


Freewave Media Magazine abonnees kunnen tegen 
gereduceerd tarief de Radio Day 2012 bezoeken. U 
maakt dan vóór 1 oktober 8,00 euro over naar het 
rekeningnummer van SMC.
NB: Dit aanbod geldt uitsluitend voor abonnees van 
Freewave Media Magazine.

•Voorwoord•
Beste lezers,

Welkom bij andermaal een editie van het ‘fossiele’ 
magazine over zeezenders, zoals Freewave Media 
Magazine onlangs goed bedoeld omschreven werd 
door Leendert Vingerling in de nieuwsgroep. Fossie-
len kunnen ons veel vertellen over het verleden, zijn 
kostbaar en zeldzaam. Wees dus zuinig op uw digitale 
of papieren exemplaar!

En waar moet u dan ditmaal zuinig op zijn? Wel, bij-
voorbeeld op de foto’s die Theo Hoekstra terugvond 
op zijn zolder in Frankrijk en waarmee dit nummer is 
gelardeerd. Of de brieven uit het Graham Gill archief; 
de herinneringen aan het jaar 1967, opgetekend door 
Hans Knot, en ga zo maar door. 

U komt het vanzelf wel tegen allemaal. 

Veel leesplezier!
Jan van Heeren
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Heden en verleden
De eerste aanwinsten in 2012
ZO 1 JAN: De aanvullingen op de zeezenderdiscografie die veelvuldig binnenkwamen in de 

maand december, nadat Martin van der Ven een file met ‘missing tunes’ had rondgestuurd, kreeg een vervolg 
op Nieuwjaarsdag toen nog een groot aantal oplossingen binnenkwam. Het nummer ‘There’s no bussiness like 
monkey bussiness’ van Mark Wirtz his Orchestra and chorus van ‘Studio 2 LP Mood Mosaic’ werd gebruikt door 
Robb Eden als tune op RNI in 1970. De tune van het programma ‘Stuurboord’ op Radio Mi Amigo was het num-
mer ‘sha-bumpin’ van de lp ‘Summer of 76’ van het orkest van Percy Faith. Dan was er een fanclub spot voor 
Radio Mi Amigo en dat is ‘Jo Postula’ met het nummer ‘Guitar against drums’. Het Lowland Trio in de lijst, inzake 
de jingle voor Hugo de Groot op Radio Caroline, klopt niet. Dit moet zijn: de Butlers met het nummer ‘Annelies’. 
Het is de B-kant van: ‘De Chinees doet veel meer met vlees’.

We zijn er nog niet
Op RNI werd een ander nummer van Mark Wirtz, his Orchestra and choir, veelvuldig als filler gebruikt, on-
dermeer door Andy Archer in de Top 30. Het gaat hierbij om het nummer ‘The Right Mr. Smith’. Dan Radio Mi 
Amigo in 1974. Daar werd de Nederlandstalige Top 15 gepresenteerd door Norbert. Hij gebruikte de single van 
Etienne Cap en wel het nummer ‘Gauchos’. Nog twee andere tunes van Radio Mi Amigo, die we nog niet wisten 
te plaatsen: de tune voor de Radio Mi Amigo Top 100 allertijden 1977 was het Electric Light Orchestra met het 
nummer ‘Daybreaker’ en voor de Radio Mi Amigo Top 50 werd de Sunshine Band met het nummer ‘Sunshine 
City 1975’gebruikt.

Laatste programma
MA 2 JAN: Vandaag was het laatste programma van 
Norman Barrington te beluisteren via Radio Seagull, 
wat ik erg jammer vind. Ik ontmoette Norman voor het 
eerst op het kantoor van Delta Diving in de Tweede 
Binnenhaven in Scheveningen. Dan heb ik het over de 
lente van 1973. Die dag gingen we beiden naar de Mi 
Amigo, ik voor een aantal uren en Norman voor een 
aantal weken. Niet alleen kwam Norman heel prettig 
over, hij was bovendien een uitstekende radiomaker. 
En ik dien te stellen dat ook 39 jaar later hij nog zeer 
goed overkwam via zijn programma’s. Norman mailde 
me na de uitzending door te melden dat een groot ge-
brek aan tijd en andere werkdruk hem gedreven heeft 
tot het stoppen van zijn programma op het huidige Radio Seagull. Het was dan wel een klein stukje uit zijn 
radiobeleven maar voor Norman wel een heel belangrijk. Laten we hopen dat Norman nog eens terugkomt op 
zijn besluit.

Aanvullingen
DO 5 JAN: De oproep voor oplossingen inzake tientallen ‘missing tunes’ op internet heeft andermaal een aantal 
oplossingen gevonden. Maar eerst even een aanvulling op een nummer dat al in de lijst staat. Ik zat te luisteren naar 
Richard Jackson op Caroline 558 op Oudejaarsdag 1986 en voor het nieuws op het hele uur gebruikte Richard Jack-
son Herb Alpert and his Tijuana Brass met ‘Route 101’ als filler tot het tijdsein op het hele uur. Dan werd het nummer 
‘Barrelhouse Shake-down’ van Emerson, Lake and Palmer op Radio Mi Amigo gebruikt als een van de vele fillers. 
Walter (Wendy) Carlos met een nummer uit de film Clockwork Orange en wel ‘Music for the Funeral of Queen Mary’ 
werd op Radio Noordzee in de jaren zeventig gebruikt voor een promotiespot voor het programma Buitengaats.  

Toevoegen
In categorie tunes kan bij Peter Henn en het nummer ‘Flip Flap’ worden toegevoegd dat het ook werd gebruikt 
als filler door Ton Schipper op Radio Mi Amigo. Dan een promotiespot uit 1978 waarin uitgelegd wordt hoe te 
adverteren op Radio Caroline. Hiervoor werd het nummer ‘Radio’ van Steve Hillage gebruikt.
 

Lange lijst aanvullingen 
ZA 7 JAN: We zijn er nog lang niet want de volgende lijst kan nog worden toegevoegd aan de zeezen-
derdiscografie. Allereerst Werner Müller und sein Orchester met ‘Let’s dance’, dat in 1974 door Jason Wolf 
gebruikt als tune voor de RNI Request Show. En dus toch niet Glen Gray & The Casa Loma Orchestra of Les 
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Crane, zoals eerder in de lijst werd vermeld. In de categorie zingende deejays kan Screaming Lord Sutch 
met het nummer ‘Election Fever / Rock the election’, worden toegevoegd. Op 390 werd het nummer ‘Man-
hattan’ van George Evans gebruikt als tune voor: ‘Radio 390 takes you stateside’. Dan James Brown met 
‘Who’s afraid of Virginia Woolf’ De versie van de Graham Bond Organisation blijkt de meest gebruikte versie 
van dit nummer als tune van BBMS. Ook werd het begin van dit nummer op Radio London gebruikt voor 
het inspreken van een jingle, met een lage stem werd herhaaldelijk ‘Big L’ over het nummer ingesproken. 
 

Liedje over radio
De formatie Members met het nummer ‘Radio’ werd gebruikt voor een Radio Caroline 
jingle in de jaren tachtig. Uit Vlaanderen het Dream Express Orchestra met het nummer 
‘Ostende nonstop’. Dit nummer van de Vlaamse groep, met ondermeer de drie zusjes 
Patricia, Stella en Bianca Maessen, werd gebruikt voor een filler op Radio Mi Amigo. 
Dan het Henry Fox Orchestra met ‘My Bonnie is over the ocean’ werd gebruikt voor een 
heel lange Radio Nord jingle. Vangelis met het nummer ‘Spiral’ werd op Radio Caroline 
gebruikt voor de ‘15-seconds-commercial’ promo, ingesproken door Stevie Gordon in 
1979.

Drie tunes gebruikt door Woolf Byrne
De volgende drie tunes werden gebruikt door Woolfe Byrne: Herb Alpert and the Tijuana Brass en de ‘Third Man 
Theme’, Andre Brasseur en ‘Special 230’ en The Harry Roberts Sound met het nummer ‘Honey Badger’. Woolfe 
Byrne writing: “When I first started on Radio City my theme tune was Herb Alpert’s “The Third Man Theme” 
but after only a short time I switched to Andre Brasseur’s “Special 230” (I used this again fairly recently on a 
broadcast I did for BBC Radio Kent). And I can confirm that Honey Badger was my theme for the time that I 
spent on Britain Radio. On Radio 390 I don’t believe that we had our own themes, just those of each programme 
which had already been established.”
 

Jarenlang
‘End of the World 1969’ - Demo songs for a band that doesn’t exist werd gebruikt op Radio Caroline. ‘End of 
the World 1969’ is de creatie van de onafhankelijke Canadese artiest Sam Scott. Zijn gelijknamige debuut LP is 
het resultaat van drie jaar lang schrijven, optreden, experimenteren en opnemen in Toronto, Ontatio en Saint 
Louis in Missouri. Dan de Nederlandse zanger Peter Waaldrecht met het nummer ‘(Veronica,) Ik hou van jou’. 
Dit nummer viel te horen op 18 april 1973, de dag dat de dertiende verjaardag van het station werd gevierd en 
tevens de grote demonstratie voor behoud van Veronica in Den Haag plaatsvond. Tot slot Herb Alpert and his 
Tijuana Brass met het nummer ‘A taste of honey’ Dit werd gebruikt als tune voor Veronica’s sportuitslagen door 
Arend Langenberg en/of Freek Simon.

Finland en Noorwegen
DI 10 JAN: Even terug naar 25 april 1960, Ne-
derlandse kranten hebben al weken volgestaan 
rond allerlei ontwikkelingen rond de VRON, over-
gaand in Veronica. De eerste testuitzendingen 
werden uitgezonden en op 24 april zelfs de eer-
ste verzoekplaten en wel voor de bemanning van 
een kruiser van de Nederlandse marine, de MV 
De Ruyter. In de loop van de periode 1960 tot en 
met 1990 hebben diverse geruchten de Neder-
landse kranten gehaald. Ondermeer was het op 
die manier mogelijk een boek te schrijven over ‘de duimzuigers’. Vanavond vind ik voor het eerst een knipsel 
in het Max Lewin archief waar ook gewag wordt gemaakt van plannen om voor zowel de Noorse als Finse kust 
een zeezender te verankeren. En dan spreken we over de zomer van 1960.

Voice of Peace
ZA 14 JAN: Recentelijk vroeg Paul Ciesielski, de Fransman die al ettelijke zendschepen in model heeft nage-
bouwd, me om de juiste afmetingen van de MV Cito, de Groninger coaster die tot MV Peace werd omgebouwd 
en door Abie Nathan werd ingezet voor zijn vredesstation. Drie weken later is de foto (zie blz. 6) aangekomen 
zoals het model van de MV Peace is nagebouwd door Paul. Het model kan nu besteld worden voor 80 Euro, in-
clusief verzendkosten. Een e mail naar vanafdenoordzee@gmail.com en je bent in contact met Paul Ciesielski.

