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Beste lezers,
Het tweede digitale nummer van Freewave Media
Magazine. Dankbaar hebben we de opmerkingen
van lezers verwerkt in dit nummer. Wat bleek? De
2 koloms indeling van de papieren versie vormde
geen enkel probleem, maar op het computerscherm leidde dit tot onnodig omhoog en omlaag
scrollen. Alleen de pagina die u nu leest, is uit
‘nostalgische’ overwegingen nog in 2 kolommen
gelaten. Heeft u meer opmerkingen of tips over
het blad? We horen het graag!

Met ingang van dit nummer start een nieuwe serie: Het archief van Max Lewin. Hans Knot stuitte
in dit archief op opmerkelijke gegevens. Om te
beginnen was dat aanleiding tot het schrijven van
artikelen over Capital Radio en over de oprichting
van Veronica, in 1959. In datzelfde jaar was de
voetbalverslaggeving op tv nog heel anders dan
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We ontkomen er helaas niet aan of er zijn meldingen van personen die ons ontvallen zijn. Bert
Bossink schreef naar aanleiding van het overlijden van ‘sambakoning’ Edmundo Ros een artikel.
Net voor het verschijnen van dit Freewave Media Magazine kwam het bericht dat Tom Lodge is
heengegaan. Exact 46 jaar na zijn interview met
the Beatles dat hij destijds voor Radio Caroline afnam. De grootvader van Tom Lodge schreef overigens geschiedenis door in 1894 het eerste (nog
zwakke) radiosignaal uit te zenden. Hij kan trots
zijn op zijn kleinzoon.
Jan van Heeren
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Beste abonnees,
Dringend verzoekt de administratie u om uw e-mailadres aan ons door te geven. (Op onze brief
werd door een aantal van u niet gereageerd !) Dit hebben wij nodig om u de Freewave Media Magazine digitaal door te geven. Dank voor de moeite.
Rob Olthof

Heden en verleden
ZA 19 NOV: Herinneringen - Op zijn internetblog haalde Steve Conway herinneringen op aan twintig jaar
geleden toen de Ross Revenge in een zware storm terecht kwam en op de Goodwin Sands liep. De toestand aan
boord was dermate slecht dat alle bemanningsleden van boord werden gehaald met behulp van een helicopter
van de Royal Air Force. Lees meer op: http://steveconway.wordpress.com/2011/11/20/facing-death-at-dawnand-life-afterwards/
DI 22 NOV: Documentaire - Vandaag kwam er een e-mail binnen van Mark Denzanni, woonachtig en werkzaam aan de Riviera. Hij vertelt dat hij wellicht spoedig weer op Caroline zal zijn te beluisteren. Verder tipt hij
eens te gaan kijken naar een Award winnende documentaire, waar hij samen met Chris Bent vorig jaar aan
werkte en waarin het verhaal van Radio Geronimo wordt verteld, compleet met twee voormalige Radio Seagull
medewerkers. http://www.rivieralife.tv/movies_angels_10_geronimo.htm
DO 24 NOV: Foto van een deur op de Ross Revenge - Voor de bezoekers aan boord van de Ross Revenge
in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het beslist verboden in het deel te komen waar de verblijven van de
bemanningsleden waren, laat staat dat men er mocht fotograferen. Maar er zijn altijd bepaalde mensen die een
uitzondering zijn. Uiteraard zonder toestemming nam Rob Olthof de onderstaande foto van een deur waarop
een waarschuwing en vragen van de DTI.
VR 25 NOV: De deejay Top 8 - Ook in deze aflevering van Freewave weer een aantal lijstjes waarin de lezer
zijn of haar eigen top 8 van offshore deejays neerzet.
Eerst gaan we naar Groningen en Oeds Jan
Koster
1. Brian McKenzie - RNI
2. Kenny Everett - Big L
3. Paul Kaye - Big L
4. Ed Stewart - Big L
5. Don Allen - RNI
6. Joost de Draayer - Veronica/RNI
7. Tony Windsor - Big L
8. Tony Allan – RNI
Peter Tegethoff uit Duitsland
1 Dave Lee Travis - Caroline
2 Johnnie Walker - Caroline
3 Leo van der Goot - RNI
4 Wolfman Jack – o.a. AFN
5 Emperor Rosko – o.a. Caroline
6 Ferry Maat - RNI
7 Crispian St. John - RNI, Caroline, Atlantis, VOP
8 Andy Archer - RNI en Caroline
Tony Burns uit Spanje
1 Johnnie Walker – Caroline
2 Keith Skues - Caroline en London
3 Ed Stewart – London
4 Dave Lee Travis – Caroline
5 Tony Blackburn - Caroline en London
6 Andy Archer – Caroline

Freewave • 3

7 Roger Day – Caroline
8 Spangles Maldoon - Caroline en RNI
‘Zoals je kunt zien staan er voornamelijk Caroline deejays in de lijst en dat komt omdat ik voornamelijk naar dat
station luisterde. Vreemd genoeg heb ik van alle periodes dat het station in de ether was genoten. Belangrijke
muzikale veranderingen werden op die manier gemakkelijk door me geaccepteerd. Omdat ik nu in Spanje woon
volg ik Caroline nog steeds en wel via de satelliet.’
Tony Allan

Ex-Caroline medewerkster
In Londen is Cornelia van den Berg
woonachtig maar ze komt officieel uit
Nederland, waar ze in de jaren zeventig betrokken was bij de organisatie
van Radio Caroline in Den Haag. Ook
zij stuurde een lijstje in, dat betrekking heeft op de periode dat ze bij het
station werkzaam was.
< 1 Tony Allan - Caroline en RNI
2 Andy Archer - Caroline
3 Dick Palmer - Caroline
4 Johnny Jason - Caroline
5 Barry Everitt - Seagull
6 Johnny Walker - Caroline
7 Mickey Mercer - Caroline
8 Kenny Everett - London

Mike Brand uit Israël
Mike, die jarenlang ons het nieuws bracht over de zeezenders voor de kust van Israël volgt de radioscene nog
steeds en stuurde ook een lijstje in:
1 Kenny Page – Voice of Peace / Caroline
2 Stevie Merrick – Caroline/RNI
3 Dave Rogers – RNI
Daffy Don Allen
4 Kenny Everett – London
5 Dave Owen – Atlantis
6 Arnold Layne - RNI
7 Crispian St John – Caroline/RNI/ Voice of Peace
8 Tony Allan – te veel stations om op te noemen
Colin Wilkins Leeds
Zondermeer de allereerste bezoeker uit Engeland aan de
radiodagen is Colin Wilkins. Reeds begin jaren tachtig van
de vorige eeuw zagen we hem al in Haarlem. Hij stuurde
het volgende lijstje waarbij hij vermeldde dat de lijst met
favorieten eigenlijk veel langer is:
1 Don Allen - Caroline en RNI >
2 Ugli Ray Teret - Caroline
3 Bob Stewart - Caroline en Luxembourg
4 Mike Ahern - Caroline
5 Tony Prince - Caroline en Luxembourg
6 Mick Luvzit - Caroline
7 Roger Twiggy Day - SRE, Caroline en RNI
8 Keith Skues - Caroline en London
ZA 26 NOV: We kunnen niet om Rosko heen - Het
gaat moeilijk om Rosko zijn lijstje van favoriete deejays te
vermelden. En dit komt doordat hij zo brutaal is zichzelf
op plaats nummer 2 te zetten. Onbeschaamde zelfverering:
8 Johnny Walker – Caroline
7 Kenny and Cash - London en Capital Radio
6 Mike Read – BBC
5 Wolfman Jack - verschillende stations
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4 Tommy Vance - Caroline en London
3 Paul Burnett - 270 en Luxembourg
2 Emperor Rosko - overal ter wereld
1 Michael Ahearn – Caroline
Ik heb Rosko gemeld dat niet altijd overal eer voor hem is te halen en hij daarmee gediskwalificeerd wordt en
zijn plaats zal worden overgenomen door Dave Lee Travis, die eventueel van hem als reserve mocht worden
genoemd.
ZO 27 NOV: Tijd voor twee nicknames - Even een tussendoortje in de vorm van een bijnaam die ik hoorde
in een programma uit 1986, uitgezonden op Radio Monique. Het was het programma van Ria Valk waarin zij
de bijnaam ‘de koningin van de lach’ kreeg toebedeeld. In een programma van Caroline International hoorde
ik Stevie ‘filly’ Merikke worden genoemd. Misschien voorliefde voor meedrummen met de muziek in zijn programma gehad?
DI 29 NOV: Tien in plaats van acht - Een Top 10 in plaats van de
gevraagde 8 favoriete deejays werd er door Rob Chapman, de auteur
van ‘Selling the sixties’, ingestuurd. We laten het op 10 vooral omdat
Mike Raven wordt genoemd in de lijst:
1. Kenny Everett - Radio London
2. Johnny Walker - Caroline na 14 augustus 1967
3. John Peel - Radio London
4. Boom Boom Brannigan - SRE
5. Gary Stevens - SRE
6. Rosko - Caroline South
7. Tony Allan - Caroline 70s
8. Andy Archer - RNI
LP uit 1966.
9. Mike Raven - Atlanta
Mike Raven in de 390 studio
10. Charlie Wolf - Laser 558
WO 30 NOV: Stevie Gee weer radioactief - In mijn publicaties over Radio Caroline in de periode direct na
de invoering van de Marine Offences Act in augustus 1967, als het gaat om de gebeurtenissen aan boord van de
Mi Amigo, komt ook een zeer korte periode Stevie Gee als deejay voorbij. Ook is hij vaste bewoner van een van
de panden van de Prinsengracht in Amsterdam alwaar het vaak een gezellig samenzijn was van Carolinedeejays
die aan land vertoefden. Van Philip Tagon uit België verneem ik dat Stevie, na decennialang een teruggetrokken
leven te hebben geleid, weer actief is op radiogebied. http://sydenhamradio.co.uk/presenters/stevie-gee
DO 15 DEC: Aanvullingen - Tijdens de kerstdagen van 1966 stelde Keith Hampshire op Radio Caroline South
een nieuwe tune te gaan gebruiken en voegde de daad bij het woord door ‘Jingle Bells’ in de uitvoering van
de Ventures te draaien. Ook is, na vele jaren, de vraag beantwoord welk nummer Tony Berk in 1971 op Radio
Noordzee gebruikte in het programma ‘Schijven voor Bedrijven’. Het was: ‘My kind of town’, in de uitvoering
van Count Basie. Dan is er te melden dat op Radio Delmare Peter van der Holst het nummer ‘Sweet pea’ in de
instrumentale uitvoering van Floyd Cramer gebruikte als tune. In the categorie liedjes waar de deejays zingen
hebben we de song ‘I spy for the DTI’. Daar kan aan toegevoegd worden dat het idee van dit lied zijn roots
heeft bij ‘I spy for the FBI’ van Jamo Thomas. Tenslotte valt te melden dat het allereerste programma van Radio
390 in 1965 als begintune ‘When the saint goes marchin in’ van de Dutch Swing College Band had. Ferry Maat
gebruikte Herbie Mann en het nummer ‘Philly Dog’ als voor zijn ‘Hou Maat’ show op RNI in de lente van 1971.
WO 28 DEC: Nog meer aanvullingen - Weer is er een aantal onopgeloste vragen aan een antwoord vastgeplakt. Dit keer kwam Charles Doornewaard met de oplossingen. Een promospot voor een RNI-Miss-contest werd
ondersteund via James Last met het instrumentale ‘American Patrol’. In 1974 was er andermaal een dergelijke
verkiezing en toen werd het nummer ‘Bei mir bist du schoen’ gebruikt van het orkest van James Last. Dan nog
een aantal die ikzelf vond: De lange introductiejingle, die veelvuldig werd gebruikt op Capital Radio was de intro
van de 5e Symfonie van Beethoven in een onbekende uitvoering. Voor de promo voor ‘Nieuws van de Caroline
Music Show’, uit 1979, werd een stukje van het nummer ‘In Hollywood’ van the Village People gebruikt. ‘Music
Action dance, dance, dance’ werd als rondloper hiervoor gemonteerd. De tune die vermeend werd gebruikt te
worden aan het begin van Charlie Wolfe zijn programma tijdens Euro Siege ‘85 op Laser 558, is geen tune maar
komt van een van de vier LP’s met soundeffects die men aan boord van de Communicator had. Rode, blauwe,
groene en gele hoes en het waren deze LP’s vol met geluiden die zijn uitgekomen in 1982 bij Fresno Library
Music en zowel op Radio Caroline, Radio Monique en Laser 558 veelvuldig werden gebruikt om allerlei riedeltjes en lachjes te gebruiken. Op RNI gebruikte Graham Gill in 1973 als eindtune voor zijn programma tijdelijk
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een instrumentale uitvoering van het nummer ‘Day by day’ uit de musical Godspell. Uitvoerenden zijn echter
onbekend. Tenslotte de promospots voor de Caroline Music Shows in 1979. De spots werden ingesproken door
Nico Volker. Hij gebruikte daarvoor ‘de Hollywood mix’ - volume one, gemaakt en geplakt door Ed Smit. Deze
verkocht dit plaatje in de discotheken in Rotterdam en het werd in eigen beheer uitgegeven.
DO 29 DEC: Meer, meer en meer - We gaan nog even door want door nauwe samenwerking met een aantal
verzamelaars zijn er de nodige vragen beantwoord. Zo werd een nummer van het Milwaukee Youth Orchestra
– ‘Jab to the jaw’, de b-kant van ‘Beathoven Rag’, een demo single (Dart ART2032/1973), gebruikt door Brian
Anderson als tune op Radio Mi Amigo International. Keith Beckingham met het nummer ‘Women in Love’ werd
gebruikt als filler in het programma ‘Ochtendeditie‘ op Radio Noordzee. Op RNI maakte Tony Allen een jingle
voor Brian Mc Kenzie op basis van de opener van het televisieprogramma ‘Catweazle’, in een onbekende uitvoering. Dan de Bonzo Dog Doo Dah Band met het nummer ‘Canyons of Your Mind’ werd gebruikt voor een
promotiespot op Radio Caroline 819. Een andere promo voor Radio Caroline 389 werd ingesproken door Jelle
Boonstra en hij gebruikte daarvoor Stock Library music en de intro van ‘Hallelujah’ door Tom Parker van zijn
Young Händel LP. Abie Nathan nam een ‘Peace song’ op de instrumentale versie van ‘Desiderate’ van Les Crane
en kan dus geplaatst worden in de categorie zingende deejays.
Dank aan: Martin van der Ven, Rob Olthof, Mark Dezanni, Benno Roozen, Jan Hendrik Kruidenier,
Jelle Boonstra en Charles van Doorneweerd
Samenstelling: HANS KNOT

