
nog geen kwestie van de toetsen CTRL+V indrukken.

De tijden zijn veranderd. Freewave media magazine 
wordt digitaal. In 1978 was er veel over zeezenders 
te lezen, en nu, eind 2011, .... nog steeds! De naam 
Hans Knot kwam veelvuldig voor in de uitgaven van 
het eerste uur. Anno 2011... nog steeds! De tijden 
veranderen dus wel, maar het goede wordt behouden. 
Zo hopen we ook met het digitale Freewave media 
magazine te kunnen voorzien in de leesbehoefte door 
het brengen van artikelen over zeezenders, media en 
nostalgie.

Naast alle reeds bekende rubrieken en schrijvers 
duikt in dit nummer een nieuwe naam op: Jan 
Hagel. Hij schreef voor ons een artikel over ‘Radio en 
schelledraad’. Van harte welkom bij Freewave media 
magazine, Jan. 

Namens het hele team fi jne kerstdagen en een goed 
2012 gewenst. Het eerste digitale nummer verschijnt 
in februari 2012. Graag tot dan!
 

Jan van Heeren
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Oproep aan alle lezers
 
Ruim 95% van alle Freewave Media Magazine lezers 
krijgen de Freewave digitaal thuisgestuurd in 2012. Een 
zeer beperkt aantal mensen die geen internet aanslui-
ting hebben, ontvangt het papieren Freewave Media 
Magzine. Daarvoor hebben zij een bericht gestuurd naar 
de exploitatie van het blad, dus naar Stg. Mediacom-
municatie.
 
Om fouten te vermijden verzoeken wij alle lezers vrien-
delijk doch dringend uw e-mail adres vergezeld van uw 
naam door te sturen naar rob@mediacommunicatie.nl
 
Dan weten we zeker dat het eerste digitale nummer dat 
in februari a.s. verschijnt, goed bij u terecht komt.
 

Vriendelijke groet en tevens 
gezellige feestdagen toegewenst,

 
Rob Olthof

Aanvulling zeezenderdiscografie
VR 12 AUG: Soms kan het opeens tevoorschijn komen, 
een aanvulling op de lijst. Ik luisterde, tijdens het schrij-
ven van een artikel, naar een aantal oude programma’s, 
waarvan een recentelijk door Jan-Fré Vos werd toege-
stuurd. Het is afkomstig uit de periode 1979/1980 van 
Radio Caroline. Het programma in genaamd ‘Zondag-
middag Matinee’ en werd gepresenteerd door de Neder-
landstalige deejays aanwezig op de MV Mi Amigo. Het 
eerste uur van de show werd voornamelijk gepresen-
teerd door Hugo de Groot en hij liet een aantal jingles 
achterelkaar draaien als opener van het programma. 
Namelijk: een station ID, een naamjingle voor het pro-
gramma en tenslotte een naamjingle voor zichzelf. Deze 
laatste begon met de tekst ‘Hoe ziet ie eruit Wanda? 
Hij is een hartstikke toffe vogel’ gevolgd door de naam 
jingle ‘Hugo de Groot’. Wel, de tekst over de toffe vogel 
is afkomstig uit het nummer ‘Johnny Reggae’ van The 
Chicklets.

VPRO OVT
ZO 14 AUG: Vandaag is het op de dag af 44 jaar gele-
den dat Wonderful Radio London, ofwel Big L, voor het 
laatst was te horen en de programmamakers en vele 
bekende artiesten afscheid namen van hun luisteraars. 
Op tal van radiostations werd vandaag hierbij stil ge-
staan, waaronder in het programma OVT van de VPRO, 
iedere zondagmorgen te beluisteren via Radio 1. Via 
fragmenten uit het laatste uur begon daarna een vraag-
gesprek met Tom Mulder, ook bekend onder de naam 
‘Klaas Vaak’ als deejay op Radio Veronica. Tom, idolaat 

van Radio London, vertelde ondermeer dat hij in de tijd 
dat Radio London in de ether was op de 266 meter een 
bezoek had gebracht aan het London kantoor aan de 
Curzon Street in de Britse hoofdstad en daar aan Philip 
Birch gevraagd had om een bezoekje aan boord van de 
MV Galaxy te mogen brengen, wat helaas geweigerd 
werd.

Later alsnog
Nadat Radio London uit de ether was verdwenen, werd 
door de eigenaren besloten een tijdelijke ligplaats in 
een haven te zoeken. De haven van het West-Duitse 
Hamburg werd de volgende stop. Daar zette Tom Mul-
der alsnog stappen op zijn geliefd zendschip. Ook werd 
er door hem verteld dat hij nog een stemtest had ge-
daan in Huizen om deejay te worden bij de geplande 
Nederlandstalige service van Radio London, die helaas 
nooit van de grond is gekomen. Luisterend naar oude 
fragmenten van het station krijgen Tom Mulder, en vele 
anderen, nog vaak kippenvel. 

Sterke Punten
Mulder gaf toe vrijwel nog dagelijks aan het succes van 
Radio London terug te denken, een station dat onverge-
telijk is geworden door de sterke punten als: de sterke 
deejays, sterke muziekkeuze, de voorspellende Top 40 
zonder de verkoopcijfers te gebruiken, het sterke jingle-
pakket dat werd gebruikt en de inzet van sterke zenders. 
Tenslotte werd stil gestaan bij de eerdere herhaling van 
het laatste uur van Radio London, op 14 augustus 1968 
toen programmamaker Peter Flik deze stunt op de pu-
blieke omroep uithaalde.

De sterren van Radio London nog een keer zien?
Op de jaarlijkse RadioDay, die ook dit jaar weer in het 
nieuwe Casa 400 in Amsterdam op zaterdag 12 novem-
ber wordt gehouden, zal ‘Get your kicks on 266’ een van 
de onderwerpen zijn. Een panel van voormalige mede-
werkers van Radio London zal nog een keer met de luis-
teraars van toen herinneringen ophalen aan Wonderful 
Radio London. Met medewerking van ondermeer: Ian 
Damon, Graham Gill, Dave Hawkins, Norman St. John, 
Ed Stewart and Ron Buninga. Moderator: Ray Clark. 
Voor meer informatie: www.radioday.nl
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Nog meer herinneringen
ZO 14 AUG: Het lijkt erop dat meer stations dan in 
de voorgaande jaren, de nostalgie hoog in het vaan-
del hebben staan op deze dag. Radio Six focuste zich 
op Radio Scotland dat, net zoals London, uit de ether 
moest. Eén uur lang kwamen er hoogtepunten voorbij 
uit de laatste uitzending van deze eigenzinnige zeezen-
der. Ondermeer waren delen van de laatste live show 
van Tony Allan en Mark West te beluisteren, inclusief de 
laatste minuten die managing director Tommy Shields 
voor zijn rekening nam. Big L, dat zijn naam ontleende 
aan het legendarische Radio London, zette het duo Si-
mon en Ellie in. Zij hadden het over de gehate Marine 
Broadcasting Offences Act, lieten delen van het laatste 
uitzenduur van Radio London horen evenals heel wat 
muziek, die zo bepalend was voor het eerste zeezen-
dertijdperk. En ook een onvergetelijk mooi programma 
werd er op Radio Caroline drie uur lang gepresenteerd 
vol herinneringen aan meer dan 44 jaar geleden, in de 
presentatie van Mark Stafford.

Keith Skues en zijn herinneringen
MA 15 AUG: Zoals misschien bekend is Keith Skues 
een spannende verteller als het om zijn herinneringen 
gaat op het gebied van de radio. Hij heeft dan ook een 
gigantisch lange loopbaan achter de rug van meer dan 
50 jaar. Op 14 augustus was hij te horen op BBC Eas-
ter Counties Radio, tijdens zijn wekelijks programma. 
Hij haalde die avond tal van herinneringen op aan zijn 
tijd bij de zeezender Radio Caroline waarbij hij muziek 
draaide uit de periode 1964-1965. Ook de daarop vol-
gende zondagavond heeft hij weer herinneringen opge-
haald en wel over zijn tijd bij de zeezender Londen en 
hij draaide veel muziek uit de periode 1966 -1967.

Radio Waddenzee andermaal met herinneringen 
aan zeezenders
MA 15 AUG: Het is het weekje wel, al die herinnerin-
gen aan de gebeurtenissen rond de invoering van de 
anti-zeezenderwet in Engeland in augustus 1967. Nadat 
in het weekend tal van radiostations stil stonden was er 
trouwens in een nieuwsgroep nog weer iemand die het 
maar teleurstellend vond dat de VPRO, nota bene een 
Publieke Omroep, er maar 14 minuten aandacht aan 
besteedde. Dat 44 jaar naar dato. Geen enkele van de 
toenmalige luisteraars van het laatste uur van Wonder-
ful Radio London heeft ooit kunnen dromen dat 44 jaar 
na dato er nog zo uitgebreid zou worden stilgestaan bij 
het verdwijnen. En dat van een station dat niet eens drie 
jaar lang in de ether is geweest. Maar bij Radio Wadden-
zee zal andermaal deze week, op vrijdag 19 augustus, 
tussen 18 en 19 uur, bij een feit uit de zeezenderge-
schiedenis worden stilgestaan. Die dag is het namelijk 
22 jaar geleden dat de Nederlandse autoriteiten beslo-
ten in te laten grijpen aan boord van de zeezenders Ra-
dio Caroline en Radio Monique. Zenders werden onklaar 
gemaakt en onderdelen weggehaald, studio’s werden 
ontmanteld en de discotheek werd leeggeroofd in een 
actie, die men in Den Haag reglementair vond. Enkele 
jaren later werd een groot deel van de in beslag geno-
men spullen aan de Caroline organisatie terug gegeven, 
onder de voorwaarde dat er geen rechtszaak door de 
Caroline organisatie tegen de Nederlandse staat zou 
worden aangespannen. Duidelijk dus een foute actie. 
In het programma; ‘Middagboot’ zal Walter Galle op Ra-
dio Waddenzee stil staan bij de SOS oproepen gedaan 
door de deejays aan boord van de Ross Revenge, oude 
nieuwsberichten herhalen over de raid en toepasselijke 
Caroline platen draaien. Andermaal een droom, die le-
vend dient te worden gehouden.

Luisteren naar Ian Damon
WO 17 AUG: Vanavond luisterde ik naar het programma 
‘The Golden Years’, dat afgelopen zondag is uitgezonden 
via Wayland Radio, een zogenaamd community station 
dat via de FM haar programma’s verzorgt voor luiste-
raars in Watton en Swaffham in het graafschap Norfolk. 
Een van de programmamakers is Ian Damon die zijn 
loopbaan op de Britse radio in juni 1967 begon op Won-
derful Radio London. Zondag blikte hij met de muziek 
terug naar datzelfde jaar en vertelde over die periode. 
En er kwam soms verrassende muziek voorbij, die ik 
sinds 1967 niet meer 
hoorde. Zo draaide hij 
bijvoorbeeld de tweede 
single van Whistling 
Jack Smith: ‘Hey little 
Miss Mary’, de allereer-
ste ‘climber’ die Ian Da-
mon op Radio London 
had. Maar hij draaide 
ook zijn laatste climber 
‘Foolin Around’ van Chris 
Montez, vreemd genoeg 
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ook een song die je nooit meer op de radio hoort.

Aanvulling
DO 18 AUG: Dankzij de scherpheid van Martin van der Ven, 
die tijdens zijn vakantie eindelijk tijd had het verhaal over 
Caroline in de jaren zeventig te lezen, kunnen we weer een 
aanvulling melden: over het nummer ‘Let The Music Roll’ 
door Howard Phillips meldde Andy namelijk in het verhaal 
dat het tijdelijk de tune voor Radio Caroline was. Een andere 
opmerking die hij plaatste was dat het nummer van Mike 
Absolom ‘Hector The Dope Sniffing Hound’ bijna de tune voor 
Radio Seagull was geworden. Komt dus niet voor in de lijst 
maar misschien wel leuk om eens op te sporen.

Heb je dat gezien tv?
VR 19 AUG: Het gebeurt niet snel dat ik televisie kijk, laat 
staan in de middaguren. Deze middag wilde ik even het 
nieuws zien op CNN en viel daarna midden in een programma 
van MAX TV, genaamd ‘Heb je dat gezien tv? Ook dit pro-
gramma staat stil bij 60 jaar televisie in Nederland en dus 
wordt er met regelmaat een duik genomen in de archieven 
van de publieke omroepen. Twee korte fragmenten deden me 
toch direct terugdenken aan de zeezenders. Er werd een stuk 
vertoond van het afscheidsconcert van de Zangeres Zonder 
Naam, Mary Servaes, waarin ondermeer een hotsende me-
nigte die een polonaise uitvoerde tijdens de hit ‘Mexico’. En 

in een flits zag ik Krijn 
Torringa voorbij komen. 
Natuurlijk gingen mijn 
gedachten naar de pro-
gramma’s van hem op 
Radio Veronica maar ook 
naar de opening van de 
nieuwe studio, destijds 
in 1973, van de zieken-
omroep in Groningen, 
alwaar hij als rasechte 
Groninger eregast was. 
Maar daarna kwamen er 
beelden van het AVRO 
programma ‘Stuif es in’ 
met presentatrice Ria 

Bremer. Ik weet niet hoe u het voelt maar als ik haar weer 
terug zie krijg ik een zuur gevoel en denk altijd aan het in-
terview, dat zij als redelijk jonge journaliste voerde met Bull 
Verweij in 1971 inzake de bomaanslag op de MEBO II. Geluk-
kig zat er ook vandaag weer een ‘uitknop’ op mijn televisie-
afstandsbediening.

ZDF Kultur
VR 19 AUG: Een ander televisieprogramma, dat vandaag 
werd gebracht op ZDF Kultur, bracht een prachtige docu-
mentaire over de onafhankelijke staat Sealand, met Prince 
Michael Bates in de hoofdrol. Ook zijn drie kinderen kwamen 
uitgebreid aan bod en niet te vergeten Mike Barrington. Hij is 
een van de twee vaste bewoners van het kunstmatige eiland 
voor de kust van Harwich en ze wonen om en om op het 
platform voor onderhoud en bewaking. In het interview werd 
uitgebreid door de geschiedenis van Sealand heen gegaan 

en werden er ook tal van oude beelden getoond 
uit de ‘geschiedenis’ van het station. Michael Bates 
stuurde mezelf een mail met de link, waarin de do-
cumentaire tijdelijk kon worden gezien en meldde 
erbij dat ik popcorn en drinken erbij diende te ne-
men, want het zou een lang zit worden. Het kleine 
half uur was zondermeer de moeite van het kijken 
waard. 

Raymond Lefevre
ZO 21 AUG: Ik luisterde vandaag naar een twee-
tal shows van Tom Collins op Radio Veronica, beide 
uitgezonden in 1971. Strakke en tevens knappe 
presentatie. Opmerkelijk was een station call, die 
was ingesproken door Andy Archer. Maar voor de 
discografielijst is interessant te melden dat bij de 
al lange opsomming betreffende het nummer Soul 
Coaxing van het orkest van Raymond Lefévre kan 
worden toegevoegd dat Tom Collins dit nummer 
ook tijdelijk gebruikte als eindtune van zijn pro-
gramma op Veronica.

Bosa Nova
MA 22 AUG: De mensen achter ‘Het Genootschap 
voor Radiojingles’ hebben een tune gevonden en 
wel de muziek die gebruikt werd voor de dagelijkse 
opener van de Nederlandse service van de zeezen-
der Radio Noordzee. Ingesproken door Hans Ho-
gendoorn: “Dit is het begin van een nieuwe dag op 
Radio Noordzee Internationaal”. Het nummer ‘Lola 
Bossa Nova’ van Quincy Jones werd er voor op de 
draaitafel gelegd om de tekst in te spreken. 

Gevonden
DI 23 AUG: Ra-
dio Atlantis, had 
niet echt een sterk 
jinglepakket, maar 
ééntje sprong er 
toch uit. Jaren 
zocht het Jingle 
Genootschap naar 
de plaat achter dé 
jingle. Eerst is er 
een luid akkoord, 

daarna volgt de tekst ‘Radio Atlantis … set him on’, 
eindigend met een zwabberend gitaartje. Omdat 
Radio Atlantis een Vlaams zeezenderproject was, 
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leek het aannemelijk dat de backing van een inheems 
plaatje kwam. De muziek is van ‘The Jokers’, en heet 
Dunch, Dunch & Dunch. Het singletje werd gevonden 
op een rommelmarkt voor twee kwartjes. Wat een 
dunch is? Een hapje tussen lunch en diner in, een tus-
sendoortje. Net als het plaatje (uit 1967) eigenlijk. O ja, 
sommige mensen beweren ook dat de tekst uit de jingle 
niet ‘set him on’ is, maar ‘set him off’, wegens totaal 
onverstaanbare tekst.

Bijnaam
WO 24 AUG: Tijd voor andermaal een traditie die al 
jaren loopt, namelijk de bijnamen. Dit keer noem ik ‘De-
rek ‘the monster of the dieseltank’ Jones, die meerdere 
malen voorbij kwam in een door Steve England gepro-
duceerde jingle op Radio Atlantis.

Unieke beelden van Stones
VR 26 AUG: het programma ‘Andere Tijden’ komt met 
een uitzending over de Rolling Stones en hun concert 
in het Kurhaus in 1964. Een onderzoeker in ‘Het Rot-
terdams Gemeentearchief’ ontdekte beelden uit het 
televisieprogramma ‘Brigitte’, die nooit eerder uitgezon-
den zijn. ‘Brigitte’ was bedoeld als televisieserie voor 
TV Noordzee (REM eiland), maar is slechts één keer 
uitgezonden. In ‘Brigitte’ ontmoet de jonge blondine 
Karla Wildschut de leden van de Rolling Stones. Andere 
Tijden zendt op 24 september een montage met daarin 
de Stones tapes uit.