Eindtune Jack Spector
ZA 14 JAN: Met behulp programma Shazam tuneherkenning I phone haalde Phil Hinton de eindtune van The 
Jack Spector show voor ons herkenbaar op schrift, te weten Red Prysock en ‘Handclapping’ die ik inmiddels als 
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MP3 vond. Jack Spector, die een programma vanuit Amerika ingeblikt 
naar Radio Caroline liet versturen werd geprogrammeerd op zowel Ca-
roline North als South in 1966 en een deel van 1967. 

Piet in Zee
MA 17 JAN: Vandaag wordt bekend dat ‘Baantjer’ in de vroege och-
tend is overleden. Het betreft uiteraard Piet Römer (foto), die in tal 
van rollen in televisieseries heeft gespeeld maar voor de aanhang van 
Radio Noordzee vooral bekend was van zijn weekendprogramma ‘Met 
Piet in Zee’. 

Er komt geen einde aan
DO 19 JAN: Luisterend naar de allerlaatste show van Rob Hudson op Radio Caroline, welke werd uitgezonden 
op 12 september 1979, waren er twee dingen die me opvielen, die we nog niet in de zeezenderdiscografie 
hebben. Als een soort van vaarwel aan zijn luisterpubliek draaide hij als laatste plaat ‘Someday we’ll be toge-
ther’ van Diana Ross en the Supremes. Als je kijkt onder sectie 5, letter ‘B’ dan vind je er ondermeer bij Burt 
Bacharach ‘South American Getaway’. Daar kan aan de informatie worden toegevoegd dat er ook een speciale 
versie voor ‘Robbie Hudson’ is gemaakt. En voor diegene die zich even ‘Rob Hudson’ niet meer herinnert, het is 
niemand anders dan Ruud Hendriks.

 

T-shirts verkocht in 1972/1974
ZA 21 JAN: Dit jaar is het veertig jaar geleden dat ik, via 
het toenmalige tijdschrift Pirate Radio News, T-shirts ging aan-
bieden aan de lezers maar ook aan collega’s. Ik was het al 
helemaal vergeten totdat ik een e-mail kreeg van een collega 
die ik daadwerkelijk sinds 1974 niet meer gezien of gehoord 
heb. Cees Gorus schreef me: ‘In 1973 bezocht ik, samen met 
collega Arent Boonstra, Israël. Na een lang oponthoud bij het 
binnenkomen van het land vonden we onze weg naar de Ki-
boets Einath, in de nabijheid van Tel Aviv. Het was een voor die 
tijd perfecte manier van samenleven, gezamenlijk besluiten en 
geen alcoholische versnaperingen. Bovendien werden we door 
soldaten, die zwaar bewapend waren, dag en nacht bewaakt, 
immers was Israël op dat moment in staat van oorlog met 

buurland Egypte. Ik denk dat alle soorten T-hirts, die je in de begin jaren zeventig verkocht, inclusief die van 
ondermeer Caroline, RNI en Veronica, wel in mijn bezit kwamen. Leven in een kibboets betekende ook vaak op 
de foto met kinderen. En dus kwam bijgeplaatste foto tot stand, een RNI T-shirt die de Dode Zee heeft geraakt, 
de woestijn heeft doorkruist en de Massada met mij heeft beklommen. Ook droeg ik het T-shirt terwijl ik de 
liefde bedreef op een warm strand bij Eilat. Denk daarbij aan het idee dat een T-shirt zou kunnen spreken!’

Weer een paar
MA 23 JAN: Altijd een prachtige tune gevonden, ‘The Shadow of your smile’ in een instrumentale uitvoering 
die werd gebruikt op Radio 390 voor het programma ‘Dinner at eight’. Sinds vandaag is deze opgenomen in de 
lijst want we weten de uitvoerende: ‘Paul Weston.’

Voor bevoorrading
MA 23 JAN: Als er iemand uit de regio Zuid-Holland dient te worden genoemd die ontzettend van nos-
talgie houdt, dan komt de 
naam van onze voortreffelijke 
lay-out man Jan van Heeren 
zondermeer naar voren. Jan 
bezoekt met grote regelmaat 
kringloopwinkels en rommel-
markten op zoek naar nostal-
gische zaken. Daarnaast is hij 
ook intens aan het speuren 
op internet om leuke dingen 
te vinden. Andermaal vond 
hij iets unieks, hetgeen op de 
foto’s is te zien. Het stond in 
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een advertentie waarin zogenaamde dropping para-
chutes werden aangeboden. Er stond bij vermeld dat 
deze werden gebruikt voor bevoorrading van Radio 
Caroline. 

Weer een lijstje
WO 25 JAN: Zoals bekend heb ik de lezers gevraagd 
hun eigen favoriete Top 8 in te sturen van favoriete 
deejays. De meeste inzenders focussen zich op de 
zeezenders maar Paul Harald van Gelder, die eens 
werkte op Radio 227, noemt ook andere deejays en 
bovendien kon hij geen keuze maken en komt dus 
met een langere lijst: 1 Kenny Everett, 2 Emperor 
Rosko, 3 Randall Lee Rose, 4 Dick Biondi, 5 Wolfman 
Jack, 6 Russ ‘the Weird Beard’ Knight, 7 Boom Boom 
Brannigan, 8 Jack Armstrong, 9 Joost den Draayer, 
10 Ron O’Quinn, 11 Dan Ingram, 12 Jack Jackson,13 
Jools Holland, 14 John Peel, 15 Jan Steeman, 16 Bill 
Lee, 17 Charlie Harrigan,18 Rob Stenders, 19 Howard 
Hoffman en 20 Mark van den Akker. 

Opmerkingen
Paul voegde eraan toe dat de lijst nog veel langer had kunnen zijn want in principe kan het nooit compleet zijn. 
‘Immers zijn er ongetwijfeld ook vele goede deejays in landen als IJsland, Rusland en China. Het probleem is 
echter dat ik ze niet ken. Ik heb twee criteria gebruikt om tot de samenstelling van de lijst te komen, naast de 
stem en de timing. Originaliteit en muziekkeuze zijn namelijk ook heel belangrijk. Deejays als Roel Bentz, Jan 
Donkers, Bob Harris, Willem Bloemendaal, Lennie Len (Jan Lenferink) en Pete Felleman bengelen dan ook net 
onder deze Top 20.’ Dank Paul en aan de lezers het advies niet te vergeten de VARA in de Nacht op Radio 1 in 
de gaten te houden daar Paul daar met enige regelmaat is te beluisteren en ook op andere stations brengt hij 
een uniek stemgeluid en prachtprogramma’s: http://paulvangelder.com

Weer twee jaar erbij
DI 1 FEB: Jan van Veen heeft zijn contract met 100%NL met twee jaar verlengd. De inmiddels 67-jarige stem 
van het gedichtenprogramma ‘Candlelight’ is in de avond te horen op dit station. “Ik merk ook nog dagelijks dat 
luisteraars het programma enorm waarderen”, zegt Van Veen over een van de langstlopende programma’s van 
de Nederlandse radio. Het radioprogramma ‘Candelight’, waarvoor luisteraars zelfgeschreven gedichten kunnen 
insturen, bestaat sinds eind jaren zestig. Jan van Veen begon in die tijd als pionier radiomaker bij Radio Vero-
nica. Het programma maakte daarna furore bij de AVRO in de jaren ‘70 en ‘80 en bij Sky Radio.

Unieke foto’s
DO 3 FEB: Soms zitten de herinneringen in een onverwacht hoekje. In alle werelddelen zitten lezers van het 
internationale radio report, waaronder vele Nederlanders. Eén van die Nederlandse lezers is Theo Hoekstra, 
die al vele jaren in Frank-
rijk woont. Hij schreef me 
recent over een mooie 
ontdekking die hij deed: 
‘Met het opruimen van de 
zolder kwam ik nog en-
kele foto’s tegen van de 
Veronica demonstratie op 
het Malieveld 1970? Het 
jaartal weet ik niet meer 
precies, maar ik werkte 
destijds bij Stadsblad De 
Echo (heet nu Dichtbij).
Via de redactie kwam 
ik toen in het bezit van 
een door Toni Boltini uit-
gegeven circusperskaart 
en kon daarmee onge-
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hinderd de Tweede Kamer binnen komen en 
heb daar ook nog foto’s gemaakt.(Pierre Kartner 
etc.) Ik zal ze nog eens opzoeken en mailen. Mis-
schien heb je wat aan deze foto’s. Lees met ple-
zier jullie reports. Groeten vanuit Frankrijk, Theo 
Hoekstra’. Wel uiteraard vond de demonstratie 
op 18 april 1973 plaats en deze drie foto’s geven 
een pracht tijdsbeeld van hoe de jeugd de drei-
gende verdwijning van de zeezenders destijds 
beleefde. (zie ook cover)

Aanvullingen:
ZA 4 FEB: Even alle aanvullingen van de afge-
lopen week op een rijtje: Spike Jones’ New Band 
met het nummer: ‘Dominique’ was de tune die 
werd gebruikt in het programma ‘Turntable ‘64’ 
met Tony Withers (Tony Windsor) op Radio Atlanta. Dan Edwin Astley met ‘The Baron’ Tom Edwards gebruikte 
dit nummer als tune op Radio City. Bij Duane Eddy en het nummer ‘Drivin Home’ kan de naam van de show, 
waarin de tune door Roger Day werd gebruikt, worden toegevoegd: ‘Nifty Fifty Show’ Vervolgens hebben we 
Tony Hatch & The Cherry Children met het nummer ‘Yoko’, dat op RNI in 1970 werd gebruikt voor ‘RNI Kids Call’. 
In 1971 werden de Miss Hot Pants Verkiezingen gehouden in Utrecht, in samenwerking met Radio Veronica. Rob 
Out maakte de promospot en gebruikte daarvoor het nummer ‘Hot Pants’ van de formatie Salvage. 

Filler
Ad Bouman is altijd een ster geweest in het knippen van muziek en het maken van rondlopertjes als filler. Van 
de formatie Cowboy Copas gebruikte hij het nummer ‘Alabam’, dat gebruikt werd op Radio Veronica. De spot op 
Radio Caroline North ‘Stop Fooling With The Antenna’ had als achtergrond delen van het nummer: ‘Loving You 
Has Made Me Bananas’, uitgevoerd door Guy Marks. Herinner je je de jingle ‘Travelling in to the years gone by 
RNI Hitback’? We nemen er Mel Henke met ‘Old McDonald Had A Girl’ bij. Het einde van dit liedje werd gebruikt 
voor het einde van deze jingle. 