P e r i k e l e n
Wo 26 OKT: De Statenfracties van VVD en D66 in de provincie Zuid Holland vinden dat de regionale Omroep
West en RTV Rijnmond moeten gaan fuseren en zo één Zuid-Hollandse regionale omroep moeten gaan vormen.
De partijen zien een fusie als een logische stap om de afgesproken bezuinigingen door te voeren, zonder aan
de nieuwsvoorziening te hoeven tomen. Hoewel VVD en D66 tevreden zijn over het werk wat beide omroepen
leveren, vinden ze dat het nog efficiënter kan. Door te fuseren en één gebouw te gaan zitten, kunnen Omroep
West en RTV Rijnmond besparen op de overheadkosten. Er zijn al bezuinigingen op de omroepen afgesproken
in het coalitieakkoord. VVD en D66 vinden een fusie de voor de hand liggende uitwerking daarvan, omdat de
nieuwsvoorziening dan op peil kan blijven. Het plan is daardoor gunstig voor zowel de belastingbetaler als de
televisiekijker. Zuid-Holland is de enige provincie in Nederland met twee regionale omroepen.
DO 27 OKT: De FIFA heeft een miljardendeal gesloten met de zendgemachtigden voor de WK’s Voetbal van
2018 en 2022. De wereldvoetbalbond ontvangt ruim 1 miljard euro van de Noord-Amerikaanse tv- en radiostations Fox, Telemundo en Futbal de Primera Radio. Ook kwam de FIFA
tot overeenstemming met SBS in Australië, Bell Media in Canada en
IMC (Caraïben), die samen goed waren voor ruim honderd miljoen
euro. In maart haalde de FIFA voor de WK’s van 2018 en 2022 al 1,2
miljard op bij tv- en radiostations in het Midden-Oosten, delen van
Azië en Latijns Amerika.Voor het WK van 2014 in Brazilië incasseerde
de FIFA 1,7 miljard wereldwijd. Dat bedrag ligt nu op 2,5 miljard
voor de WK’s van 2018 en 2022. De FIFA moet nog overstemming
bereiken met de Europese zendgemachtigden
VR 28 OKT: De netto bestedingen voor televisiereclame zijn in het derde kwartaal van 2011 met 7,4 procent
gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2010 en kwamen uit op € 190 miljoen. Hiermee noteert de
televisie opnieuw een recordomzet. De hoge omzet in het derde kwartaal is opmerkelijk. 2011 is immers een
jaar zonder grote sportevenementen zoals het EK of WK Voetbal of de Olympische Spelen. Met een toename
van 7,4 procent is televisie één van de sterkst stijgende media in het derde kwartaal. De trend dat adverteerders
na economisch zware tijden hun budgetten concentreren op media met een grote zichtbaarheid en bewezen
succes, leidt ook in het derde kwartaal tot een groter aandeel voor tv in het totale mediabudget. Het aantal
merken dat op televisie adverteert is - net als in de eerste twee kwartalen - ook in het derde kwartaal gegroeid.
In totaal 979 merken hebben in het derde kwartaal geadverteerd. Opvallend is dat steeds meer campagnes
gebruik maken van een twin spot. Deze ontwikkeling is een aantal jaren geleden ingezet en lijkt zich dit jaar
sterker voort te zetten. Een twin spot is een commercial die bestaat uit een basiscommercial van bijvoorbeeld
20 seconden, gevolgd door een reminder van 5 seconden die later in het blok uitgezonden wordt.
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ZA 29 OKT: Topkok Cas Spijkers is overleden. Dat heeft zijn management laten weten. Spijkers werd bekend
als chefkok van restaurant de Swaen in Oisterwijk. Daar verdiende hij twee Michelinsterren. In 1998 verkocht
hij de zaak. Later werd de Brabander Spijkers één van de eerste tv-koks van Nederland. Zo presenteerde hij
jarenlang samen met Mireille Bekooij het RTL 4-programma ‘Koken met Sterren’. In 2007 werd in Boxmeer de
koksopleiding Cas Spijkers Academie geopend. Sinds 2009 is er in De Lutte ook een tweede vestiging. Op 6
juli 2011 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor de
Nederlandse culinaire cultuur. Spijkers kreeg in november 2010 te horen dat hij aan kanker leed. “Dit nieuws
voelt als een koude douche, maar ik heb fantastische familie en vrienden. Het wordt een persoonlijk gevecht,
ik heb nog geen zin om te gaan”, zei Spijkers toen tegen Misset Horeca.
MA 31 OKT: Acteur, tekstschrijver en presentator Gregor Frenkel Frank is afgelopen vrijdag overleden. Gregor Frenkel Frank was in de eerste plaats een begenadigd tekstschrijver, een invloedrijke reclameman. Pas in
de tweede plaats was hij presentator
Sylvia Millecam en Gregor Frenkel Frank in ‘Ook Dat Nog!’
en acteur. Het grote publiek herinnert
zich hem vooral als het panellid in de
KRO-hit Ook dat nog!, het met humor
doorspekte consumentenprogramma
dat in de jaren negentig miljoenen kijkers trok. Frenkel Frank, die vrijdag op
82-jarige leeftijd overleed, boog zich
als panellid en tekstschrijver vijftien
jaar lang over consumentenleed. Des
te grappiger waren de woorden die hij
sprak toen Ook dat nog! in 2004 van
het scherm werd gehaald: ‘Consumentenleed interesseert me geen moer. Ik
begreep vaak niet waarom mensen bij
ons klaagden. Knap het toch zelf op,
dacht ik dan.’
DI 1 NOV: Remko van Westerloo, programmadirecteur bij RTL 5, gaat naar concurrent SBS Broadcasting (SBS
6, Net 5 en Veronica). Hij zal algemeen programmadirecteur worden bij de SBS-netten. Die functie wordt nu
nog bekleed door Leo van der Goot, die heeft aangegeven dit slechts tijdelijk te willen doen. Harold Oomes, de
rechterhand van Van Westerloo bij RTL 5, vertrekt eveneens naar SBS. Remko van Westerloo (zoon van SBSgrondlegger Fons van Westerloo) was in het verleden onder meer programmadirecteur van John de Mols Talpa
en programmaleider bij Net 5.
WO 2 NOV: Eurosport Benelux lanceert vrijdag het Nederlandstalige Eurosport 2.Het station gaat om precies
9.58 uur on air. Voor Eurosport Benelux betekent dit een verdubbeling van haar televisieactiviteiten. Een aantal
vaste medewerkers werd aangetrokken, en tientallen freelance commentatoren. Verder werd het kantoor in het
Olympisch Stadion in Amsterdam uitgebreid met twee nieuwe master control rooms en een voice-over booth.
Algemeen directeur Danny Menken is verheugd: “Technisch en organisatorisch is dit een hele klus, die zeker de
moeite waard zal blijken. Een Nederlandstalig Eurosport 2 biedt ons nu eenmaal veel nieuwe mogelijkheden!
We verwachten dan ook veel zakelijke en journalistieke belangstelling voor deze lancering en natuurlijk veel
tevreden kijkers.” Met ingang van volgend voetbalseizoen zijn ook de wedstrijden uit de twee hoogste Duitse
voetbaldivisies live op Eurosport 2 te zien. De deal omvat de exclusieve rechten voor alle wedstrijden in de
Bundesliga en de Bundesliga 2, inclusief de Bundesliga Supercup. Naar verwachting wordt Eurosport 2 vanaf
dan moment ook in HD doorgegeven.
DO 3 NOV: Rob van Someren heeft de Golden Radio Award gekregen van Radio Veronica. Hij kreeg de Awards
omdat hij de 3000ste aflevering maakte van zijn programma Somertijd. Van Someren kreeg de Award uit
handen van Hans Kraay jr. Programmadirecteur Uunco Cerfontaine noemt Rob van Someren een unieke dj.
“Niemand kan zo goed moppen vertellen als Rob. Zijn ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’-mentaliteit
maakt hem een radioster zonder sterallures. Daar houden Nederlanders van, hij is echt one of the guys en
zeer toegankelijk voor zijn trouwe luisterpubliek. Zelfs als je alle uitzendingen hebt gehoord zal Somertijd nooit
vervelen en daarom kan Rob dit programma gemakkelijk nog drieduizend keer maken voor Veronica.” Somertijd
was in 1992 voor het eerst te beluisteren bij de TROS. In 1999 stopte Van Someren met radiomaken, maar sinds
2003 is het programma terug op werkdagen tussen 16.00 en 19.00 uur bij Radio Veronica.
DI 8 NOV: Een fusie tussen de regionale omroepen RTV Rijnmond en Omroep West is voorlopig niet meer aan
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de orde. Provinciebestuurder Weber heeft dat gezegd tijdens de behandeling van de begroting. Eerder deze
maand riepen VVD en D66 op tot gesprekken over de vorming van 1 omroep. Weber wilde daaraan meewerken,
maar komt daar nu op terug.
WO 9 NOV: De RTL Group heeft zijn omzet in het derde kwartaal met 6,6 procent verhoogd tot € 1,237 miljard tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat groeide met 8,3 procent naar € 144 miljoen. Vooral
producties van de FremantleMedia-groep, met programma’s als ‘Boer zoekt Vrouw’, ‘X-Factor’ en ‘Holland’s Got
Talent’zorgden voor die verbetering.
VR 11 NOV: Gerard Ekdom, Coen Swijnenberg en Timur Perlin zijn de 3FM jocks die vanaf 18 december zes
dagen aandacht vragen voor de stille ramp die centraal staat tijdens 3FM Serious Request. Dit maakte 3FMzendermanager Wilbert Mutsaers bekend bij Giel Beeleen in het programma. Voor de achtste editie van 3FM
Serious Request laten deze drie dj’s zich opsluiten in het Glazen Huis.
ZA 12 NOV: Op 1 december maken de gemeente Amsterdan en Radio 538 bekend wat er in 2012 met het
Koninginnedagfeest op het Museumplein gaat gebeuren. Vrijdagavond hebben burgemeester Van der Laan en
de leiding van 538 een gesprek gehad. De burgemeester wil niet dat het feest in het centrum wordt gehouden,
omdat grootschalige evenementen op Koninginnedag te veel onrust en overlast opleveren.
ZA 12 NOV: De Ledenraad van de TROS heeft een positief besluit genomen inzake de voorgenomen fusie
tussen TROS en AVRO. Dit betekent dat de directie van de TROS kan doorgaan met de voorbereidingen voor
de fusie met AVRO. TROS directeur Peter Kuipers: “We zijn blij dat onze Ledenraad positief is over onze fusieplannen. De Verenigingsraad van de VARA, het hoogste orgaan binnnen de omroep heeft groen licht gegeven
voor een fusie met BNN. De omroep gaat nu de plannen verder uitwerken. Dat meldt NRC Handelsblad. In het
voorjaar moeten de plannen voor de fusie klaar zijn.
DO 17 NOV: Corné Klijn, Jurgen van den Berg, Henk van Steeg en Sander Guis presenteren dit jaar voor eerst
het radioprogramma Top 2000. Dat maakte een woordvoerder van Radio 2 bekend. In totaal zijn er elf presentatoren. Van dat elftal is Hans Schiffers de enige die bij alle voorgaande edities van het radioprogramma was
betrokken. De Top 2000 bestaat sinds 1999. De Top 2000 is een lijst van hits die door luisteraars is samengesteld. Radio 2 zendt de reeks uit van eerste kerstdag tot en met oudejaarsavond.
VR 18 NOV: Ireen van Ditshuyzen (foto) ontvangt de Beeld en Geluid Oeuvre Award 2011 voor haar bijzondere
bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse televisie. “De vakjury van de Beeld en Geluid Awards ziet haar
documentaires en documentaire series als tijdsdocumenten, niet alleen gemaakt voor eenmalige uitzending,
maar ook bedoeld als discussiestuk voor het maatschappelijk debat,” aldus Peter Römer, algemeen juryvoorzitter. Op 23 januari wordt het bronzen beeld dat hoort bij deze vakprijs, aan Van Ditshuyzen overhandigd tijdens
de uitreiking van de Beeld en Geluid Awards in Hilversum. Ook wordt haar portret in de glazen Wall of Fame in
het gebouw van Beeld en Geluid opgenomen. Römer: “Als regisseur en producent in dienst van diverse omroepen en uiteindelijk ook als directeur van haar eigen bedrijf, is zij verantwoordelijk voor een lange lijst van televisieprogramma’s waar, naast documentaires, ook talkshows als die
van Jan Lenferink, RUR, en Ischa Meijer onderdeel van uitmaken,
alsmede het informatieve dagelijkse magazine TV3. Maar bovenal
maakt zij documentaires en televisieprogramma’s met politieke en
sociale thema’s die aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen
en die niet zelden een dialoog op gang brengen. In het huidige
haastige Hilversum, waarin oppervlakkigheid een deugd en snelheid een must is, is het haar gelukt een eigen geluid te laten horen
en maakt zij integere en hoogstaande informatieve televisie op een
zeer toegankelijke manier. Bewogen, maar altijd met een zekere
afstand, om de kijker de ruimte te geven na te denken over wat hij
heeft gezien.”
MA 21 NOV: De 26-jarige Dionne Stax gaat het presentatorenteam van NOS op 3 versterken. Stax was al
werkzaam bij de NOS als binnenlandredacteur en gaat die functie combineren met haar taken als presentator
van NOS op 3. Zij volgt Annechien Steenhuizen op die per 1 november naar het ‘gewone’ NOS Journaal is overgestapt. Stax is waarschijnlijk pas in 2012 te zien als presentatrice. Ze gaat zich in de aankomende maanden
eerst voorbereiden op het presentatiewerk. Tot die tijd blijft Annechien Steenhuizen nog af en toe te zien. Dionne Stax is in 2007 bij de NOS begonnen als stagiaire bij NOS Headlines, de voorloper van NOS op 3. Daar
is ze na haar stage de NOS Headlines weekoverzichten voor het digitale kanaal Journaal 24 blijven verzorgen.
Na een tweede stage bij de NOS op de redactie binnenland, is ze na haar afstuderen in 2009 (Universiteit van
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Amsterdam, communicatiewetenschap) bij de NOS in dienst gekomen.
DI 22 NOV: Ad Visser (foto) maakt zijn comeback op televisie. De 64-jarige
TopPop-legende presenteert een nieuw seizoen ‘Echte Meisjes in de Jungle’.
Visser bevindt zich momenteel in Nepal, waar de opnamen van de nieuwe reeks
van het RTL 5-realityprogramma plaatsvinden. Ook Britt Dekker, die het eerste
seizoen ‘Echte Meisjes in de Jungle’ won, is weer van de partij. Visser neemt
het presentatiestokje over van Quintis Ristie en is komend voorjaar te zien in
zijn nieuwe rol.
WO 23 NOV: De Marconi Oeuvre Award gaat dit jaar naar Lex Harding, ouddeejay bij Radio Dolfijn, Radio 227 en Radio Veronica en één van de oprichters van Radio 538 en TMF. Lex
Harding, artiestennaam van Lodewijk den Hengst, krijgt de oeuvreprijs omdat hij volgens de jury al decennia
lang de jeugd inspireert en het mediaklimaat in Nederland verrijkt. De Marconi Awards worden sinds 1996
uitgereikt aan radioprogramma’s en radiomakers. Eerder ging de oeuvreprijs naar onder anderen Tom Mulder,
Ferry Maat en Frits Spits
DO 24 NOV: Radio 538 is al geruime tijd het best beluisterde station van Nederland. De afgelopen meetperiode
(september-oktober) werd die positie verstevigd en kon het commerciële station dubbel juichen. Met bijna 3,9
miljoen (3.859.000) luisteraars behaalde Radio 538 het hoogste bereik ooit. Dat blijkt uit cijfers van bureau
Intomart. 538: “De basis van het succes is een ijzersterke programmering en het geweldige team DJ’s.”
DO 24 NOV: De RadioBitches Oeuvre Award 2011 gaat naar Anne
van Egmond (foto). De jury van dé radioprijzen voor radiovrouwen,
heeft unaniem de radiopresentatrice van RTV Noord-Holland gekozen
omdat Van Egmond volgens de jury één van de mooiste, zachtste en
warmste stemmen van de Nederlandse radio heeft en omdat zij altijd
zichzelf is gebleven. Anne ontvangt de RadioBitches Oeuvre Award tijdens de RadioBitches Awards uit handen van juryvoorzitter Tineke de
Nooij. RadioBitches Oeuvre Award-winnares Anne van Egmond: “In 46
jaar tijd radio maken, mocht ik in 1988 de ‘Oog pen en Oor’-prijs ontvangen en dan nu de RadioBitches Oeuvre Award: het is me een eer!”
Voorgaande jaren hebben Tineke de Nooij (2007), Jeanne Kooijmans (2008), Meta de Vries (2009) en Harmke
Pijpers (2010) de RadioBitches Oeuvre Award ontvangen
VR 25 NOV: De komende 20 jaar zal er nog gewoon uitgezonden worden via de FM. Die voorspelling heeft
voorzitter AB Trik van de Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio stations (VCR) en algemeen directeur
van de Sky Radio Group gedaan bij BNR. “Alles wordt uiteindelijk digitaal, denk ik. Maar ik denk wel dat het de
komende jaren meer gaat versnipperen. Met DAB, DAB+ en online. Maar er zijn ook nog altijd mensen die naar
de middengolf luisteren.” Dat ziet ook radio-ondernemer Erik de Zwart. “We hebben 36 miljoen FM-radio’s in
Nederland en die moeten we niet meteen weggooien. Voordat je die allemaal vervangen hebt voor DAB-radio’s
ben je wel even bezig.”
DI 29 NOV: Het Amsterdamse lokale radiostation AT5 komt naar alle waarschijnlijkheid in handen van Het
Parool, de AVRO en RTV Noord-Holland. Frits Campagne van Het Parool stelt: ‘Het is goed dat AT5 een eigen
nieuwsredactie behoudt. Bij Het Parool zijn we erg enthousiast om iets voor AT5 te gaan betekenen.’ Voor
RTV Noord-Holland betekent de overname volgens directeur Robert Zaal een versterking van zijn positie in de
grootste stad van de provincie. ‘Er moet nog wel veel gebeuren voor het zover is, dus we zijn nog voorzichtig.’
Algemeen directeur en hoofdredacteur van AT5 Ton F. van Dijk, is verheugd over het nieuws. ‘AT5 blijft met
dit akkoord behouden als onmisbare informatiebron voor alle Amsterdammers. De nieuwe aandeelhouders zijn
stuk voor stuk sterke mediapartijen, die in staat zijn om de positie van AT5 verder uit te bouwen.’ Willemijn
Maas, algemeen directeur van de AVRO, spreekt van een unieke samenwerking. ‘De combinatie van een dagblad, een regionale en een landelijke omroep schept nieuwe mogelijkheden. Vanzelfsprekend hebben we voor
ogen dat AT5 met haar functie als kweekvijver van talent ons zal verrijken.’
DI 29 NOV: De vaste bezetting op de nieuws- en fotoredactie van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP)
wordt in 2012 aanzienlijk ingekrompen. Er verdwijnen 33 volledige banen, vijftien procent van het totale personeelsbestand. Veel van de werkzaamheden wordt voortaan gedaan door freelancers, vooral waar het gaat om
fotografie. Dat heeft de directie van het ANP bekendgemaakt. De inkrimping is het gevolg van de aanhoudende
prijsdruk in de mediamarkt, zegt algemeen directeur Erik van Gruijthuijsen. “Oplages en advertentie-volumes
van kranten dalen, en de publieke omroep bezuinigt. Tegelijkertijd worden ons nieuws, foto’s en video’s massaal
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door onze klanten gebruikt. Nooit eerder stond het ANP als bron van het nieuws zo
prominent op internetsites en in apps voor smartphones en tablets. Maar feit is ook
dat de eindgebruikers, de consumenten, het vaak voor niks krijgen en onze klanten
op die platforms relatief weinig verdienen met advertenties. Als gevolg daarvan
staan de prijzen sterk onder druk en dalen ook onze omzetten. De economische
situatie versterkt de noodzaak om te reorganiseren”. Met de vakorganisaties NVJ en
FNV Kiem is in principe overeenstemming bereikt over een sociaal plan.
WO 30 NOV: Sinds 30 november is er als test een extra audiokanaal toegevoegd aan de drie HD-zenders van
de Nederlandse Publieke Omroep (Nederland 1, 2 en 3) ten behoeve van gesproken ondertiteling voor blinden
en slechtzienden. Deze service die door de NPO wordt aangeboden zorgt ervoor dat zodra er een ondertiteling
in beeld is deze wordt voorgelezen. De NPO heeft de kabelbedrijven gevraagd om dit te testen. De nieuwe
dienst moet de dienstverlening aan blinden en slechtzienden verbeteren. Wanneer er ondertiteling voor blinden
en slechtzienden bij een uitgezonden programma aanwezig is kan men via een extra geluidsspoor nu ook de
tekst die via de ondertiteling zichtbaar is op hetzelfde moment gesproken horen. Voor deze nieuwe service met
gesproken ondertiteling dient de tv-aanbieder een extra geluidsspoor aan de landelijke publieke tv-kanalen
Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3 toe te voegen.
DO 1 DEC: Het Koninginnedagfeest van Radio 538 verhuist volgend jaar naar het plein voor evenementencomplex RAI in Amsterdam Zuid. Het radiostation organiseerde het feest jarenlang in de binnenstad op het Museumplein, maar is daar niet langer welkom. Op het plein voor de RAI is ruimte
voor ongeveer zestigduizend mensen. Er moeten wel eerst enkele aanpassingen
worden gedaan om de locatie klaar te maken voor het evenement. Zo moet het
verkeer worden omgeleid. Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam
biedt Radio 538 bovendien de mogelijkheid tot een meerjarige afspraak om
vanaf 2013 een feest te houden op het festivalterrein aan de ArenA-boulevard.
Dat is qua omvang vergelijkbaar met het Museumplein.
DO 1 DEC: De NOS heeft vanaf vandaag een onafhankelijke Raad van Toezicht. Minister Van Bijsterveldt (OCW)
heeft zes leden benoemd, die beschikken over de bestuurlijke ervaring en deskundigheid die relevant zijn voor
de taak die de NOS binnen de publieke omroep uitvoert. Voorheen fungeerde de Raad van de Bestuur van de
Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ook als Raad van Toezicht van de NOS. In de Mediawet is vastgelegd dat
er in 2011 een onafhankelijke Raad van Toezicht komt, omdat dat beter past bij de onafhankelijke positie van de
NOS ten opzichte van de NPO. Minister Van Bijsterveldt benoemt deze eerste keer de gehele Raad van Toezicht;
nieuwe leden worden op voordracht van de Raad van Toezicht benoemd. De Raad staat onder voorzitterschap
van Johan van der Werf. De benoemingstermijn is vier jaar.
VR 2 DEC: Arrow Jazz FM is sinds september vrijwel landelijk op de FM te ontvangen. En dat is al zichtbaar. De luistercijfers zijn gestegen van 210.000 unieke
luisteraars per week in juli en augustus van dit jaar naar 365.000 bezoekers in
de maanden september en oktober.
MA 5 DEC: Er zijn duidelijk regionale verschillen in het kijkgedrag in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van
TNS NIPO in opdracht van Kabelraden.nl onder aanalog kijkers die klant zijn bij kabelaars Ziggo, UPC, Kabel
Noord, Cogas en Delta. Klanten willen - naast de Nederlandse commerciële stations - vooral aanbieders als
CNN, BBC1, BBC2 en langs de grens ARD en ZDF in hun pakket. In Limburg horen deze Duitse omroepen zelfs
bij de voorkeurslijst van vijf stations die mensen na de landelijke publieke omroep en netten van RTL en SBS
kiezen. Andere televisiestations, waarvoor kijkers een voorkeur uitspreken, zijn: National Geographic Channel,
Discovery Channel en Eurosport. Ook de nieuwe combinatie TLC/Animal Planet doet het in sommige provincies
goed. In Brabant en Zeeland kiezen mensen ook voor regiostations als Brabant10 en CTV Zeeland. In Drenthe
scoort TV Noord (de regionale omroep van Groningen) erg goed.
WO 7 DEC: De RadioBitch Award houdt op te bestaan. De prijs voor de beste radiovrouwen blijkt voor het laatst
te zijn uitgereikt. Dat meldde de mediaorganisatie V-Ventures, onderdeel van Vereniging Veronica, vandaag. Het
einde van de onderscheiding is een gevolg van het besluit van V-Ventures om te stoppen met Veronica’s mediaopleiding V-Academy. De opleiding was initiatiefnemer van de prijs. De prijs, voor de beste radiovrouwen, werd
voor de vijfde keer uitgereikt. Onder de winnaars van de editie 2011 waren onder meer Petra Grijzen en Anne
van Egmond. Toeval of niet, de afgelopen jaren was er steeds meer kritiek op de naam van de radioprijzen.
Zo weigerde BNR-presentatrice Frederique de Jong een nominatie met de woorden: “Je kunt van alles van me
vinden, maar ik ben geen radioteef”.
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DI 13 DEC: De overheid subsidieert het ANP door jaar in jaar uit exclusief diensten te kopen bij het Algemeen
Nederlands Persbureau. Van eerlijke concurrentie met Novum is derhalve geen sprake. Dat schrijft directeur
Bram Bloemberg in een brief aan vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is een
reactie op het afgelopen week verschenen rapport van TNO, ‘Zijn de persbureaus te verslaan’. Het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van OCW, schetst de positie van de twee persbureaus in Nederland, ANP
en Novum Nieuws. Erik van Gruijthuijsen van het ANP: ‘Bloemberg weet niet waarover hij het heeft. Dat wij
subsidie ontvangen is een flagrante leugen. De overheid koopt, na openbare aanbesteding, informatiediensten
van het ANP, maar ook van het FD en Lexis Nexis.
MA 19 DEC: RTV Rijnmond krijgt de voetbalrechten van Feyenoord terug. De Rotterdamse lokale omroep Megastad FM verwierf in 2010 de rechten, maar staat die halverwege het contract alweer af. Volgens Megastad FM
komt er te weinig geld binnen om de dure uitzendingen te betalen. Directeur Eric Wehrmeijer van RTV Rijnmond
is verheugd over de hernieuwde samenwerking.
MICHEL VAN HOOFF
____________________ HET MAX LEWIN ARCHIEF, deel 1:

Capital Radio: Waar stond het woord ‘Capital’ voor?
Als we het hebben over de zeezender Capital Radio, dan is er een aantal zaken dat meteen boven water komt.
Gedachten als: een afwijkend muziekformaat, idealistische achtergrond, unieke ringantenne, veel pech onderweg en vooral zeer kort in de ether. Het zendschip MV King David werd in 1970 voor de kust van Noordwijk
verankerd en begon op 1 juni van dat jaar met onregelmatige testuitzendingen via de 270 meter. De aanwezige
zendapparatuur gaf de mogelijkheid met een vermogen van 10 kW de uitzendingen de ether in te sturen,
hoewel algemeen wordt aangenomen dat er nooit meer dan 1 kW aan uitgaand vermogen is gebruikt. Op 1
september 1970 kwam men officieel in de ether maar na slechts een periode van ruim een week programma’s,
in zowel de Nederlandse als Engelse taal, te hebben aangehoord dienden we vanaf 9 september van het jaar al
teleurgesteld te zijn, daar Capital Radio wegens technische problemen meer niet dan wel in de ether was.
Op 11 november van het jaar, terwijl het zendschip ook al voor onderhoud terug was geweest in de haven van
Zaandam, ontdekte de kapitein dat men van het anker was gebroken en probeerde de bemanning het reserveanker uit te werpen. Een zware storm, kracht 9, verhinderde dit waardoor de King David op drift sloeg en
uiteindelijk op de kust bij Noordwijk werd geworpen. Pogingen om het schip vlot te trekken waren niet succesvol
en onbetaalde rekeningen en grote financiële tekorten leidden ertoe dat er een vroegtijdig einde kwam aan
Capital Radio vanaf de King David. Een station dat werd gerund door de in 1965 opgerichte IBS, International
Broadcasters Society, onder leiding van de Canadees Tim Thomasson en zijn vrouw Berthe Thomasson-Beydals. Over Capital Radio is veel in de dagbladpers
verschenen betreffende de opstart van het sta- Het toekomstige zendschip nog onder de oude naam ‘Zeevaart’
tion en de nodige problemen, die destijds hebben
plaatsgevonden. In het jaar 2003 was het voor de
eerste keer dat Tim Thomasson, in een interview
voor onze internetsite www.soundscapes.info,
een uitgebreid interview wilde geven inzake zijn
eigen ervaringen met Capital Radio.
Thomasson, Canadees van geboorte en tevens in
het bezit van een Brits paspoort, werkte, voordat
hij aan dit project begon, vele jaren bij Radio Netherlands, alwaar hij ook zijn eerste vrouw zou
ontmoeten. Hij verliet, volgens krantenberichten,
de Wereldomroep ‘met slaande ruzie’, zonder dat
men er over in detail trad. Ten tijde van het eerder genoemde interview was hij al vele jaren gescheiden van
Berthe en hertrouwd met zijn tweede echtgenote. Berthe was destijds niet over te halen ook haar kant van het
verhaal te geven. Recentelijk kreeg ik een groot archief in mijn bezit dat in de jaren vijftig, zestig en zeventig
werd opgezet door Max Lewin. Hij was in 1959 één van de initiatiefnemers achter de VRON, het latere Radio
Veronica. Lewin heeft niet alleen alles verzameld betreffende de zeezender Veronica, tussen 1959 en 1974,
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maar ook een schat aan ander materiaal dat in de komende jaren door mij zal worden beschouwd.
Berthe Beydals

Zo trof ik een krantenartikel aan afkomstig uit het Stadsblad, destijds
in 1970 een zogenaamde huis aan huis publicatie voor allerlei Utrechtse Stadswijken en randgemeenten. In deze krant werd de toen 36jarige Berthe Beydals geïnterviewd. Op een wel heel vreemde locatie
was in die tijd het kantoor gevestigd van Capital Radio, namelijk in de
kelder van de grote flat aan de Elisabethgaarde in Bussum waar ook
de landstudio’s waren ingericht. Aan de muur bij haar bureau was een
opmerkelijke poster te zien waarop de spreuk ‘Wees altijd verdraagzaam voor mensen die het niet met U eens zijn. Uiteindelijk hebben zij
het recht op hun belachelijke mening’, afgebeeld. Een spreuk die voor
velen aanleiding tot nadenken opleverde. Berthe Beydals was niet alleen de vrouw van de directeur van Capital Radio maar had zelf ook
een radioachtergrond. Ze ontmoette haar man tijdens haar werkzaamheden bij Radio Netherlands, had een programma voor de huisvrouw
bij de AVRO en maakte een tijd deel uit van het Nederlandstalige team
van Radio Luxembourg. Voor Capital Radio presenteerde ze enkele
programma´s maar was tevens verantwoordelijk als bureaudirectrice.
Berthe, een charmante en gevatte vrouw met veel gevoel voor humor,
die al haar energie destijds gaf aan het radiostation in opbouw.

Op het moment dat het interview met het Stadsblad plaatsvond waren op de achtgrond in ruis ontvangen
signalen van een programma met marsmuziek te horen dat werd uitgezonden vanaf het zendschip King David,
voor de kust van Noordwijk. Programma’s die deels nog amateuristisch waren opgenomen. Recorder op de
grond met eenvoudige aansluiting naar een platenspeler. Tijd om de studio’s in de flat in te richten, was er nog
niet geweest. “Stoort het,” vroeg ze met een snelle blik op een radiotoestel dat naast haar op de grond stond,
daarbij direct vermeldend dat Capital Radio nog op veel minder dan halve kracht te horen was. “Aan boord
zijn vrouwelijke matrozen in flatteuze uniformen en ook Mr. Thomasson, die met smart zit te wachten op een
ontbrekend onderdeel dat ons in staat dient te stellen het signaal over geheel Nederland goed te laten klinken.”
Alles aan boord stond onder leiding van een Nederlandse kapitein die, zo nodig, zelf de microfoon mocht gebruiken om in geval van nood boodschappen uit te spreken. De volgende vraag was waarom de naam ‘Capital’
was gekozen waarop Beydals reageerde met: “Dat Engelse woord kan van alles betekenen, zoals hoofdstad,
maar ook hoofdletter’, ook nog ‘indrukwekkend’ en gewoon ‘kapitaal’. In het Nederlands hebben we dat ook
nog, een kapitale villa bijvoorbeeld, dat zeggen wij ook wel. We lieten het met opzet onvertaald. Men mag zelf
uit de betekenissen kiezen en ik zal het niet verbieden als dan het accent op ‘kapitaal’ valt.”
Uiteraard kwam ook de keuze van
de naam voor het zendschip voorbij:
‘King David’: “Bijbelfiguur Koning David had een slinger. Wij hebben aan
boord een unieke antenne, een revolutionaire vinding van het Amerikaanse leger, die door onze eigen mensen
verder werd ontwikkeld. Dat is onze
slinger. Het gaat ons als initiatiefnemers er niet om snel rijk te worden.”
De niet bij name genoemde journalist
stelde daarop dat David daarmee de
reus Goliath te lijf ging en vroeg zich
af of Capital Radio het Nederlandse
omroepbestel te lijf wenste te gaan.
Berthe Beydals reageerde met: “Wij
willen het positief stellen. Het gaat
ons als initiatiefnemers er niet om
om snel rijk te worden. Achter Capital
Radio staat trouwens een vereniging,
een wereldberoepsorganisatie van
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Eén van de studio’s in Bussum