Rosko
MA 29 AUG: De leiding van Jazz FM heeft Mike Pas-
ternak, beter bekend als de Emperor Rosko, gecontrac-
teerd een speciaal programma te presenteren tijdens 
Bank Holiday, dat alle deuren van winkels in Engeland 
vandaag op slot houdt. De voormalige Radio Caroline 
en Radio One deejay heeft toegezegd vooral de muziek 
te draaien uit de periode dat de rock and roll de jazz en 
soul ging ontmoeten. De inmiddels 68-jarige Mike Pas-
ternak presenteert nog dagelijks radioshows voor een 
aantal stations over de gehele wereld, waarbij hij ge-

bruikt maakt van zijn door zonne-energie gestuurde stu-
dio in Los Angeles. Rosko: “Het is fantastisch gevraagd 
te worden voor Jazz FM een speciaal programma te pre-
senteren. Het geeft me de gelegenheid om in alle hoe-
ken van mijn discotheek te duiken om de souveniertjes 
voor het programma uit te zoeken en ik hoop dat ik een 
ieder, die gaat 
luisteren, aan 
zijn trekken 
laat komen. 
Artiesten die 
je kunt ver-
wachten zijn 
Etta James, 
Four Tops. BB 
King, Edwin 
Star en The 
Temptations.” 

Hoek van Holland
WO 31 AUG: Op tal van stations aandacht aan deze 
zwarte datum in de geschiedenis van de Nederlandse 
radio. In Hoek van Holland was lezer Willem de Bruijn 
aanwezig bij de speciale uitzendingen die vanuit het 
RockArt Museum werden uitgezonden via internet. Hij 
schreef: ‘Het was weer zeezenderdag in Hoek van Hol-
land. ‘s Morgens was ik er al, maar Ad Bouman kon niet 
komen en deed zijn programma vanuit het Gooi. Toen 
ben ik maar weer naar huis gegaan want er was weinig 
te beleven. ‘s Middags om een uur of vier ben ik weer 
teruggegaan en toen was het wel leuk. Jammer dat ik 
Juul Geleick heb gemist, want die was er wel geweest. 
Het genoegen heb ik gehad om een leuk onderonsje 
te hebben met Dick Klees, we hadden het over het le-
ven aan boord, Rob Out, Veronica en wat hij later is 
gaan doen. Dick zat bij Veronica van 1969 tot 1972, de 
zenderwisseling had hij niet meegemaakt. Ontzettend 
leuk was het, Dick was ook geïnteresseerd wat ik deed 
voor de kost. Er stonden modellen van de Norderney 
en van de MV Mi Amigo opgesteld. De maker van deze 
modellen was er ook. Van de Norderney was er ook een 
bouwtekening aanwezig.  Het model van de Mi Amigo 
heeft hij door gebruik van foto’s gemaakt.’ 

Aanvulling
VR 2 SEPT: Op de een of andere manier ben ik altijd 
weer blij als er een programma boven water komt van 
de internationale service van Radio Mi Amigo met pre-
sentatoren als Graham Key, Norman Barrington of Brian 
Anderson. Een feest van herkenning aan deze service, 
die in mijn oren te kort in de ether is geweest. Kreeg 
weer een programma van Brian Anderson uit 1974 en in 
de show nam hij de huiscommercial voor Suzie Wafels 
op de hak door een speciale parodie te maken met ge-
bruik van The Beatles en ‘When I’m 64’.

Nog een mooie
VR 9 SEPT: Het prachtige deuntje ‘We’re together’ 
van The Brass Ring kreeg ik toegestuurd en twee keer 
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Politie op de bühne van het Kurhaus

The Emperor tijdens een be-
zoek aan de Ross Revenge



draaiend kwam ik erachter dat dit nummer op RNI werd 
gebruikt voor de aankondigingen van de opening van de 
eerste winkels van Mc Donald’s in Nederland. De deejays 
waren er eregast. 

Dank aan: Martin van der Ven, Rob Olthof, Ferry 
Eden, Michael Bates en Willem de Bruijn. 

Samenstelling: HANS KNOT

DI 16 AUG Het Commissariaat voor de Media heeft 
de NOS drie boetes opgelegd voor het overtreden van 
de Mediawet in sportuitzendingen. In totaal moet er 
150.000 euro worden betaald. Het zijn de eerste boetes 
voor de NOS in 10 jaar. Men kreeg een boete van 50.000 
euro voor het laten zien van niet toegestane reclame-
uitingen rondom de uitzendingen van de Champions 
League 2010/2011. De sponsoren van de voetbalcom-
petitie zijn vier keer vertoond waar slechts twee keer 
was toegestaan. Daar komen twee boetes van 50.000 
euro bij voor overtredingen in ‘De Avondetappe’ rond de 
Tour de France 2010. Eén is voor het in beeld brengen 
van een racefiets uit een prijzenpakket voor de kijkers 
en één voor het te wervend bespreken van een boek 
over Eddy Merckx. Algemeen directeur Jan de Jong zegt 
dat er geen kwade opzet in het spel was. “We zoeken 
zelden of nooit de grenzen op en zijn geen ‘veelpleger’. 
Onze laatste boete dateert van 2001. Hiermee wordt 
in mijn ogen helemaal geen rekening gehouden, want 
we worden nu voor een paar kleine fouten aangeslagen 
voor anderhalve ton.”

DO 18 AUG: Clairy Polak presenteert komend najaar 
een nieuw mediaprogramma voor de VARA. Het heet ‘De 
Waan’ en is vanaf 4 november op Nederland 2 te zien. 
‘De Waan’ kan gezien worden als de opvolger van ‘Uit-
gesproken VARA’, dat afgelopen seizoen voor het eerst 
te zien was, maar geen vervolg krijgt. Op zoek naar 
een vervanger voor deze ‘actualiteitenrubriek met een 
mening’ kwam de omroep uit bij een mediaprogramma. 
Felix Meurders presenteerde eerder voor de omroep een 
programma over journalistiek, te weten ‘De Leugen Re-
geert’. Het nieuwe programma, dat wordt uitgezonden 
vanuit het Hilversumse raadhuis, maakt deel uit van het 
nieuwe dagelijkse opinieblok op Nederland 2. Dit blok 
vervangt alle edities van ‘Uitgesproken’. De EO trok hier 
halverwege dit jaar de stekker uit. De EO gaat verder 
met ‘De Vijfde Dag’, elke donderdag. Op dinsdag staat 
voortaan ‘Altijd Wat!’ van de NCRV geprogrammeerd. 
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De dag van de zeezenders: Foto 1: Johan van der Kolk (l) en Dick 
Klees (beiden Veronica). Foto 2: Peter Jager (RNI). Foto 3: Niels 
Zack achter de knoppen. Foto 4: Ook Monique-dj Ruud van Velzen 
(r) was aanwezig. Foto 5: Johan van der Kolk toen en nu.
                                      Alle foto’s  © Willem de Bruijn

DI 16 AUG Het Commissariaat voor de Media heeft 



WNL krijgt een journalistieke ochtendshow op zondag.

VR 19 AUG: De Turkmeense president Goerbangoely 
Berdymoekhamedov heeft opgeroepen om het aantal 
schotelantennes op woningen drastisch te verminderen. 
Hij wil het aantal antennes in één der meest gesloten 
landen ter wereld terugdringen tot twee à drie per ge-
bouw. De president trekt al sinds 2008 ten strijde tegen 
paraboolantennes. De Turkmeense media staan onder 
strikt overheidstoezicht, toegang tot het internet is bui-
tensporig duur. Turkmenistan is de enige ex-Sovjetre-
publiek zonder private media. De meeste Turkmenen 
kijken naar programma’s van Russische, Turkse en Ara-
bische stations om te ontsnappen aan de niet aflatende 
propaganda van de machthebbers op de vijf televisie-
kanalen van de staat.

MA 22 AUG: Na een ver-
velende periode van che-
mokuren en allerlei andere 
ellende hoopt Arend Lan-
genberg te zijn genezen van 
darmkanker. Vandaag ging 
hij weer aan de slag bij Sky 
Radio.”Ik heb haast alle ge-
ledingen van het ziekenhuis 
gezien. Ondanks mijn condi-
tie heb ik er geen verdrietige 
tijd gehad. Ik speel geen 
verstoppertje als het gaat 
om de ziekte die ik heb. Maar ik sta niet toe dat het mijn 
leven gaat beheersen. Ik ben chronisch ziek. En ja, het 
is kanker. Maar ik kan blijven lachen,” aldus Langenberg 
tegenover De Telegraaf.

MA 22 AUG: Eva Jinek stopt als nieuwslezer bij het 
NOS Journaal en gaat aan de slag bij WNL. Zij wordt 
een van de gezichten van de Telegraafomroep, waar 
zij haar eigen talkshow krijgt. Elke zondag tussen 9.30 
en 10.30 ontvangt zij spraakmakende mensen uit het 
nieuws in ‘Eva Jinek op Zondag’. Daarnaast zal zij, afge-
wisseld door Merel Westrik, de dagelijkse ochtendshow 
tussen 7.00 en 9.00 uur op Nederland 1 presenteren. 
Eva Jenik zou voor de NOS een van de anchors van 
‘Nieuwsuur’ worden, maar dat ging niet door toen bleek 
dat zij een relatie met topadvocaat Bram Moszkowicz 
had. Dit kwam de omroep op veel kritiek te staan, niet 
in het minst van Jinek en Moszkowicz zelf. “Ik zie haar, 
net als Merel Westrik, als een groot journalistiek talent 
en een prettige en aansprekende dame”, aldus hoofdre-
dacteur van WNL, Bert Huisjes. “Ze heeft zich bewezen 
als een kundig presentator en interviewster. Met Eva in 
de gelederen wil WNL prachtige ontbijt- en zondagtele-
visie gaan maken.”

WO 24 AUG: Radio 538 trekt met onmiddellijke ingang 
haar podcasts ‘538 Dance Department’ en ‘Powermix’ 
terug van al haar websites. De podcasts, die herhalingen 
bevatten van de programma’s, zijn een gratis service 

product voor luisteraars. Hier-
mee zijn enkele radioprogram-
ma’s op elk moment terug te 
luisteren. Het station verdient 
hier niets aan. Jaarlijks betaalt 
Radio 538 een standaard ver-
goeding aan de Buma Stemra voor het muziekgebruik in 
deze podcasts. Buma Stemra had eerder gemeld dat dit 
bedrag per 2011 naar een redelijk niveau getild diende 
te worden. Echter blijkt nu dat Radio 538 bijna 100 keer 
zoveel moet gaan betalen, met terugwerkende kracht 
vanaf januari 2011. Het station heeft daarom besloten 
per direct alle podcast van haar website te verwijderen.

DO 25 AUG: Even aandacht voor hondenfokkerij Lako 
Kennels in Huissen. Die krijgt namelijk een schade-
vergoeding ter waarde van een half miljoen euro (€ 
500.000,00) van de TROS. Dat heeft de rechtbank in 
Amsterdam besloten. De rechter oordeelde dat de redac-
tie van het consumentenprogramma Radar de eigenaren 
van de fokkerij ten onrechte meerdere malen als malafi-
de handelaren heeft betiteld. Dit was al in 2006 bepaald, 
bij deze procedure werd slechts de hoogte van schade 
bepaald. Radar baseerde zich op gegevens van de Die-
renbescherming, die klachten had verzameld. Daarnaast 
was de redactie incognito poolshoogte gaan nemen bij 
het bedrijf. De eigenaren stellen dat er bijna geen koper 
meer geïnteresseerd is in de fokkerij. Een woordvoerder 
van de TROS liet weten in beroep te gaan.

DO 25 AUG: RTL Nederland wil samenwerken met 
nieuwe radiopartijen, gezien Radio 538, Radio 10 Gold 
en Slam!FM zijn verkocht aan Talpa. RTL blijft tot eind 
dit jaar samenwerken met voornamelijk Radio 538, maar 
daarna wil het televisiebedrijf met andere partijen in zee 
gaan. Dat heeft topman Bert Habets gezegd tegen een 
journalist van het Financieel Dagblad. Kandidaten voor 
een samenwerking zijn de Telegraaf Media Groep, die 
eigenaar is van de Sky Radio Group (Sky Radio, Radio 
Veronica en Classic FM) en de Persgroep, eigenaar van 
Q-music. Binnenkort heeft Habets al een kennisma-
kingsgesprek met TMG-topman Herman van Campen-
hout. “Maar dat is ook logisch”, zegt Habets, doelend op 
de strijd die om SBS is gevoerd. Talpa, van John de Mol, 
kocht in april samen met Sanoma de drie SBS televisie-
netten. Daarmee gingen de televisieambities van TMF, 
dat aandeelhouder is van het voormalige moederbedrijf 
van SBS Nederland, in rook op. RTL zoekt juist een ra-
diopartner, om de televisieprogramma’s te promoten.
 

VR 26 AUG: De cultuurredac-
ties van de NTR, AVRO en VPRO 
moeten in 2012 worden samen-

gevoegd. Dat heeft Bart Römer, netmanager van Ne-
derland 2, vandaag tijdens een presentatie van de pu-
blieke omroep gezegd. Volgens de netmanager moeten 
de omroepen nauwer gaan samenwerken om het brede 
aanbod te kunnen behouden. Römer wil dat er in 2012 
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sprake is van een verregaande samenwerking. Kunst 
en cultuur moeten ook in de toekomst toegankelijk 
gemaakt worden voor een breed publiek. Om dat te 
realiseren is nauwe samenwerking echter noodzakelijk, 
onder meer vanwege bezuinigingen bij de publieke om-
roep. Als het aan de netmanager ligt wordt er in de 
toekomst nog meer samengewerkt met ‘spelers uit het 
veld’, zoals musea en andere culturele instellingen.

ZA 27 AUG: Het Media Park in 
Hilversum krijgt er in 2013 een 
nieuwe publieksattractie bij in de 
vorm van de MediaDrome. Daarin 
zijn dan ruim 100.000 rekwisieten 
uit de televisie en filmwereld en 
decors te zien. Ook is er aandacht 

voor games en musicals. Gistermiddag ondertekenden 
vertegenwoordigers van de gemeente Hilversum, TCN 
Mediapark en de Stichting TV Toys een intentieverkla-
ring voor de vestiging van de MediaDrome bij de en-
tree van het park, tegenover Beeld en Geluid. Daarvoor 
wordt het voormalige gebouw van Talpa ingrijpend ver-
bouwd. TV Toys zat 11 jaar in het Gelderse dorp Dieren 
en trok daar honderdduizenden bezoekers. Het nieuwe 
museum wordt 5000 vierkante meter en zal uit diverse 
afdelingen gaan bestaan. In TV Toys zal de wereld van 
film en televisie centraal staan. Daar kan de bezoeker 
ondermeer gaan wandelen door het dierenbos van Me-
neer de Uil (Fabeltjeskrant), langs het kasteel van Ti-Ta 
Tovenaar en de Bereboot. Ook een reddingsoperatie 
met de helden van de Thunderbirds is mogelijk. In het 
DigiVersum is er ook plek voor computergames. In het 
MusiVersum kunnen bezoekers zich vergapen aan on-
der meer musicalattributen.

ZO 27 AUG: Waren we 
vanavond getuige van een 
duur grapje? Presentator 
en journalist Jelle Brandt Corstius improviseerde een 
ietwat onhandig slot aan de laatste uitzending van ‘Zo-
mergasten’. Na afscheid te hebben genomen van zijn 
Vlaamse gast, Guy Verhofstadt, richtte hij zich tot de 
kijker en zei: “Ik zou het fijn vinden als u lid wordt 
van de VPRO. Ik heb geen flauw idee hoe het publieke 
omroep systeem werkt, maar ik weet wel: hoe meer 
leden hoe beter. Dus doe mij een lol en ga naar VPRO.
nl en klik op lid worden. Dat kost maar €12,50 en u 
krijgt er nog een dvd van Monty Python bij ook.” In 
een persverklaring laat de omroep weten dat de eind- 
en hoofdredactie ‘hun adem inhielden’ bij het zien van 
de oproep. De Mediawet verbiedt namelijk dat zendtijd 
wordt gebruikt voor ledenwerving. “Als Brandt Corsti-
us op de hoogte was geweest hoe het bij de Publieke 
Omroep werkt, dan had hij geweten dat wat hij in zijn 
enthousiasme voor de VPRO deed, niet is toegestaan. 
Een omroep mag niet zomaar zendtijd gebruiken om 
leden te werven.” 

MA 29 AUG: Het bovengenoemde ‘foutje’ van Brandt 
Corstius leverde de VPRO wel 550 nieuwe leden op. 

“Onder wie ook Nederlanders die in het buitenland wo-
nen”, laat een woordvoerder van de VPRO weten. “We 
zijn benieuwd naar de reactie van het Commissariaat 
voor de Media.”

MA 29 AUG: Radio 538 is voortaan overdag te beluis-
teren in het zuiden van Limburg op 106 FM. Het station 
is een samenwerking aangegaan met het lokale station 
Ping FM. In onder meer Maastricht, Lanaken en Beek 
wordt op dit station tussen middernacht en zeven uur 
‘s avonds Radio 538 doorgegeven. Radio 538 had de 
laatste jaren in Zuid-Limburg al een AM frequentie, maar 
door deze frequentie is het voor het eerst dat Radio 538 
rond Maastricht te ontvangen is op de FM.
 
MA 29 AUG: Radio 2 heeft vanaf 
deze week een vernieuwde pro-
grammering. Doordeweeks blijft 
alles ongewijzigd, maar in het 
weekend verandert er elke dag 
wel iets. Op vrijdagavond pre-
senteert Miranda van Holland 
voortaan tussen 23:00 en 1:00 
uur het programma ‘Van Holland’ voor de EO. Op zater-
dag neemt Jurgen van den Berg ‘Cappuccino’ over van 
Frank du Mosch. Tussen 20:00 en 22:00 uur presenteert 
Corné Klijn voortaan ‘Best of 2night’ in plaats van Bert 
Haandrikman. De grootste veranderingen vinden echter 
plaats op zondag. Dan presenteert Stefan Stasse voort-
aan ‘Hemelbestormers’ tussen 12:00 en 14:00 uur en 
daarna is Bert Haandrikman te horen met ‘Haandrikman 
pakt uit’. Tussen 22:00 en 0:00 uur ‘s avonds is ‘Remco 
ruimt op’ met Remco Veldhuis te horen. De program-
ma’s ‘Adres Onbekend’ en ‘Goudmijn’ verdwijnen door 
de veranderingen. Zij zullen voortaan te horen zijn op 
Radio 5. 