Zingende deejays:
Een categorie die ook een aantal aanvullingen heeft. Allereerst kan bij de Emperor Rosko het nummer ‘Peace 
Maker’ worden toegevoegd. Mark West, ondermeer actief bij Radio Scotland en RNI kan ook worden toe-
gevoegd met: Mark West & The Cardboard Orchestra en ‘Nothing But A Sad Song’. Dan een van de minder 
bekende deejays, Peter Mallan (Radio Scotland) die ‘Down in the Glen’ en ‘These Are My Mountains’ aan het 
vinyl toevertrouwde. 

MV Elisabeth
ZO 5 FEB: Nog geen week nadat de prachtige 
foto’s van de demonstratie in 1973 boven van 
zolder kwamen was er andermaal een e-mail 
van Theo Hoekstra uit Frankrijk met een ver-
rassende inhoud: ‘Ik vond ook nog foto’s die ik 
maakte op het schip ‘de Elisabeth’ van Willem 
Beusenberg uit IJmuiden. Je hebt er al eens 
over geschreven, ik dacht een 7 jaar geleden. 
Er werden toen in 1973 filmopnames gemaakt 
voor een televisie pauzefilmpje. Beusenberg 
nodigde mij uit foto’s te komen maken, exclu-
sief voor de Echo. Ze zijn nooit gepubliceerd, 
want ik dreigde te worden ontslagen omdat ik 
te veel kontakten met Beusenberg onderhield. 

Hij wilde een zeezender voor de kust van IJmuiden opstarten en via de ziekenomroep, waar ik als vrijwilli-
ger werkte, zouden wij 150 uur aan testbanden met muziek opnemen. Het was een spannende en leuke tijd. 
Details werden bij hem thuis besproken in Zaandam. Helaas zijn de negatieven beschadigd, ze liggen tenslotte 
alweer 35 jaar minimaal op zolder. Maar zijn desondanks toch aardig om te zien. De ene foto met de man aan 
dek van het schip is Christian Anders, de Duitse schlagerzanger. Op de andere foto staat hij met Willem Beu-
senberg en zijn dochter Carla. Ook de cameraman staat erop en dat was de Hongaar Lajos Kalános, die terug 
is gegaan naar Hongarije. Ik zag daar laatst nog in Brandpunt een special over. Zodra ik negatieven van de Ve-
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ronica hoorzitting tegen kom, mail ik je ze. 
Ik heb bovendien nog dozen vol Veronica 
geluidsbanden liggen, ga dat ook nog eens 
afspelen en ordenen.’ En uiteraard danken 
we Theo voor het delen van deze herinne-
ring en de foto’s. 

Bijna veertig jaar na dato
MA 6 FEB: Ik ben momenteel bezig met 
Nico Steenbergen en andere voormalige 
medewerkers om het RNI programma ‘AD 
Sport en Sportwereld’ te belichten voor een 
publicatie. In zijn verhaal vertelt Nico dat de 
muziek van de LP ‘Connection’ van Don El-
lis vooral werd gebruikt voor productiewerk 
in het programma. Veder nog de aanvulling 
dat van de formatie Temperance Seven het 
nummer ‘The Black Bottom’ werd gebruikt 
op RNI door Tony Allan voor een promo 
voor de show van collega Brian Mc Kenzie.

Drieluik compleet
MA 6 FEB: De afgelopen dagen kwamen al 
de nodige foto’s van zolder in het huis van 
Theo Hoekstra in Frankrijk. Hij beloofde me 
verder te spitten en zo komt hij vandaag 
met drie foto’s die hij nam op 18 april 1973, 
de dag van de hoorzitting in de Tweede Ka-
mer, de dag dat Veronica terug in de ether 
kwam van haar eigen zendschip nadat dit 
schip begin april was gestrand, maar ook 
de dag dat we massaal gingen demonstre-
ren onder het motto: ‘18 april, we kunnen 
het toch proberen’. Op de foto’s ondermeer 
Willeke van Ammelrooy, Willy Alberti, Pierre 
Kartner (Vader Abraham), Rob Kuil (PR man 
Veronica), Bram Bom (Veronica Flight In 
Show) ‘Pistolen’ Paul Wilking en Big Mouth 
van Mouth en McNeal. Met deze foto’s is 
het Drieluik van Theo Hoekstra compleet.

Met dank aan ondermeer: Martin van 
der Ven (vooral), Rob Olthof, Jan Har-
teveld, Niels Zack, Jelle Boonstra, 
Hans Hendriks, Jesco Dörk, Simon 

Parton, Jonathan Myer, Philip Tag-
horn, maevaboy, Ron de Graaf, Rene 
Verstraten, Andre, Nick van Veen, 
Cas, Marcel, Woolf Byrne, Charles van 
Doornewaard, Wim van de Water, 
Chris Edwards, Benno Roozen, Bert 
van der Laan, Ben Meijering, John 
Bennet, Jan Bulder, Theo Hoekstra 
en Jan Hendrik Kruidenier.

Samenstelling: HANS KNOT

foto’s  blz. 6,7,8   © Theo Hoekstra
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Perikelen
DI 10 JAN: Vandaag hebben Radio Nederland Wereldomroep en de betrokken vakbonden 
NVJ, CNV en FNV Kiem het sociaal plan ondertekend, zoals dit gaat gelden bij de reorganisatie 

van de Wereldomroep. De reorganisatie van de Wereldomroep zal plaatsvinden in 2012. Het kabinet heeft 
het budget voor de Wereldomroep verlaagd met ruim 70 procent. Daarmee gaat het budget van de omroep 
vanaf 2013 van 46 miljoen naar 14 miljoen euro per jaar. De Wereldomroep zal zich toeleggen op het bieden 
van betrouwbare en onafhankelijke informatie aan mensen in landen zonder vrije pers. Het sociaal plan is 
erop gericht om zoveel mogelijk medewerkers van werk naar werk te begeleiden. “We organiseren nu al veel 
cursussen en trainingen om zo het perspectief van werknemers te verbeteren”, aldus algemeen directeur Jan 
Hoek. “Daarnaast hebben we rekening gehouden met ons specifieke personeelsbestand met meer dan dertig 
nationaliteiten. Een deel van het plan is dan ook gericht op repatriëring, indien mensen terug willen naar het 
land van herkomst.” De leiding van de Wereldomroep werkt momenteel intensief aan de nieuwe organisatie 
gericht op free speech. De omroep onderzoekt welke doelgebieden en –groepen relevant zijn en welke content 
toegevoegde waarde heeft. De verwachting is dat het plan voor de nieuwe organisatie in het tweede kwartaal 
van 2012 gereed is. Daarna volgt de reorganisatie.

WO 25 JAN: De radiomarkt heeft het jaar 2011 met een kleine plus weten af 
te sluiten. Na een voorzichtig eerste halfjaar, was er de laatste zes maanden 
van 2011 weer sprake van toename in de radiobestedingen. Dit betekent dat de 
radiomarkt in 2011 een groei van 1 procent mag noteren tot netto 233 miljoen 
euro. Dit blijkt uit cijfers van het Radio Advies Bureau (RAB). Ruim 1.750 mer-
ken hebben in 2011 gebruik gemaakt van het medium radio. De afgelopen vijf 
jaar is het aantal merken, waarvoor op radio wordt geadverteerd met 6 procent 
gestegen. De branches Automotive, Financiële dienstverlening en Retail zijn in 
2011 opnieuw de drie grootste branches op radio. Het vertrouwen in radio ver-
taalt zich in verdere groei van de radiobestedingen bij deze branches in 2011. 
Verder zijn de bestedingen op radio bij de branches Horeca, Toerisme, Recreatie, 
Zakelijke Dienstverlening en Huis en Tuin in 2011 ook gestegen. 

ZA 28 JAN: De mindere gang van zaken bij de groep rond Sky Radio escaleerde recentelijk met het onverwach-
te vertrek van hun topman. Meningsverschillen rond de toekomst van de diverse stations die deze mediagigant 
bezit, zorgen voor een onhoudbare situatie. Sky Radio, dat volgend jaar een kwarteeuw bestaat, beleefde de 
voorbije jaren een dramatische terugval. De eens zo onaantastbare marktleider viel terug naar teleurstellende 
cijfers en moest de heerschappij van zware concurrenten als 3FM, Radio 2 en Radio 538 dulden. Ondanks 
de aanwezigheid van Radio Veronica en Classic FM lukte het de onderneming niet echt om overtuigend uit 
de hoek te komen. Het was wellicht juist die negatieve tendens die tot het afscheid van Ab Trik heeft geluid. 
Zijn al dan niet gedwongen vertrek betekende het einde van twintig jaar actieve dienst waarbij hij zijn baan 
als directeur bij de Sky Radiogroep met de functie van voorzitter van de Vereniging van Commerciële radio 
combineerde. Hij volgde in 2005 de inmiddels overleden Martin Banga op. Alberdingk Thijm werd inmiddels tot 
zijn opvolger benoemd. Hij werkte reeds geruime tijd in de mediasector als hoofd van de FD Mediagroep en 
als verantwoordelijke voor de multimediastrategie bij BNR Nieuwsradio. Hij krijgt de loodzware opdracht om de 
geloofwaardigheid in het zwalpende Sky Radio te herstellen. 

MA 30 JAN: Nederland blijft hoge ogen gooien op de ranglijst van persvrijheid van Verslaggevers zonder 
Grenzen. Men neemt, samen met Estland, de derde plek in. België doet het een stuk minder en staat op de 
twintigste plek. Eritrea, Noord-Korea en Turkmenistan bengelen op de laatste drie plekken: 179, 178 en 177. Al-
leen in Finland en Noorwegen is de situatie op het gebied van persvrijheid volgens de organisatie nog beter dan 
in Nederland, blijkt uit de World Press Freedom Index 2012. Uit de ranglijst blijkt verder dat de onderdrukking 
van protesten in de Arabische wereld de positie van Syrië (176), Bahrein (173) en Jemen (171) geen goed heeft 
gedaan: die landen staan op de laagste plek ooit. De Verenigde Staten denderden 27 plekken naar beneden 
en komen uit op de 47ste plek, vanwege de arrestatie van journalisten die berichtten over Occupy Wall Street. 
Suriname stijgt dertien plaatsen en staat nu op 22. Er waren vrijwel geen ernstige incidenten of inbreuken op 
de vrije informatievergaring. Verslaggevers zonder Grenzen stellen in de rapportage dat dezelfde groep landen, 
waaronder Nederland, de hoogste posities blijven innemen. “Dit dient als een herinnering dat persvrijheid alleen 
kan worden gehandhaafd in sterke democratieën en dat een democratie persvrijheid nodig heeft.” Ook valt het 
de organisatie op dat in de Europese Unie landen als Finland en Nederland altijd goed scoren, terwijl landen 
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als Bulgarije (80), Griekenland (70) en Italië (61) niet in staat blijken het onderwerp van het schenden van de 
persvrijheid aan te kunnen pakken. “Vooral vanwege een gebrek aan politieke wil.”