radio- en televisiemedewerkers. Een vereniging die niet op winst uit is. Die club, de International Broadcasters
Society, wil wat gaan bewijzen en wel dat een commercieel radiostation niet per definitie derderangs hoeft te
zijn. Wij willen met klassewerk komen. En als men dan vraagt waarom wij zo hoognodig het zenderpakket voor
Nederland met nog een radiostation moeten uitbreiden, zeggen we, heel duidelijk, dat het ons om de vrijheid
in de ether gaat.”
De journalist vroeg zich af of de vrijheid er al niet was in Nederland waarop Berthe reageerde: “Als een persoon,
een organisatie of een onderneming zich met een boodschap tot de luisteraars wil richten, moet dat kunnen.
Dan moet er niet een of andere instantie zijn die een verbodsbord gaat plaatsen. In ons land is het met die vrijheid gewoon beroerd gesteld. Daarmee zijn we uniek in West-Europa. Een commercieel radiostation moet hier
zijn toevlucht nemen tot de vrije zee. Aan land kan het hier niet. Ik hoop overigens dat het ons niet zo vergaat
als de REM, die door de Rijkspolitie en marine aan banden gelegd werd. Als er een staatsomroep is, vooruit
maar. Maar laat er daarnaast een mogelijkheid blijven voor het particuliere initiatief op dit terrein.”
Men kon zich in die tijd afvragen of Nederland niet al te vol was met omroepen als de AVRO, KRO, NCRV, de
VARA, VPRO, de TROS en de zeezenders Veronica en RNI en het toen nieuwe Capital Radio. Beydals vond
van niet: “Wel nee. In een gemeente als Bussum zou er alleen al ruimte zijn voor twee plaatselijke stations.
En in de grote steden in het westen van ons land zeker.
Denk eens aan de situatie in Amerika. Daar krijgt de slager
om de hoek ook de gelegenheid via de lokale omroep zijn
karbonade aan te prijzen, als die man daarvoor betaalt.
Wij zijn gewoon een winkel, gegadigden kunnen bij ons
zendtijd kopen. Men maakt daar in ons land nogal bezwaren tegen en er is het educatieve aspect, men grijpt naar
een erecode. Denk eens aan de kranten die subsidie van de
staat krijgen. De houding van de directie van de Telegraaf
heeft me bar teleurgesteld en dat terwijl deze krant zelf
een bedrag van 9 miljoen aan staatssteun binnenhaalde,
waarmee ze volgens mij geen recht van spreken heeft. De
Op het strand bij Noordwijk
redactie van een dergelijke onafhankelijke krant had principieel dienen te zijn en meteen gesteld dienen te hebben het geld maar aan een andere uitgever van een krant
te geven. Trouwens, kranten hebben in deze weinig recht van spreken. Daar accepteert men toch ook advertenties, dagbladen bestaan van de advertenties. Waarom mag een radiostation dat dan niet. Net als de kranten
houden wij ons bij Capital Radio het recht voor bepaalde spots te weigeren. Zonder opgave van redenen, ja!”
En over de berichtgeving dat men bij Capital Radio ook van plan was zendtijd aan kerken en politieke partijen
ter beschikking te stellen reageerde de echtgenote van directeur Thomasson met: “Capital Radio zal dat doen
tegen betaling, wat niet alleen voor kerken maar ook voor politieke partijen geldt. Zij zijn welkom hoewel wij het
recht houden boodschappen niet uit te zenden als de gestelde normen overtreden worden.” In die tijd was er
nog een bepaald percentage binnen de Nederlandse bevolking dat het Communisme voorstond en begrijpelijk
dan ook was dat Berthe Beydals werd gevraagd of er ook ruimte voor zendtijd voor Communisten zou zijn: “Ja,
we hebben zelf ook communisten binnen onze organisatie. Nog wel. Het ligt moeilijk achter het IJzeren Gordijn.
Ik zou daar sterke verhalen over kunnen vertellen.”
In plaats dat de journalist verder inging betreffende deze opmerking veranderde hij snel van onderwerp door
Berthe Beydals te vragen hoe ze zelf over radio dacht: “Nuchter, ik zie dit medium als een verlengstuk van de
dorpsomroeper met zijn toeter. Dat het zou hebben afgedaan door concurrentie van de televisie is onzin, want
radio is sterk in opmars. Bij ons komt dat ook met non-stop lichte muziek programma’s. Nee, geen beat, pop
of keiharde jazz. We leveren zachte aangename achtergrondmuziek. Het toestel kan bij het werk aanblijven
staan. Dat willen de mensen. Nu al, terwijl we nog maar voor 20% proefdraaien, krijgen we stapels post. Van
doctoren, advocaten, maar ook van mensen uit heel andere beroepen. Ze vinden onze variatie op wat anderen
brengen weldadig, dat is voor ons een goede indicatie. We hebben de markt onderzocht en Capital Radio zal
zeker aanslaan. Voor het brengen van actualiteiten zijn we nog lang niet zo ver. Het is toch duidelijk dat een
vereniging van beroepsradiomensen met kwaliteit wil komen. We kunnen ons niet permitteren nieuwsuitzendingen te geven die hier en daar bijelkaar geharkt zijn en we zouden een eigen netwerk aan mensen dienen
op te bouwen. Misschien zou dat eigenlijk wat zijn voor een vindingrijke krantenuitgeverij gewoon bij ons
zendtijd te huren. Elk uur op het hele uur vijf minuten nieuws en op het halve uur alleen de headlines. En dan
de luisteraars vertellen dat het nieuws hen aangeboden is door dagblad XIJZ. Dat moet commercieel toch heel
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MV King David

interessant zijn.”

De journalist was ook nieuwsgierig naar de mening betreffende
de omroepen, vooral de VPRO:
“Ik zou de omroep beslist niet
missen als ze verdween, persoonlijk kijk ik het liefst naar prettige
programma’s. Bonanza, High Chaparal, Coronation Street. De echte
familieprogramma’s dus, maar
echt veel tijd om er na te kijken
heb ik niet.” En over haar politieke
richting en eventuele kerkelijke
binding: “Ik ben in politiek geïnteresseerd en stem de laatste tijd
op verschillende partijen. Maar mijn persoonlijke overtuiging staat los van de omroep. Ik wil me zelf rechts van
het midden noemen. Ik heb trouwens geen kerkelijke binding en voel me meer aangetrokken tot de gedachtewereld van Confusius; de man deed wijze uitspraken gekruid met humor en relativerend. Dat mis ik in het
christendom vaak: gevoel voor humor.”
Een andere vraag ging weer richting het radiostation want de journalist vroeg zich af of Capital Radio het
radiostation met de glimlach ging worden: “Wij willen uitzendingen brengen die de mensen gewoon prettig
stemmen. Twintig uur per dag, van ’s morgens zes tot ’s nachts twee uur. Vrijdag, zaterdag en zondag blijven
we constant in de lucht. De markt is zo groot, wij richten ons op een eigen publiek, mensen boven de twintig.
Aanvankelijk dachten we dat alleen dertigers het soort muziek dat wij brengen wilden. Maar daar zijn we nu
wel van terug gekomen. Boven de twintig jaar luistert men al heel graag naar onze uitzendingen. De groep
popluisteraars is niet zo groot.”
De gelden die noodzakelijk waren voor het opstarten van het radiostation, dus ook de aanschaf van de tender
en het zendschip, en de inrichting ervan, als wel de studio’s aan land, waren gefinancierd door een aantal vermogende leden van de International Broadcasters Society. Deze organisatie werd door Thomasson negen jaar
eerder in Bussum opgericht en had wereldwijd ruim 2000 leden. Volgens de statuten een internationale vereniging van radio- en televisieorganisaties en –medewerkers voor de uitwisseling, verzameling en coördinatie
van omroepgegevens. In 1970 waren de enige Nederlandse leden de Gebroeders Verweij van Radio Veronica.
Ook de European Broadcasting Union – de overkoepelende organisatie van omroeporganisaties, was uit concurrentieoverwegingen geen lid van de IBS, gelijk aan de toenmalige publieke omroepen in Nederland. Beydals:
“In het buitenland hebben we veel eerder erkenning gekregen. Daar is die oude vete misschien wel debet aan.
Het heeft ons jarenlang parten gespeeld dat de NOS en de EBU niets met ons te maken wilden hebben. Een
oud zeer, ja dat is het wel.”
Studio aan boord zendschip

Capital Radio had al eerder in haar promotiespots
laten horen dat men ondermeer voor idealisme
stond en wat dit betekende verklaarde Beydals
met: “We zijn een beroepsvereniging, geen vakorganisatie – die de vakbekwaamheid in de omroep
wil verbeteren. We doen heel veel werk op wetenschappelijk gebied. Er zijn ook veel universitaire
omroeporganisaties lid van onze vereniging. Een
van de projecten waar we mee bezig zijn, bestaat
uit drie naslagwerken op omroepgebied. Verder
werken we in opdracht aan projecten. Deze zender
is ook zo’n opdracht van enkele buitenlandse particuliere leden en van enige leden-organisaties. De
voorlopige kosten van het project liggen rond de 1
miljoen gulden.”
Omtrent verdere doelstellingen vertelde Berthe destijds: “Onze vereniging is neutraal. Dit is een apart project,
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dat apart wordt betaald. Het is niet alleen een materieel project, want ook religie en politiek kunnen bij ons terecht en dus kan iedereen een half uur of een
uur zendtijd sponsoren. De IBS zelf zal in blokjes van 5 minuten proberen onze
doelstellingen onder aandacht van de luisteraars te brengen.”
Aan de volgende punten diende men aandacht te besteden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het redden van mensenlevens en het beschermen van de menselijke
waardigheid
Het bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het
gebied van radiobedrijfsvoering en –organisatie
Het bieden van een alternatief voor de keuzemogelijkheid ten opzichte van de Europese regeringsmonopolies
Berthe Beydals
Om aan te tonen hoe goedkoop en effectief radio kan zijn
Om aan te tonen hoe goed commerciële radio kan zijn
De Vrije Radio in de praktijk te demonstreren
Om de vooruitgang op radiotechnisch gebied te demonstreren
En om aan te tonen dat de radiowetgeving volledig is achterhaald door de techniek.

Vervolgens kwam de cruciale vraag wanneer Capital Radio definitief volledig van start zou gaan: “Dat hangt
nog. Het wachten is op de ontbrekende apparatuur. Is die er dan kan King David zijn krachten tonen. Heel
belangrijk is dat we geen storingen veroorzaken. PTT heeft dat toegegeven en van techniek heb ik geen kaas
gegeten, maar die antenne van ons slaat alles en die heeft toekomst. We hebben nauwelijks verlies aan uitzendvermogen. Neem nu Radio Nordsee, die komt met 100 KW zender maar noteert en bereikvermogen van
50%. Bij de PTT vindt men dat we onze golflengte goed gekozen hebben. Het publiek vindt het heerlijk. De
mensen willen de radio, maar dan geen praatprogramma’s. Ik kan brieven laten zien van luisteraars uit alle
windstreken. Kijk, als we straks ingespeeld zijn en met die post onder de arm naar de reclamebureaus stappen,
dan zullen we stellig spots krijgen. Er worden nu al commerciële boodschappen uitgezonden. Natuurlijk weten
vakmensen dat de zogenaamde easy listening populair is daar spelen we op in. Vijftienhonderd gulden per uur
is ons tarief. In dat uur krijgt de klant zes minuten de tijd te vullen. Hij een minuut, wij weer negen minuten
en dan de klant weer. Geen andere boodschappen er door heen; het dient voor de adverteerder heel aantrekkelijk te zijn. De man in de straat loopt niet weg met ons omroepbestel. Wij van Capital Radio vinden het per
se onjuist dat er een regeringsmonopolie is.
Waarom moet de staat uitmaken wie via in
de ether wel en niet aan bod kunnen komen?
Ik heb het in het algemeen niet op staatsbedrijven. De spoorwegen, de post, de telefoon,
is het niet wat vreemd dat je maanden op
een aansluiting moet wachten? Wie wat te
zeggen heeft moet dat gewoon kunnen betalen, zo is dat met de drukpers ook. Iemand
die met een dergelijke boodschap wil komen
loopt naar de drukker, begint zelf een krantje
of gaat naar een uitgever. Schaft zich desnoods een stencilmachine aan. In alle gevallen zal hij er guldens voor dienen te betalen.
Dat is geheel gezond en in de ether moet dan
net zo kunnen. Capital Radio schrijft dan ook
Liechtensteinse marine op de brug
ondernemingsvrijheid k a p i t a a l!”
Als je het betreffende interview nog eens goed doorleest merk je wat enorm veel er veranderd is in de meer
dan 41 jaren nadat het werd afgenomen en is er ook veel meer vrijheid gekomen in de ether. Niet alleen
ontwikkelde de lokale radio zich vanaf het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw tot een volwassen
onderdeel van dit medium maar werd er ook officiële ruimte gecreëerd voor commerciële radio. We hebben
al weer enkele decennia satellietradio en de grootste aanwas, al dan niet serieus gerund, is er op het gebied
van de satellietradiostations. Ook is het staatsmonopolie, waarop Beydals fel verzet pleegde, opgedoekt voor
bijvoorbeeld de telefoonmaatschappij, de posterijen en de spoorwegen. Verder stond Berthe Beydals duidelijk
achter het ideaal van haar echtgenoot en probeerde men met alle mogelijkheden die men om handen had van
Capital Radio een succes te maken.
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Natuur en technische problemen waren vooral de grote tegenstanders tot het bereiken van succes waarbij
ook nog eens het financiële gebeuren op een bepaald moment een grote rol ging spelen. Durfde Berthe in
het interview van half augustus 1970 nog niet te speculeren omtrent de officiële startdatum van de definitieve
programmering, enkele weken later zou het alsnog ervan komen want op 1 september 1970 vond de officiële
opening plaats. Een zoetgevooisde programmering waarbij Capital Radio een eigen luisterpubliek mee probeerde te halen. Echter niet voor lang want op 9 september waren er al technische problemen. Een isolator van
de zendmast had het begeven en diende vervangen te worden. Aangenomen kan worden dat er geen degelijke
reserveonderdelen aan boord van de King David aanwezig waren want vanuit de organisatie werd destijds
bekend gemaakt dat een dergelijke reparatie tot gevolg zou hebben dat men minimaal tien dagen uit de ether
zou zijn. Het zendschip raakte vervolgens in een enorm zware storm en bij een poging om het anker te kappen
raakte stuurman Arie van der Bent ernstig gewond toen hij met zijn been bekneld raakte in de snel glijdende ankerketting. Gelukkig was het toegestaan gebruik te kunnen maken van de reddingsdiensten aan land en kwam
een helikopter in de buurt van het zendschip om vervolgens Van der Bent af te voeren naar het Academisch
Ziekenhuis in Leiden.
Arie van der Bent

nen uitvoeren.

Scheveningen Radio, waar men via de ether van het
incident vernam, waarschuwde hierop de Marine
Luchtvaartdienst die op het vliegveld Valkenburg was
gevestigd en vanwaar spoedig daarna een medische
hulpploeg in een helikopter richting het zendschip
vloog. De meegekomen marinearts J. Zwartendijk
constateerde een afgeknelde voet en adviseerde de
stuurman direct over te brengen naar het ziekenhuis.
De Telegraaf berichtte op 12 september dat het ongeluk niets had te maken met het kappen van het anker
in een zware storm maar dat men het zendschip King
David op een andere, rustiger, plek wilde verankeren
om de werkzaamheden aan de isolator beter te kun-