WO 31 AUG: Na het stopzetten van de ‘Madiwodovrij-
dagshow’ keert Paul de Leeuw terug op de plek in het 
uitzendschema waar hij jarenlang succesvol was: de za-
terdagavond op Nederland 1. Vanaf 15 oktober is zijn 
nieuwe show Paul! te zien. Dat maakte hij vandaag via 
een live verbinding vanaf zijn vakantieadres in Las Ve-
gas bekend op de najaarspresentatie van de VARA. Paul! 
dient een combinatie te worden van zijn eerdere shows, 
zoals Mooi! Weer De Leeuw, PaPaul, De Schreeuw van 
De Leeuw en Laat De Leeuw. Een duopresentatie (zoals 
met Filemon Wesselink en Erben Wennemars in Madi-
wodo) laat Paul wel uit zijn hoofd, maar hij gaat de kar 
niet helemaal in zijn eentje trekken. Hij krijgt hulp van 
cabaretiers Joep van Deudekom, Niels van der Laan en 
Jeroen Woe. “Het wordt aardig, leuk, maar moet ook 
een beetje schuren”, aldus De Leeuw.

DO 1 SEPT: Q-music, Radio 2, 3FM en Radio 538 heb-
ben een fors marktaandeel ingeleverd in Nederland. Dat 
blijkt uit de luistercijfers over juni-juli 2011 die onder-
zoeksbureau Intomart GfK bekend heeft gemaakt. In 
deze cijfers is het begin van de ‘zendmastproblematiek’ 
meegenomen. De komende meetperiodes zal duidelijker 
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worden wat het effect is van de brand in de Gerbran-
dytoren en het instorten van de zendmast in Smilde. 
Sky Radio weet te profiteren en steeg een half procent. 
Radio 5 Nostalgia daalde licht. Kink FM haalt met 0,6% 
haar hoogste marktaandeel ooit. Verder blijven veel sta-
tions stabiel. Aan het onderzoek deden 9.614 respon-
denten mee van tien jaar en ouder. De gemiddelde luis-
tertijd is in deze periode drie uur per dag en is daarmee 
negen minuten korter dan in de vorige periode.

VR 2 SEPT: Ruud Hendriks 
gaat op BNR Nieuwsradio een 
nieuw programma presente-
ren. Hij doet dat samen met 
de adjunct-hoofdredacteur 
van BNR, Rens de Jong, en 
met VVD’er Frits Huffnagel, 
die beiden al langer program-
ma’s presenteren bij BNR. De 

52-jarige Hendriks heeft een lange staat van dienst in 
de media. Hij was radiopresentator bij Radio Mi Amigo 
en Radio Caroline. Ook was hij onder meer tv-presen-
tator bij de AVRO en Veronica en directeur van RTL4, 
EndeMol en het televisiestation ‘Het Gesprek’.

ZO 4 SEPT: Vanaf vandaag wordt 
wekelijks ‘The Originals’ uitge-
zonden in Groningen. Een serie 
radioprogramma’s waarin door sa-
mensteller/presentator Oeds Jan 
Koster de herkomst van populaire 
liedjes wordt achterhaald. De eerst 
opgenomen versie wordt gedraaid 
en een aantal coverversies van het 
liedje worden gedraaid. Elke zon-
dagmiddag tussen 13.00 en 14.00 h CET op OOG Radio, 
www.oogtv.nl, en elke woensdagavond tussen 20.00 en 
21.00 h CET via RTV Stadskanaal, www.rtvstadskanaal.
nl. Het programma is gebaseerd op het gelijknamige 
boek The Originals van Arnold Rypens.

ZA 3 SEPT: De herbouw van de ingestorte zendmast 
Hoogersmilde kan nog een jaar duren, stelde Sky Radio 
directeur Ab Trik in de Telegraaf. “Dat heb ik begrepen 
van het Agentschap Telecom. Ik moet er niet aan den-
ken dat we onze luisteraars zo lang zo slecht kunnen 
bedienen.” 

MA 5 SEPT: Bert Heyrman (34) zal vanaf 12 septem-
ber de redactietop versterken en als eindredacteur ‘Het 
Nieuws’ mee helpen te verbreden bij VTM in Vlaanderen. 
Bert maakt de overstap van de VRT, waar hij tien jaar 
actief was. De afgelopen drie jaar was hij eindredacteur 
van ‘Het Journaal’ en voordien werkte hij als presen-
tator en eindredacteur voor Radio 1. “Een belangrijke 
beslissing als deze neem je uiteraard niet zomaar. Daar 
denk je over na. Ik ben vooral enorm gecharmeerd door 
het inhoudelijke project van Het Nieuws: elke dag op-
nieuw een relevant, volledig en goed gemaakt Nieuws 

maken dat er écht 
toe doet. Daar wil 
ik graag aan mee-
werken en mijn 
ervaring bij Het 
Journaal zal me 
hierbij zeker hel-
pen”, aldus Bert 
Heyrman.

WO 7 SEPT: Peter R. de Vries stopt na zeventien ja-
ren aan uitzendingen met zijn programma ‘Peter R. de 
Vries Misdaadverslaggever’. In de maand juni 2012 zal 
de laatste uitzending zijn. Het besluit valt hem zwaar: 
“Mijn redactie en ik hebben het programma zeventien 
jaar onafgebroken gemaakt. Dat heeft een enorme wis-
sel op mij getrokken. Het is een baan die vaak 24 uur 
per etmaal doorgaat. Je hebt altijd te maken met zaken 
van leven en dood, dat laat je mentaal niet onberoerd.” 
Endemol en SBS betreuren het besluit van De Vries. “In 
al zijn succesvolle jaren is hij altijd zeer loyaal geweest 
naar SBS en dat is in deze wereld eerder uitzondering 
dan de regel”, zegt SBS directeur Eric van Stade. “Daar-
om kan ik niets anders dan Peters beslissing – al is het 
met veel pijn in mijn hart – met begrip en respect aan-
vaarden.” Peter is blij met de waardering die hij krijgt, 
maar weet ook dat niet iedereen rouwig is om zijn be-
slissing: “Ach, ik weet zeker dat er in veel gevangenis-
sen ook een gejuich op gaat als men hoort dat ik stop”. 
Toen Peter de Vries in 1995 met zijn programma begon 
ging hij er vanuit dat het om slechts drie jaar zou gaan. 
Zijn programma is uitgegroeid tot een instituut. Hij 
stond aan de wieg van talloze geruchtmakende affaires, 
heeft moorden opgelost, voortvluchtigen opgespoord en 
verdwijningen opgehelderd. Hij won verschillende prij-
zen, waarvan de International Emmy Award in 2008 de 
meest prestigieuze was. 

DO 8 SEPT: De Raad voor de Mededinging in Vlaan-
deren heeft de overname van SBS Belgium (het bedrijf 
achter VT4 en VIJFtv) door ‘De Vijver Media’ goedge-
keurd. De Raad is van oordeel dat de groep geen te 
grote machtspositie zal innemen in het medialandschap 
en zet het licht zonder voorbehoud op groen. De Raad 
eist dus niet dat de banden tussen Woestijnvis en de 
VRT volledig worden doorgeknipt. Eerder was er in de 
geschreven pers te lezen dat de auditeur bij de Raad 
wilde dat ‘Woestijnvis’, het succesvolle productiehuis van 
‘De Vijver’ dat ook voor de VRT werkt, de banden met de 
openbare omroep midden 2012 helemaal zou doorknip-
pen om concurrentieverstoring te vermijden. De audi-
teur vreesde dat VT4 en VIJFtv inzage zouden kunnen 
krijgen in de programmering van de VRT, mocht Woes-

tijnvis nog voor de openba-
re omroep blijven werken. 
De televisiestations zouden 
dan een concurrentievoor-
deel hebben tegenover de 
andere commerciële speler, 
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de Vlaamse Mediamaatschappij. De Raad is van oordeel 
dat de nieuwe mediagroep geen marktverstorend effect 
zal hebben. In een persbericht luidt het ‘dat het zeer 
onwaarschijnlijk is dat VT4 en VIJFtv voorkennis van de 
programmering van de VRT kunnen krijgen, of dat zij 
dankzij deze voorkennis een voordeel zouden hebben 
in hun concurrentiestrijd met andere zenders om de kij-
ker en om reclame-inkomsten. De Raad heeft beslist dat 
eventuele voorkennis niet van dien aard kan zijn dat er 
een significante belemmering van de mededinging op de 
markt ontstaat. Om uitsluiting van concurrenten te kun-
nen bewerkstelligen is de positie van Woestijnvis op de 
markt voor de productie van televisieprogramma’s en de 
positie van de kanalen van SBS op de kijkersmarkt en op 
de reclamemarkt immers onvoldoende sterk.’

DO 8 SEPT: Het vermogen van de 
radiozenders die via de zendmast 
van IJsselstein (Lopik) wordt uitge-
straald, gaat binnen 24 uur omhoog 

van 10 procent naar 50 procent. Dat is de uitkomst van 
het technisch onderzoek en de besprekingen die bemid-
delaar Pastors in opdracht van minister van Economi-
sche Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen, heeft 
gehad met de beheerder van de zendmast NOVEC en 
zenderexploitant Broadcast Partners. Door het verhogen 
zal de ontvangst van de publieke radiostations en enkele 
commerciële stations, waaronder Q-music, sterk verbe-
teren. “Ik ben blij dat de impasse tussen de verschil-
lende betrokkenen is doorbroken en de luisteraars snel 
weer verzekerd zijn van een goede ontvangst”, aldus 
minister Verhagen. Hij stelde ruim twee weken geleden 
de bemiddelaar aan, na de steeds hoger oplopende ru-
zie tussen NOVEC en Broadcast Partners. Als technische 
tests een goed resultaat opleveren, kan het vermogen 
veilig in stappen verder worden verhoogd naar 100 pro-
cent. Naar verwachting is hierover volgende week meer 
duidelijkheid.

VR 9 SEPT: Marcel van Lingen is de nieuwe hoofd-
redacteur van het Algemeen Nederlands Persbureau 
(ANP). Hij volgt Erik van Gruijthuijsen op, die sinds 1 juli 
algemeen directeur is geworden van het ANP. Van Lin-
gen is nu nog algemeen directeur/hoofdredacteur van 
de Geassocieerde Pers Diensten (GPD), het persbureau 
waarin regionale dagbladen samenwerken. De overstap 
van Van Lingen zal zo snel mogelijk plaatsvinden. “Een 
nieuwsdier pur sang met een enorme drive”, noemt Van 
Gruijthuijsen zijn opvolger. “Bovenal heeft hij een visie 
over de rol en positie van het ANP als persbureau en 
heeft hij gezag in de Nederlandse journalistiek.” Van 
Lingen: “Het is een erezaak om het ANP de komende 
jaren op journalistiek vlak uit te bouwen. Een centrale 
positie in het hart van de Nederlandse mediamarkt ver-
eist constante betrouwbaarheid, alertheid en precisie. 
Dat goede blijft behouden, maar wat mij betreft neemt 
de creativiteit en beweeglijkheid toe.”

ZA 10 SEPT De Vlaamse Regulator voor de Media 

(VRM) heeft aanwijzingen dat 
Radio 538 via een zendmast 
in Lanaken illegaal uitzendt in 
Zuid-Limburg. VRM, de toe-
zichthouder voor de Vlaamse 
audiovisuele media, heeft een 
onderzoek ingesteld. Sinds vori-
ge week is, zoals gemeld, Radio 
538 via 106 FM te ontvangen in 
een groot deel van Zuid-Lim-
burg. Radio 538 zond voorheen 
alleen op Limburgs grondgebied 
boven Weert en Roermond uit. 
De zender heeft geen Neder-
landse frequentie voor het zui-
delijke deel van deze provincie 
en ging daarom een samenwer-
king aan met radiostation Ping 
FM uit Lanaken. Door via een 
zendmast in die plaats op de 
frequentie van Ping FM de Nederlandse radioprogram-
ma’s van 538 door te geven, kan het radiostation toch 
een groot deel van de voorheen ‘zwarte vlek’ bereiken. 
De VRM en het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 
Telecommunicatie (BIPT) zijn inmiddels een onderzoek 
gestart naar de samenwerking tussen Ping FM en Radio 
538. Een woordvoerder van de VRM zegt dat er “vol-
doende aanwijzingen zijn voor een of meerdere inbreu-
ken op de geldende regelgeving.” De instantie wijst op 
het zogeheten Mediadecreet, waarin regels staan waar 
lokale radio-omroepen zich aan moeten houden. Zo heb-
ben radiostations onder meer de taak programma’s uit 
te zenden die gericht zijn op het eigen verzorgingsge-
bied. Daarnaast zouden Ping FM en Radio 538 met een 
te hoog vermogen uitzenden.

MA 12 SEPT: De ledenraad van de KRO heeft het 
groene licht gegeven voor het onderzoeken van twee 
fusievarianten. Het onderzoek moet de komende weken 
uitwijzen of een fusie met de NCRV of een fusie met de 
VARA beter is. Directievoorzitter Koen Becking van de 
KRO noemt beide varianten serieuze fusieopties. Van-

daag heeft hij de KRO medewerkers 
bijgepraat over de ontwikkelingen. 
De leiding van de KRO was aanvan-
kelijk van plan te fuseren met de 
NCRV. Dit veranderde toen minis-
ter Marja van Bijsterveldt niet alle 

fusievoorwaarden van ‘Hilversum’ overnam. Omroepen 
wilden een hogere bonus voor hun samengaan, wat de 
minister weigerde. Daarom zijn de omroepen nu op zoek 
naar combinaties die de meeste leden en daarmee meer 
zendtijd opleveren. Van Bijsterveldt wil zendtijd en bud-
get vanaf 2016 namelijk uitsluitend verdelen op basis 
van ledenaantallen. De leiding van de VARA, die aanvan-
kelijk met BNN wilde fuseren, kondigde eind augustus al 
aan een fusie met de KRO te willen onderzoeken. 

 
MICHEL VAN HOOFF
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Radio Maria
Het katholieke radiostation Maria verdubbelt de inspan-
ningen om ook in Vlaanderen verder door te breken. 
Begin 2012 zal dit leiden tot een eigen vestiging van 
waaruit een onafhankelijke programmering zal gaan lo-
pen. Sinds de overname van alle Exqi FM-frequenties in 
Vlaanderen, in april van dit jaar, werden de inspanningen 
om een specifieke Belgische afdeling op te zetten, ver-
sneld. Via de Leuvense deken Dirk De Gendt eindigde de 
zoektocht naar een geschikte locatie in de Sint Michiel 

en Reneldiskerk in Egenho-
ven. Door het inschakelen 
van diverse arbeiders werd 

een deel van het interieur meteen omgevormd tot enkele 
studio’s, waar de medewerkers de programma’s kunnen 
voorbereiden om ze vervolgens uit te zenden.

Inhoudelijk
Over de juiste redactionele inhoud wil men voorlopig niet 
veel kwijt maar de hoofdlijnen zijn duidelijk. Onder de 
voorwaarde dat het geheel ook deel van het netwerk van 
de katholieke radiostations van The World Family of Ra-
dio Maria zal uitmaken, blijven gebeden, culturele onder-
werpen en lezingen de drie hoofdthema’s, weliswaar met 
een sterke Vlaamse inbreng. Bovendien zullen de presen-
tatoren belangrijke religieuze thema’s en Bijbelse verha-
len ontleden. Verder verwacht men verslagen uit andere 
parochies of uit de meest uiteenlopende congregaties. 
Belangrijke gebeurtenissen zoals de Wereldjongerenda-
gen, die dit jaar in Madrid doorgaan, komen ongetwijfeld 
aan bod. Radio Maria in Vlaanderen koestert de ambi-
tie om samen met een kleine ploeg medewerkers de 
blijde boodschap uit te dragen. Een exacte startdatum 
wordt binnenkort onthuld.

Reorganisatie
MTV Networks ziet zijn actieradius se-
rieus beperkt. Dat is het gevolg van 
een aanpassing van de structuur van 
het moederbedrijf in Noord Europa. 
MTV Networks creëert namelijk drie 
clusterhoofdkantoren die elk gewijd zullen zijn aan één 
contentgroep. Kids & family (Nickoledeon en het Neder-
landse Kindernet) wordt gecentraliseerd in Berlijn; Youth 
& Music (MTV, TMF en VH1) in Stockholm; en Comedy 
(Comedy Central) in Amsterdam. Deze hoofdkantoren 
zullen op hun beurt ondersteund worden door commer-
ciële teams in acht landen. MTV Networks, dat voortaan 
als Viacom International Media Networks door het leven 
gaat, neemt deze beslissing om sneller te kunnen ageren 
in een snel veranderende markt. De lokale invulling van 
de televisienetter zal wel behouden blijven, ook die van 
TMF België.

Mensen op straat
De strategie en de marketing voor de verschillende 
merken worden voortaan dus internationaal aange-
stuurd. Voor het Belgische kantoor van MTV Networks 
is het weliswaar een drastische beslissing. Lokaal 
blijven er slechts drie departementen bestaan en dat 
is Mobile, Distributie en de Ad Sales. Het laatste ge-
beurt in samenwerking met SBS Belgium dat in januari 
2012 de commercialisering overneemt van RMB voor 
de televisienetten TMF, MTV, Nickelodeon en Nick Jr. 
Binnen de Belgische organisatie zullen maar liefst 23 
werknemers van de 35 werknemers getroffen zijn door 
de beslissing, waaronder VP en country manager Ides 
Ticket. De operatie gebeurt in verschillende fases en 
zal tegen eind maart 2012 afgerond moeten zijn. 