MA 6 FEB Radio Nederland Wereldomroep (RNW) staakt op 11 mei voortijdig alle Nederlandstalige uitzendin-
gen. Dit blijkt uit een bericht van Peter Veenendaal, hoofd van de Nederlandse RNW-afdeling waarover website 
Dutchmedia bericht. De Nederlandse regering heeft aangekondigd de taakstelling en financiering van Radio Ne-
derland Wereldomroep per 1 januari 2013 te wijzigen, maar het parlement heeft daar nog niet mee ingestemd. 
Wetswijzigingen waarbij RNW niet langer een publieke media-instelling zal zijn en de taakstelling wettelijk wordt 
geschrapt per 1 januari 2013, is immers nog niet van kracht en moet nog worden behandeld door de Tweede en 
Eerste Kamer. Op vragen hoe de voortijdige beëindiging van de Nederlandse uitzendingen strookt met de finan-
ciering en wettelijke taakstelling van RNW, zei men toe nog met een reactie te komen. Ook op vragen over de 
mogelijke voortijdige beëindiging van uitzendingen in andere talen, de Wereldkrant en de Nederlandse website, 
kon RNW nog geen reactie geven. Tot 1 januari aankomende heeft RNW de wettelijke taak Nederlandstaligen 
buiten Nederland te informeren, het verspreiden van een realistisch beeld van Nederland buiten Nederland en 
het voorzien in onafhankelijke informatie in landen met een informatieachterstand. 

DI 7 FEB: De Publieke Omroep (NPO) start vanaf april 2012 met het gefaseerd uitscha-
kelen van vier themakanalen die worden aangeboden via diverse digitale televisieaan-
bieders. De themakanalen Consumenten24 en Geschiedenis24 stoppen per 1 april 2012 
met haar uitzendingen via de digitale aanbieders. Spirit24 en Sterren.nl worden per 1 
september 2012 niet meer aangeboden. Programma’s van deze themakanalen zijn dan 
nog wel via internet te bekijken. Sommige programma’s worden opgenomen in andere 
themakanalen van de publieke omroep. Zo zal het themakanaal Holland Doc 24 een aantal 
programma’s van het themakanaal Geschiedenis24 overnemen.

MICHEL VAN HOOFF - met dank aan RADIOVISIE

Het is bijna vijftig jaar geleden dat, naast 
vooral anti-Radio Veronica stukjes in de 
diverse kranten, er een paginagroot ver-
haal verscheen in ‘Supplement’ van 7 april 
1962. Journalist W. Hijmans was door de 
redactie van ‘Supplement’, dat een uitgave 
was van het toenmalige Algemeen Han-
delsblad, met blocnote en pen op pad gestuurd naar Kopenhagen. Dit met als doel de lezers van ‘Supplement’ 
te vermaken met een verhaal over het toenmalige populaire radiostation Radio Mercur. Een reconstructie.

Journalisten, die een verhaal wensten te maken over Radio Mercur, konden kiezen uit het gaan naar een zend-
schip in internationale wateren of een bezoek te brengen aan een voormalig theater, gelegen aan de Ravns-
borggade in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Hijmans koos voor de laatste optie en was verbaasd over de 
vele muzikale klanken die hem tegemoet kwamen: ‘Het komt uit de vreemdste hoeken en gaten – van onder 
het toneel uit, uit het kamertje achter de kassa en uit de kleedkamers. Er vliegt een deur open en iemand komt 
paniekerig vragen of wij stil willen zijn.’ Reden was dat de betreffende presentator zichzelf niet kon verstaan 
tijdens de opname van een programma. De uiting van de omroeper had tot gevolg dat iedereen zich voor even 
stil hield maar na veertig seconden was iedereen dezelfde stilte alweer vergeten.

Hijmans: ‘Het is een heksenketel. Maar wie had het anders verwacht? We zijn op bezoek bij de grootste pira-
tenzender ter wereld, de Deense Commerciële Radio Mercur’. Het woord piraat verbaasde me bij het lezen van 
het artikel maar er was wel een duidelijke reden want Hijmans had het woord aangereikt gekregen door Olov 
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Bennike: “Wij zijn piraten, tenminste zo worden wij genoemd. Piraten in confectie zonder zwarte lap op ons 
oog.” Vervolgens wees Bennike de verslaggever op de trotse hal van de schouwburg, waarin het jaar ervoor 
nog avond na avond ‘My Fair Lady’ te zien was. Bennike vervolgde met: “We hebben hier ons hoofdkwartier, 
op land, midden in Kopenhagen. Ja, we zaten eerst achteraf in een oude villa in een buitenwijk. Dat kon niet 
meer, daarom hebben we een paar maanden geleden dit theater gekocht. Duur? Ik weet het niet. Geld speelt 
nauwelijks een rol want het gaat hoe langer hoe beter met Radio Mercur.”

En ondertussen zat Bennike al te dromen van een schone toekomst: “Natuurlijk blijven we hier niet. Zodra we 
piraten-af worden, zodra het parlement eindelijk ons die concessie geeft, gaan we een échte studio bouwen. 
Tot zo lang redden we het hier wel.” Uiteraard kreeg de journalist een rondleiding van Bennike, die het ver-
volgens op een prachtige manier beschreef in zijn artikel: ‘Hij springt voor ons uit, de smalle kronkelgangetjes 
van het oude theater door en is plotseling op en top de public relations manager, die indruk wil maken op zijn 
buitenlandse gast.’

Vervolgens nam Bennike de journalist mee naar wat, naar zijn zeggen, de klein-
ste studio ter wereld was. Hij stelde dat het ‘Supplement’ de absolute primeur 
van deze studio had gezien de journalisten van het Deense ‘Berlingske’, die 
eerder waren genodigd, niet van plan waren één woord over Radio Mercur te 
schrijven. Als reden gaf hij op dat men bij die krant bang was dat het radio-
station de adverteerders van de krant wilde gaan afpakken. Bennike daarover: 
“Onzin natuurlijk want radioreclame is heel wat anders dan krantenreclame. We 
zijn niet elkaars concurrenten maar elkaars aanvulling.”

De studio had een oppervlakte van tweeëneenhalve vierkante meter en diende 
als spreekcelletje voor de deejays. Ook gaf hij aan dat enkele kleedkamers als 
zodanig in gebruik zouden blijven daar men van plan was iedere donderdag-
avond in het theater een bühneprogramma te gaan brengen, dat vervolgens tien 
dagen later zou worden uitgezonden op Radio Mercur. Vervolgens werden de 
kleedkamers bekeken en bleken er twee ingericht te zijn als discotheek. Hijmans 
daarover: ‘Hij wijst met een weids gebaar naar de tientallen rekken vol platen en 
banden langs de wand. En hij holt verder, hier en daar een deur opensmijtend!’ 
Het bleek ondermeer de toegang te zijn tot een driehoekige kamer, waarin het 
secretariaat van het radiostation was gehuisvest en ondermeer de enorme sta-
pel dagelijkse post werd geopend en verdeeld onder de programmamakers. 

Vervolgens werd de tocht door het gebouw voortgezet om uiteindelijk tot een goed gesprek te komen, rustig 
zittend in de hal van het theater waar Bunnike vertelde over Radio Mercur: “Wij zijn de eerste piratenzender 
in de wereld. Op 8 augustus 1958 begonnen we met twee schepen. Het ene schip ligt in de Oresund, dat is de 
Lucky Star. Het andere ligt in de Grote Belt en heet Cheeta II, het moeten leuke scheepjes zijn, maar ik heb ze 

nog nooit gezien. Want het werk voor Radio Mercur 
gebeurt hier in Kopenhagen, iedereen weet dat en 
het staat met grote letters op de voorgevel. Elke 
dag, om tien over twee, stijgt ons vliegtuigje op van 
Skovlunte en het vliegt dan eerst naar de Oresund 
en het werpt daar de gele container met de pro-
grammabanden af. Dan vliegt het naar de Grote Belt 
en dropt er de rode container.”

Een van de vragen die Hijmans stelde was waarom 
men niet van een helikopter in plaats van een vlieg-
tuigje gebruik maakte. Als antwoord kreeg hij: “Me-
neer, weet U wel wat dit kost? Veertienhonderd kro-
nen per uur en als U weet hoe langzaam die dingen 
vliegen en hoe ver weg de Grote Belt hiervandaan 
is, dan weet U ook, dat ons dit de das zal omdoen. 
Met het vliegtuigje gaat het best. Bij de schepen 
leggen ze ’s middags een grote ring van touw in het 
water en aan de containers zit ook een lange kabel. 
Het is de kunst van de piloot, de héle zaak zo af te 
werpen, dat de kabel van de container over die ring 
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van touw in het water slaat. Als dat lukt, kunnen ze de container zo binnenhalen.” Het bleek achteraf in de drie-
en-een-half jaar dat men dit zo verzorgde, slechts één keer mislukt te zijn. 

Voordat een bezoek werd gebracht aan het nieuwe complex van Radio Mercur was de journalist ook even op 
bezoek geweest bij Danmarks Radio, het staatsstation, om daar een mening inzake Radio Mercur te ontlokken 
en sprak daar met Kaj Bruun: “Last van Radio Mercur? Nee, ik geloof het niet. Ja, één keertje dus. De zender 
schijnt vlak bij ons reportagelijntje te zitten en toen ze dat eens wilden gebruiken kregen ze wat storing. Maar 
het mag geen naam hebben. En verder hebben we met die hele zaak niets te maken. We hebben er geen 
commentaar op. Het enige dat ik U kan zeggen is dat de Noordse Raad de Parlementen van de Scandinavische 
landen geadviseerd heeft, een wet aan te nemen waarbij de medewerking aan Radio Mercur, of elke andere pi-
ratenzender dan ook, strafbaar wordt.” Op dat moment, 7 april 1962, had het Deense Parlement over genoemd 
voorstel zich nog niet uitgesproken. 