De periode dat de herstelwerkzaamheden dienden te worden uitgevoerd bleek later aanzienlijk langer dan de
voorspelde tien dagen, want pas op zaterdag 10 oktober 1970 werden de uitzendingen van Capital Radio hervat. Een woordvoerder stelde dat niet alleen de benodigde noodzakelijke reparaties waren uitgevoerd maar dat
ook nog de nodige voorzieningen op het zendschip waren aangebracht met het oog op de toenmalige komende
winterperiode: ‘Een daarvan is een speciale installatie voor het verwisselen van antenne-isolatoren in volle zee,
zodat de International Broadcasting Society het vertrouwen heeft dat de radioprogramma’s nu zonder onderbreking uitgezonden zullen kunnen worden.’ In dezelfde verklaring van de IBS werd ook bekend gemaakt dat
er een religieus programma zou gaan komen: ‘Vanaf zondag 11 oktober 1970 zal de bekende radiopredikant uit
Bloemendaal dominee Toornvliet iedere week tweemaal te beluisteren zijn op Capital Radio en wel op zondagochtend van half 12 tot 12 uur en op donderdagavond tussen 9 uur en half 10.’
De toen 62-jarige Toornvliet was op 1 september van dat jaar door de particuliere synodes der Gereformeerde
Kerken van Noord- en Zuid-Holland ontslagen als predikant in algemene dienst, na een conflict, dat jaren
duurde. Toornvliet was jarenlang bekend van Radio Bloemendaal. De eerste preek op Capital Radio had als
passende titel: ‘Het feest moet doorgaan.’ Toornvliet boekte zendtijd voor de periode van een jaar wat, als alles
goed was gegaan met Capital Radio, een bedrag van rond de 180.000 gulden had opgebracht. Tot een grote
hoeveelheid preken kwam het echter niet gezien Capital Radio vrij spoedig haar laatste uitzending beleefde. In
de vroege uren van dinsdag 10 november sloeg het schip andermaal van haar anker en dreef af waarna de King
David hoog op het strand bij Noordwijk kwam te liggen. Na een drie uur durende strijd diende de zevenkoppige
bemanning die nacht lijdelijk toezien hoe het zendschip aan de grond liep ter hoogte van het Palace Hotel van
Noordwijk.
Eén van de bemanningsleden destijds was de toen 23-jarige Gerry Preuss uit Amsterdam en ze herinnert zich
dat rond drie uur de toenmalige kapitein Plug haar wakker maakte met de mededeling dat de ankerketting het
had begeven. Onmiddellijk nadat ze wakker was geworden kreeg ze de opdracht de andere bemanningsleden,
waaronder een drietal andere vrouwen en de rest van de bemanning te wekken. Het betrof twee Nederlanders,
twee Engelsen en een Amerikaanse. Samen sjorden zij zich in de reddingsvesten en ze alarmeerde rond half vier
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Radio Scheveningen. Het
De King David is gestrand
was de weloverbekende
firma Wijsmuller, die voor
bevoorrading van veel
Engelstalige
zeezenders
in de jaren zestig van de
vorige eeuw voor bevoorrading had gezorgd, die
het verzoek kreeg zo snel
mogelijk een sleepboot
te sturen. Ze herinnert
zich dat aan boord van
de King David niet geprobeerd is met behulp van
de scheepsmotor het schip
van de wal te houden. Op
zich niet zo vreemd want
op het moment van de kettingbreuk was er geen stuurman aan boord van het schip. Toen het duidelijk was geworden dat er niets meer te redden viel stapten vijf van de bemanningsleden inclusief de scheepshond Batseba
over op de reddingsboot Kurt Carlsen en bleven de kapitein en één van de bemanningsleden aan boord. Na
aankomt op het strand werden de van boord gegane personen opgevangen op het politiebureau om enigszins
bij te komen van de schrik. Het betrof: Florence Oudenbroek, Thin Shan Shanfa, Lisa Christiansen, Gerard Preus
en Robert Brown.
Dat er in die dagen nog intens naar de radio werd geluisterd en dus ook de ANP uitzendingen, waarin de
stranding een aantal malen werd gemeld, bleek uit de duizenden mensen die zich naar het strand de daarop
volgende dagen begaven. De sleepboot MS Hector van de firma Wijsmuller uit Baarn was dezelfde ochtend
nog ter plekke en toen het hoog water was, rond één uur in de middag, werd een poging ondernomen een lijn
over te brengen naar het schip, dit met behulp van de reddingsboot Kurt Carlsen. De tros was echter te zwaar
en tevens te kort waardoor de poging werd gestaakt. De daarop volgende nacht kwam het water niet op de
verwachte hoogte waardoor het nog moeilijker werd het schip te draaien en weer enigszins in zijn element te
krijgen. Inspectie die tweede ochtend leverde ook nog eens het gegeven op dat het zendschip door de vloed
nog hoger op het strand was gezet.
Het was trouwens niet de eerste keer dat de van origine in 1938 gebouwde Groninger coaster Tiny, dat ook nog
geruime tijd de naam ‘Zeevaart’ had meegekregen, op het strand liep want in 1960 was dit ook al het geval geweest bij de Engelse kust. Een journalist ontlokte een woordvoerder van Wijsmuller op het strand de volgende
uitspraak: “Het is een kustvaarder van een kwaliteit en een leeftijd dat ook wel de Hoogovens in wordt geschoven, dan wel verschroot.” Dezelfde dag verscheen ook Berthe Beydals en haar echtgenoot Tim Thomasson,
vergezeld van hun 16-jarige zoon Chris op het strand. Hij stond er ook enkele journalisten ter woord en meldde
ondermeer dat de bemanning van de King David, het schip dat eigendom was van de Kangeroo Pioneering
Company en verhuurd werd aan de International Broadcasters Society, tot de tanden gewapend was. “Alle zeelieden zijn getraind in het gebruik van de op het schip aanwezige traangasgranaten, automatische geweren en
pistolen, zware en lichte mitrailleurs. Dit indrukwekkende wapenarsenaal was bedoeld om eventuele kaappogingen met succes te weerstaan.” Nooit zijn daadwerkelijk de wapens getoond aan de pers en de vraag is dan ook
of Thomasson niet gebluft heeft met de mededelingen
Studio in Bussum
aan de pers. Wel meldde hij dat de IBS had geleerd van
soortgelijke pogingen het zendschip van RNI, de MEBO II
in augustus en september te kapen. Later meldde Berthe
aan een journalist dat de aanwezigheid van de wapens
bekend was bij de overheid en dat het geen probleem
was daar alle vissersschepen gerechtigd waren wapens
ter bescherming aan boord te hebben.
Berthe werd geïnterviewd door iemand van het Algemeen
Dagblad en ontkende in eerste instantie dat er onderdelen overboord waren gezet maar stelde later dat het
eigenlijk wel mogelijk was geweest dat men maatregelen
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had genomen zodat er geen Nederlandse wetgeving zou worden overtreden. Dezelfde dag werden vanuit het
openbare Ministerie en vanuit de PTT verklaringen naar buiten gebracht waarin werd gemeld dat er geen maatregelen zouden worden genomen betreffende het gestrande zendschip. Het bleek dat de bemanning aan boord
de opdracht had uitgevoerd dat, wanneer het schip in problemen zou komen en dreigde in nationale wateren te
belanden, het zendkristal uit de zender te verwijderen.

Aan de ketting...

In de Volkskrant van 11 november 1970 was te lezen dat een inspecteur van de bergingsmaatschappij had gesteld dat de stranding had kunnen worden voorkomen als de motor aan boord van
de King David eerder was gestart. Berthe Beydals weersprak de
mededeling met: “Die motor moet een halfuur warm draaien en
daarna dient dan nog het roer te worden losgemaakt. Als we dan
weten dat het losgeslagen schip de laatste anderhalve mijl naar
de kust in 20 minuten heeft afgelegd, dan staat voor mij vast dat
het op gang brengen van de motor nooit op tijd uitkomst zou
hebben gebracht. Bovendien hadden we niet verwacht dat het
zendschip van haar anker zou slaan. We hebben hardere stormen
doorstaan, met windkracht twaalf aan toe. Ik zie het meer als
kinderziekte van een nieuw zendschip. Ook het Veronicaschip is
in haar beginjaren meerdere malen van het anker geslagen maar
had het geluk dat het niet naar het strand werd gedreven.”

Op 13 november 1970 lukte het de bemanning van de sleepboot Hector het zendschip van de kust bij Noordwijk
los te trekken en enkele uren later lag het schip afgemeerd aan een steiger in de haven van IJmuiden. Die avond
meldde Berthe Beydals in een persbericht dat Capital Radio zeker weer terug in de ether zou komen, maar bij
benadering was er zelfs niet door haar te zeggen wanneer de nodige reparaties zouden worden uitgevoerd.
Het was de redactie van Nieuws van de Dag, een uitgave van het Telegraafconcern, dat op 27 november dat
jaar meldde dat de King David aan de ketting was gelegd: ‘Het zendschip dat 14 dagen geleden voor de kust
van Noordwijk was gestrand en dat door het slepersbedrijf Wijsmuller is losgetrokken is, nauwelijks een dag
na de reparatie, aan de ketting gelegd. Volgens het bestuur van Capital Radio heeft bureau Wijsmuller het
schip laten vastleggen omdat er onzekerheid is ontstaan over de claim, die het bedrijf op de eigenaren van het
zendschip, c.q. de verzekeringsmaatschappij, hebben. Volgens de directie van Capital Radio gaat het om een
bedrag van f 100.000, -.’
Dezelfde dag ging er een soort van noodkreet uit naar de ‘vrienden van Capital Radio’, opgesteld en ondertekend
door de Secretary General, zoals Berthe Beydals zich inmiddels als titel had toegemeten. Het was misschien wel
de laatste schreeuw om geld om het station van de ondergang te kunnen redden: ‘Zoals U weet heeft Capital
Radio met ernstige pech te kampen. Het radioschip King David is op 11 november van haar anker geslagen en
op het strand van Noordwijk vast komen te zitten. Het schip is nu in het dok en zal daarna nog een week tot
10 dagen naar de scheepswerf voor reparatie moeten, maar gelukkig kunnen wij zeggen, dat de schade aan
het schip heel erg is meegevallen. De uitzendingen van Capital Radio zullen dan ook zo spoedig mogelijk hervat
worden, al hebben wij, alles bij elkaar genomen, natuurlijk toch een grote achterstand opgelopen.’
Vervolgens vermeldde ze dat het doel van de brief tweeledig was, waarbij allereerst men de vrienden van Capital Radio wenste te melden dat
het station terug in de ether zou komen en de tweede reden was dat
men de lezer om hulp wenste te vragen. Vervolgens werden diegenen
die al een donatie hadden gedaan van minimaal f 5,-- nogmaals van
harte bedankt, hetgeen ook al eerder in een persoonlijke brief was gedaan. Ze stelde dat er reeds 5000 mensen in Nederland een dergelijke
donatie hadden gedaan en legde aan alle anderen uit hoe een dergelijke donatie kon worden overgemaakt aan Capital Radio (Postbus 128
Bussum Holland) en vroeg tevens diegenen die al een donatie hadden
gedaan andermaal een bedrag over te maken om op die manier een familielid, kennis of vriend tevens tot vriend van Capital Radio te maken.
Beydals eindigde het schrijven, waarvan niet bekend is in welke hoeveelheid deze destijds is verstuurd, met:

18 • Freewave

‘Om mogelijk misverstand uit te sluiten: wij zullen niet blijvend een beroep op uw financiele steun doen. U zit
er niet voor lange jaren aan vast. Zodra Capital Radio op eigen benen kan staan, of liever op eigen stoom kan
draaien, zullen wij U dit laten weten. Uw morele steun hopen wij echter nog lang te verdienen.’ Vreemd genoeg
werd dus in de brief het postbusnummer 128 gebruikt, terwijl op andere momenten voor de ‘Vrienden van de
Vrije Radio’ als adres Postbus 270 in Bussum werd gebruikt.
De kranten bleven ook regelmatig schrijven over een eventuele terugkeer, ondanks dat de IBS het geld gewoon
niet had om de rekeningen te betalen en uiteindelijk failliet zou gaan. Achter de schermen bleven echter de
geruchten deels de wereld in geslingerd worden terwijl ook de geschreven pers er hard aan werkte om het
zendschip toch nog weer een taak toe te wijzen binnen het radiogebeuren. Zo was op 24 december in diverse
kranten te lezen dat medio januari 1971 Capital Radio weer in de ether zou komen. Ik licht er een bericht uit
en wel een dat op 21 mei 1971 in de Telegraaf was te lezen: ‘Het zendschip King David van Radio Capital zal
vóór maandag na een in allerijl voltooide reparatiebeurt het zeegat uitvaren. Ingewijden in scheepvaart- en
radiopiratenkringen houden het voor mogelijk dat de King David het door de bomaanslag van zaterdag zwaar
beschadigde zendschip MEBO II, van Radio Nordsee gaat vervangen.’ Men wist ook met precisie te melden waar
de reparaties waren gedaan en wel bij de Amsterdamse scheepswerf Ceuvel-Volharding en liet uit de mond van
directeur Pietersen optekenen: “De King David is nu vaarklaar.’ Maar men ging ook informatie halen bij de heer
De Groot, directeur van de in Liechtenstein gevestigde Kangeroo Pioneering Company en stelde de vraag of
de MEBO II een vervangend zendschip zou krijgen door de King David in te zetten. Pieters antwoordde kort en
krachtig met: “Nu vraagt U me teveel.”
In opdracht van enkele schuldeisers, ondermeer de firma Wijsmuller, was enkele weken eerder door een gerechtsdeurwaarder, dhr. H.G.Kemper uit Amsterdam, beslag gelegd op de King David omdat vorderingen die
men had bij de eigenaren niet werden betaald. De eigenaren hadden tot op dat moment geweigerd de fondsen
te fourneren, die nodig waren om een arbitragecommissie bijeen te roepen die de uiteindelijke sleepkosten
moest vaststellen. Vanuit het kantoor van Wijsmuller werd gereageerd met: “Als men ondanks het feit, dat er
beslag gelegd is, toch uitvaart, is men in overtreding.”
Uiteindelijk was op 25 mei 1971 te lezen in de Volkskrant dat er een eind was gekomen aan Capital Radio en
dat op vrijdag 22 mei het faillissement van the International Broadcasters Society, gevestigd in Bussum, was
uitgesproken. De aanvraag tot deze actie was gedaan door een medewerkster die sinds november 1970 geen
salaris had gekregen. Berthe Beydals meldde aan de krant dat ook zij al geen maanden meer was betaald voor
haar werkzaamheden. De krant suggereerde ermee dat de directie achter de IBS deze een mooie begrafenis
had gegeven via dit faillissement. Aan een groot ideaal was door onmacht en een tekort aan financiën een zeer
vroegtijdig einde gekomen. Aan de betekenis van het woord ‘Capital’ kon nog een andere verklaring worden
toegevoegd: ‘kapitaalvernietiging.’
HANS KNOT

Zeezenderherinneringen
Laatst, toen ik mijn cd kast aan het reorganiseren was, kwam ik een aantal RNI schijfjes tegen dat ik meteen
ging afspelen. De eerste schijf was het laatste programma dat Daffy Don Allen presenteerde op RNI op 30 augustus 1974. Hij vertelde in het programma dat hij in 1964 in Londen aankwam om zijn honeymoon te vieren.
Hij was programmamaker bij een Canadese omroep en hij hoorde in Londen van de komst van Radio Caroline
voor de Britse kust. Vervolgens solliciteerde hij bij Radio Caroline in het hoofdkantoor, gelegen in de chique wijk
Mayfair, en hij werd aangenomen om te komen werken op de MV Mi Amigo, en dus voor Radio Caroline South.
(De Fredericia, het andere zendschip van Radio Caroline, lag inmiddels al voor anker bij het eiland Man). De
eerste twee weken aan boord waren hem slecht bevallen. Ondermeer een constante vorm van zeeziekte, en
een te klein schip.
Het was helemaal niets voor hem. Hij ging van boord en kreeg een baan in het Caroline house aan 6 Chesterfield Gardens. Later verzocht Simon Dee, programmadirecteur, aan Don Allen om aan boord van de Fredericia te gaan. Immers was dit schip veel stabieler en er was veel meer ruimte aan boord. Eenmaal aan boord
gekomen had Daffy het dan ook reuze naar zijn zin. Ruim 2 ½ jaar heeft hij daar gewerkt tot de dramatische
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dag, 3 maart 1968, kwam en hij de avond daarvoor
zijn laatste show voor Caroline presenteerde en de
zender (voorgoed) sloot.
Toevallig vierde hij die dag ook nog zijn verjaardag.
Hoe ironisch wil je het hebben? Daarna verhuisde hij
naar het eiland Man om daar bij Manx Radio te gaan
werken. In september 1972 nam hij ontslag en werd
in november 1972 aangenomen bij RNI. Dit alles
vertelde hij tussen de plaatjes, die hij in zijn laatste
show op RNI draaide, door. Hij nam afscheid van de
luisteraars door het nummer ‘Crying’ te draaien van
Labi Siffre en tenslotte volgde nog ‘Adios Amigo’ van
Jim Reeves, ook een plaat waar ik een brok van in
de keel krijg.
Ik had de smaak te pakken en draaide nog de RNI story zoals die verteld werd door de dj’s en de beruchte
‘bomaanslag’ van 15 mei 1971. Ik kan me nog goed herinneren dat ik die zaterdagavond visite had en mijn
neef en ik vol verbazing naar de radio zaten te luisteren. De dag daarna gingen mijn vader en ik naar het
Keukenhof maar de transistor ging mee om vooral maar niets te missen. Ik mag wel zeggen dat ik RNI vanaf
het prille begin van februari 1970 tot het bittere eind, in augustus 1974, heb gevolgd, vooral via de 220 meter.
Vooral het eerste jaar was natuurlijk spectaculair met de verschillende golflengte wisselingen, de stoorzenders
van de Britse autoriteiten, de mislukte kapingspoging van Kees Manders op die zaterdag in augustus en dan de
volkomen onverwachte close down van 24 september 1970.
Een heleboel is er gelukkig bewaard gebleven. Ik vraag mij af: stel dat je zo’n cd draait in aanwezigheid van jongeren in de leeftijd van ongeveer 20 tot 30 jaar. Zouden zij er iets van begrijpen wat ons destijds bezig hield ?
ROB OLTHOF

Maestro Latijnse muziek heengegaan
Het was op 21 oktober 2011 dat we hoorden dat op de leeftijd van 100 jaar
Edmundo Ros was gestorven. Deze eeuweling stond bekend als de absolute heerser van de Latijns Amerikaanse muziek en scoorde in de jaren
veertig tot en met zeventig van de vorige eeuw wereldwijd vele successen. Bert Bossink blikt terug in het rijke leven van Edmundo Ros.
De eerste gedachte bij het aanhoren van de naam ‘Edmundo Ros’ is praktisch voor iedereen, die wel van hem heeft gehoord: ‘London is the place
for me’, een nummer dat hij met zijn orkest in 1965 aan het vinyl toevertrouwde en anno 2012 de tand des tijds volledig heeft overleefd. Als
we bijvoorbeeld de programma’s van Radio 5 in Nederland beschouwen
komt het nummer met bepaalde regelmaat nog steeds voorbij. Op 21
oktober vorig jaar kwam Edmundo te overlijden, net een paar weken
voor zijn verjaardag en dus helaas net geen 101 jaar. Edmundo Ros stierf in zijn villa in Spanje,
waar hij al jarenlang een teruggetrokken bestaan beleefde
Edmundo Ros stak in Engeland tijdens de 2e Wereldoorlog grote delen van het radioluisterend publiek aan met
zijn Zuid-Amerikaanse Rumba muziek. Praktisch geheel de Britse bevolking was toen in de ban van de vele
orkesten die er waren, zoals Victor Sylvester, Joe Loss, Cyril Stapleton, en Ted Heath en de dansmuziek was erg
in. Het was een manier van warm verpozen in een verder zeer moeilijke oorlogstijd. Edmundo Ros werd geboren
op 7 december 1910 in Port of Spain, Trinidad op 7 december 1910. Zijn moeder was een donkere vrouw uit Venezuela en zijn vader was van Schotse oorsprong. De familie woonde van 1927 tot 1937 in Caracas, Venezuela.
Het was daar dat Ros voor het eerst in een orkest speelde en wel in de Venezuelaanse Legerband ‘The Military
Academy Band’ en later was hij ook te horen in het ‘Venezuelaanse Symphony Orchestra’.
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Edmundo Ros deed vervolgens een belangrijke
stap op weg naar succes en besloot naar Europa te gaan om zich verder te ontwikkelen. In
Engeland studeerde hij van 1940 tot 1942 aan
The Royal Academy Of Music. Maar ondertussen
had hij ook zijn eigen Rumbaband opgericht en
speelde met deze groep vooral in de wijk Soho,
in het hartje van Londen en wel in de Coconut
Grove Club in Regent Street. Zijn band speelde
ook veel in Londense nachtclubs of restaurants.