REDACTIE RADIOVISIE

Einde voor Traffic Radio
Er is een einde gekomen aan de 
uitzendingen via het DAB Mul-
tiplex systeem in Engeland als 
wel via internet, dit nadat de 
financiering vanuit de zogenaamde ‘Highways Agency’ 
is stopgezet. Het station, dat door de GTN geduren-
de drie jaar werd gerund, leverde regionaal gerichte 
verkeersinformatie, reisnieuws en live reportages van 
‘onderweg’. Een woordvoerder van GTN stelde echter 
wel dat de naam ‘Traffic Radio’ in de toekomst op een 
andere manier kan terugkeren binnen de radio-indu-
strie in Engeland. Er wordt gezocht naar de mogelijk-
heid dat het station alsnog doorgaat, maar dan zal 
eerst een andere licentie dienen te worden verkregen. 
Financiering vanuit belastinggeld is dus taboe, maar 
een commercieel Traffic Radio behoort tot de moge-
lijkheden. Wanneer een aanvraag voor een dergelijke 
licentie, die al is gedaan, wordt toegewezen, kan men 
eventueel eind dit jaar weer zijn te beluisteren. Traffic 
Radio ging in 2007 als een proefproject van start waar-
na een driejarig contract voor het runnen van het sta-
tion in 2008 werd gegund aan Global Traffic Network. 
Recentelijk bracht men nog apps voor smartphone op 
de markt om ook onderweg te kunnen luisteren.

Verkoop uitgesteld
De verkoop van het Engelse poprock radiostation Ab-
solute Radio is voorlopig in de ijskast gezet. Volgens de 
Brand Republic willen de twee overgebleven kandida-
ten, Virgin Radio International en UTV Media, te weinig 
betalen. Volgens eigenaar Times Infotainment Media 
Limited (TIML) zou slechts 23 miljoen euro geboden 
zijn. Drie jaar geleden kocht TIML Virgin Radio van 
de Scottisch Media Group. Omdat de naam Virgin nog 
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een lokaal ziekenhuis 
gebracht. Het is niet 
bekend waarom hij 
de toren beklom en 
hij wenste geen com-
mentaar te geven. 
Volgens een woord-
voerder van de politie 
heeft Sturdivant een 
psychiatrisch en cri-
mineel verleden. Hij 
beklom 150 feet van de ruim 300 meter hoge toren. 
Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis werd 
Sturdivant behandeld voor oververhitting en brand-
wonden, mede doordat hij de toren beklom zonder 
schoeisel en sokken aan. Hij is onder arrest gezet we-
gens diverse overtredingen van de wet. 

WYSP Sport
WYSP heeft een gedaanteverandering ondergaan en 
zendt, na meer dan veertig jaar als rock station actief 
te zijn geweest, constant sportverslaggeving uit onder 
de naam WIP All Sports. Stern was te horen in het 
afscheidsprogramma, waar hij geïnterviewd werd door 
Spike Erskin en zei ondermeer: “Het was destijds een 
grote eer om voor WYSP te mogen werken, dergelijke 
stations roepen nostalgische gevoelens bij me op. De 
reden dat jullie van format gaan veranderen maakt 
nogmaals duidelijk dat de mensen heden ten dage hun 
muziek elders halen. Howard Stern haalde gedurende 
dertig minuten met Erskin herinneringen op aan de 
radio binnen Philadelphia. Zo stelde hij eigenlijk niet 
te weten of hij blij of bedroefd dient te zijn dat WYSP 
van format ging veranderen. Het was hem wel duidelijk 
dat het station nooit kon herstellen van het verlies, 
zes jaar geleden, van de Howard Stern Show. Aan de 
andere kant stelde hij het jammer te vinden dat men 
het legendarische rock format na meer dan vier decen-
nia ging verliezen: ‘We hebben alles destijds gegeven 
vanuit ons hart en ziel, ik zal WYSP gaan missen, zoals 
het was!”

Afscheid
Gedurende het laatste uur werden tal van deejays van 
toen en nu aan het woord gelaten waarbij ze onder-
meer vertelden hoe lang ze voor WYSP werkten. Het 
uur begon met het draaien van ‘Long live rock’ van 
The Who en verder werden ondermeer nummers ge-
draaid met titels als ‘Keep on Rockin’ in the Free World, 
‘Don’t know what you got till it’s gone’ en ‘I wanna 
rock and roll all night.’ Programmadirecteur van WYSP, 
Jeff Sottolano, vindt dat zijn team de laatste week met 
stijl en eer afscheid van 
het vaste luisterpubliek 
heeft genomen maar 
dat ook voor hem an-
dere tijden aanbreken. 
Hij is met de naam- en formatverandering meegegaan 
en is nu programmadirecteur bij WIP All Sports. 

altijd eigendom was van Richard Branson en de nieuwe 
eigenaar geen zin had om voor het gebruik te betalen, 
besloot TIML de naam te veranderen in Absolute Radio. 

Steeds minder luisteraars en dus minder omzet
De afgelopen drie jaar nam het aantal luisteraars van 
Absolute Radio echter gestaag af. Luisterden er in 2008 
nog 2,4 miljoen personen, het laatste kwartaal van 2010 
was dit al gedaald tot 1,38 miljoen. Door die neerwaartse 
trend en de kredietcrisis zag Absolute Radio de omzet in 
2009 met één derde dalen. Het verlies liep hierdoor met 
ruim 60% op naar bijna 5 miljoen euro. Gelukkig is het 
aantal luisteraars weer wat gestegen, maar desondanks 
wil TIML van de verlieslijdende radiotak af. In juni lekte 
het uit dat er nog twee kandidaten in de race waren voor 
overname. Dit waren Richard Branson met zijn Virgin 
Radio International en UTV Media, eigenaar van onder 
meer het radiostation Talksport. Geruchten gaan dat Vir-
gin Radio dicht bij een overeenkomst met TIML was over 
de verkoop. Toch ketste dit op het laatste moment af, 
want beide partijen konden het niet eens worden over 
de prijs. Waarna UTV weer in beeld kwam. Momenteel is 
echter geen van beide partijen in onderhandeling en zou 
de verkoop geparkeerd zijn. Mocht Richard Branson het 
station alsnog kopen, dan krijgt het zeer waarschijnlijk 
de naam Virgin Radio weer terug. Daarnaast wil de za-
kenman het liefst radio- en televisiepresentator Jonathan 
Ross de ochtendshow laten presenteren. In een recent 
interview liet Ross weten dat hem inderdaad een pro-
gramma op een radiostation is aangeboden, maar dat hij 
dit aanbod had afgeslagen.

Even terug op de FM
Het was of de tijd even was stil blijven staan toen Ho-
ward Stern weer, na een periode van zes jaar stilte en 
hoewel voor even, terug te horen was via de FM. Stern 
was namelijk uitgenodigd de laatste uitzenddag, als rock 
radio, van het aan CBS toebehorende station WYSP in 
Philadelphia luister bij te zetten. WYSP was een van de 
eerste stations die destijds belangstelling toonde voor 
zijn syndicate programma en was ook overtuigd van de 
enorme schare fans die Howard Stern had in die tijd in 
het ontvangstgebied van WYSP. 

Zes dagen lang in zendmast
In Tulsa in de Amerikaanse staat Oklahoma, is onlangs 
een einde gekomen aan de bezetting van een zendmast 
van Clear Channel door een man die er liefst zes etma-
len lang in verbleef. William Boyd Sturdivant II klom in 
de bak, bevestigd aan de brandweerwagen van de Tulsa 
Fire Department. Gedurende ontelbare uren werd met 
hem onderhandeld om de toren te verlaten. Direct nadat 
hij de voeten weer op vaste aarde zette werd hij naar 
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Toen ik wat ouder was wist ik dat het de Nederlandse 
uitzendingen waren van Radio Moskou. Een man met 
een nog vreemder accent vertelde me dat het in zijn 
land ook goed vertoeven was als je tenminste die enge 
zwarte mannetjes vermeed. Dat station bleek Radio 
South Africa te zijn.

Gezien onze financiële positie destijds zal het niemand 
verbazen dat we een radio hadden die je kon repareren 
met een goedgeplaatste klap. Dan deed deze het weer 
een half uurtje. Ik was nog een klein ukkie en ik rede-
neerde als volgt: ‘Als ik nu eens een wat hardere klap 
geef, met een hamer bijvoorbeeld, dan blijft hij gewoon 
de hele dag spelen. Dat is makkelijker en kan ik onge-
stoord de hele dag luisteren’. Met die redenering had ik 
het einde van ons buizenradiotijdperk ingeluid. Daarna 
kwamen we, heel modern, in het transistortijdperk. Wat 
je met een hamer al niet kan doen.

Op een gegeven moment 
had ik gehoord dat be-
paalde onderwereldfiguren 
Hilversum wilden onder-
mijnen. Schimmige figuren, 
zo begreep ik toen, hadden 
een schip gekocht en, via 
via, een radiozender. Ze 
vaarden de zee op buiten 
de territoridinges (ik kon 
dat woord nog niet uitspreken) en gingen uitzenden. Het 
scheepje heette Veronica en zat op de 192 meter. Dat 
schip moest wel een hoge zendmast hebben om tot 192 
meter te kunnen komen. Ik had het al snel gevonden en 
iedereen was blij bij ons thuis. Want nu konden we onze 
muziek horen. Onze muziek was tot toen alleen maar te 
horen via jukeboxen in de kroegen van onze Brabantse 
hoofdstad. Johnny Jordaan, Tante Leen, Johnny Hoes 
en de Zangeres Zonder Naam. Wat was het leven toch 
mooi! Dit was onze muziek en die draaiden ze in Hil-
versum niet. Iedereen heeft het bij Veronica altijd over 
de popmuziek die ze draaiden maar vergeten vaak de 
Nederlandse muziek die in Hilversum taboe was: Smart-
lappen en muziek waar het volk, in Hilversum bekend als 
gepeupel en achterbuurtvolk, dol op was. Toen brak een 
mooie tijd aan. Zeezenders die kwamen en gingen. En ik 
maar draaien aan het knopje.

‘En toen’ kwam er een televisie in huis. Een van de eer-
ste in de buurt en mijn vriendenkring was al snel ver-
tienvoudigd. Want iedereen wilde bij ons televisie kijken 
tijdens het kinderuurtje. Ik moet bekennen dat ik daar 
wel eens misbruik van heb gemaakt. ‘Vrienden’, die me 
ergens mee hinderden of me niet meer zinden, werden 
de toegang tot mijn huis ontzegd. Ik was koning in onze 
volksbuurt. Natuurlijk duurde dat niet zo heel lang. Want 
ook andere mensen maakten gebruik van afbetaling, of 
‘op de pof’, zoals wij dat noemden. Een winkel gaf je 
een televisietoestel en een boekje. Met dat boekje ging 
je iedere week naar de winkel en gaf de winkelier een 

Welkom bij de eerste aflevering vol herinneringen aan 
de radio geschreven door Jan Hagel, die gedreven het 
toestelletje dat ons allen zo aandachtig heeft aangetrok-
ken, een sterke plek in zijn leven heeft gegeven.

‘Ik begin werkelijk te geloven dat ik oud word, want ik 
begin te vinden dat vroeger sommige dingen beter wa-
ren. Zoals de radio. Geboren tien jaar na de Tweede 
Wereldoorlog heb ik de beste tijd van de radio mee-
gemaakt. Dat vind ik zelf. Toen ik heel klein was zat ik 
al aan de radio te draaien, vaak tot ergernis van mijn 
ouders. Je hoefde maar even aan het knopje te draaien 
en je had andere muziek of vreemde stemmen, die ik 
niet kon verstaan. En dat boeide me, wat zeiden die 
stemmen en waar kwamen ze vandaan? Dat was na de 
periode dat ik dacht dat er heel kleine mensjes in de 
radio zaten die praten en muziek maakten. Ook Paul 
Vlaanderen zat daar. 

Met wat schelledraad had mijn vader het snoer van de 
radio verlengd, zodat hij in de gang kon staan. Mijn 
moeder, mijn broer en ik konden dan naar een hoorspel 
luisteren als we op bed lagen. Ik was schijnbaar erg 
jong, want ik weet er niet zo veel meer van. Ook niet 
waar mijn vader was, waarschijnlijk in de kroeg. Soms 
als het spannend werd, was het dubbeltje op in de licht-
meter en sprong de stroom uit. Een ramp was het als 
we geen dubbeltje hadden, dan wisten we niet hoe het 
hoorspel afliep. Dat we geen dubbeltje hadden kwam 
vaak voor, want wij waren arm, niet gewoon arm, maar 
heel arm, we hadden vaak geen dubbeltje.

Als ik de radio op KG/SW 
zette, hoorde ik de meeste 
muziek en stemmen. Op 
een goede dag hoorde ik 
Nederlands praten met een 
vreemd accent. De man 

met het vreemde accent 
vertelde me dat het in 
zijn land goed vertoeven 
was en hij vond het in de 
meeste andere landen 
maar niks. Daar zou ik wel 
eens willen zijn, dacht ik. 
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nes nog wel, ‘Popcorn’ vond ik ook leuk maar al dat 
geschreeuw van de eind zestiger jaren niet zo. Helaas 
was ik te jong om bewuster de Flower Power tijd mee te 
maken. Woodstock heb ik helaas ook gemist.

Een zijstraatje. Reeds jaren hadden we een koffergram-
mofoon, want die kon spelen zonder externe verster-
ker, maar ik wilde geluid vastleggen en daar heb je een 
bandrecorder voor nodig. Er kwam een Eindhovense 
degelijkheid met 4 sporen in huis. Dat was een apparaat 
dat gemaakt was zoals nu alleen nog maar kluizen wor-
den gemaakt: heel degelijk. 4x1,5 uur muziek op een 18 
cm spoel. Aangesloten op de radio, kon ik zo de liedjes 
van ‘de Arbeidsvitaminen’ opnemen. Dat konden we dan 
afspelen als er weer heel veel christelijke dingen op de 
radio waren te horen.

Toen ik 
zelf wat geld ging verdie-
nen werd het tijd om een eigen radio te 
gaan kopen. In die periode waren Military Look radio’s 
heel populair. Grijsgroen van kleur met grote knoppen 
die oerdegelijk waren en alles heel functioneel. En ze 
waren heel duur. Een paar keer ben ik naar een winkel 
gereden voor prijsvergelijkingen, maar ik moest er on-
geveer drie maanden voor werken en sparen was niet 
mijn beste eigenschap. Tegen de tijd dat ik er wel geld 
voor had waren ze niet meer populair en verdwenen uit 
de winkel. Maar een opportunist als ik kijkt verder: een 
de beroemde radio van ITT Schaub Lorenz kwam bij me 
in de kijker; de Touring. Tweeweg luidsprekers en vijf 
Watt versterker. Wat een prachtig geluid gaf die!

Bij gebrek aan carrière aspiraties ben ik beroepsmilitair 
geworden. Dit was het enige waar ik ook echt geschikt 
voor was. Testen wezen uit dat ik geschikt was voor 
specialist draagbare wapens en daar heb ik toen maar 
voor getekend. Bovendien verdiende ik goed want ik 
had nogal wat koopplannen. Auto’s, motoren, stereo en 
veel technisch spul moest er komen. Bij mijn stereo had 
ik een tuner-versterker van maar liefst 2x17 echte Watts 
van het merk Sansui. Via onze centrale antenne, waar 
we inmiddels op aangesloten waren, had ik een prach-
tig geluid over mijn Acoustic Research luidsprekers. 
Een Garrard platenspeler en een Akai spoelenrecorder 
maakten mijn set kompleet.

paar gulden. Dat schreef hij in het boekje op en trok het 
bedrag af en je wist wat je nog moest betalen. Maar 
mijn vader ging vaak via de kroeg naar de winkelier en 
verzoop het geld. Zonder geld ging hij daarna naar de 
winkel en vroeg of hij een week kon overslaan. De win-
kelier stemde dan toe maar had de ‘kegel’ wel geroken 
die uit mijn vaders strot kwam.

Ik was jarig geweest en mijn vader was met zijn pof-
boekje naar de winkelier geweest; ik kreeg een kleine 
transistorradio in zakformaat en met een oortelefoontje. 
Wat was ik gelukkig. Mijn vader was wel zo verstandig 
om dubbel te betalen die week voor hij vroeg of hij een 
radiootje kon krijgen voor me. Ik had het ding altijd bij 
me en velen waren jaloers, Jan Hagel had een eigen 
radio. En als de batterijen leeg waren ging ik naar onze 
buurman, die had een fietsenwinkel en had ook bat-
terijen. Ik zei dan altijd: ‘Mijn vader vraagt of u ze in 
het pofboekje kan zetten’. Ik had al vroeg een soort 
creditcard!

Wat jaren later was mijn broer geld gaan verdienen en 
ik drong bij hem aan dat we een nieuwe radio nodig 
hadden want ik had een groot probleem. Hilversum 3 
was gestart met uitzendingen en ik kon op de keuze-
knop van de radio geen stand FM vinden. En al wat op 
de FM uitgezonden werd miste ik destijds, en dat vond 
ik heel erg. Als ik geweten had dat Hilversum 3 zulke 
shit was dan had ik natuurlijk niet aangedrongen. Maar 
het FM-geluid was beter, zei men. Een nieuwe transis-
torradio werd gekocht door mijn broer en deze werd 
gebruikt met de doorzichtige plastic zak er nog omheen, 
want hij zou eens stoffig kunnen worden. Wat die radio 
kostte weet ik niet, maar die was niet goedkoop. We 
vonden het geluid van FM ‘scherp’ want we waren ge-
wend aan het doffe middengolf geluid en het geluid van 
de speaker in de televisie gaf ook een dof geluid.