Bennike over de Deense luisteraars: “Het is allemaal politiek, de Denen houden van Mercur. We zenden uit 
van zes tot elf uur ’s ochtends en van ’s middags twee tot twaalf uur in de avond en we hebben 57% van alle 
luisteraars in dit land.” Dat laatste was gebleken uit een officiële enquête, waar de organisatie achter Radio 
Mercur zelf niet bij betrokken was. Bennike: “Maar mocht het Parlement alsnog een wet tegen Mercur en andere 
stations aannemen dan is dit ondemocratisch. Je kunt geen mens verbieden voor een bepaald bedrijf te werken. 
Ik werk voor een firma die Radio Mercur heet – en met mij honderdvijftig andere mannen en vrouwen, die we 
hier in vaste dienst hebben. Bovendien zijn er in het hele land nog enkele honderden artiesten, die een los of 
vast contract met ons hebben. Ook hebben we contracten met duizend kleine, middelgrote en grote bedrijven 
in binnen- en buitenland. Die zouden, als die krankzinnige wet zou worden ingevoerd, allen de dupe worden 
van deze politieke beslissing.”

Bennike wilde nog even verder ingaan op een eventuele beslissing in Folke-
tingen, het Deense Parlement, want datgene er besloten ging worden had 
natuurlijk wel de interesse van de leiding en staf van Radio Mercur: “Wij 
blijven bestaan, ook al besluiten de politici dat alles wat we doen strafbaar 
zal worden. In de eerste plaats verhuizen we met de hele troep naar de 
Sleeswijk Holstein, vlak ten zuiden van de zuidelijke grens van Jutland. 
Bovendien zullen alle adverteerders hun contracten met onze organisatie 
laten afhandelen via buitenlandse reclamebureaus, die volgens een wets-
ontwerp niet strafbaar zullen zijn.”

Maar bij de leiding van Mercur was men er heilig van overtuigd dat bij een 
eventuele behandeling van het wetsontwerp in de Folketingen een besluit 
in het voordeel van Radio Mercur ging vallen: “Wij weten dat 50% van de 
parlementsleden voor is en 50% tegen, maar een eventuele stemming over 
de wet zal niet eerder dan in oktober plaatsvinden en dan is een komende 
lobby zo sterk uitgevallen dat 75% van de parlementsleden voor hand-
having van Radio Mercur zal stemmen. We hebben tot nu toe nooit onze 

zender voor politieke doeleinden gebruikt maar zullen zeker, mocht dit nodig zijn, de zender gaan gebruiken 
voor het maken van propaganda-uitzendingen, maar ik geloof nooit dat het zover zal komen.” 

In de ochtenduren had Hijmans, de journalist van het Algemeen Handelsblad, nog een andere mening gehoord 
bij Danmark Radio van Kaj Bruun: “Verreweg de grootste meerderheid van het Deense parlement is tegen Radio 
Mercur en we hebben al de nodige maatregelen genomen. Diegene die bij Radio Mercur werkt komt niet langer 
in aanmerking voor een contract bij ons. Maar, wie er incidenteel optreedt, kan dat natuurlijk wel. Artiesten 
dienen toch ook hun brood te verdienen en wat kan ons het wat schelen of een toneelspeler eens iets verdient 
aan een reclametekst inspreken.” Volgens Bruun was de toekomst voor Radio Mercur totaal zeker want hij ging 
er vanuit dat de organisatie nooit een concessie zou krijgen om programma’s via een landszender te mogen 
verzorgen.

Over reclame op Radio Mercur gesproken: 15 seconden kostten destijds ongeveer 270 kronen, omgerekend 
ongeveer 140 gulden. Alles was mogelijk: reclame voor Carlsberg bier, vijf minuten later gevolgd door Tuborg 
bier. Volgens Bennike werd er niet overdreven veel reclame in de programma’s gespeeld, om de inhoud niet te 
verpesten. Men had inmiddels een lange wachtlijst aangelegd van toekomstige adverteerders. Woordvoerder 
Bennike wilde ook zijn mening over de toekomst kwijt: “Als wij de concessie krijgen gaan we een nieuw stu-
diocomplex bouwen maar we hoeven geen nieuwe zender aan te schaffen. Er staat er immers nog een vlak bij 
Kopenhagen van Danmarks Radio, die nooit wordt gebruikt. Ik denk dat de PTT die ons zal toewijzen, als het 
in oktober eenmaal zo ver is.”
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De grote vraag was wie van 
de twee woordvoerders ge-
lijk zou krijgen. Veel sneller 
dan gedacht werd diezelfde 
maand april 1962 het wets-
voorstel nog ingebracht in 
het Deense parlement en in 
een aantal rondes uitgebreid 
besproken. Op 14 juni was de 
derde behandeling en kwam 
de conceptwet in stemming. 
Uiteindelijk bleken 83 leden 
voor de invoering, 38 waren 
er tegen terwijl er ook nog 
eens 23 leden niet stem-
den omdat ze niet aanwezig 
waren. Vervolgens kwam er 
een ministeriële ontmoeting 
tussen vertegenwoordigers 
van Noorwegen, Zweden en 
Denemarken, die op 3 juli in 
Stockholm plaatsvond. Tij-
dens deze bijeenkomst werd 

besloten dat een gezamenlijke wet op 31 juli van kracht zou 
worden. Radio Mercur was vanaf dat moment niet meer via 
de zender vanaf de Lucky Star te beluisteren. Op 10 juli 1962 
waren de uitzendingen van Radio Mercur vanaf de Cheeta II 
stopgezet. Echter werden de uitzendingen aan boord van de 
Lucky Star op 13 augustus hervat waarna op 16 augustus 
1962 de overheid, door inschakeling van politie, het zend-
schip liet enteren en Radio Mercur geschiedenis werd. Een 
concessie aan land werd ook niet verkregen. Wel startte 
Danmarks Radio op 1 januari een nieuw station, dat de naam 
Musikradioen meekreeg.

HANS KNOT

De vroege commercialmakers
Veronica’s radioreclames van reclamebureau De la Mar

Enkele jaren geleden kreeg ik een demo toegestuurd die afkomstig was van 
een productiebedrijf, dat al in de vroege jaren zestig van de vorige eeuw on-
dermeer reclamespots maakte voor Radio Veronica. Op het moment van be-
luisteren besefte ik dat het wel een hele vroege vorm van demonstratiepre-
sentatie op een bandje in Nederland dient te zijn geweest. De opname, uit 
1963, begon met trompetgeschal gevolgd door een felle stem die zei: ‘De la 
Mar presenteert: radioreclame’. Daarna een andere stem met: ‘Goedendag, ik 
vertegenwoordig op deze bandopname de afdeling radio, televisie en film van 
De la Mar. Een afdeling waarin U allen juist nu meer dan ooit in geïnteresseerd 
bent.’ De stem was afkomstig van Eli Asser en hij vertelde tevens dat zijn as-
sistent Wim Schipper was. Waarom ‘meer dan ooit’ geïnteresseerd in radiore-
clame? Wel Radio Veronica had haar weg naar de luisteraars gevonden en deze 
onderneming, opgericht in 1880, richtte zich in eerste instantie op het maken 
van advertenties voor dagbladen, gevolgd door ondermeer reclamespots voor 
de adverteerders in bioscopen. Maar toen vanaf de Noordzee radio met re-
clame kwam was er een nieuwe weg gevonden de boterham te beleggen. De 
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afdeling werd dan ook beschreven als de ‘nieuwste loot aan de De la Mar stam’. 

In ‘Het Algemeen Dagblad’ van 3 augustus 1963 werd aandacht besteed aan de nieuwe tak van De la Mar, een 
bloeiend bedrijf dat zich was gaan bezighouden met de productie van reclamejingles en gesponsorde program-
ma’s. Niet alleen werkte men voor de Nederlandstalige service van Radio Luxembourg, maar ook voor Radio 
Veronica. ‘Hoezeer de deelhebbers aan deze branche (de adverterende firma’s, de producenten en de artiesten) 
ook leven met het begrip geluidsreclame, weet de buitenwacht er weinig of niets van. Men realiseert zich het 
bestaan van dergelijke reclame pas op het ogenblik, waarop de tientallen transistors op het Noordzeestrand de 
slagzinnen loslaten op de helblauwe hemel.’

De journalist van de krant, die de initialen ‘WH’ gebruikte, meende dat nog 
steeds enkele tientallen bedrijven, die deze vorm van reclame maakten, in 
ieder geval wat Radio Veronica betrof, zich bevonden in een geheimzinnig 
waas van illegaliteit. Dit ondanks dat het radiostation al bijna drie jaren in 
de ether was. Hij doelde op het gegeven dat tal van artiesten geen contract 
wenste te ondertekenen als een bepaald bedrijf ze door medewerkers van De 
la Mar hadden benaderd mee te doen aan een van de programma’s van Radio 
Veronica. Dit omdat ze, bij accepteren, in conflict zouden komen met de er-
kende omroepen. Om een duidelijke indruk te krijgen van de radioactiviteiten 
van het bedrijf had de journalist dan ook een gesprek met Eli Asser: “Het is 
duidelijk dat reclame op de televisie, in welke vorm dan ook, op den duur 
haar intrede zal doen. Terwijl iedereen in de zakenwereld - en dus ook in de 
wereld van de reclame – daarop wacht, zijn wij, bij wijze van overbrugging, 
begonnen met de radio. Niet dat de radioreclame op den duur zal verdwijnen, dat geloof ik beslist niet. Maar zo 
belangrijk als ze vandaag de dag is, zal ze niet meer zijn als er eenmaal televisiereclame mogelijk is.” 

Aangenomen mag worden dat hij doelde op het verschil in prijsniveau tussen de toen toekomstige televisiere-
clame en die van de radioreclamespots. De la Mar, en dus ook Radio Veronica, die men destijds vertegenwoor-
digde naar de zakenwereld, berekende in die tijd een bedrag van twaalf gulden per reclameseconde. Voor een 
seconde reclame in een programma in het weekend werd 15 gulden gevraagd. In 1963 was de prijs voor een 
gesponsord programma van een kwartier 500 gulden, terwijl die in het weekend 625 gulden kostte. Uiteraard 
werden de bedragen voor de klant vermeerderd met de productiekosten, zoals de betaling aan deelnemende 
artiesten en de studiokosten.