Edmundo Ros met voltallig rumba orkest

Wat niet zo algemeen bekend is betreft de radiopersoonlijkheid Edmundo Ros. Rond 1949 was
Edmundo Ros presentator op Radio Luxembourg
en was hij iedere dag te horen op Radio Luxemburg Engelstalige service. Het was een programma dat in Londen werd opgenomen en dagelijks tussen 4.15 tot
4.30 uur werd uitgezonden. De volgende stap werd dan ook de weg richting de televisie, waarvan de ontwikkeling echt in haar kinderschoenen stond.
Met zijn orkest trad hij regelmatig op voor de B.B.C. en maakte er ook verschillende live opnamen.
Maar even terug naar de succesvolle muziekloopbaan van hem. In 1949
had Edmundo Ros met zijn orkest een wereldhit met ‘The Wedding Samba’
en er werden van dit nummer maar liefst 3.000.000 exemplaren verkocht.
Zodoende plaatste de redactie van het bekende muziekblad ‘Tuney Tunes’
van 6 januari 1950 een artikel over Edmundo Ros. In die tijd had hij huisvesting gevonden in een flat in de buurt van het Hyde Park. Niet alleen de
burgerbevolking was onder indruk van de speciale sound die het orkest van
Edmundo Ross voortbracht want ook op Koninklijk niveau was men ‘very
impressed’. Derhalve mocht hij ook optreden voor de Engelse koningin op
Buckingham Palace.
In 1958 was er andermaal sprake van een gigantische wereldhit voor Edmundo Ros met het nummer ‘Rhytms of the South’, waarvan ook meer dan 1
miljoen exemplaren werden verkocht, een voor die tijd andermaal gigantisch
aantal. Hij nam in de loop van zijn rijke carrière meer dan 800 nummers
met zijn orkestleden op. Voor diegenen die niet zo op de hoogte zijn met
de muziek van Edmundo kan ik vermelden dat deze voornamelijk vrolijkheid
afstraalt en adviseer ik eens achter een verzamelaar van hem aan te gaan.
Voor mij is de LP ‘The World of Edmundo Ros’ een absolute klassieker, met
daarop nummers als: ‘Virgin Islands’, ‘Chocolate Whiskey and Vanilla Gin’
‘Happiness’ en natuurlijk zijn klassieker ‘London is the place for me’.
Gedurende zijn loopbaan trad hij ook vaak in Nederland op met zijn orkest
en dan had hij het nummer ‘London is the place for me’ prachtig omgewerkt
tot ‘Amsterdam is the place for me’. In de maand april 1959 stond er een
mooi artikel over Edmundo Ros in het Nederlandse muziekblad ‘Songwereld’
onder de titel ‘Edmundo Ros van kadet tot Samba-Koning’. In het jaar 2000
kreeg Edmundo Ros nog een Koninklijke Onderscheiding van Koningin Elisabeth en werd hij tevens benoemd
tot ereburger van London. Kort daarna ging hij met pensioen en vertrok naar Alicante in Spanje om te gaan
wonen. Een muzikant in hart en ziel is heengegaan met Edmundo Ros en zo zie je maar dat je als muzikant
ook heel oud kunt worden.
Met dank aan Hans Knot voor zijn aanvulling op dit verhaal. Bronnen : ‘Tuney Tunes’ 1949-1958, ‘Songwereld 1959’, ‘Radio

Luxemburg First Hits’ 1946-1959 - Brian Henson & Colin Moore. Eigen archiefmateriaal Bert Bossink Archief.

BERT BOSSINK
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____________________ HET MAX LEWIN ARCHIEF, deel 2:

Amsterdam: Krasnapolsky, 15 oktober 1959
Als we de geschiedenis van de zeezender Radio Veronica in diverse publicaties beschouwen,
begint het verhaal vrijwel altijd op 15 oktober 1959 toen een aantal mensen bijeen kwam
in ‘een rokerig zaaltje’ in hotel Krasnapolsky in Amsterdam om gezamenlijk te beslissen tot de oprichting van
de VRON. De aanwezigen waren allen al lid van de Bond van Vrije Radiohandelaren. Er was ook een aantal
journalisten uitgenodigd, waarvan tot nu toe niet uitgebreid hun verslag van deze bijeenkomst is beschreven
binnen het Veronicaverhaal.
In de diverse publicaties wordt nogal snel overgegaan op het verhaal over de proefuitzending, die gewoon vanaf
land werd uitgezonden om aan te tonen dat het idee van een commercieel radiostation te verwezenlijken was.
In het eerder door mij gememoreerde Max Lewin archief zit een schat aan informatie waardoor het verhaal rond
het ontstaan van de VRON (Radio Veronica) beter belicht kan worden.
De dag na de vergadering berichtte Het Parool uitgebreid over de bijeenkomst. Deze had in eerste instantie
een heel ander doel had dan te spreken over de oprichting van de VRON als organisatie voor een op te starten
radiostation: ‘Duidelijk is echter in elk geval dat de ongeregelde, niet officiële, importeurs van radio- en televisietoestellen zich willen verenigen opdat zij een gezamenlijke strijdkas zullen hebben om de vele processen, die
hun door de officiële importeurs zowel als door de fabrikanten van apparatuur worden aangedaan, te kunnen
bekostigen.’
De wilde handelaren wilden zich bundelen om op te kunnen treden tegen de absolute monopoliepositie van de
leveranciers en officiële handelaren. Volgens het verslag in Het Parool van 16 oktober 1959 ging het vooral om
een woordenstrijd tussen de eigenaar van K I M – een radio en televisiehandel, de heer L.M.Ph.M. Slootmans,
en de eveneens uit Amsterdam afkomstige handelaar Prins. De laatste was fel tegenstander van een op te
richten organisatie.
Slootmans: “Wij zijn vrij en wij willen vrij blijven. Een belangengemeenschap kan nut hebben, maar dan moeten
we exclusief blijven.” De verslaggever meldde tevens dat een belangrijk onderwerp de vorm van de belangengemeenschap was geweest waarbij zowel de vorming van een ‘bond’ als een ‘vereniging’ ter sprake was gekomen.
Afgesproken werd een week later weer bijeen te komen, waarbij ook een jurist zou worden genodigd voor adviezen. Prins zijn standpunt werd verwoord met: ‘Het belangrijkste punt was dat de heer Prins in de strijd tegen
de (voornamelijk West-Duitse) fabrikanten en de officiële Nederlandse importeurs slechts een langdurig ‘uitgerekt’ proefproces voor een rechtbank behandeld wilde zien. Prins hierover: “Dat kan wel een jaar of vier duren.
Het Parool, 15-10-1959
Dat is mooi. Aan de andere kant, aan onze handelswijze kleven kanten, die niet
voor 100% juridisch verantwoord zijn.
Wij zijn vrije radiohandelaren en juist
daarom zijn wij vrij in ons doen en laten. We kunnen een proefproces door
een der leden afwachten, waardoor
de andere aangesloten ondernemers
voorlopig buiten schot blijven. Voor de
rest moet ieder zijn eigen brood maar
blijven verdienen.”
Ook bleek tijdens de bijeenkomst dat
Slootmans niet veel eerder door de
regering van Tsjecho-Slowakije was
uitgenodigd de ontwikkelingen binnen
’s lands industrie te komen bekijken:
“Ze zijn daar een jaar of drie op de
techniek achter, maar ze werken hard
en goed en ze betalen lage lonen en
over een jaar of twee zullen ze niet
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meer achter zijn. Dan kunnen we dat achter de hand houden met onze onderhandelingen met West-Duitsland.
Vooral als een paar van de West-Duitse ondernemingen hier, zoals de bedoeling is, in Nederland fabrieken gaan
oprichten. In Tsjecho-Slowakije en Oost-Duitsland hebben ze gemerkt dat ze niet onder de West-Duitse prijzen
kunnen verkopen als ze via de kanalen van de officiële importeurs zouden werken. Daarom hebben ze met
ons contact gezocht.” Het bleek dat Slootmans, tijdens zijn twee weken durende verblijf in het land, door de
Tsjechische regering was aangeboden goedkopere toestellen te leveren. Het Parool: ‘Slootmans wil nog niet op
de aanbiedingen ingaan, omdat de Oost-Europese modellen in ons land onverkoopbaar zouden zijn. Bovendien
is men daar technisch nog achter.’
Inderdaad waren er plannen van twee, toenmalige fabrikanten – Grundig en Graetz – om in Nederland fabrieken
te openen, wat de positie van de vrije radiohandelaren zou hebben bemoeilijkt. Slootmans hierover: “Er komt
dan een einde aan de import van deze merken toestellen voor de vrije handelaren en wij zullen dan bij deze
fabrieken een deel van de afzet dienen op te eisen”.
Het Parool meldde verder dat de zogenaamde wilde handelaren afkomstig waren uit allerlei steden, waarbij
plaatsnamen als Eindhoven, Arnhem, Groningen, Utrecht en Amsterdam specifiek werden genoemd. Ook werd
vermeld dat men zich voor of tegen had uitgesproken over de diverse vormen van samenwerking en derhalve
daar andermaal over vergaderd diende te worden. Wel werd het besluit genomen dat de aanwezige handelaren en de later zich tot de organisatie voegende personen een jaarlijkse contributie van f 350,-- zouden gaan
betalen.
In De Telegraaf van 16 oktober werd er ook aandacht aan besteed waarbij de verslaggever het over een jaarlijkse contributie
van f400,-- had. Voor dit bedrag wilde men de diensten verkrijgen
van een jurist uit Nederland en misschien ook wel van een collega
uit West-Duitsland. Tijdens de vergadering brak ook weer strijd uit
over de vraag of een dergelijke jurist dan uit Berlijn of Bonn diende
te komen.
Tegen het einde van de vergadering kwam dan toch nog het plan
tot het oprichten van een radiostation aan bod. De Telegraaf hierover: ‘Vervolgens kwam kort het voorstel voor een radio-zendstation op vier mijl buiten de kust aan de orde. Er zijn al onderhandelingen over de aankoop van een schip gaande. Het gehele project
zal voorlopig een ton kosten. De zendinstallatie is er al en men kan
de programma’s met reclame afwisselen. Verschillende aanwezigen
voelden hier wel voor, doch vermoedelijk zal dit geen zaak van de
bond worden.’
Het Parool ging op 16 oktober uitgebreider op de plannen in, in een tweede artikel over de vergadering in
Krasnapolsky: ‘Tijdens de vergadering van de nieuwe club van vrije radiohandelaren bleek dat deze organisatie
zich daar als organisatie waarschijnlijk niet mee bezig zal houden. Toen het voorstel werd gedaan riep een van
de aanwezigen: “Jullie zijn geschift!” Maar een aantal personen was enthousiast over het plan van de VRON, de
Vrije Radio Omroep Nederland. Initiatiefnemer van dit alles is de heer M. Lewin uit Diemen, tevens secretaris
van een politieke splinterpartij, de Nederlandse Volksbeweging. “Dit zijn de belangrijkste punten ten aanzien
van de VRON. De plannen zijn in vergevorderd stadium voor de bouw van een reclame-zender op een schip
buiten de territoriale wateren in de Noordzee. De kosten bedragen ongeveer honderdduizend gulden en die
kunnen we bij elkaar krijgen. Voorjaar 1960 moeten we beginnen met onze programma’s, waarvoor wij de
medewerking hebben van twee advertentiebureaus. De zender zal een reikwijdte krijgen van ongeveer 1000
kilometer. Een golflengte krijg je niet officieel, die neem je. Het liefst zo dicht mogelijk in de buurt van de Hilversumse frequenties.” Afsluitend had Lewin nog de journalist van Het Parool geadviseerd vooral op te letten
bij de volgende interland voetbalwedstrijd, daar hij dan met een stunt met een helikopter zou komen. In het
Nieuwsblad van het Noorden van 16 oktober 1959 was ook een verslag van de bijeenkomst te lezen en werd
de opmerking inzake de helikopter als volgt gebracht: ‘Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om te komen
tot televisie-uitzendingen, eveneens vanaf een schip buiten Nederlands territorium. Men zou dan bijvoorbeeld
verslagen van interlandwedstrijden kunnen geven via een helicopter boven een stadion.’
Een journalist van dagblad Trouw had weer een andere impressie opgedaan: ‘In Amsterdam is de Bond van Vrije
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Radio Handelaren, de BVR, opgericht, met als voornaamste doel een gezamenlijke
actie tot het ontkomen aan de dreigende processen tegen vrije handelaren. Vijftien
personen hebben zich tijdens een vergadering in Krasnapolsky opgegeven als lid en
verklaarden zich bereid f 400,-- te voteren voor het vormen van een ‘strijdkas’. Gedoeld werd op een reeks van processen, die aanhangig waren gemaakt over de import
van radio- en televisietoestellen uit Duitsland. Volgens de heer Slootmans vertegenwoordigen de vrije handelaren niet minder dan 60 procent van de totale import van
tv-toestellen uit Duitsland, hetgeen in totaal om een bedrag van 70 miljoen gulden
gaat. Mocht de Duitse markt grotendeels wegvallen dan ziet de heer Slootmans ook
mogelijkheden in de import van toestellen uit Oost-Duitsland en Tsjecho-Slowakije.
Dan zal het mogelijk zijn een televisieapparaat uit die landen voor circa f 450,-- op de
Nederlandse markt te brengen.

Max Lewin

De redactie van Dagblad Het Vaderland was de enige die een journalist direct had
laten informeren bij een overheidsinstantie naar de mogelijkheden van een dergelijk
station: ‘De P.T.T. deelde ons mede dat geen termen aanwezig zijn die een dergelijk
radiostation onmogelijk maken, alhoewel op internationaal niveau wel wordt gestreefd
naar een oplossing in dezen.’