Ik was intussen bezig 
een eigenwijze puber 
te worden en werd 
nog eigenwijzer dan 
ik al was. Dat gaf pro-
blemen natuurlijk. In-
middels was de radio 
van mijn broer deel 
van het huis gaan 
uitmaken. Het was 
een draagbare tran-
sistorradio en ik zat 
op mijn lievelings-

plek voor het raam met de radio voor me. Ik luisterde 
elke zaterdagmiddag naar de Top 40 met het gedrukte 
exemplaar voor me. Terwijl ik heel wat moeite deed 
om een gemiddelde puber te zijn en van popmuziek te 
houden, was ik toch niet zo’n hele fan van de meeste 
popmuziek. Nu, veertig jaar later, vind ik de muziek wel 
mooi, maar toen niet echt. De wildere popmuziek kon 
ik niet echt waarderen. ‘It’s all over now’ van de Sto-
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ode uit hun geschiedenis. Vele zogenaamde Duitstalige 
versies werden door tal van artiesten destijds fonetisch 
ingezongen, waarbij het tot verrassende en belachelijke 
resultaten kwam. Het heeft er toe geleid dat er in mijn 
muziekcollectie een speciale ruimte is gecreëerd voor 
deze Duitstalige platen van niet-Duitstalige artiesten. Op 
plaats twee van de hitlijst stond een stevig nummer, uit-
gebracht op het Columbia label en gezongen door Cliff 
Richard : ‘It’ll be me’; op plaats drie die maand april, 
uitgebracht op het HMV label, vonden we Vera Lynn met 
‘Land of Hope and Glory’. 

Weet je nog waar je 
zelf de muziek op de 
zwarte schijf destijds 
kocht? Wij hadden 
in Groningen volop 
aanbod in die tijd. 
Bijvoorbeeld bij ‘Het 
Carillon’, een in mijn 
ogen chique zaak aan 
het Kwinkenplein. Je 
had er de mogelijk-
heid je terug te trek-
ken in de speciale luistercabines om via boxen de ge-
wenste muziek, voor eventuele aankoop, aan te schaf-
fen. Al die decennia heeft deze zaak bestaan en in 2011 
zijn ze verhuisd naar een andere locatie in het centrum 
van de Martinistad. Maar, direct aan de overkant van 
deze zaak, was ook het pand van Vroom en Dreesmann, 
waar op de derde verdieping destijds de V&D Discobar 
was gevestigd. Je kon er niet alleen de originele versies 
van hits kopen maar ook de goedkopere versies op het 
Discofoon label. Ondanks het gegeven dat ik in die tijd 
nog niet veel geld om handen had, bezocht ik met re-
gelmaat platenzaken om te gaan luisteren. Daarbij wil 
ik nog vijf namen van platenzaken uit die tijd noemen 
in Groningen. De eerste was de firma Eekels, een zaak 
vol met zogenaamd wit- en zwartgoed, waar ik eens per 
week de kelder indook op zoek naar zwart vinyl. In de 
Steentilstraat had je Muziekhuis Hemmes, die het meest 
werd gefrequenteerd en alle platen, daar verkocht, wer-
den voorzien van een half maantje, waarop de naam 
van de platenzaak. Ditzelfde gebeurde bij de elitezaak 
‘Muziekhuis Vink’ aan de Heerestraat, waar men – gelijk 
aan het Carillon – een gespecialiseerde afdeling voor de 
klassieke muziek had en tevens een enorme sortering 
aan bladmuziek. In dezelfde straat, tegenover de HEMA, 
had je nog Capi Lux, dat zich niet alleen in fotografie 
had gespecialiseerd maar ook op het gebied van de mu-
ziek. Tot slot wil ik de naam van ‘Muza Alfra’ noemen, 
een platenzaak die niet tot die bloei kwam als andere al 
genoemde platenzaken.

Natuurlijk was er ook volop ‘nieuws’ te melden in 1963 
en ook in deze aflevering aandacht voor het nieuws van 
toen, zoals de berichtgeving in de kranten van maandag 
14 oktober 1963. Er was al jaren, en er zou nog jaren 
sprake zijn van, de ‘Koude Oorlog’ tussen Oost en West. 

Een tijdje had ik geen interesse in andere dingen dan 
een mooie roodharige vrouw die ik had ontmoet. Even 
een dipje in mijn radioverhaal. Ik sla alle dingen maar 
over die niets met radio te maken hebben. Vlak voor 
ik die roodharige vrouw ontmoette had ik al een eigen 
huis. Goed in de verf, behangen en vloerbedekking en 
verder helemaal leeg behalve een bed en mijn stereo. 
Nu kon ik altijd radio luisteren en hoefde hij niet meer 
af als er tv gekeken moest worden.’

Wordt vervolgd...
JAN HAGEL

 
Welkom andermaal bij een aflevering van deze serie, 
waarin ik eigen herinneringen mix met herinneringen uit 
de muziek- en mediawereld van destijds. Het wordt het 
tweede deel omtrent het jaar 1963, waar ik – destijds 
als 14-jarige – met je naar terug wandel om te zien wat 
er allemaal gebeurde; maar vooral ook om te zien hoe 
ons geheugen nog in orde is om 47 jaar terug in de 
tijd te gaan. Ik geef vooraf al aan dat deze aflevering 
een groot gehalte ‘Groningen’ zal bevatten. Laten we 
maar beginnen met de muziek. Blindelings heb ik een 
Muziek Parade uit dat jaar uit de archiefstapel gepakt; 
een exemplaar van de maand april. 

Als we de Top 3 van 
meest verkochte pla-
ten bekijken, dan zien 
we Anneke Grönloh, al 
dan niet geassisteerd 
door haar moeder op 
de reis naar ander-
maal een optreden, 
gigantisch scoren met 
haar nummer-1-hit 
‘Paradiso’. Een num-
mer dat we natuurlijk 

allereerst dienen toe te wijzen aan Connie Francis. Ze 
werd in New Yark, New Yersey, geboren als Concetta 
RoseMaria Franconero uit Italiaans-Amerikaanse ou-
ders. Ze had er in Duitsland een ‘nummer 1’ hit mee in 
het najaar van 1962. 

We hebben het hier eigenlijk over een tweetalige hit 
daar zowel een Engelstalige als een Duitstalige versie 
werd opgenomen, die beiden gigantisch verkochten. 
Reden van het opnemen van de Duitstalige versie, wat 
met veel meer Amerikaanse songs in die tijd gebeur-
de, was de grote aanwezigheid van de Amerikaanse 
soldaten in Duitsland en de kans te kunnen optreden 
voor zowel de eigen troepen als de Duitsers zelf, die 
langzamerhand opklauterden uit de aller slechtste peri-
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voor die tijd een gigantisch groot bedrag. De vrouw en 
zoon dienden eerst in het hotel te blijven en later werd 
besloten tot uitlevering, via de Vreemdelingenpolitie, 
naar Engeland. 

Mr. D Bijdendijk besloot zijn functie als voorzitter van 
de Centrale Commissie van de Filmkeuring in Nederland 
neer te leggen. De filmkeuring bestaat sinds het begin 
van de twintigste eeuw. Vertegenwoordigers van ker-
ken en maatschappelijke organisaties beoordeelden alle 
rolprenten. In het verzuilde Nederland betekende dat 
ook een priester uit de katholieke kerk en een gerefor-
meerd lid, jarenlang was dat Henriëtte Kuyper, deel van 
de commissie uitmaakten. De katholieken kenden een 
kerkelijke lijst van afgeraden en verboden films, verge-
lijkbaar met de Index librorum prohibitorum, een lijst 
van films die zij niet mochten gaan zien. De Bioscoopwet 
(Wet van 14 mei 1926, Stb. 118, tot bestrijding van de 
zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop) 
maakte een einde aan alle lokale bioscoopcommissies, 
die ieder hun eigen criteria hadden. Als uitvloeisel van 
die wet werd begin 1928 door de overheid de Rijksfilm-
keuring of de Centrale Commissie voor de Filmkeuring 
(CCF; vanaf 1977 De Nederlandse Filmkeuring) ingesteld 
waarin o.a. Johan August van Thiel werd benoemd. Een 
jaar later stelde de CCF een ‘commissie van advies’ in. 
De keuringsuitslag kon zijn: alle leeftijden, 14 jaar en 
ouder, 18 jaar en ouder, of niet toegelaten. Tevens kon 
een burgemeester op basis van het toenmalige artikel 
221 van de Gemeentewet in het belang van de openbare 
orde of goede zeden een film verbieden. 

Bijdendijk werd in zijn functie opgevolgd door 
J.C.Schuller, die daarmee een uiterst belangrijke maar 
ook moeilijke taak op zich nam. Filmkeuring was in die 
tijd een delicate en subtiele aangelegenheid. Beslissin-
gen, die werden genomen, vielen altijd slecht. Dan weer 
eens van de ene kant, dan weer van een andere, altijd 
waren er wel bezwaren terug te vinden over de door de 
commissie Filmkeuring genomen besluiten. Men timmer-
de aan de weg en werd van alle kanten terug gefloten of 
op de vingers getikt. 

Bij de benoeming van Schuller werd de externe kritiek 
vooral meegenomen in de beslissing tot aanstelling. 
Geboren in 1905, als zoon van een predikant, doorliep 

Op zaterdag 12 oktober kwam er een einde aan ander-
maal een vervelend incident. Laten we eens kijken wat 
een journalist van ‘Het Parool’ na het weekend erover 
meldde: ‘Een krachtmeting tussen Amerikanen en Rus-
sen op de autoweg van West-Duitsland naar Berlijn is 
zaterdagmiddag beëindigd. Na twee etmalen lang te zijn 
opgehouden door de Russische autoriteiten, kreeg een 
Amerikaanse militaire konvooi toestemming de doorlaat-
post Babelsberg te passeren. Hierdoor kon het konvooi 
naar West-Berlijn verder rijden. De Amerikanen hadden 
niet aan de Russische eis voldaan, dat zij hun voertuigen 
moesten verlaten om te worden geteld. De Amerikanen 
forceerden zaterdag een beslissing door hun auto’s zo-
danig op de beide wegbanen te plaatsen dat het ove-
rige verkeer, van en zowel naar de Bondsrepubliek, tot 
stilstand kwam. De commandant van het vastgehouden 
konvooi had al eerder geprobeerd zonder toestemming 
van de Russen door te rijden, maar toen onmiddellijk 
lichte Russische pantserwagens verschenen, die hem de 
doortocht weigerden, kwam de boel stil te staan.’ Het 
dient voor zowel de betrokken partijen als de inwoners 
van de beide Duitslanden ontzettend frustrerend ge-
weest te zijn om keer op keer met dergelijke vormen 
van irritatie geconfronteerd te worden. 

Ik neem aan dat de gemiddelde lezer de enorme trein-
roof op een Britse posttrein, overvallen bij Chaddington, 
op de route tussen Londen en Glasgow, herinnert. De 
overval werd op 8 augustus 1963 gepleegd door 15 per-
sonen. Bij deze grootste treinroof uit de geschiedenis 
maakten de rovers 2,6 miljoen Britse ponden buit. De 
mannen gingen nauwgezet en vrijwel zonder geweld te 
werk, alleen de machinist van de trein raakte gewond. 
Ook in Nederland werd door de politie, ruim twee maan-
den later, een verdachte vrouw in Amsterdam bij Twent-
sche Bank, vergezeld van haar 16-jarige zoon David, 
aangehouden omdat ze zich vreemd gedroeg met het 
omruilen van nieuwe Britste 5 Pond biljetten. Ze vertelde 
dat ze afkomstig waren uit een casinowinst gedaan in 
het Braziliaanse Rio de Janeiro. 

De vrouw was in het be-
zit van liefst 1100 biljetten 
met de waarde van 5 Pond 
elk. Men veronderstelde bij 
de bank dat ze iets had te 
maken met de treinroof. 
De politie heeft destijds 
beiden aangehouden en 
contact opgenomen met 
Scotland Yard in Londen. 
Daar reageerde men aan-
vankelijk laconiek, maar 
later reageerde men toch 
belangstellend op de 
aanhouding van Edith C, 

daar haar man inderdaad 
in Rio de Janeiro was gearresteerd wegens in Engeland 
gepleegde bankfraude ter waarde van 300.000, - Pond, 
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diende je 
hard te lopen 
om alsnog de 
brief gepost 
te krijgen. 
Als je op tijd 
postte dan 
werd, na aan-
komst van de 
betreffende 
bus bij het 
Hoofdstation, 
de postbak 
door een 
personeelslid 
van de PTT 
g e o p e n d , 
daarbij een 
postzak eron-
der houdend, 

waarna het automatisch in de zak viel en vervolgens 
met de posttrein naar elders werd vervoerd. In de post-
trein werd al een groot deel van de post door de op 
de trein aanwezige personeelsleden grof gesorteerd 
alvorens het naar de grote sorteercentra ging. In het 
Spoorwegmuseum is nog een dergelijke posttrein te 
zien, die trouwens in 1997 het actieve bestaan vaarwel 
zei en niet meer werd ingezet. 

Recentelijk las ik dat de groene telefooncellen, die nog 
sporadisch zijn te vinden in steden en dorpen, door me-
dewerkers van KPN zullen worden weggehaald omdat 
het merendeel van de Nederlandse bevolking in het 
bezit is van een mobiele telefoon. De eigenaar van de 
cellen, KPN, vindt het niet langer rendabel, mede daar 
in tijd van nood het merendeel van de telefoongesprek-
ken naar het nummer 1-1-2 gebeurt via mobiele ver-
bindingen. In gedachten ging ik terug naar 1963 waar 
de cellen op vele plekken in Groningen waren terug te 
vinden. Zilvergrijs van kleur met boven in de deur ‘in 
blauw’ het woord ‘telefoon’. Geen speciale kaarten, die 
je diende te kopen voor gebruik, nee, gewoon simpele 
muntjes.

In 1963 was het trouwens wel 
verleden tijd van de toen alom 
bekende blauwe postzegelau-
tomaten, die sinds 1936, naar 
ontwerp van Anton Kurvers, 
overal in het land waren terug 
te vinden. Bovenaan de auto-
maten stond het woord ‘Poste-
rijen’ te lezen. Er was tevens 
voor de gebruiker door een klein 
glaasje te zien of de automaat 
al dan niet in gebruik was. Ook 
was er een tekstplaat aanwezig 

bij deze automaten, waar het gebruik werd uitgelegd. 
Via muntinworp en gebruik van een slinger konden de 

hij het gymnasium. In die tijd was het gebruikelijk dat 
de zonen van predikanten dezelfde studie als de vader 
zou gaan doen, theologie. Schuller koos echter voor een 
ambtenaarsbaan door bij Rijkswaterstaat te gaan wer-
ken. In 1945 kreeg hij een aanstelling bij het toenmalige 
ministerie voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Een jaar later werd hij hoofd van een nieuw gecreëerde 
afdeling ‘Film’. De taak van deze afdeling was het bevor-
deren van de korte Nederlandse film als wel de Neder-
landstalige speelfilm, de verzorging van de Nederlandse 
inzendingen op internationale Filmfestivals. Tevens was 
Schuller lid van de internationale jury voor de prijs van 
de Raad van Europa, terwijl hij ook jarenlang deel uit-
maakte van de redactie van het filmjournaal van Poly-
goon. Al met al een goede beslissing hem tot de nieuwe 
voorzitter van de Filmkeuring in 1963 te benoemen en de 
film in Nederland een duidelijke plek binnen de samenle-
ving te gaan geven.

In Engeland kwam in het voorjaar het jaarverslag van 
de Independant Television Authority uit. In het verslag 
was ook ruimte gemaakt voor verslaggeving betreffende 
allerlei onderzoeken onder de Britse kijkers. Een opmer-
kelijk onderzoek wil ik naar voren halen en wel dat naar 
de houding van het kijkerspubliek tegenover de religi-
euze programma’s op de commerciële buis. 90% van de 
kijkers bleek voorstander te zijn van dergelijke program-
ma’s, terwijl slecht 4% tegenstander was; het restant 
had geen mening. Wel kwam uit de onderzoeksgegevens 

naar voren dat 67% 
van de ondervraag-
den dergelijke ker-
kelijk getinte pro-
gramma’s het liefst 
zag uitgezonden op 
zondagavond tussen 
18.15 en 20.30 uur. 

Ik zat me zo te bedenken dat er wel heel veel uit het 
straatbeeld is verdwenen, waar we in 1963 met volle 
teugen van genoten. Later in deze serie over 1963 zal ik 
een gemiddelde straat van die tijd proberen in beeld te 
brengen. Waar ik het eerst even over wil hebben, is het 
verdwijnen in 1963 van twee objecten die met de PTT te 
maken hadden. PTT, dat stond voor Post, Telefoon en Te-
legrafie en was destijds een zeer betrouwbare instelling. 
Het eerste object was de brievenbus, en dan heb ik het 
niet over de brievenbussen die, verspreid over de steden 
en dorpen aan muren hangen, maar die bevestigd waren 
achterop de bus en trolleybus. Hoe vaak heb ik wel niet 
de vraag gehoord van mijn ouders: ‘doe de brief nog 
even op de bus, dan kan deze met de posttrein mee.’ Het 
waren kleine rode postbakjes, waar je in de gleuf de post 
in kon doen en als de bussen of trolleys (die trouwens 
voor 1963 al uit het Groningse stadsbeeld waren verdwe-
nen) net weer van hun stopplaats dreigden te starten, 
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telijken in de Parochiekerken in Groningen. Speciaal was ook 
de regelmatige vissersmis, die om vijf uur in de zondagochtend 
werd gehouden, zodat de sportvissers, voor ze een buit gingen 
binnenhalen, nog wel aan hun zondagse plicht konden voldoen. 
De hal van de kerk stond dan ook, tijdens de dienst, vol met 
ingepakt vissersgerei. De Paters Jezuïeten hebben de vorige 
eeuw enorm veel goed werk geleverd, zoals het oprichten van 
het Sint Maartens College aan de Rijksstraatweg in Groningen, 
een van oorsprong Jezuïeten School, waaraan ook een klein 
seminarie in Glimmen was verbonden. 