Bekende Nederlanders uit die tijd begonnen een centje bij te verdienen 
zoals zanger Tom Kelly, die te beluisteren was met een gesponsord pro-
gramma van Wajang Plantenmargarine. Hierin draaide hij platen uit eigen 
collectie. Het was vooral Zuid-Amerikaanse muziek en hij zong ook altijd 
zelf een liedje. Het programma duurde per aflevering een kwartier en werd 
door De la Mar geproduceerd voor Radio Veronica. Een ander voorbeeld 
was ‘Lion Tops’. Het was een ander gesponsord programma dat op dinsdag 
en vrijdagmiddag werd uitgezonden en dat door Leeuwenzegel werd gefi-
nancierd. Het bracht voornamelijk de nieuwste top hits, in presentatie van 
Tineke. Wekelijks kwam er ook een plaatje uit met twee top hits in ‘een niet 
originele uitvoering’, die verkregen kon worden voor 40 Leeuwenzegels en 
1 gulden. Leeuwenzegels kreeg je weer in tal van winkels bij aankoop van 
bijvoorbeeld je kruidenierswaren of het vlees in de slagerij. 

In het programma was een ‘stem van een leeuw’ te horen, die werd vertolkt door Rijk de Gooijer, die trou-
wens ook een eigen programma bij De la Mar opnam. Het betrof een programma met zonnige vakantietips, 
gefinancierd door Bayer, die haar product Delial aan de ‘vrouw’ probeerde te brengen. Ook te noemen is een 
programma, gesponsord door Heinz Soepen, dat werd gepresenteerd op de zondagmorgen door Cor Lemaire 
en Eli Asser. Tenslotte wil ik het duo Conny Stuart en Ko van Dijk noemen, dat een programma onder de namen 
‘Nancy en Mamsie’ presenteerde. Andermaal was het een door Bayer betaald programma, en wel om haar 
product ‘Aspirine’ te promoten. 

De reclamespots, die bij De la Mar werden gemaakt, hadden een minimale lengte van 10 seconden, waarvan 
werd gesteld dat de korte duur bij herhaling effectief zou zijn. Het werd in de genoemde demo gestaafd door bij 
herhaling een spot voor het nieuwe ontbijtproduct uit die tijd: ‘Brinta’ te presenteren. Bij Radio Veronica werden 
sommige spots in 1963 acht tot tien keer per etmaal herhaald. Wel had Asser een duidelijke mening over de 
rol van de commercials in een radioprogramma: “Ik vind het een kwestie van een eenvoudige code, dat in een 
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radioprogramma voor een commercieel radiostation de reclameboodschap een gescheiden plaats inneemt. Na-
tuurlijk kun je de sfeer van een programma wel aanpassen aan de zaak waarvoor je adverteert. Zonnebrandolie 
breng je niet in een regenprogramma en oliehaarden niet in een programma over een zomerse dag. Maar voor 
het overige moet je, bij de productie van dergelijke gesponsorde programma’s, er wel degelijk voor zorgen, dat 
je de mensen een echt programma voorzet. Een programma waar ze ongestoord plezier aan kunnen beleven, 
en waarin de reclameboodschap een duidelijk gescheiden plaats heeft.”

Eli Asser ging ook dieper in betreffende de kwestie dat bepaalde arties-
ten niet wensten mee te werken, dit om problemen met andere werkge-
vers in omroepland te voorkomen: “Dat sommigen, die in dienst zijn van 
de omroepen, aan deze programma’s niet willen en mogen meewerken, 
vind ik logisch. In geen enkel bedrijf zou men de medewerkers toestaan 
te ‘schnabbelen’ voor een concurrerende firma. “ Het probleem deed zich 
echter niet alleen voor bij de omroepmedewerkers, die in vaste dienst 
van de omroepen waren. Ook een aantal zogenaamde losse medewer-
kers van de omroepen stelde zich aarzelend op om mee te werken aan de 
producties van De la Mar. Asser: “Zij durven soms niet goed – al neemt 
het aantal van degenen, dat wel mee doet, toe. Wij hebben deze mensen 
uiteraard nodig, zowel voor wat de presentatie betreft als voor muziek en toneel.” Met het laatste doelde Asser 
op het uitvoeren van een aantal eenakters, dat hij in opdracht van een adverteerder had geschreven: “Acht 
korte en geestige schetsen, die worden gespeeld door Ko van Dijk en Conny Stuart. Ze passen in het kader van 
de ideeën over commerciële radio. Het dient doodgewoon radio op goed peil te zijn, radio waar de mensen niet 
alleen een achtergrondinstrument van maken, maar ook actief naar luisteren. Vandaar de eenakters. Ik geloof 
dat de reclame pas waarde krijgt, wanneer ze gemaakt wordt in het kader van goede programma’s – en goede 
programma’s zijn dan uiteraard niet alleen maar ernstige programma’s.”

Bij De la Mar trachtte men destijds voor de twee actieve commerciële radiostations programma’s op niveau te 
maken en wel in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, dat meer en meer het belang van het medium 
commerciële radio ging inzien.

HANS KNOT

Stranding
Ik ben thuis een beetje aan het opruimen. Als ik een bepaalde cd wil draaien, dan zoek ik me een ongeluk. Dat 
komt, omdat behalve van The Beatles, Stones, Doors, Barclay James Harvest , Moody Blues en Pink Floyd om 
maar een paar artiesten te noemen, de handel behoorlijk door elkaar staat. Dat is dan lastig zoeken. Destijds 
kocht ik bij Ikea een grote cd-kast en die zit vol met opnames van bijna alle zeezenders. Deze week slaakte ik 
een paar diepe zuchten en begon de bovenste lade van de kast leeg te maken. De cd’s van de zeezenders heb 
ik ontdaan van de zogenaamde ‘jewel cases’ en vervangen door een papieren hoesje. Dat bespaart behoorlijk 
veel ruimte. 

Tijdens deze activiteiten zag ik een cd liggen met het opschrift: ‘Stranding’. Automatisch belandde ik in de 
maand april 1973. Ik zag mezelf fotograferen op het strand van Scheveningen. Drie dagen later was de foto 
ontwikkeld en een week later stond ik mijn posters te verkopen. In de verte zag ik nog twee miezerige man-
netjes met het blad Europop staan. De jongste van de twee begon later nog een kloon van Radio Atlantis uit 
Rotterdam. Frans Nienhuis heeft nog voor zowel de Amsterdamse als de Rotterdamse Atlantis gewerkt. 

Maar goed, ik dwaal af. Ik zette de cd op en hoorde Arend Langenberg, een van de nieuwslezers van Radio 
Veronica, die avond melden dat er een zware storm was op zee, maar dat alles goed aan boord was. “Niets 
aan de hand, alleen wat stormachtig”, zei hij. Vervolgens hoorden we een reclamespot van KIM, de Cash and 
Carry shop – eigendom van medeoprichter van het station, Slootmans, voorbij komen: “Ruim een miljoen malen 
schonk u ons vertrouwen”. Een tijdje later meldde Ruud Doets dat de zender uit de lucht moest omdat men van 
het ankerwerk af was en naar de kust dreef. De mannen en vrouwen van de opvarenden werden nog even ge-
rust gesteld. Cees van Zijtveld van de publieke omroep meldde nog even dat de Norderney ‘reddeloos verloren 
‘ was en dat hij al op het strand lag tussen Kijkduin en Scheveningen. 

Vervolgens werd Bull Verweij, één van de directieleden van Radio Veronica, geïnterviewd en Mr. Rosing, dienst-
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doende Officier van Justitie, meldde dat men niet 
zou ingrijpen omdat er sprake was van overmacht. 
Gelukkig kwam de Norderney niet in aanraking met 
de pieren in zee, anders zou het schip reddeloos 
verloren zijn. Meteen de volgende dag stond het 
strand vol met nieuwsgierigen. Hilversum 3 mede-
werker Paul Meijer (Henk Terlingen) van de gelijk-
namige Paul Meijer show wilde vanaf de Norder-
ney een programma maken voor Hilversum 3 met 
de aanwezige bemanning, maar dat werd door 
zijn bazen verboden. Een voor iedereen duidelijke 
‘Godverdomme’ vloek kwam van zijn lippen en dat 
betekende meteen het einde van zijn toenmalige 
carrière bij Hilversum 3.

Op de televisie was er een leuk onderwerp in het programma ‘Farce Majeure’ van de NCRV over Veronica’s 
stranding. Later die week meldde Rob Out zich met de mededeling dat men vanaf de Mi Amigo, het zendschip 
van Radio Caroline, de uitzendingen van Veronica zou hervatten. Nou vraag ik mij af: bleef de kapitein van de 
Norderney ook, tot de laatste man van boord was, op zijn schip of ging hij er als eerste af? Zoals bekend ging de 
kapitein van het Italiaanse cruiseschip wel snel van boord met het excuus dat hij in de reddingsboot was geval-
len en vervolgens vanaf de reddingsboot ‘de zaak coördineerde’. En was er niet een kapitein van een zendschip 
die zich ook snel uit de voeten maakte?

Een ding weet ik zeker: ik ga van ’s levens dagen niet met een Italiaans cruiseschip varen.

ROB OLTHOF

 
Zoals u in 2011 als lezer van Freewave Media Magazine al gewend was, 
zal incidenteel een verhaal in de Engelse taal worden gepubliceerd. Hier-
door komt meer tijd vrij om meer interessante dingen naar boven te halen 
voor publicatie. Het vaste onderdeel uit het Graham Gill archief is daar 
een voorbeeld van.

In the years after his offshore days, when Graham Gill went to work for 
Radio Netherlands, he still tried to get in contact with former colleagues 
from offshore days, which we saw earlier in this series. It was in 1976 
when he wrote a letter to Steve England and also tried to phone him. 
Steve took some of his expensive time to write a letter to Graham from 
the offices of Piccadilly Radio, one of the first ILR stations after Capital 
Radio and LBC started in London. Steve was responsible for the commer-
cial production department of the station in Manchester. One of the things 
he mentioned in the letter was that his department was reduced from 3 
to 2 persons, as his personal assistant, Dave Owen, had left the station to 
work for Beacon Radio. Well, Graham and Steve worked together on Ra-
dio Caroline in 1973 while Steve England and Dave Owen earlier worked 
together on Radio Atlantis in 1974.