Het zou, na deze eerste officiële bekendmaking van de plannen tot oprichting van de VRON nog een half jaar
duren alvorens Radio Veronica in de ether kwam. In de tussenliggende periode zou er nog veel gebeuren rond
de plannen en de organisatie, waarover een andere keer meer.
HANS KNOT

Toen voetbal op tv
nog heel anders was
De kijker kan, via tal van televisiestations, dagelijks sport bekijken en is er altijd wel een voetbalwedstrijd, al
dan niet in de herhaling, te zien. Op die manier blijft de voetbalfanaat een tevreden man. Maar hoe anders was
het in de beginjaren van de televisie? Waren er toen ook rechtstreekse uitzendingen van voetbalwedstrijden en
werden we in de huiskamer toeschouwer van de twee jaarlijkse derby’s der Lage Landen, die in die tijd werden
gespeeld tussen het Nederlands Elftal en die van onze zuiderburen België?
Het toen groeiende leger van televisiekijkers wist in bijvoorbeeld 1959 het antwoord al vooraf: de populaire,
traditionele ontmoeting tussen de Belgische en Nederlandse voetballers werd hun steeds onthouden. Eén tot
twee weken voor de wedstrijd verscheen er in de kranten steevast een klein bericht waarin werd meegedeeld
dat de wedstrijd andermaal niet op de televisie te zien zou zijn. Gevolg was dan dat er boze brieven en ingezonden stukken kwamen. De NTS (Nederlandse Televisie Stichting), de KNVB en de KBVB (Koninklijke Belgische
Voetbal Bond) kregen allerlei verwensingen toegespeeld en de kijkers wilden heel graag weten wie andermaal
de schuldige was van het feit dat verslaggeving via de televisie een taboe was.
De verslaggeving via de kranten inzake het niet uitzenden van een wedstrijd tussen beide landen in oktober
1959 liet duidelijk merken dat de schuld niet gevonden diende te worden bij de NTS: ‘De mening van de NTS
werd duidelijk gegeven door de programmacommissaris Rengelink: “Wij weten best dat voetbalwedstrijden voor
de grote massa van de kijkers zeer aantrekkelijk zijn en dus doen wij echt wel ons best er zoveel mogelijk op
het scherm te krijgen.” Voor de uitzending van een voetbalwedstrijd had de NTS destijds uiteraard de toestemming van de KNVB nodig, in wiens stadions de veel te grote apparatuur voor verslaggeving geplaatst diende te
worden. Met de KNVB was er een overeenkomst waarbij de NTS een wedstrijd mocht uitzenden als er flink voor
betaald werd en bovendien de wedstrijd uitverkocht was. Met betrekking tot de Derby der Lage Landen zou het
niet zo moeilijk zijn aan deze voorwaarden te voldoen, want de KNVB was bereid te betalen en de wedstrijden
tussen beide landen waren altijd uitverkocht. Ogenschijnlijk was er dus geen vuiltje aan de lucht.
Onder het gras van de toenmalige voetbalvelden schuilde echter een volwassen en venijnige adder. Met als
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argument dat televisie-uitzendingen van voetbalwedstrijden altijd een nadelige invloed hadden op het bezoekcijfer van terzelfdertijd elders gespeelde ontmoetingen, waren de Europese voetbalbonden al jaren eerder
overeengekomen de televisie uit de stadions te weren, wanneer één van de buurlanden – althans één van
de bonden in die buurlanden – bezwaar had. Het bleek dat Rengelink was ingegaan op deze regeling daar hij
gesteld had de indruk te hebben dat de Belgische Bond deze rem wel heel rigoureus hanteerde. En daar had
hij redelijk gelijk in, daar in de vroege jaren van de televisie slechts twee keer een derby via de televisie rechtstreeks werd uitgezonden. Op elk nieuw verzoek vanuit de NTS aan de KBVB kwam vervolgens een bot ‘nee’.
Reden was dan ook dat er Belgische clubs in de lagere regionen op het moment van de geplande interlands
speelden. Daar tegenover stond dat vanuit het andere buurland, Duitsland, geen enkele keer een negatief
antwoord was gekomen.
In het Parool van 3 oktober 1959 was er nog een opmerking te lezen in de richting van de KNVB: ‘Het neemt niet weg dat de KNVB de televisie – zacht gezegd
ook niet alle medewerking verleent. Ten eerste is de Bond toch zelf ook betrokken bij de Inter-Europese regeling, die verantwoordelijk is voor de onzinnige
toestand van het ogenblik, en ten tweede wil de KNVB ook geen toestemming
verlenen voor het uitzenden van gewone competitiewedstrijden, iets waar de
NTS al lang om heeft gevraagd.’ Ook daar had de KNVB als reden naar voren
gebracht dat, als uitzending zou volgen, de tribunes leger zouden zijn en dus
minder geld in de kas van de betreffende thuisspelende club zou vloeien.

J.W. Rengelink

Natuurlijk waren er, als altijd, groeperingen die bepaalde ideeën hadden om alsnog de interlandwedstrijd uitgezonden te kunnen krijgen. Zo kwam er bij de NTS de suggestie binnen van de Bond van Televisiekijkers, die
de wedstrijd wilde laten uitzenden met uitschakeling van de toenmalige steunzenders in Goes en Roermond,
waardoor het signaal niet in België zou zijn te ontvangen. Uiteraard zou de NTS, ware het geschied, de kijkers
in de zuidelijke provincies van ons land hebben gedupeerd terwijl de NTS tevens de wettelijke verplichting had
uit te zenden voor alle Nederlanders. Afsluitend was er, in 1959, nog de hoop dat de NTS bij de Europese Voetbalbond een verzoek ging indienen om ‘in de toekomst’ geen interlands meer te laten spelen in de weekenden,
zodat er andere wedstrijden niet door gehinderd werden. De wedstrijd, die op 4 oktober 1959 in Rotterdam
werd gespeeld, kreeg een opmerkelijke uitslag. Nederland won met liefst 9-1 van de Belgen.
HANS KNOT

RadioDay.nl 17 november 2012
Locatie: Hotel Casa 400 in Amsterdam, Eerste Ringdijkstraat 4
Dit is het voorlopige programma voor de komende Radio Day:
- Het sluitstuk van het Nederlandstalige Radio Luxemburg
- Colourful Radio Luxembourg - The Great 208
- Vlaams op z’n best - Radio Mi Amigo
- Europe’s Best Music - Caroline 558
- Boven Water (details op een later tijdstip)
- Yorkshire’s Part of The Beat Fleet: Radio 270
- Woelige radio tijden: Een interview (details op een later tijdstip)
- The Big Wide Wonderful World of Radio Caroline North
Vanaf 10.30 uur in de ochtend zal de zaal open zijn. De Radio Day zal om 11.00 uur beginnen en om 18.00 uur
eindigen. Toegang is 14,- €. Iedereen krijgt een gratis Radio Day sticker. Het is niet nodig een ticket vooruit te
bestellen of te reserveren.
Freewave Media Magazine abonnees kunnen tot 1 oktober tegen gereduceerd tarief de Radio Day
2012 bezoeken. U maakt dan 8 euro over.
NB: dit geldt uitsluitend voor abonnees van Freewave Media Magazine.
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Opmerkelijke open brief
Tijdens de voorbereiding van een verhaal over de zeer kortstondige geschiedenis van de zeezender Capital
Radio, die zich afspeelde in 1970, was ik wat aan het snuffelen in mijn archief. Ik kwam ondermeer een open
brief tegen uit de Telegraaf van 16 juni 1967. De brief was geschreven door Bertha Beydals, die in 1970 bij Capital Radio was betrokken. Ze openbaarde in de ingezonden brief een warm hart voor wat destijds in bepaalde
kringen smalend ’piraten’ werd genoemd.
Ze begon haar verhaal met: ‘Als u wel eens geprobeerd heeft uit te leggen aan buitenlandse gasten hoe bij ons
de omroep georganiseerd is, weet U hoe moeilijk dat is en wat een grote ogen die gasten opzetten als U ze
vertelde van onze vijf verenigingen.’ Inderdaad waren er op dat moment geen vijf maar zes verenigingen binnen
het Nederlandse Omroepbestel, te weten: KRO, NCRV, VPRO, VARA, AVRO en de TROS. Maar dat als bijzaak.
Ze vervolgde: ‘Vijf clubs met privéleden en overheidsfinanciering door middel van verplichte belasting voor alle
Nederlanders die een radio- of televisietoestel hebben? Omdat je dan met je mond vol tanden staat probeer
je het nog eens. Dat is historisch zo gegroeid, verklaar je, met een gezicht en een stem die zeggen: van oude
tradities moet je afblijven en je zegt er niet bij dat deze oude traditie maar tot 1946 teruggaat. Maar ja, wat zeg
je als je eigen landgenoten niet met hun vingers van die tradities af willen blijven en hele kunstmatige eilanden
en scheepjes vol omroepinstallaties stoppen?’
Vervolgens ging ze in op een van de vele ontmoetingen die ze had met
mensen met betrokkenheid bij de radio- en televisiewereld. Eén van die ontmoetingen leidde haar tot de persoon van Frank Iezzi, professor in Spraak en
Drama en toenmalige directeur van de omroep van de Hofstra University, gevestigd op Long Island, New York. Hofstra was met een bepaalde regelmaat,
al dan niet vergezeld door studenten, op studiereis in Europa, en toen Bertha
Beydals hem ontmoette, was het zijn vijfde studiereis in dit wereldddeel.
Het was in 1966 dat deze reis, die geheel gewijd was aan de ‘piraten’, werd
gemaakt. Bertha kreeg vlak voor ze de ingezonden brief schreef een verslag
van zijn bevindingen, dat gepubliceerd was in de Television Quarterly, een
gezamenlijke publicatie van de National Academy of Television Arts and Sciences en de Syracruse University in Amerika. Ze relateerde aan het artikel:
‘The Politics of Piracy,’ Television Quarterly, 5:4:25 (1966).

Frank Iezzi en Bertha Beydals

Na het ontvangen en lezen van het artikel schreef Bertha in de open brief:
‘Wilt U wel geloven dat ik toen grote ogen opzette? Wist U bij voorbeeld dat
er sinds 1948, toen er in Kopenhagen 208 golflengten werden toegewezen,
er 312 radiostations zijn bijgekomen die geen officieel toegewezen golflengte
gebruiken en dus officieel illegaal zijn? Dat zijn zulke schijnbaar fatsoenlijke
stations als de Voice of America, de Armed Forces Network (AFN), Radio
Vaticaan, Radio Berlijn, Radio Luxembourg en zo nog 300 meer! Er zijn dus
meer illegale dan legale stations.’

Let wel het gaat om cijfers die betrekking hadden in 1966 op in Europa actieve radiostations. Vervolgens ging
de brief richting het woord ‘piraat’: ‘En omdat Radio Veronica ook zonder toestemming gebruikt maakt, is Radio
Veronica een piraat. Begrijpt U? Nog niet? U zegt: wat is dan het verschil tussen bijvoorbeeld Radio Luxemburg
en Radio Veronica? Wel, heel eenvoudig. Radio Luxemburg gebruikt een geauthoriseerde golflengte en kan
daarom lid zijn van de Europese Radio Unie (voorganger van de EBU) en Radio Veronica gebruikt een ongeauthoriseerde golflengte, en is dus een piraat. Is het nu duidelijk? Voor U helemaal de moed opgeeft wil ik even
citeren wat professor Iezzi zegt over Radio Veronica: ‘Het wordt duidelijk dat Radio Veronica, in tegenstelling tot
andere piraten een waardig, respectabel en tevens bescheiden beleid voert. De organisatie betaalt belasting en
alle rechten aan artiesten en muziekbonden (aan BUMA rechten 40% van de totale radiobijdrage en dit is meer
dan de andere organisaties betalen). Ofschoon het moeilijk is iets te voorspellen betreffende de toekomst van
Radio Veronica, schijnt zijn voortbestaan verzekerd zolang de reputatie van de gebroeders Verweij hoog blijft,
de organisatie bescheiden en verantwoordelijk blijft en de luisteraars van ‘Top-Forty’ blijven houden. Het schijnt
hem toe dat Radio Veronica geen kwaad doet!”. Die professor toch!’
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Vele decennia verder is een deel van de voornoemde radiostations geheel uit de ether verdwenen of is men wel
legale frequenties gaan gebruiken en wat betreft de uitspraak over de toenmalige toekomst van Radio Veronica
had professor Frank Iezzi natuurlijk gelijk door ondermeer te stellen: ‘Zo lang de reputatie van de gebroeders
Verweij hoog blijft’. We weten inmiddels dat de reputatie helaas een forse deuk had gekregen door de bomaanslag op de MEBO II, het zendschip van de toenmalige concurrent Radio Noordzee, wat dus de deuren open
zette voor de invoering van de anti zeezenderwet in september 1974.
HANS KNOT

Recensie: Hörzu Radio Guide
Alles über Rundfunksender und Radiohören in Deutschland.
Die neue Ausgabe 2012/2013.
Negende editie; Gerd Klawitter en Wolf Siebel
464 pagina’s. Bestelnummer 413 0018.
ISBN: 978-3-88180-864-4
Prijs Euro 14,90 exclusief verzendkosten
www.vth.de

In de loop der afgelopen drie decennia verschenen in dit tijdschrift diverse
boekbesprekingen van het werk van Wolf Siebel en Gerd Klawitter, beiden
veelschrijvers en verbonden aan de uitgeverij VTH Verlag in Baden Baden.
Van dezelfde uitgever en dezelfde auteurs ontvingen we eind november
de negende editie van de Hörzu Radio Guide, een naslagwerk dat door
Klawitter en Siebel vanaf 1998 op onregelmatige tijden wordt bijgewerkt
en heruitgeven. Dat betekent dat dit 463 pagina’s dikke boekwerk telkens wordt ge-updated.
Ook deze nieuwe, negende, editie begint zoals gebruikelijk met een opsomming van alle publieke omroepen in
de diverse staten van Duitsland, een overzicht dat nu al 100 pagina’s beslaat. In het overzicht vind je uitgebreide informatie over de stations, de frequenties, het vermogen, de programmering, de adressering en natuurlijk
het e-mail-adres en internetinfo, want daar kan al jaren geen enkel radiostation eigenlijk meer zonder.
Vervolgens wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de commerciële radiostations in het land. En als je dit
hoofdstuk bekijkt wordt je duidelijk dat het radiolandschap in Duitsland in het afgelopen decennium verrijkt
is met een enorme schat aan radiostations. Daarnaast is er ook de nodige aandacht voor de kleinschalige radiostations, die in Duitsland onder verschillende benamingen actief zijn: “Offene Kanale”, “Nichtkommerzieller
Lokalrundfunk”, “Veranstaltungsrundfunk” of “Einrichtingsrundfunk”.
De buurlanden worden ook niet vergeten. In korte hoofdsstukken over de publieke omroepen en hun geschiedenis wordt de stand van zaken geschetst. En dat betekent radioontvangst niet alleen via de normale radioontvanger, maar ook via satellietontvanger, het plaatselijke kabelnet, de computer en dus internet.
Ook in deze, negende, editie van Hörzu Radio Guide zijn er speciale artikelen opgenomen die het boek, naast
de standaardinformatie, nog completer maken. Het boek bevat bijvoorbeeld een uitstekende impressie over de
geschiedenis van de private radio in de bondesstaat Rheinland-Pfalz, waarbij tal van stations uitgebreid onder
de aandacht worden gebracht. Had ik dit boek een half jaar eerder gehad dan was de radio meegegaan op de
fietsvakantie door dit mooie wijngebied. Ook is er kort aandacht voor de radiostations die nog actief zijn gerund
door vriendschappelijke bondgenoten, hetgeen in Duitsland nog steeds radio van de ‘geallieerde troepen’ als
noemer heeft.
Als in iedere nieuwe uitgave van dit handboek is er ook weer speciale aandacht aan een bepaald buurland.
Ik herinner me nog dat in het begin van deze eeuw het land ‘Liechtenstein’ speciaal onder de aandacht werd
gebracht. In deze editie is dat de stad Basel in buurland Zwitserland, waarbij de actieve radiostations uitgebreid
worden beschreven. Al met al is het zondermeer aan te bevelen die boek snel te bestellen als aangeneme
aanvulling voor uw boekenkast.
HANS KNOT
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Radio Nederland met marathonuitzending op 10 en 11 mei
Zoals bekend komt er, mede door drastische bezuinigingen, dit voorjaar een einde aan de Nederlandstalige
uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep. Daarmee komt een einde aan een rijke historie als het gaat
om de Nederlandstalige Internationale Radio, verzorgd vanuit Hilversum voor alle Nederlanders overzee, als wel
de vele duizenden vakantiegangers, die men telkens weer bereikte.
De programmamakers van Radio Nederland zullen een lang en waardig tijdperk gaan afsluiten met een 24 uur
durende uitzending, die zal gaan plaatsvinden vanaf 22.00 uur op 10 mei tot 22.00 uur op 11 mei aanstaande.
Tal van historische momenten zullen naar voren worden gehaald in deze marathonuitzending. Uit een uitgelekt
intern rondschrijven valt op te maken dat in het eerste uur de sinds 2008 als hoofdredacteur in dienst zijnde Rik
Rensen, aan zal schuiven en de luisteraar meer duidelijkheid zal brengen over het thema: ‘het hoe en waarom
hiervan, want waarom houden we er eigenlijk mee op?’ Ook zal hij dan vertellen hoe het in de toekomst verder
zal gaan met het bedrijf.
Daarna blikt men ondermeer terug op de start van RNW met veel historisch materiaal. In vier of vijf blokken
met historisch materiaal wordt duidelijk gemaakt hoe RNW zich ontwikkeld heeft tot het bedrijf wat het nu is.
In het tweede uur wil men een beeld geven van de band van RNW met het koningshuis en ook de stap maken
naar het zakelijk belang van RNW voor Nederland. In een daarop volgend uur ondermeer aandacht aan de
Indonesische afdeling, die ook van groot belang is geweest in de historie van RNW. Ook de servicefunctie, denk
aan kerkuitzendingen, ontwikkelingssamenwerking en meer, komen in de nacht aan bod, evenals de ontwikkeling van korte golf tot satelliet.
Het beroemdste programma van de Wereldomroep is ongetwijfeld ‘Happy Station’ dat in 1927 van start ging,
waarbij men probeert nog een keer een van de legendarische presentatoren, Tom Meijers, achter de microfoon
te krijgen. Ook zal er in de nacht aandacht zijn voor de typische groeten programma’s die er vroeger werden
uitgezonden. De vroege ochtend van 11 mei is er om 6 uur een programma rond de belangrijkheid van de tv
voor de Wereldomroep, terwijl ook een uur lang op het brengen van ‘Nieuws’ centraal zal staan.
Gedurende de marathon zal ook worden stil gestaan bij het enorme audio-archief, met veel cabaret dat bewaard
is gebleven. Speciale taak voor de muziekafdeling is de parels van 65 jaar RNW uit het archief te halen voor
hergebruik in dit programma. Natuurlijk zal gedurende de marathonuitzendingen ook ruimte worden gemaakt
voor de diverse correspondenten, verspreid over de aardbol. Ook zullen de vele Nederlanders, woonachtig over
de gehele wereld, vertegenwoordigd zijn, met als thema ‘En hoe nu verder?
De laatste twee uren zijn voorlopig geprogrammeerd voor nog eenmaal een stevig debat, waarbij ondermeer
Minster Bijsterveld en VVD Kamerlid Van Miltenburg zullen worden genodigd voor discussie. Het laatste uur, zo
leerde het uitgelekte document ons, is voorbestemd voor het nemen van afscheid waarbij tal van bekende Nederlanders, die hun loopbaan bij de Wereldomroep begonnen, anekdotes zullen ophalen. Dus je agenda pakken
en alvast noteren. Andermaal een belangrijk radiostation dat door de regering wordt genoodzaakt een deel van
haar taken stop te zetten. Wanneer gebeurde dit nog meer?
HANS KNOT
Redactieruimte Wereldomroep (collectie Pieter Damave)
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Op de valreep_______________
WO 21 MAART: Het commerciële Radio Seagull, dat Engelstalige programma’s brengt
vanaf het Nederlandse zendschip de Jenni Baynton, zal vanaf 1 april gaan uitzenden
op de middengolffrequentie 1395 kHz, dagelijks van 07:00 uur tot 19:00 uur. De Jenni
Baynton ligt afgemeerd aan Zuiderpier van de Nieuwe Willemshaven in het Nederlandse
Harlingen. Tussen 19:00 uur en 07:00 uur zal Radio Seagull blijven uitzenden op de
middengolffrequentie 1602 kHz. Overdag is op deze frequentie Radio Waddenzee te
horen. De middengolffrequentie 1395 kHz is tot januari 2011 gebruikt door het Britse
commerciële radiostation The Big L/Radio London. Toen werd er uitgezonden vanaf de
Trintelhaven bij Enkhuizen. De zender die Seagull gaat gebruiken is door technicus Walter Galle eigenhandig
gebouwd. Bij zusterstation Radio Waddenzee is Walter op vrijdag te horen als presentator van het programma
‘De Middagboot’.
ZO 25 MAART: Tom Lodge is overleden op 75-jarige leeftijd. In
april 1964 begon hij als dj bij het toen zojuist gelanceerde Radio
Caroline. Met zijn ochtendshow werd hij al snel een van de populairste dj’s op het station. Hij was aan boord van de MV Caroline in
juli 1964 toen het schip rond Groot-Brittannië naar het eiland Man
voer. In januari 1966 maakte hij mee hoe de Mi Amigo op de kust bij
Frinton liep. Lodge zorgde er in zijn rol als programme director voor
dat Caroline een voortuitstrevend contrast vormde met de BBC. Na
de Britse zeezenderwet van 1967 ging hij kortstondig voor diezelfde
BBC werken, maar hield het daar al snel voor gezien. Vanaf de jaren
‘70 hield Lodge zich bezig met Zen boeddhisme. In 1998 werd hij
zelf Zen Master en kreeg in die hoedanigheid de naam ‘Umi’.