Verder was men verantwoordelijk voor het Sint Franciscus Lief-
deswerk, dat een clubhuis had aan het Boterdiep te Groningen. 
In eerste instantie werd het Maatschappelijk Werk voor Min-
derbedeelden daar onder verantwoordelijkheid van de Paters 
door vrijwilligers uitgevoerd. In de jaren vijftig van de vorige 
eeuw viel deze verantwoordelijkheid onder een wereldgeeste-
lijke. De doelstelling van het SFL, zoals het Liefdeswerk kort-
weg werd genoemd, was: ‘zedelijke, godsdienstige en maat-
schappelijke verheffing van godsdienstig en maatschappelijk 
verwaarloosde en achterlijke katholieke jongeren der stad’. Er 
werden clubs opgericht waarbij godsdienstonderricht werd ge-
geven maar ook gymnastiek en sport, zang, toneel, spelletjes 
en een zaagcursus stonden op het programma. Eenmaal per 
jaar werd er op zomer-
kamp gegaan. Verspreid 
over geheel Nederland 
waren groeperingen on-
der dezelfde naam actief 
en in Groningen zou het 
werk van het SFL later 
een nog grotere maat-
schappelijke taak krijgen 
en de naam veranderen 
in Rooms Katholieke 
Jeugdzorg.

Terugkomend op de Paterskerk kan worden gesteld dat, na de 
afbraak in 1962, het daarop volgende jaar het terrein geruime 
tijd braak lag maar dat daarna de projectontwikkelaar, die de 
kerk had aangekocht, het terrein tijdelijk verhuurde en de HEMA 
er een noodgebouw kon laten plaatsen, zodat het complex van 
dit warenhuis, gelegen aan de Carolieweg en Heerestraat, kon 

te verwerven zegels worden verkregen. Kurvers 
was trouwens sinds 1919 werkzaam bij de dienst 
Publieke Werken van de Gemeente Amsterdam 
en ontwierp de postzegelautomaat in 1936. Hij 
was tevens ontwerper van de eerste landelijk 
ingevoerde brievenbus van de PTT. 

In de Gelkingestraat te Groningen, gelegen 
ten zuiden van de Grote Markt, was in 1963 
een grote lege plek te vinden nadat de al daar 
staande Paterskerk was afgebroken. Het statige 
pand, gebouwd in 1888, diende te verdwijnen 
nadat de Pater Jezuïeten, die deze kerk decen-
nia lang hadden beheerd en vooral door de 
wereldgeestelijken in de diverse parochies van 
Groningen met argwaan werden aangekeken, 
waren aangezegd door de Aartsbisschop Alfrink 
dat hun onderkomen werd gesloten. De Orde 
van Jezuïeten had in Groningen vooral vanaf het 
midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw 
een grote aanhang van gelovigen, die niet lan-
ger naar hun eigen parochiekerk gingen maar 
de diensten van de Jezuïeten wilden volgen. 

In de gemiddelde Parochiekerk werden rond 
die tijd tal van veranderingen in de kerkdien-
sten aangebracht, vooral op het gebied van de 
liturgie. De Paters echter bleven de traditionele 
Latijnse Hoogmis opdragen, wat grote aantallen 
mensen naar hun kerk bracht. Het gebouw in de 
Gelkingestraat werd daarom ook wel geksche-
rend de ‘Roomse Opera’ genoemd. Het was aan 
de Paters officieel verboden te dopen, te huwen, 
het vormsel te geven en uitvaartdiensten te ver-
zorgen. Dat was alleen toegestaan aan de gees-
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In de avond van de 
dag dat deze editie 
van ‘Ons Noorden’ 
werd gedrukt was er 
op de televisie, bij de 
VARA, een aflevering 
te zien van de Rudi 
Carell Show. Als spe-
ciale gast was de 16-
jarige Britse zange-
res Helen Shapiro te 
zien. De redactie van 
de krant schreef: ‘Ze 
heeft al een schitte-
rende carrière ach-
ter de rug en waar-
schijnlijk ook voor 
zich. Ze is namelijk 
het dreindreunen 
van de teenager-
liedjes moe en wil 
zich in de toekomst 
helemaal toeleggen 
op de jazz. Haar fa-
vorieten in dit genre 
zijn Ella Fitzgerald 

en Sarah Vaughn. Helen laat zich trouwens door haar stormachtige 
successen, die zij reeds met haar melodieuze, donkere stem heeft 
geboekt, niet van haar stuk te brengen. Ze volgt nog trouw de les-
sen op de meisjesschool en deinst niet terug voor een flink partijtje 
korfballen, wanneer de eer van haar school op het spel staat.’ 

In die tijd hadden we nog maar één televisienet in ons land, hoewel 
er volop werd gediscussieerd over de invoering van een tweede net. 
Wat was het televisieprogramma die avond verder op Nederland? Op 
half 8 in de avond werd begonnen met een aflevering van ‘Top of 
Flop’, in de presentatie van Herman Stok, gevolgd door het Journaal 
om 8 uur en de toenmalige actualiteitenrubriek ‘Achter het Nieuws’ 
om tien voor half 9, dat 25 minuten duurde. Daarna de Rudi Carell 
Show. Om vijf voor tien die avond kon men een aflevering zien van 
‘Perry Mason’ en wel ‘Het geheim van het eigen terrein’. Normaal 
werd rond kwart voor elf de dagsluiting gebracht maar in maart 
werd in Zweden het WK IJshockey gehouden en dus bracht de NTS 
aansluitend op de VARA programmering de wedstrijd tussen Zweden 
en Rusland. Ondanks dat Zweden de wedstrijd met 2-1 won, werd 
de Sovjet Unie wereldkampioen gevolgd op de tweede plek door 
Zweden. Het brons was weggelegd voor het toenmalige Tsjecho-
Slowakije. 

De dag erna, een zaterdag, 
was er een programma dat 
verspreid over de NTS en 
de KRO, een breder aan-
bod bracht. Zo was er in 
de middag een aflevering 
te zien van de ‘Jack Benny 
Show’ en de rubriek ‘Huis 
Huis Wonen’. Voor de kin-
deren was er een aflevering 

worden verbouwd. 

Niet ver verwijderd van de Gelkinge-
straat, aan de andere kant van de Grote 
Markt, aan de westkant gelegen, is de 
Zwanestraat. Anno 2011 een straat met 
boetiekjes, winkeltjes met snuisterijen, 
kunst, boeken en hier en daar een hore-
cagelegenheid. In het pand waar nu nog 
een boekenwinkel is gevestigd, zaten in 
1963 nog de redactie en journalisten van 
een krant voor de Rooms Katholiek in het 
noorden, Ons Noorden. Ook al decen-
nia lang uit het stadsbeeld verdwenen. 
Ons Noorden bracht ook edities uit voor 
Friesland en Drenthe en had verder kan-
toren in Emmen, Sneek en Leeuwarden. 
Gelukkig heb ik nog een editie van ‘Het 
Dagblad voor Groningen Ons Noorden’ in 
mijn archief van 8 maart 1963. Allereerst 
even dit. Ik neem aan dat u, als lezer, zich 
afvraagt waarom ik zoveel heb bewaard 
en hoe ik er toch aan ben gekomen. In 
dit geval was het andermaal de kapsalon 
van vader Knot, die als bron kan worden 
genoemd. Altijd lagen er kranten en tijd-
schriften voor de klanten om te lezen en 
die verdwenen na een paar weken onder 
in een bank, totdat het tijd werd om het 
als oud papier te verkopen. We mochten 
het dan wegbrengen naar papierhandel Alt 
op het Boterdiep en het leverde toen een 
cent of 6 per kilo op. Maar ik vond het toen 
razend interessant om bepaalde dingen te 
bewaren. Een reden wist ik toen nog niet, 
maar bijna een halve eeuw later komt het 
maar goed van pas.

De krant van 8 maart 1963 bracht onder-
meer het nieuws dat een directeur van een 
Amsterdamse taxicentrale, waarbij 218 
chauffeurs, die tevens aandeelhouder wa-
ren, in dienst waren, probeerde dezen te 
overtuigen over te gaan tot de aanschaf 
en plaatsing van een alarminstallatie. Met 
deze alarminstallatie kon de omgeving van 
de taxi worden gealarmeerd. Werd name-
lijk een chauffeur overvallen en hij had 
nog de snelheid op een in de auto aanwe-
zige geheime knop te drukken dan werd 
automatische het alarm geactiveerd, wat 
betekende dat alle lampen flikkerend aan 
gingen, de richtingwijzers klapperend heen 
en weer gingen en dat de claxon een aan-
houdende dubbel toon signaal gaf. Al vijf 
chauffeurs waren tot installatie overgegaan 
en de directie van de onderneming over-
woog om alle aangesloten aandeelhouders 
verplicht te stellen dit ook te doen.
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productiebeperking als werkloos was ingeschreven. In 
cijfers bedroeg het aantal werklozen eind februari 5489 
wat een maand eerder 5219 was. Door het invallen van 
de dooi kwamen er minder werklozen dan verwacht, 
daar de vraag naar arbeiders in de bouwnijverheid en 
de metaalnijverheid toenam.

Eigenlijk is een aflevering van deze serie zonder een 
herinnering aan de zeezenders incompleet. Nog steeds 
komt er nog veel fotomateriaal uit die tijd tevoorschijn. 
Deze keer een foto, aangeleverd door Jan van Heeren, 
die afkomstig is uit de nalatenschap van Jan Louwen, 
een regionaal bekende journalist, die in 2000 is over-
leden. Eén van de foto’s toonde een manspersoon aan 
boord in de studio van Radio Veronica, destijds van het 
eerste zendschip, de Borkum Riff. Juul Geleick van de 
Stichting Norderney – waar men prachtig werk verricht 
om de historie van Radio Veronica te bewaken - over 
de persoon in kwestie: ‘De foto met betrekking tot Ve-
ronica met daarop ene Matthijs Boer intrigeerde me. 
Ik heb daarom eens bij oud collega’s gevraagd. ‘Mat-
thijs’ heeft heel even aan boord gewerkt en was ‘familie 
van’, zoals een oud collega zei, ‘een Scheveninger......’. 
Die Matthijs had het zwaar aan boord want als er mist 
was drong die vochtige lucht ook binnen in de zender-
ruimte en sloegen de vonken over en hij was daar on-
gelofelijk bang voor. Ze noemden om de één of andere 
reden Matthijs: ‘Piet’. Waarom wisten mijn collega’s niet 
meer. Verder is er niet meer bekend van wat er van hem 
geworden is.’

Zo, een heleboel informatie bij elkaar gesprokkeld en ik 
krijg, even ter afsluiting van deze aflevering, zin in een 
drankje uit die tijd, dat we vaak dronken op een ter-
ras in ons vakantieoord Epe. Het Hof van Gelre schonk 
het drankje dat afkomstig was van de onderneming Joh. 
Koster, ooit de handel begonnen aan de Koninginneweg 
in Hilversum maar in 1963 actief op een van de indu-
strieterreinen van Utrecht. Het begon met de productie 
van een sinasversie, die later werd gevolgd door ci-
troensmaak en cassis. Een klein flesje met een rietje en 

van ‘Flip de tovenaarsleerling’. (foto pag. 20) Het was een 
populaire Nederlandse televisieserie voor de jeugd die 
van 16 december 1961 tot en met 2 mei 1964 door de 
KRO werd uitgezonden. Het verhaal werd geschreven 
door Bob Verstraete, de muziek was van Harry Seven-
stern. De regie was in handen van Bob Verstraete en Ria 
Dohmen. In totaal werden 26 afleveringen uitgezonden. 
De opnamen werden in een kleine studio gemaakt, waar 
de acteurs en de decors van Roland de Groot nauwe-
lijks in pasten. De serie was erg populair bij de jeugd. 
De kinderen lieten hun instemming blijken door iedere 
aflevering tekeningen op te sturen over hun held. De 
serie was losjes gebaseerd op Der Zauberlehrling, een 
sprookje van Goethe. De serie vormde de doorbraak van 
Leen Jongewaard op de televisie. Die avond werd afle-
vering 14 uitgezonden onder de titel ‘Noga Noga’. 

In de avonduren volgde om half acht een nog grote-
re held van de jeugd, Ivanhoe. Zoals gebruikelijk om 
8 uur het Journaal en actualiteiten. En omdat de KRO 
programmeerde betekende dat in die tijd een aflevering 
van ‘Brandpunt’. Zaterdagavond en de KRO brachten 
vervolgens: ‘Tijd voor Teddy’, waarmee Teddy Scholten 
werd bedoeld, in een show geproduceerd door Jos van 
der Valk. Veder een aflevering van de serie over Scot-
land Yard, met in de hoofdrol inspecteur Bollinger. De 
avond werd afgesloten met het Laatste Nieuws en de 
dagafsluiting was, als gebruikelijk in die tijd, in handen 
van Pater Leopold Verhagen O.E.S.A. (Orde van Augus-
tijnen).

Werkloosheid is van alle tijden en in de maand maart 
1963 werd in Groningen bekend gemaakt dat werkloos-
heidcijfers aan het einde van de maand februari in deze 
provincie gestegen waren van 4,9 tot 5.1%. Deze ver-
hoging werd vooral veroorzaakt door het grote aantal 
strokartonarbeiders dat in die maand ten gevolge van 
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De regelmatige bezoeker aan Fame merkte al dat er wat 
loos was, want in het deel van het pand aan de kant 
van De Dam is sinds kort ruimte gemaakt voor een tic-
ketshop, waar tot voor kort nog cd’s en dvd’s te koop 
waren. In een artikel in de Volkskrant merkte Hans van 
Breukhoven op dat het een fantastische winkel is voor 
de muziekliefhebbers. Dat is het ook voor Nederlandse 
begrippen. Ga je naar een Free Record Shop - ook van 
Hans van Breukhoven - dan word je als bezoeker getrak-
teerd op een paar bakken met cd’s en heel veel games. 
De ware muziekliefhebber haalt daar zijn neus voor op. 
Hans Knot en ik komen - als we in Londen zijn - graag 
bij HMV in Oxford Street. Daar waren tot voor kort een 
kleine en een grote winkel in die straat. Helaas is de 
kleine winkel ook al verdwenen en tot voor kort kon je in 
dezelfde straat ook nog terecht bij Borders, en prachtige 
boekenwinkel annex muziekzaak. De onderneming is fail-
liet gegaan en twee 
andere gerenom-
meerde cd-winkels, 
Virgin Records en 
Tower Records, zijn al 
jaren dicht. Ik maak 
me dus een beetje 
zorgen wat ik volgend 
jaar in Londen nog 
aantref. Immers, de 
meeste grote cd-za-
ken zijn al dicht. Wij 
mensen zijn geneigd 
altijd schuldigen aan 
te wijzen. Laat ik een 
voorzetje geven.

Er wordt veel muziek illegaal gedownload. Dat staat als 
een paal boven water. De muziekindustrie aarzelde veel 
te lang met het aanbieden van hun hele repertoire op 
internet. Als men jaren geleden eens was begonnen met 
al de artiesten en hun muziek op internet te zetten en 
je als consument gewoon legaal iets op hoge kwaliteit 
kon downloaden, dan was de ramp niet zo groot ge-
weest als nu. De muziekindustrie is te beroerd om hun 
hele repertoire op cd ten verkoop aan te bieden. Zoek 
je bijvoorbeeld muziek van het orkest van Raymond 
Lefevre, Caravelli of om iets heel extreems te noemen, 
The Mothers of Invention, dan kom je bedrogen uit. Er 
is niets meer van leverbaar. Terwijl je de easy listening 
muziek gratis kunt downloaden. Met andere woorden: 
de industrie laat dus extra omzet liggen. En zo kan je 
wel honderden namen van weleer opnoemen, die niet 
meer verkrijgbaar zijn op cd. 

Laatst zat ik met Ruud Hendriks, mediatycoon, in het 
café van het Concertgebouw in Amsterdam. Ik vroeg 
Ruud waarom tegenwoordig het muziekaanbod zo slecht 
is. Geen mega-artiesten meer, die stadions kunnen vol 
zingen. Geen echte hits meer die door duizenden men-
sen in een land gekocht worden. Hij zei: “Alles moet snel 
tegenwoordig, zondag ben je bekend, een week later is 

je was weer tevreden. Ook al jaren verdwenen uit het 
straatbeeld en dan heb ik het over het merk ‘Joy’.

Een volgende keer andermaal naar het jaar 1963 want 
ik ben nog lang niet uitverteld. Die keer ook weer 
aandacht aan zaken die zijn verdwenen en mocht 
je zelf een herinnering kwijt willen mail me dan via  
HKnot@home.nl

HANS KNOT

Bronvermelding:
Archief Nederlandse Jezuïeten 
Critisch film- en televisiebulletin, 16e jaargang nummer 5.
Muziekparade, april 1963
Ons Noorden, 83ste jaargang, 1963
Parool, Het, 14 oktober 1963
Wikipedia 
www.iconenvandepost.nl/site2/icoon.php?id=83

Het gedag zegen boven dit stukje, dat dien ik wel even 
uit te leggen. Fame is nu nog een cd-zaak met een 
gouden randje en bovendien is het de trots van Hans 
van Breukhoven, bekend van de cd-zaken met de naam 
‘Free Record Shop’. Fame is gevestigd in de Kalverstraat 
bij de Dam en daar kwam ik heel graag. Zoek je iets 
speciaals, dan kan je als Amsterdammer maar op twee 
plaatsen echt zoeken, te weten bij Fame en Concerto 
aan de Utrechtsestraat.
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Maar er kwam ook enigszins spijt uit de brief naar voren: 
‘Jammer genoeg had ik de vorige keer, toen je vanaf de 
boot kwam, geen gelegenheid in de haven aanwezig te 
zijn. Later die vrijdag kreeg ik het bandje met de op-
namen aangereikt door Dick Roos.’ Voor diegenen die 
alle gebeurtenissen rond RNI in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw niet hebben gevolgd kan ik melden dat 
Dick Roos de eigenaar van de bevoorradingsmaatschap-
pij ‘Trip’ was, die de Trip Tender en de Eurotrip inzette 
voor de bevoorrading van de MEBO II.