In Rainham it was Nigel Martin, who wrote on March 21st 1973 a long let-
ter to Graham, which opened with: ‘I have been listening to RNI since it started way back some years ago. I find 
the music very good. I can always tell when you’re on the air by your accent. As I have been listening for this 
past few years, I have always wondered why some deejays only stay for a short while, then leave. I particularly 
liked Mark Slate. I was used getting listening to his shows when he left. Do you know why some leave? I think 
the longest serving deejay is Mike Ross.‘

Mike Ross indeed did a few stints in 1970 and was, next to doing shows, also technician aboard the radio ship 
MEBO II. He also did long periods between 1971 and 1974, including - together with his wife - Sheila. They were 
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very relaxing shows for family entertainment. The last time I met Mike Ross was at the Driftback 20 Convention 
in London. After that I never saw him back or heard anything from him. It seems I’m not the only person who 
isn’t in contact with Mike anymore as in the past several readers asked where Mike Ross is living nowadays. 
So the big question to you the reader is: If you know something about the present whereabouts of Mike Ross, 
please let us know at HKnot@home.nl

Another letter was written on June 22nd 1974 when Graham was working for a while as program director on 
Radio Caroline. It was the 18 year old Allan Pennington who wrote some wise words for his age about the 
Loving Awareness: ‘I appreciate you there with Loving Awareness on the Mi Amigo, but I think it is impossible 
for the whole world to be at peace and practicing ‘LA’. Well it is better than none, so keep plugging ‘LA’. As 
a shortwave DX’er I listen to all parts of the world and receive literature from many countries. From this I’ve 
discovered how completely different the attitudes and ways of life in some countries are. Each country has its 
own ideals and aims and through selfishness and ignorance they harm other people in trying to achieve these 
aims. I think wanted unity is impossible but I think everyone should respect and appreciate other people’s aims 
however different they are.’

Instant listeners to RNI should remember the names of those who 
wrote the deejays almost weekly or more. Two names to be mentioned 
were Peggy Sheldrake in Stowmarket, Suffolk and Robert Tidmarsh 
from Tamworth in Staffordshire. They were regularly mentioned in sev-
eral programs on RNI and although both lived a long way from each 
other, it seems they were terrible ‘in love’, which they spread around 
in writing letters to the deejays on RNI and tell in their letters their 
special feelings for each other, letter after letter. Many of those I found 
back in the Graham Gill archive. And I think the very first written to 
Graham Gill by Robert was on March 26th 1973, welcoming Graham to 
the station. 

When talking about tunes and mentioning Graham Gill on RNI and 
Radio Caroline in the seventies everyone would say immediately ‘Way 
back home – instrumental b - side’ performed by Junior Walker and 
the All Stars on Tamla Motown. Well, Graham used on RNI another tune for some time. It was an instrumental 
version of the song ‘Day by Day’ a song from the 1971 Musical Godspell, written by Stephen Schwartz and 
John-Michael Tebelak. Also on the use of this number listeners took pencil and paper to make him compliments. 
However we still don’t know after so many years who performed this instrumental version. Everyone who knows 
please contact me HKnot@home.nl

When digging in the boxes I also found a letter from Lothar Pinno 
from Germany, who directly after he tuned into RNI and the Graham 
Gill show, for the very first time in June 1973, wrote to the station 
and he had a very special reason for that: ‘It was the very first time 
I tuned in to your show and I was delighted as I missed your kind of 
music for a long time. I just returned home after a two year spell in 
the Middle East, particular Persia and Israel, where I worked for that 
time as an irrigation and hydrogenation specialist. Understandable, 
that I am raving about your show, after all that Arabic stuff down 
there.’ Next he wanted Graham to read out his letter as he wanted 
‘girls, girls and girls’ after his long stay from home. 

A remarkable amount of letters, about the same subject, was written 
to RNI in October and November 1973. The reason was that ‘The 
Sunday Times’ had a long article about several radio stations, includ-
ing RNI. I quote from the article: ‘Radio Northsea International, 275 
medium wave. Pirate ship operating off the coast of Denmark for 
more than three years. Danish Government trying to get it closed 
down, so could disappear any week now. Nobody could possibly miss 

it. In the style of Radio Luxembourg, only much worse.’ Of course a lot of readers of ‘The Sunday Times’ got 
angry and some of them wrote a letter to the editor at the newspaper, pointing out the various mistakes and 
telling him how popular RNI was. It was for instant a letter sent by Mrs. J.W. Wyndham-Kaye from London who 
wrote the next letter: 

Freewave  • 17

mailto:HKnot@home.nl
mailto:HKnot@home.nl


Some days after the letters came in at 
the desk of the editor, one of them was 
published and rectification of the errors 
was made. 

Some artists got more attention than 
the others and Graham Gill, who in the 
sixties worked on several stations, in-
cluding the middle of the road formatted 
Radio 390, was into the music of Ray 
Conniff and his singers. It was Lois Hol-
lands who wrote Graham as secretary 
of the International Ray Conniff Club: 
‘Thank you so much for your dedication 
to play so much of Ray’s music in your 
shows. Seems we have the same favor-
ite track from the new Conniff Album: 
‘It never rains in Southern California’, a 
really knockout number. I will give you a 
mention in my ‘round the radio’ column 
in the Fanclub Magazine in April.’

There were many listeners who fol-
lowed the offshore radio scene instantly 
and wrote to the stations about what 
they knew as well as what they wanted 
to know. Let’s take, for instant, a let-
ter from Anthony Carrick in Harrogate, 
Yorkshire. He wrote in July 1974 how 
happy he was to hear Graham back on 

Caroline 259: ‘I have been an ardent follower of the offshore scene since the beginning of 1964. My favourite 
station of all time is of course Radio Caroline. Although I did prefer 
the original broadcasts between 1964 end 1967. Todays sounds 
on Caroline are a totally different format but remain very interest-
ing. Am I right in saying that while you worked on the MEBO 2, 
you were also doing the news on Hilversum shortwave service? 
My wife and I used to listen to RNI last year and one of her most 
valued possessions is a couple of taped requests we have from the 
RNI Request Show, which you were kind enough to play for us. I 
keep on reading articles that the 389 service will reappear soon. 
Are these rumours true? Or is it really impossible to broadcast two 
medium wave transmissions from one ship? Last year, when Radio 
Caroline restarted, the program was really good with an alterna-
tive pop/progressive program on 259. At the moment the signal is 
really quite good. Daytime is excellent and from ten till midnight 
there’s some fading. Unfortunately that’s your time slot at the mo-
ment. We have a baby daughter seven weeks ago and of course 
this means waking up into the middle of the night. I find that 
whilst my wife is feeding baby Elisabeth I can enjoy the sounds of 
Radio Caroline in the early hours.’

Just one other for this issue of the Graham Gill archive brings us 
to the Record and Radio Mirror from June 15th, 1974. In that issue 
Robb Eden, who did a lot of things for the landbased operation in 
England, told to a journalist of the weekly that the Caroline ship, 
MV Mi Amigo, would be going to the British coast before the Dutch 
law came.

HANS KNOT
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Publicatie programmagegevens 
gewenst bij AVRO-leden 

Door de decennia heen is er veelvuldig gepleit in diverse kran-
ten voor het totaal gebruik van alle omroepgegevens, zoals die 
door de publieke omroepen wekelijks in hun eigen bladen wor-
den gepubliceerd. Met andere woorden, een vrij gebruik voor 
een ieder om datgene te verspreiden dat voor elke kijker en 
luisteraar in totaliteit van belang is. Telkens weer is toestem-
ming tot totaal verbruik afgehouden. De bestuursrechter kwam 
er, na vele jaren van weigering door de publieke omroepen de 
gegevens beschikbaar te stellen, aan te pas. Uiteindelijk werd 
er door de rechter besloten dat de publicatie van de totale ge-
gevens, tegen betaling, mogelijk werd voor derden, lees de 
commerciële partijen. 

Maar ook het jaar 2011 bracht nog geen totale oplossing van dit 
al decennia durende probleem. De publieke omroepen vragen, 
in de ogen van de commerciële partijen, veel te veel geld en dus 
zijn nog steeds niet de totale programmagegevens vrijgegeven. 
Maar hoe anders kon het zijn toen in de jaren zestig van de vo-
rige eeuw eerst de zeezender Radio Veronica op kwam en haar 
eerste successen boekte en vervolgens, in 1964, RTV Noordzee 
– dat vanaf het REM eiland actief was – ook de nodige kijkers 
en luisteraars trok. Een enorme hoeveelheid aan publiciteit had 
de komst van RTV Noordzee opgeleverd. Meer dan 10 maanden 
voor de officiële start in 1964 van de televisieprogramma’s was 

er al het nodige over te lezen en zondermeer kan worden gesteld dat over dit, zeer kortstondige, zeezender-
project, procentueel gezien veel meer is gepubliceerd dan over welk ander soortgelijk project. En veel aandacht 
betekent ook veel reacties van lezers, luisteraars en kijkers. Eenmaal van start wilde men weten wat er te halen 
viel via Radio Veronica, Radio Noordzee en TV Noordzee. 

Ook de leden van de verschillende publieke omroepen weerden zich alom en 
protesteerden tegen het gegeven dat in de programmabladen, waarvoor ze toch 
ieder kwartaal weer een behoorlijk bedrag voor neertelden, niets over de pro-
grammering van beide stations, actief in internationale wateren, terug vonden. 
Zo werd de AVRO in de maanden september en oktober 1964 als het ware over-
stroomd door reacties van leden, die schriftelijk en telefonisch de vraag stelden 
waarom de AVRO Bode niet ook de programma’s van RTV Noordzee en Radio 
Veronica publiceerde. Eigenlijk was het de omgekeerde wereld, doordat de pu-
blieke omroep deze keer niet de informatie van de commerciële stations wenste 
te publiceren. De AVRO was en is immers een algemene omroep en in dit kader 
paste dus wel een dergelijke publicatie in haar omroepblad. De protesten riepen 
om een reactie van AVRO bestuurslid Slotemaker, die in de AVRO bode van 8 
november 1964 op het onderwerp inging door te schrijven: ‘In beginsel ach-
ten we het juist, zelfs noodzakelijk, dat de programma’s van uitzendingen, naar 
welke vele van onze luisteraars luisteren en waar zij dus belangstelling voor hebben, in de AVRO Bode worden 
opgenomen.’ Er was een reden om vriendschappelijk richting Radio Veronica te reageren daar een onderzoek 
had uitgewezen dat leden van de AVRO, al dan niet met hun familieleden, toch wel regelmatig naar de program-
ma’s van Radio Veronica luisterden. Men had een steekproef genomen onder de leden waarbij dezen niet alleen 
hadden aangegeven te luisteren naar de programma’s van Radio Veronica maar tevens dat men wenste dat de 
programmagegevens van het station in de AVRO Bode gepubliceerd zouden worden. 

Maar Slotemaker wilde ook ingaan op de uitzendingen van RTV Noordzee, door te stellen: ‘En wat TV Noordzee 
betreft, zijn we ervan overtuigd, dat ook een groot deel van onze leden, voorzover dit technisch mogelijk is, af 
en toe naar deze nieuwe zender kijkt, al was het alleen maar overigens begrijpelijke nieuwsgaring.’ Vervolgens 
ging voorzitter Slotemaker, naar mijn mening, op een slijmerige manier reageren richting de abonnees middels: 
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‘We zouden dan ook graag de Veronica en TV Noordzee programma’s afdrukken en we zouden dan voldoen 
aan de wensen van een groot aantal onzer leden en wij ondersteunen daarmede het algemene karakter van 
onze omroep.’