Tom Lodge

-advertentie-

Muziek van alle tijden
Easy listening met een tikkeltje
middle-of-the-road

www.radio227.nl
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Laser 558, All Europe Radio
Het allernieuwste boek van Hans Knot (Engelstalig). 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 already 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 ﬁrst printed message.
In their edition from November 4th 1983: ‘A new pirate ship
is leaving 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 impression 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 memories
to you with the happenings of a wonderful radio station from
more than 25 years ago, ‘All Europe Radio Laser 558’.

SMC-prijs € 21,--

Vaar mee met SMC
Na al die jaren moést het er van komen, een boek over de vele fanboottochten
vanuit Scheveningen naar de diverse radiozendschepen die voor de Nederlandse
in de ether waren in de periode 1972 - 31 augustus 1974.
Nadien ging het met Zeeland Charters naar de MV Mi Amigo die voor de Engelse
kust lag. Nog later werd naar het nieuwe Caroline zendschip, de Ross Revenge
en naar de MV Communicator van Laser 558 gevaren. SMC heeft honderden
mensen naar deze drijvende zenders gebracht en hen de dag van hun leven
bezorgd toen ze aan boord konden gaan om te praten dj’s en technici.
Ruim dertig jaar ervaring en leuke fragmenten van gebeurtenissen zijn nu gebundeld in dit nieuwe boek van de hand van RadioVisie-redacteur Rob Olthof.
Want laten we wel zijn: - de zeezenders waren toch wel de leukste tijd uit de
radiogeschiedenis? - Waar of waar? In het boek gaat het niet enkel over de vele avontuurlijke boottochten, maar
ook over de diverse andere activiteiten die de Stichting Media Communicatie de
afgelopen tientallen jaren heeft ontplooid. Er is daarom ook aandacht voor de
‘radiodagen’ die werden georganiseerd.
Omdat SMC een hoop LP’s en EP’s geproduceerd heeft, meestal afkomstig van de vaardige hand van Hans Knot, gaat het in
dit werk ook daarover. En tot slot is SMC uiteraard nog steeds de uitgever van het gedrukte maandblad Freewave. Logisch
dat dit onderwerp eveneens in het boek voorbij komt.

‘Vaar mee met SMC’ telt 160 pagina’s (met vele foto’s) en kost € 12,50.
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Elvis – 75th Anniversary 5DVD

Vanaf zijn geboorte in 1935 in het armzalige dorp Tupelo, tot aan zijn mysterieuze dood in 1977, volgt deze Anniversary Edition het levensverhaal van Elvis
Presley. Veelal in zijn eigen woorden verteld krijgt men een inkijkje in de leefen gedachtewereld van deze teruggetrokken en soms ook eenzame persoon. In
het programma van de meer dan 4 uur durende documentaire wordt gebruik
gemaakt van foto’s van vroeger, uniek beeldmateriaal, onlangs ontdekte interviews en optredens uit het begin van zijn carriere. Naast de docu bevat deze box
ook een exclusieve dvd met een concert van The King!
En de prijs van deze exclusieve 5DVD box, u leest het goed, is € 15

Elvis –
The Complete 68 Comeback
Special 4CD Box
Exclusieve 40th anniversary edition box met
4 cd’s. Bij smc voor slechts € 18!

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: € 7,50
Way Back Home van Graham Gill • € 19,95
Graham vertelt over zijn carriere in Australie en zijn belevenissen aan boord van de radioschepen alsmede bij Radio
390.
Last of the Pirates van Bob Noakes • € 19,95
De herinneringen van Bob Noakes. Bob begon in juni 1973 bij de zeezender Radio Caroline en ging een jaar later
naar Radio Noordzee. Daarna werkte hij voor de Voice of Peace.
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Speel mee voor
het goede doel!

Speel mee in de VriendenLoterij voor

Stichting Mediacommunicatie

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

DUIZEN
DEN
prijzen!

Naam

Ik steun het goede doel:

m/v*

Adres
Postcode
Woonplaats

5177
Ik speel mee voor het goede doel:

3 loten

2 loten

1 lot

E-mail
Bankrekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Ja,

Elke wee
k
kans op

Telefoonnummer
Datum
Handtekening

Veel gestelde vragen
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.

0332.0009
3 Wat kunt u winnen?
Iedere week maakt u gegarandeerd kans
op duizenden prijzen. Dit zijn prijzen
als fietsen, 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 schriftelijk 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

Stuur dit formulier zonder postzegel op naar:
VriendenLoterij, Antwoordnummer 116, 1100 WC Amsterdam
Ik machtig hierbij de VriendenLoterij N.V. tot schriftelijke 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

Winnen is leuker met de VriendenLoterij
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Nieuw record Radionomy online radio
Ter gelegenheid van World Radio Day 2012 heeft Radionomy, de
grootste aanbieder van online radio, een nieuw record bekend gemaakt. Er zijn in januari 2012 in totaal ruim 20 miljoen uren méér
radio gemaakt dan in dezelfde maand vorig jaar en de luistercijfers
zijn meer dan verdubbeld. In januari 2012 waren er 72.500.000 luistersessies, 36.000.000 uren radio en 13.100.000 unieke luisteraars.
De top 10 van de best beluisterde stations is als volgt:
1.
ABC Lounge
2.
Enjoystation
3.
Radio Mozart
4.
Parazhit
5.
Smooth Riviera
6.
ABC Jazz
7.
RTFM
8.
Hotmixradio Dance
9.
Barock Music
10.
Hotmixradio 80
bron: www.radionomy.com

Internet radio__________________
In de nieuwsgroepen ‘Radio’ en ‘Zeezenders’ wordt af en toe gediscusseerd over allerlei soorten van wereldontvangers. Ik kan mezelf nog de Grundig Wereldontvangers herinneren en er zaten naast middengolfontvanst
en een fm band ook uitgebreide mogelijkheden op voor kortegolfontvangst en dat onderverdeeld in liefst zes
verschillende banden. De hele wereld ging destijds voor je open, mits je maar geduld had en de juiste ontvangstcondities en antennes had, kon je aardig scoren met te ontvangen signalen.
Waar ik tot mijn grote verwondering bijna nooit iemand over hoor is Internet Radio. Als je voor heel weinig geld
een internetradio aanschaft, dan heb je echt de wereld in je huis, zonder dat je aan condities en dergelijke hoeft
te denken. Zelfs in Afghanistan heb je nog stations zitten, die je de huiskamer kunt binnenhalen. Waren we
vroeger tevreden met het kunnen ontvangen van Radio Veronica, Radio Noordzee, Capital Radio en de zeezenders voor de Britske kust, nu heb je de keuze uit duizenden stations, die je probleemloos kunt beluisteren.
Het mooie is ook, dat de nieuwe luisteraar een stuk geholpen wordt door de moderne techniek. Stel je wilt
vandaag alleen maar gouwe ouwe via de satellietradio beluisteren. Het vinden ervan is heel simpel. Je drukt
op een knopje op ‘genre’ en via formats als ‘alternatief’, ‘Blue grass’, ‘bollywood’, ‘christelijk’, ‘dance’, ‘discussie’,
‘drum en bass’ , ‘easy listening’, ‘eigentijds’,’ elektronica’, ‘experimenteel’, ‘folk’,’gevarieerd en gospel’ kom je bij
‘gouwe ouwe’. Dus alle formats zijn op alfabetische volgorde te zoeken.
Duizenden stations uit alle delen van de wereld, ja zelfs Amerikaanse stations, alhoewel er sommige niet meer in dit deel van de wereld te horen zijn
vanwege auteursrechtelijke regelgeving. In de gouwe ouwe reeks vind je
bijvoorbeeld ook stations die de hele dag uitsluitend Elvis Presley draaien
en stations die uitsluitend Pink Floyd draaien, enz enz. Tijdens de Radio Day
2010 had Hendrik van Nellesteijn een voorraad internetradio’s bij zich en ik
ben blij dat ik er een gekocht heb. Ik heb er ontzettend veel plezier van. Mijn
satellietenboer zegt dat het weleens zo zal zijn dat over een x aantal jaren
alles via internet gaat. Dus ook geen schotel meer op je dak of balkon indien
je iets speciaals wilt beluisteren als het om radio gaat.
Waar was ik gebleven. O ja, bij gouwe ouwe. Wat is er nog meer te beluis-
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teren via deze radio? Formats voor liefhebbers van jazz, jungle, kinderen (ja, zo staat het er letterlijk- bedoeld
zal worden kinderliedjes o.i.d), klassiek, komedie, new age, pop, rock, soft rock, Spaans, volwassen (wordt
hier Lady Chatterley’s lover voorgelezen?), religieus enz enz. Ik adviseer u er uw voordeel mee te doen en een
dergelijke ontvanger aan te schaffen.
In mijn drie voorkeurkeuzes heb ik staan: ‘Big L’, ‘Veronica 192’ en ‘Extra Gold’ en als easy listening top station
‘Radio 227’.
Helaas is de voorraad van Hendrik van Nellesteijn op maar voor een bedrag van zo’n honderd euro kunt u een
mooi toestel elders kopen. Het voordeel van een dergelijke internetradio is ook dat je je pc niet meer aan hoeft
te zetten.
ROB OLTHOF

Nog een reactie op de brief van

Tom van der Linden

In het vorige nummer van Freewave Media Magazine waren enkele reacties te lezen op het overlijden van Tom
van der Linden en zijn excuusbrief aan de bemanning van de Mebo. Ditmaal een reactie van Peter Jager:
Van bemanningsleden van de ploeg, die niet aan boord was tijdens de bomaanslag (er waren 2 ploegen, die
elkaar afwisselden), heb ik begrepen dat Tom van der Linden hen achteraf tijdens een bezoek aan de MEBO II
(!) heeft verteld dat hij alleen maar op het voorstel van Bull Verwey is ingegaan omdat hij (vooral doordat hij
niet betaald werd door MEBO Ltd) zeer ernstig in geldnood zat. Tijdens de beslissing en mogelijk ook de aanslag
zou er sprake geweest zijn van alcoholgebruik, anders zou hij het waarschijnlijk niet hebben gedaan. Hij kende
de meeste opvarenden van de MEBO II goed en het was zeker niet zijn bedoeling om persoonlijk leed te veroorzaken. Zo zou de bom bewust niet op de olieleiding maar op een waterleiding zijn geplaatst. Dat er toch zo’n
grote brand is ontstaan zou volgens leden van de ‘andere’ bemanning te wijten zijn aan niet adequaat ingrijpen.
In plaats van even een brandblusser te pakken zat iedereen (ook al beneveld) meteen in de reddingsboot. Geen
idee wat het waarheidsgehalte van dit verhaal is. Een radio-collega, die tijdens de brand aan boord was, kon
zich er niets bij voorstellen.
Er zijn overigens wel meer voorbeelden waarbij de bemanningsploegen niet zo positief over elkaar spraken,
bijvoorbeeld over het kwijtraken van de grote reddingsboot, waarmee wel eens naar het Scheveningse strand
werd gevaren. De ene ploeg had het over de enorme stommiteit van iemand uit de andere ploeg, die de boot
niet goed had vastgemaakt, waardoor deze de oceaan op dreef. Het bewuste bemanningslid uit de andere ploeg
heeft mij verteld dat hij de boot bewust heeft losgemaakt omdat er op een gegeven moment door de andere
ploeg wel heel jonge meisjes (in de leeftijd van zijn dochters) op het Scheveningse strand werden opgepikt
voor een overnachting op de MEBO II. Een radio-collega heeft mij verteld dat de meisjes helemaal niet zo jong
waren...
(AGE) PETER JAGER

Surftips
Ook deze maand weer een aantal interessante surftips voor onze lezers.
We beginnen met een tip die Jelle Knot ons stuurde. Via de link kom je terecht bij een filmpje waarin de zendamateurs en hun hobby op een leuke manier in de belangstelling werden gezet:
http://www.southgatearc.org/news/october2011/vintage_film_the_world_of_amateur_radio.htm
Twee uitstekende samenvattingen van de Radio Day zijn terug te vinden op YouTube en zijn geproduceerd
door Alex van der Hoek:
http://youtu.be/cA0HFP4DVE0?hd=1
http://youtu.be/Aq-NVQgBPMM?hd=1
MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT
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Foto’s Wereldomroep uit de collectie van Pieter Damave (zie ook pagina 28)

Studio 1 met
Pieter Damave

Uitzendcentrum
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Enkele foto’s uit de deejayperiode van Tom Lodge bij Radio Caroline
plus een recente foto.
Linksboven: Robbie Dale, Tom Lodge, Rick Dane en Emperor Rosko.
Midden: boordstudio Caroline South, 1966
Linksonder: muziekbibliotheek Caroline South, 1965
Rechtsonder: Tom Lodge, ca. 2011

Tom Lodge
1936 - 2012

36 • Freewave