Ook verscheen er in voornoemde brief opeens een be-
kende naam en wel die van Marian Pronk, die toch re-
delijk vaak in de programma’s werd genoemd als vaste 
luisteraar van de internationale service van RNI en vaak 
brieven schreef aan de diverse deejays. Jan schreef over 
haar aan Graham: ‘Misschien herinner je nog dat Marian 
Pronk en ik, jou en Brian McKenzie een lift gaven naar 
het Caroline House en Brian vervolgens hebben afgezet 
bij het station in Den Haag. Marian heeft toen nog een 
foto van jou en Brian genomen in de Van Hoogendorp-
straat. Later die dag hebben we nog wat met elkaar 
gedronken bij Marian thuis.’

Het leek erop of bepaalde beloftes niet waren nageko-
men want Jan vervolgde zijn brief met: ‘Op een bepaald 
moment beloofde je een speciale versie op te nemen 
van je tune, ‘Way back home’, aangevuld met geluid van 
een kangaroe. Het betreffende nummer van Junior Wal-
ker and The All Stars is helaas niet meer in de verkoop 
in Nederland. Ons idee was dit nummer te gebruiken 
voor een film die we wilden maken over RNI.’  Je vraagt 
je op zo’n moment af of een dergelijk product dan ook 
gemaakt is. Maar helaas kan ik op geen enkele manier 
deze Jan Hage boven water krijgen. Er kwam vervolgens 
enige frustratie om de hoek kijken: ‘Over Marian, je kent 
haar inmiddels wel, kan ik zeggen dat ze ontzettend aar-
dig en eerlijk en een jonge vrouw van 24 is. Toen Ma-
rian de tape heeft afgeluisterd was ze heel teleurgesteld 
omdat haar naam niet werd genoemd. Marian is zeer 

iedereen je weer vergeten. Kijk eens naar de Top 40 
van bijvoorbeeld het jaar 2000: Jody Bernal, Anastacia, 
Krezip, Abel, Bomfunk Mc’s, Mary Mary, Sonique, Marc 
Anthony. Welke naam zegt me zelf wat? Jacqueline Go-
vaart van Krezip. De band bestaat niet meer, zij is solo 
gegaan en waarom herinner ik me haar? Ze ziet er zeer 
aantrekkelijk uit. Kijk nou eens naar de hitparade van 
verleden jaar: www.top40jaarlijsten.nl/top_40_2010.
htm

Welke van deze zogenaamde hits kunt u zo mee neu-
riën? De muziekindustrie heeft een paar enorme fla-
ters geslagen door hun hele aanbod niet op internet 
te plaatsen en de consument niet de gelegenheid te 
geven in hifi stereo tegen een redelijke vergoeding het 
betreffende nummer te kunnen downloaden. Tegelijker-
tijd had men het aanbod van artiesten op cd ernaast 
kunnen houden. Jammer, weg Fame. En een advies aan 
de muziekindustrie, durf net als vroeger te investeren 
en  ga naarstig op zoek naar echt nieuw talent. 

ROB OLTHOF

         

Deel 16

Toen ik deze serie in 2009 begon, door in de kelder van 
Graham Gill te duiken en tussen veel ander materiaal 
het specifieke radiospul te ontginnen, had ik niet het 
vermoeden dat er zoveel afleveringen in deze serie vol 
herinneringen konden worden gepubliceerd. Na de eer-
ste keer dacht ik, naast een speciaal hoofdstuk voor zijn 
in 2010 verschenen boek, een aflevering of  7 te kun-
nen maken. Inmiddels zitten we op deel 16 en ik denk 
dat we zeker over de 20 in aantal zullen komen. 

Laten we snel beginnen en naar het jaar 1973 gaan, 
toen op 1 oktober het Jan Hage was, destijds wonend 
aan de Hongarenburg in Den Haag, die een lange en 
interessante brief schreef aan Graham Gill, die op dat 
moment aan boord zat van het zendschip de MEBO II. 

‘Allereerst wil ik je van harte danken voor de tape die 
je voor ons opnam met daarop enkele verzoeken voor 
mijn vrouw en dochters Karin en Diana en zeker ook 
voor HaPro Services.’ Toen ik deze zin las, gingen mijn 
gedachten naar de grote productiestudio aan boord van 
het zendschip van RNI en zag Graham in de late avond 
een tape uit de voorraad al uitgezonden programma’s 
tevoorschijn halen en deze vervolgens op een van de 
aanwezige Revoxen te leggen om daarop de verzoeken 
als wel een commercial voor het bedrijf op te nemen. 
Jan Hage en zijn zakenrelatie maakten in die tijd zowel 
bedrijfs - als familiefilms.
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Deel 16

Op de Radio Day 2011 kreeg Graham een Radio Day Award uitgbereikt 
uit handen van Bob Noakes. Rob Olthof kijkt toe.       © Jan van Heeren



en te ontvangen in grote delen van de wereld. 
Graham zou later trouwens collega worden 
van Bruce toen hijzelf ook in dienst trad van 
Radio Nederland. Graham en Bruce hadden 
trouwens nog iets gezamenlijk want beide 
heren verschenen destijds als nieuwslezer in 
een song op single. Graham was te horen als 
nieuwslezer in het nummer ‘Melodrama’ van 
Bolland and Bolland en de in Canada geboren 
Bruce Parsons was als ‘Lovable Larry’ te horen 
in de song ‘Late Night Show’ van Tiffany, die 
in 1979 uitkwam. 

De volgende brief die ik tevoorschijn haalde 
was verstuurd vanuit White Cottage, the Hill, 
Norwich en wel door iemand waarmee ik in 
de hoogtijdagen van de zeezenders in de ja-
ren zeventig correspondeerde. Het was een 
brief van Anthony Platten, geschreven op 13 
juli 1973: ‘Beste Graham, Ik hoop dat alles 
goed met je gaat. Afgelopen dinsdag luisterde 
ik naar je programma en hoorde je vertellen 
over je speciale fotostickers voor de luiste-
raars. Ik zal je dankbaar zijn als je me een 
dergelijke sticker kunt sturen. Ik stuur twee 
IRC’s bij voor de te maken portikosten. Heb 
je de poster ‘Aftermath’, die ik een maand ge-
leden stuurde, ook ontvangen? Ik hoop dat 
je hem mooi vond. Dank je wel, Anthony R. 
Platten.’

Ik ga er vanuit dat Anthony Platten de sticker 
nooit heeft gekregen want die zat nog in de 
enveloppe, evenals de IRC’s. Ik besloot ver-
volgens Anthony, die ook lezer is van het Hans 
Knot International Report, te informeren over 
de vondst. Hij reageerde met: ‘Hoi Hans, ik kan 
gewoon niet geloven dat je na zo vele jaren 
een brief van mij aan Graham hebt gevonden. 
Ik kan het mezelf niet eens herinneren dat hij 
het over een fotosticker heeft gehad of waar 
het om ging. Ook herinner ik me niets van de 
zogenaamde ‘Aftermath’ poster. Ik schreef in 
die tijd wel naar enkele van de RNI deejays, 
waaronder Brian McKenzie en Dave Rodgers. 
Beste groeten, Anthony Platten.’

Om zijn geheugen geheel op te frissen heb 
ik de scan van de brief en de fotosticker van 
Graham alsnog opgestuurd en dus na 38 jaar 
heeft hij de sticker alsnog ontvangen. (Zie pa-
gina 25.)

Ik herinner me dat, nadat in mei 1973 door 
Jakob Kokje als producer en mij als coprodu-
cer, de RNI dubbel LP was uitgekomen, alle 
bestellingen binnenkwamen in Groningen en 
van daar uit ook werden verstuurd. De com-
mercial voor de dubbel LP op de internationale 

gevoelig en wil graag haar naam genoemd horen. Ook is ze erg 
verlegen. Toen Robb Eden de vorige keer Scheveningen verliet, 
richting het zendschip, heeft hij Marian beloofd dezelfde avond in 
zijn programma op RNI een verzoekplaat voor haar te draaien. Ze 
heeft tot drie uur in de nacht liggen luisteren maar Robb is zijn 
belofte niet nagekomen. Geen plaat werd er voor haar gedraaid, 
laat staat dat haar naam werd genoemd. De volgende ochtend 
vertelde ze me dat ze de hele nacht had liggen huilen!’ 

Je vraagt je af hoe ver de liefde voor een radiostation kan gaan, 
of was hier misschien sprake van eigen liefde? De brief ging ver-
der met het vermelden dat Marian in het verleden verschillende 
mensen van de RNI organisatie had gefotografeerd en deze foto’s 
ook voor niets aan hen en de RNI organisatie ter beschikking had 
gesteld. 

Ook vond ik in de kelder van Graham een opmerkelijke promotie-
kaart van Radio Nederland Wereldomroep, die ondertekend was 
door F. Bruce Pearson, presentator bij het station. Hij schreef op 
15 juni 1973 aan RNI: ‘Beste Graham en alle andere deejays op 
zee. Ik heb jullie shows, zowel in het Engels als het Nederlands 
beluisterd en ik vind dat jullie prachtig werk verrichten. Wanneer 
het mogelijk is probeer dan David Ireland met het nummer ‘Shoot 
the familyman’, met op de achterkant ‘Coming up strong’ een goe-
de plug te geven. Het is uitgekomen op het Delta label en David is 
beschikbaar om een exclusief interview te geven. Blijf het geluid 
swingend houden en laat Holland Ierland via David horen.’ 

Bruce was, 
voordat hij bij 
Radio Neder-
land kwam te 
werken, be-
roemd bij de 
luisteraars van 
het korte golf-
station WNYW, 
uit New York. 
Dat was een 
station op zeer 
hoog vermogen 
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Radio Nederland
What’s New team, 

1973



Zoals al eerder gemeld zitten er in de dozen van Gra-
ham ook vele foto’s, waarvan de meeste tot voor kort 
onbekend voor me waren en dus ook nooit zijn ge-
publiceerd. Toen ik de volgende tegen kwam dacht 
ik meteen terug aan de periode 1965 tot begin 1967, 
toen de afgebeelde deejay, Alan Clark, werkzaam was 
bij Radio City en vervolgens, nadat City in februari 
1967 uit de ether verdween, als Christopher Clark bij 
Radio 390 ging werken. 

Het is een van meerdere foto’s die ik van Alan Clark 
tegen kwam. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig 
van de vorige eeuw was een aantal voormalige dee-
jays van de zeezenders woonachtig in Amsterdam en 
ontmoette elkaar 
vaak, zoals in het 
huis van de familie 
Hoodle aan de Prin-
sengracht. Daar had 
Carl Mitchell (Caro-
line en RNI) een ka-
mer gehuurd. Hier 
kwamen figuren als 
Stevie Gee (Caro-
line), Robbie Dale 
(Caroline) Alan Clark 
en Graham Gill, al 
dan niet regelmatig, 
op bezoek en van-
daar de foto’s. De 
vertoonde foto van 
Alan Clark dient te 
worden gezien als 
een promotiefoto 
van Radio City. 

Ik eindig deze editie van het Graham Gill archief met 
de achterkant van een ansichtkaart met daarop een 
verzoekplaataanvraag. De kaart is verstuurd door 
Lawrence Seng, en was verstuurd naar het adres van 
RNI in Nederland, zonder de toevoeging van de plaats-
naam. Je kunt zien dat ‘Hilversum’ later in een ander 
handschrift is toegevoegd. De postbode zal ook wel 
luisteraar van RNI zijn geweest. 

HANS KNOT

service van RNI was destijds door Graham ingesproken 
en leverde vele bestellingen op. Merendeels afkomstig uit 
Europa maar verder ook werden er exemplaren verstuurd 
naar luisteraars in de VS, Japan en Australië. Deze men-
sen hadden de commercial gehoord via de korte golfuit-
zendingen in de 31 meter band of waren geïnformeerd 
over het nieuwe product via hun DX Club. Het staat me 
ook nog bij dat er een bestelling bij was uit de USSR en 
het verwonderde me destijds dat die brief in de postbus 
lag. 

In de dozen met brieven van Graham trof ik ook een 
opmerkelijke aan, en wel verzonden uit Dresden, in het 
voormalige Oost-Duitsland. Verboden was het naar wes-
terse radio te luisteren en de afzender mag blij zijn dat 
de brief destijds niet is onderschept want anders had hij 
zondermeer een bezoek van de Stasi gehad. De brief was 
gedateerd op 8 juli 1973: ‘Ik luister al enkele maanden 
naar je radioprogramma en vind de muziek, die wordt 
gedraaid, perfect. Vandaag heb ik een verzoek. Kun je 
mijn adres noemen in je programma? Ik ben een jongen 
van 19 jaar en ik ben gek op reizen, dansen en brieven 
schrijven. Ik wil graag correspondentievrienden verspreid 
over de gehele wereld hebben. Ik heb bruin haar en ben 
1 meter 82 cm lang.’ 

De brief was ondertekend door Frank Boehme uit Dres-
den. Uiteraard ben ik gaan speuren op internet naar de 
persoon en schreef iemand met die naam aan die me ver-
telde dat het een heel veel voorkomende naam in Saksen 
was en de kans klein was dat ik de door mij omschreven 
persoon ooit zal vinden. Ik ben verder gaan zoeken en 
toen ik merkte dat alleen al in Dresden meer dan 150 
mensen met deze naam zijn, besloot ik de speurtocht 
op te geven. 
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tus van superster hebben”. 

Heel vreemd eigenlijk, want de best verkochte single is 
nog steeds: ‘Candle in the wind’ van Elton John, die met 
miljoenen over de toonbank ging. Het lied was een ode 
aan Marilyn Monroe en stamt uit 1973. Marylin Monroe 
overleed in 1962: ze was een bekende sexy filmster, die 
onder toch wat verdachte omstandigheden stierf. Op de 
begrafenis van Prinses Diana bracht Elton John, die een 
goede vriend van haar was, een aangepaste versie van 
het lied ten gehore. Door dit te doen trok hij een over-
eenkomst tussen de levens van Diana en Monroe. Het 
lied werd op sin-
gle uitgebracht 
en groeide we-
reldwijd met 
ruim 33 miljoen 
exemplaren uit 
tot de best ver-
kochte cd single 
aller tijden.  Ja-
renlang stond 
White Christmas 
van Bing Crosby 
op nummer 1. 
In Nederland 
werden ruim 580.000 exemplaren verkocht, wat destijds 
gelijk stond aan 7 x platina. En dan zien we iets eigen-
aardigs in de Top 2000: de noteringen in de Radio 2 Top 
2000 voor Candle in the Wind (1997):

 1999   2000   2001   2002   2003   2004  2005   2006         
   37      80      293     405     424     372    429    357 

 2007   2008   2009   2010   2011
  376      351      610     475      650

Dit nummer kent toch iedereen zou je zo zeggen, dat 
staat gegrift in het collectieve geheugen. Je zou dus 
denken dat dit nummer nog steeds op 1 staat, maar 
nee hoor.

Hiermee wordt al aangetoond dat de Top 2000 een wil-
lekeurige verzameling is van popmuziek. De best ver-
kochte Nederlandse single aller tijden is nog steeds: 
‘Och was ik maar bij moeder thuis gebleven’ van Johnnie 
Hoes. Maar liefst 450.000 singels verkocht.  Het nummer 
staat niet in de Top 2000. Met andere woorden: je moet 
het allemaal met een korreltje zout nemen.

Bovendien: de top zoveel wordt door zoveel radiostati-
ons (ge-)/(mis-)bruikt; kijk maar naar Radio 10: de top 
4000, Radio Veronica heeft het een tijdje gedaan, Sky 
radio heeft de Christmas Top 50, Radio Noord-Holland 
de NH Top 100, Arrow Classic Rock had de Arrow Rock 
500 en tenslotte Q Music de Q Top 1000. 

ROB OLTHOF

Verre ontvangst 

Soms kunnen heel simpele dingen iets los maken. Zoals 
in het geval van ‘Verre ontvangst’ in het september-
nummer van het Freewave Media Magazine, waarin je 
beschreef hoe een luisteraar en lezer anno 2011 het 
nog presteert leuke stations via verre ontvangst te 
scoren. Na 31 augustus 1974 werd het knap stil op de 
MG, dat wil zeggen: het enige alternatief voor mij was 
Radio Caroline. Ik weigerde me daar bij neer te leg-
gen en elk weekend weer werd op de oude buizenra-
dio gezocht naar ‘ongewone’ signalen. Wel dien je te 
bedenken dat een krant destijds ten huize uit de boze 
was, dat kostte geld en we hadden toch TV? Maar goed, 
aankondigingen van nieuwe ‘zee’ projecten gingen aan 
mij voorbij, ik trachtte ze zelf op te sporen op de bui-
zenradio, met flink wat draad er aan om maar zo weinig 
mogelijk te moeten missen. Uiteraard kwam ik zo ook 
de diverse ‘landprojecten’ tegen. Maar ontdekte ik ook 
in een vroeg stadium de zeezender Radio Paradijs, nog 
voordat er in het Journaal aandacht werd besteed aan 
dit toen, in 1981, nieuwe project. Toen ik dat stukje 
van je las schoot me te binnen dat die ‘tic’ tot ver in de 
jaren negentig van de vorige eeuw is blijven bestaan. 
Prachtige herinneringen, die je met dat stukje naar bo-
ven haalde. 

Groet uit Purmerend, 
Rob Veld

In 1999 kwam de programmaleider van Radio 2 op een 
lumineus idee: een top 2000 uitzenden te beginnen op 
tweede kerstdag tot middernacht oudjaar. Een geweldig 
idee. Mensen konden hun favoriete songs opsturen en 
daarvan werd een Top 2000 gebakken. In 1999 nam ik 
dus ook mijn radio mee naar kantoor en mijn collega’s 
en ik hebben genoten. Helaas is er in 12 jaar tijd weinig 
gesleuteld aan de top 2000. Dus nieuwe nummers kun-
nen nauwelijks in de Top 2000 belanden. Men zal bijna 
denken dat Queen de absolute top van alle bands is. 

Zoals iemand dat recentelijk in ‘Spits’ opmerkte: “Queen 
lijkt net een bekende politieke partij: mensen stemmen 
erop maar weten niet wie het is.” Hij zegt verder: “Dit 
fenomeen is toe te schrijven aan het ‘winner takes it 
all-principe’, waarbij artiesten die al populair zijn telkens 
weer de stemmen krijgen. Hierdoor blijven dezelfde 
muzikanten hoge ogen gooien op de lijst tot ze de sta-
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In alle hoofdstukken doet Zierl een beschrijving in hoe-
verre de ontwikkeling op dat moment is, waarbij hij 
vele zijstappen maakt die zijdelings met de radio te ma-
ken hebben en brengt in illustratievorm de tijd van toen 
nog dichter bij je. Ook heeft hij muzikale herinneringen 
ingebracht in het verhaal door bij diverse behandelde 
jaren ook de ‘Hit van het Jaar’ te benoemen en te be-
schrijven. Naast ontwikkeling binnen ‘radioland’ heeft 
Zierl in Hundert Jahre illustrierte Radiogeschich-
te ook zijn licht laten schijnen op de ontwikkeling van 
andere geluidsdragers, zoals die van de platenspeler, 
tape recorder, herinnert ons aan de zelfbouwpakketten 
en de diverse tijdschriften en brochures die er in de 
loop der tijd op de markt zijn gekomen, alles ter pro-
motie van de radio als gebruiksartikel, die zelfs voor-
komt verpakt in een coca cola flesje.

Een mooie aanschaf om in de komende winterperiode 
uitgebreid te gaan lezen.

Hans Knot

Sender und Frequenzen 
2012

Sender und Frequenzen 2012, het vuistdikke hand-
boek van Michael Schmitz en Wolf Siebel, staat bekend 
als de bijbel van de radiohobbyist. Aan het eind van elk 
jaar verschijnt er een nieuwe, bijgewerkte en actuele 
editie. En, zoals altijd, laat Hans Knot hier zijn licht weer 
schijnen over de nieuwe informatie die het boek biedt. 
Dit jaar alweer de 29ste editie met 576 pagina’s.

Al vele jaren lang vind ik medio december het boek 
Sender und Frequenzen in de brievenbus. En, ieder 
jaar zit ik me ook al een paar weken eerder te ver-
heugen om te zien wat de veranderingen ten opzichte 
van het voorgaande jaar er zijn en vooral welke extra 
verhalen er dit jaar weer terug te vinden zijn in deze 
jaarlijkse publicatie van Michael Schmitz en Wolf Siebel. 
In het Duitse taalgebied is het is het enige naslagwerk 
in haar soort dat jaarlijks uitkomt en alle radio stations 
benoemt die, waar ook ter wereld, via de korte golf, 
middengolf, lange golf, via de satelliet maar ook via 
internet in Duitsland kunnen worden ontvangen.

De auteurs beogen om over ieder station, uit meer dan 
tweehonderd landen, informatie te verstrekken over 
zaken als de uitzendfrequenties, de uitzendtijd van de 
programma’s in het Duits, het Engels en het Frans. Na-
tuurlijk is er ook gedacht aan de bereikbaarheid van 
de stations voor de luisteraars en daarom worden ook 
de adressen verstrekt. Daarnaast bevat het boek de 
nodige adviezen onder welke condities de stations 
eventueel in Duitsland kunnen worden ontvangen. Het 
boek is ook voor lezers buiten Duitsland enorm interes-
sant te noemen. Al vele jaren schrijf ik in mijn recensie 

Hundert Jahre illustrierte 
Radiogeschichte

Geschichte, Entwicklung und Technik

Auteur: Dr. Richard Zierl
248 pagina’s, 464 afbeeldingen
Formaat DIN A5
VTH Bestelnummer: 413 0075
ISBN 978-3-88180-695-4 
Harde omslag
Prijs: 36 euro exclusief verzendkosten
www.vth.de

Het is allemaal zo gewoon, je loopt naar de kast, waar 
het toestel op staat, of drukt op een knop in de auto en 
je hebt geluid uit je radio komen. Weer een ander hoort 
in de ochtend de eerste klanken vanuit zijn wekkerradio, 
die automatisch afgaat, of luistert naar de radio via het 
interne circuit binnen het bedrijf waar hij werkt. De radio 
is er alsof het nooit anders is geweest. Maar een eeuw 
geleden was de radio als gebruiksmiddel bij lange na niet 
zo normaal als iedereen denkt. Het product radio was in 
ontwikkeling en zou zich zowel op technisch als uitvoe-
rend gebied in de loop van de afgelopen 100 jaar vele 
malen veranderen en steeds aantrekkelijker worden voor 
de toekomstige gebruiker. 

In Hundert Jahre 
illustrierte Ra-
diogeschichte 
neemt Dr. Richard 
Zierl je mee op een 
zeer interessante 
reis in de ontwik-
keling van de ra-
dio, verdeeld in elf 
hoofdstukken die 
elk gelijk staan aan 
een decennium. 
Hij start in 1900, 
een jaar waarin er 
slechts één medi-
um aanwezig was, 
de gedrukte pers. 
Zierl eindigt zijn 
reis in een hele an-
dere tijd, het eer-
ste decennium van de 21ste eeuw, een tijdperk waar we 
eigenlijk een overschot aan media hebben. We noemen 
de radio, televisie, boek, krant, tijdschrift, multi media 
Handy, satelliet telefoon, video, internet en dvd. Onge-
twijfeld heb ik nog het een en ander vergeten. 
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Siebel verstrekken.

Ook is er weer een aantal interessante hoofdstukken 
toegevoegd, geschreven door andere specialisten op het 
gebied van radio beluisteren. Interessant bijvoorbeeld is 
het verhaal over DX-Net, dat gaat over efficiëntere vor-
men van kortegolfbeluistering in deze tijd. En over deze 
moderne tijd gesproken, ook is er een kundig verhaal 
over allerlei ‘Apps’ voor smartphones in relatie tot het 
onderwerp radio. En natuurlijk is er via speciale hoofd-
stukken dit jaar ook weer aandacht voor ondermeer de 
politieke stations die de oppositieboodschap vanuit het 
buitenland richten op hun vaderland. Als voorbeelden 
van landen noem ik Noord-Korea en Cuba. Voor de hob-
bypiraten, die zich vooral in de weekenden via de kor-
tegolfradio actief bezighouden, is er ook een hoofdstuk 
opgenomen.

Ik raad ik iedereen die in deze materie geïnteresseerd 
is, dan ook aan om deze nieuwe editie van Sender & 
Frequenzen 2012 niet uit de weg te gaan. Exclusief 
verzendkosten komt de prijs voor de 576 pagina’s die 
het boek telt, uit op euro 25,90. Het boek is te bestellen 
via de vth-bestelservice bij het Verlag für Technik und 
Handwerk Gmbh in Baden Baden — bestelnummer: 413 
1200. Sneller en handiger, via de e-mail (service@vth.
de), is bestellen mogelijk. Kijk overigens ook eens op 
de internetsite van deze uitgever (www.vth.de) naar de 
andere publicaties voor radiohobbyisten.

HANS KNOT

dat ik Sender und 
Frequenzen een 
vriendelijker boek 
vind om uit de kast 
te pakken dan het 
World Radio and TV 
Handbook.

Ook dit jaar zijn er 
in het handboek 
weer frequentie-
lijsten toegevoegd. 
Tal van andere on-
derwerpen verschij-
nen, in afzonderlijke 
hoofdstukken, voor 
de ogen van de le-
zers. Niet voor niets 
wordt het boek, met 

de gele rug, door mij telkens op de hoogste linkerplank 
van de kasten vol met boeken over radio en televisie ge-
plaatst. Vele tientallen malen per jaar haal ik deze bijbel 
van de internationale radio namelijk met plezier uit de 
kast om weer eens actuele informatie na te slaan. Het 
lijkt een veel gebruikte “quote” maar zonder dit gewel-
dige naslagwerk zou mijn toegang tot de internationale 
radio aanzienlijk beperkt zijn.

Op de een of andere manier trekt het boek me telkens 
weer naar internet om bepaalde gegevens te checken. 
En, altijd weer sta ik verbaasd hoe ontzettend betrouw-
baar en geloofwaardig de informatie is die Schmitz en 
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-advertentie-

Muziek van alle tijden

Easy listening met een tikkeltje 
middle-of-the-road

www.radio227.nl



Veel gestelde vragen

ik word vriend van mijn club en 
maak elke week kans op prachtige prijzen!Ja,

Elke week
kans op DUIZENDENprijzen!

1  Wat kost een Vriendenlot?
  Een lot kost € 2,20 per week. De inleg is 

maandelijks bij 4 zondagen € 8,80 en
 bij 5 zondagen € 11,00.
 
2 Hoeveel geld gaat er naar de clubkas?
  De helft  van uw inleg gaat rechtstreeks 

naar het goede doel.
 

3 Wat kunt u winnen?
  Iedere week maakt u gegarandeerd kans 

op duizenden prijzen. Dit zijn prijzen 
als fi etsen, auto’s, LCD-tv’s, maar ook 
geldprijzen oplopend tot € 100.000,-! 
Prijzen worden automatisch op uw 
rekening gestort of thuisbezorgd.

  Wint u een prijs? Dan mag u deze prijs 
ook aan 5 deelnemende vrienden geven! 
Wint u bijvoorbeeld een auto, dan mag u 
ook 5 auto’s weggeven aan uw vrienden.

 4 Hoelang gaat u meespelen?
  Opzeggen kan schrift elijk op ieder gewenst 

moment. De VriendenLoterij hanteert geen 
opzegtermijn.

5  Hoe oud moet u zijn om mee te doen?
  Deelnemers moeten minimaal 

18 jaar oud zijn.
 
6 Waar kunt u de uitslagen vinden?
 • www.vriendenloterij.nl
 • NOS Teletekst pagina 551

* D
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 3 loten

Ik steun het goede doel: 

Ik speel mee voor het goede doel:

0332.0009

Speel mee voor 
het goede doel!

Ik machtig hierbij de VriendenLoterij N.V. tot schrift elijke wederopzegging om de inleg per trekking (14 per jaar) van mijn 
bovenstaande bankrekening af te schrijven. De inleg is maandelijks bij 4 zondagen € 8,80 en bij 5 zondagen € 11,00. De inleg 
van de twee extra trekkingen bedraagt € 8,80. Deelname houdt in: aanvaarding van het deelnemersreglement, verkrijgbaar via 
www.vriendenloterij.nl of 0900-300 1400 (20cpm). Opzeggen kan op elk gewenst moment. De loterij is goedgekeurd door de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie onder nummer 5664428/10/DSP d.d. 17 december 2010

Stuur dit formulier zonder postzegel op naar: 
VriendenLoterij, Antwoordnummer 116, 1100 WC Amsterdam

Winnen is leuker met de VriendenLoterij

Naam m/v*

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail

Bankrekening

Telefoonnummer

Datum

Handtekening

 2 loten  1 lot

Speel mee in de VriendenLoterij voor

5177

Stichting Mediacommunicatie
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The sound of the Nation

Jan-Fré Vos is door zijn archief 
gegaan en heeft een pocket 
samengesteld van 94 pagina’s 
(95% in de Nederlandse taal) 
over Caroline in de jaren 1964 
tot en met 1968. 

De pocket kost (incl. 
verzendkosten) € 7,50 

Testament van de eighties
Na jarenlange research van Bert van Breda komen Universal 
Music en BR Music in november dan eindelijk met het Testa-
ment van de Eighties: de langverwachte opvolger van de 
succesvolle Sixties en Seventies boxen. Het Testament van 
de Eighties is wederom een fraai vormgegeven box met 10 
cd’s, 5 dvd’s en een boek.

De Jaren ‘80 waren voor velen een decennium vol hoog-
tepunten maar ook roerige jaren. Zo werd Beatrix gekroond 
wat gepaard ging met de beruchte krakersrellen, de DISCO 
kwam in een stroomversnelling en Miami Vice was de hit-
serie, de thriller ‘De Lift’ van Dik Maas was een regelrechte 
kaskraker . Maar ook de opkomst van de schoudervullingen, 
beenwarmers, permanentjes en bubblegumpop.

10CD + 5DVD + Boek in luxe box: prijs, inclusief 
verzendkosten is € 85,--. Verdere info vindt u op de web-
site: www.mediacommunicatie.nl

Way Back Home van Graham Gill. € 19,95 
Graham vertelt over zijn carriere in Australie en zijn be-
levenissen aan boord van de radioschepen alsmede bij 
Radio 390.

The Kinks: 
Kinks Kollekted

Disk 1
1. You Really Got Me 
2. All Day And All Of The Night
3. Tired Of Waiting For You
4. Set Me Free 
5. See My Friend 
6. Till The End Of The Day 
7. Dedicated Follower Of Fashion
8. A Well Respected Man 
9. Sunny Afternoon 
10. Dandy 
11. Dead End Street
12. Mr. Pleasant 
13. Waterloo Sunset
14. Death Of A Clown
15. Autumn Almanac 
16. Susannah’s Still Alive 
17. Lincoln County
18. Wonderboy
19. Days 
20. Starstruck 
21. Plastic Man
22. Drivin’ 
23. Victoria
24. Apeman
25. Lola

Disk 2
1. Shangri-La 
2. Supersonic Rocket Ship 
3. Celluloid Heroes 
4. Sitting In The Midday Sun
5. Sweet Lady Genevieve 
6. Mirror Of Love
7. No More Looking Back 
8. Sleepwalker
9. Juke Box Music 
10. A Rock ‘N Roll Fantasy
11. Father Christmas
12. (Wish I Could Fly Like) Super-
man
13. Better Things 
14. Come Dancing
15. Don’t Forget To Dance
16. Do It Again 
17. How Are You?
18. How Do I Get Close

Disk 3
1. Where Have All The Good 
Times Gone
2. This Strange Effect
3. I Go To Sleep 
4. I’m Not Like Everybody Else
5. Don’t Ever Change
6. Sittin’ On My Sofa 

7. This Is Where I Belong 
8. David Watts 
9. Picture Book
10. The Village Green Preserva-
tion Society
11. Muswell Hillbilly
12. Twentieth Century Man
13. Alcohol (Live) 
14. Sitting in My Hotel
15. Underneath the Neon Sign 
16. Brother
17. Misfits 
18. Art Lover 
19. Living On A Thin 

Nu bij SMC voor € 18,--
incl. verzendkosten

Dutch Invasion
10 cd box en 1 DVD  
€ 35,--
Per cd het beste van: 
Golden Earring 
Earth & Fire 
Sandy Coast 
The Motions 
Cuby + Blizzards 
Q 65 
The Outsiders 
The Shoes 
The Cats 
Kayak 
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Herinnert U Zich Deze 
Nog?
Veronica was de zeezender 
die in de jaren ‘60 en ‘70 
van de vorige eeuw het 
Nederlandse radiolandsc-
hap volledig op zijn kop 
zette en op het hoogtepunt 
van de populariteit iedere 
dag meer dan 3 miljoen 
luisteraars had. Veronica 

was het symbool van vrijheid en kwam in die dagen bij velen 
uit de luidsprekers. Veronica was geliefd in alle lagen en bij 
alle leeftijden van de bevolking. Radio Veronica was rebels en 
eigenwijs. Het gaf de popmuziek in Nederland een geweldige 
boost en gaf Nederland de eerste vrije stem in de ether. De 
dj’s werden ware sterren achter de knoppen en draaitafels 
in hun maritieme studio. Op 14 februari 2011 ging de pop- 
en rockmusical Herinnert U Zich Deze Nog??! te Rotterdam 
in premiére, want de populariteit van de zeezender is on-
verminderd gebleken. De gelijknamige 5CD box “Herinnert 
U Zich Deze Nog?!” brengt 100 fantastische liedjes uit die 
woelige periode bij elkaar. Van kleine liedjes als “Daydream” 
van The Lovin’ Spoonful en “Mellow Yellow” van Donovan tot 
stevige rockers als Deep Purple’s “Strange Kind Of Woman” 
en “I Feel Free” van Cream; alle vormen van popmuziek die 
toen door Veronica de ether in werd geslingerd is vertegen-
woordigd op deze collectie. En dan hebben we het nog niet 
gehad over de vele ‘bijna vergeten’ songs als “Sour Milk Sea” 
van Jackie Lomax, “Hearts Full Of Soul” van The Yardbirds 
en “I Love My Dog” van Cat Stevens. Voor ieder liefhebber 
van echte popmuziek is dit een verzamelaar die je in huis 
moet hebben. 5 CD-box - slechts € 18,50 bij Mediacom-
municatie 

Veronica top 40 Het gedrukte exemplaar
 Alle Top 40 lijsten van de piratenjaren van Veronica ge-
bundeld, soms compleet met 
advertenties en vanaf 1969 
compleet met alle tipparades. 
In kleur, soms zelfs met lp-
lijsten én natuurlijk ook met 
alle Top 100 jaaroverzichten. 
Een schitterend boekwerk, 
195 x 370 mm, met maar 
liefst 616 pagina’s! Bij SMC 
verkrijgbaar voor € 57,50
 

Last of the Pirates
Verkoopprijs SMC: € 19,95

Laser 558, All Europe Radio  
Het allernieuwste boek van Hans Knot (Engels-
talig). 192 pagina’s met de geschiedenis van 
Laser 558, verluchtigd met prachtige foto’s, 
waaronder enkele in kleur. 

Uit het voorwoord:
Just before Radio Caroline restarted we al-
ready heard rumours that a new radio ship 
would appear at the West European Horizon. 
But it would last until November that year that 
we saw in the trade publication ‘Radio News’ 
the fi rst printed message. In their edition from 
November 4th 1983: ‘A new pirate ship is leav-
ing Fort Lauderdale, Florida, today to anchor 
alongside Radio Caroline off the British Coast. 
The station, which will be called Laser 730, is 
expected to arrive off Kent in two weeks time. 
Laser 730 is American backed and will feature 
only American personalities keen to make im-
pression on the European Market. Its music will 
be CHR – Contemporary Hit Radio – or Top 40 
- which has taken the major stateside market 
by storm. The mast is 354 feet high and Laser 
730 hopes to achieve a power of 100 kW.” I 
hope this book will bring back a lot of memo-
ries to you with the happenings of a wonderful 
radio station from more than 25 years ago, ‘All 
Europe Radio Laser 558’. 
Prijs € 21,--
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