Ondertussen was het bestuur van de AVRO toch aardig bang voor eventuele maatregelen vanuit de nog steeds 
conservatieve regering, want Slotemaker vervolgde met zijn ‘maar’. ‘Het is zo dat, wat betreft TV Noordzee 
een wetsontwerp aanhangig is in ons parlement, terwijl bij de openbare behandeling daarvan in de Tweede 
Kamer van regeringszijde is medegedeeld, dat ook na een desbetreffend onderzoek, zal worden onderzocht in 
hoeverre en op welke wijze maatregelen tegen Radio Veronica zullen worden genomen. Weliswaar zou men 
kunnen stellen, dat beide zenders thans nog niet illegaal zijn. Anderzijds staat vast, dat de regering van plan 
is maatregelen tegen de REM te nemen en een vooronderzoek tegen Radio Veronica heeft ingesteld. Het is 
daartoe vrij krachtig aangespoord door leden van de Tweede Kamer.’

Gelukkig meldde hij niet het aantal leden van de Tweede Kamer, dat tot aansporing had opgeroepen, maar 
ik neem aan dat het toch wel een vrij grote minderheid van de leden was. Slotemaker probeerde zich nog te 
verdedigen met de opmerking dat de bestaande omroepverenigingen een grote mate van onafhankelijkheid 
hadden, hoewel er wel in zekere mate toezicht van overheidswege was: ‘Anderzijds is de verhouding met de 
overheid toch zo, dat het vreemd zou zijn indien de AVRO dwars tegen duidelijke regeringsplannen in zou gaan. 
Het publiceren van de programma’s van Veronica en de REM zou als een demonstratie tegen de overheid kun-
nen worden opgevat en daarom is een afwachtende houding gepast.’

De voorzitter van de AVRO vond zelf dat deze houding niet negatief moest worden 
gezien daar de leiding van deze omroep had doen blijken, zich niet te verzetten en er 
dus geen bezwaar tegen had, dat artiesten die voor de AVRO werkten ondertussen 
ook voor REM TV actief waren. Slotemaker eindigde zijn open brief van 8 november 
1964 met: ‘Ik hoop dat U na lezing inziet dat, hoe gaarne wij ook rekening houden 
met uw wensen, het ons onder deze bijzondere omstandigheden en na een ernstige 
overweging onmogelijk is thans over te gaan tot publikatie van de Veronica- en 
TV Noordzee-programma’s.’ Het dient een teleurstelling geweest te zijn voor al die 
briefschrijvers en bellers dat, ondanks de onafhankelijkheid van de omroepen, het 
bestuur van de AVRO niet overstag ging en de redactie van de AVRO Bode daarom geen toestemming kreeg 
voornoemde programmagegevens te publiceren.

In de weken daarna gebeurde het een en ander dat de meningsvorming van het AVRO bestuur ging veranderen 
en nog geen 6 weken na de publicatie van de open brief verscheen, als was het een kerstpresentje, een tweede 
open brief en wel in de AVRO Bode van 20 december 1964. Die keer kwam de tekst van de pen van de toenma-
lige financiële directeur van de AVRO, J.C.Bongenaar. Hij refereerde allereerst aan het eerder ingenomen stand-
punt van 8 november om op dat moment niet tot publikatie van de programmagegevens te moeten overgaan.

Met de daarop volgende tekst valt aan te nemen dat deze geschreven werd voor de entering van het REM eiland 
voor de kust van Noordwijk door de autoriteiten, hetgeen op donderdag 17 december 1964 plaats vond. Bonge-
naar schreef: ‘Inmiddels is bij de behandeling van de Anti-Remwet, zoals te verwachten was, Radio Veronica ter 
sprake gekomen. Het is daarbij niet komen vast te staan, óf en zo ja, wanneer er eventueel maatregelen tegen 
Radio Veronica zullen worden genomen. In verband hiermee menen wij aan de uitgesproken wens van onze 
leden te moeten voldoen en de Veronica-programma’s dus vanaf heden in de AVRO Bode te vermelden.’

In eerste instantie werden de programma’s van Veronica vervolgens op een aparte pagina vermeld en enige 
weken later verdeeld over de verschillende pagina’s die het dagelijkse aanbod aan radioprogramma’s vermeld-
den en dus waren ze vanaf dat moment geïntegreerd in de totale radioprogrammering in de AVRO Bode. 

HANS KNOT
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Etherpiraten op de middengolf, de FM band en 
ook op de korte golf, is een verschijnsel dat be-
staat sinds de regulatie van de radiofrequenties. 
Praktisch ieder jaar wordt door de organisatie, 
verantwoordelijk voor het opsporen van illegaal 
opererende zenders, de hulp van de dagbladpers 
ingeroepen om komende acties aan te kondigen. 
Het Agentschap Telecom is momenteel verant-
woordelijk en breidt de aanpak van etherpiraten 
uit. De boete voor het illegaal gebruiken van de 
FM-band kan oplopen tot 45.000 euro. De boete 
is mede afhankelijk van de ernst van de overtre-
ding. Deze wordt ondermeer bepaald door de 
mate van storing die de piraat veroorzaakt. Naast de hogere boete hanteert Agentschap Telecom een lik-op-stuk 
beleid. De overtreder ontvangt bij illegaal uitzenden eerst een waarschuwing. Als binnen een uur geen gehoor 
wordt gegeven aan de waarschuwing kan de inspecteur ter plaatse direct een overtreding constateren. Dan 
stelt de inspecteur een Rapport van Bevindingen op en riskeert de overtreder de boete. Mondig als de Neder-
landers zijn, stapten sommige van de etherpiraten - nadat bovenstaande bekend was - met naam en toenaam 
naar de journalisten om hun kant van het verhaal gepubliceerd te krijgen. Opmerkingen als ‘de normale radio 
draait alleen maar waardeloze muziek, wij brengen het betere levenslied’ en ‘wat is nu een boete van 2000 
euro, niets toch’ en ‘mij krijgen ze niet klein’ zijn daarbij een normaal verschijnsel. Maar hoe kwamen de piraten 
in de eind jaren vijftig en begin jaren zestig van de vorige eeuw in de publiciteit? Hans Knot dook in zijn grote 
radioarchief om een reconstructie te maken.

Laten we eerst eens naar het jaar 1959 gaan. Het was toen andermaal in de maand december dat de kranten 
kopten: ‘Verscherpte actie op komst tegen de clandestiene zenders’. De verslaggever die het stukje schreef in 
het Algemeen Handelsblad van 16 december 1959 leek met zijn tijd mee te gaan, want in de inleiding had hij 
een nieuw woord gevonden voor etherpiraten namelijk: ‘ethernozems’ en die vormden nog steeds een niet te 
onderschatten sociaal kwaad. En als kwaad werd aangedragen dat ze een nog ‘steeds durende’ bedreiging wa-
ren voor scheepvaart en luchtvaart, waardoor zelfs mensenlevens in gevaar zouden zijn gebracht. Hij vervolgde 
met: ‘Het is dan ook zaak dat de clandestiene zenders, waarmee de etheronderwereld werkt, op korte termijn 
onschadelijk te maken.’

In die tijd lag de opsporingstaak nog bij de P.T.T., waarbij de directie een speciaal opsporingsteam had opgericht 
dat onder leiding stond van de – in piratenkringen – alom bekend staande heer D. Neuteboom. En die dienst 
had het beslist niet gemakkelijk, ondanks het feit dat ze medewerking konden vragen voor ondersteuning bij 
de politie en de rechterlijke macht. Statistieken had de dienst ook bijgehouden want in een persverklaring werd 
gemeld dat er in de jaren na de Tweede Wereldoorlog meer dan 600 zenders waren opgepakt. In het jaar 1959 
waren het 69 zenders, die in beslag waren genomen, terwijl er ’92 delinquenten’ waren gearresteerd. 

De gebieden, waar de etherpiraterij in 1959 vooral had plaatsgevonden, werden aangeduid als het noorden en 
oosten van ons land. De opsporingsdienst van de P.T.T. had in die regio’s de beschikking over drie peilwagens, 
een aantal dat in 1960 zou worden uitgebreid tot vijf. Volgens Neuteboom waren de wagens dag en nacht 
op weg. Volgens artikel 20 van de Telegraaf- en Telefoonwet kon men wegens het aanwezig hebben van een 
radio-elektrische inrichting, waarvan de houder niet in bezit was van een machtiging, worden gestraft met een 
maximum hechtenis van zes maanden en fikse straffen werden er zeker uitgedeeld. In de wet was tevens vast-
gelegd dat een recidivist liefst acht maanden hechtenis kon krijgen, en dat gebeurde bij herhaling: Neuteboom: 
“Sommigen zijn 5 tot 6 maal veroordeeld. Het type mens, dat zich aan clandestiene zenders waagt, is overigens 
bijzonder eenvoudig: dom, zelfs analfabeet en beperkt in de mogelijkheden van vrijetijdsbesteding. Men heeft 
veel bravoure, gebaseerd op een groot minderwaardigheidscomplex. Ze zijn tuk op een zekere bewondering 
voor de durf, die zij opbrengen om hun veel al weinig beschaafde, stemmen in de ether te doen horen.”

Neuteboom vertelde verder dat het merendeel van de etherpiraten uit ongeschoolde land- en fabrieksarbeiders 
bestond en zich bedienden van roepnamen als ‘Rooie Rick’, ‘de Zwarte Panter’ en ‘Rooie Riek’, waarbij ze met 
deze namen volgens hem zich gaarne spiegelden aan de onderwereld. Op de vraag hoe men aan de apparatuur 
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kwam antwoordde hij: “Heel eenvoudig, zij tikken her en der voor een paar tientjes losse onderdelen op de kop 
en draaien er zelf een zendertje van in elkaar. En ze storen daarmee op tal van golflengtes, die voor andere 
doelen gebruikt dienen te worden.”

In die tijd waren er vooral etherpiraten die grammofoonplaatjes draaiden en met elkaar technische praatjes 
hielden, maar ook waren ze in staat haat en nijd te verspreiden en maakten elkaar op de meest grove wijze voor 
van alles uit. Om de kosten van aanschaf van onderdelen te kunnen betalen werden er door vele stations platen 
op verzoek gedraaid, voornamelijk voor bekenden en vrienden en dat tegen betaling van een klein bedrag. 

Er waren toen ook al vrij veel vrouwen actief als ether amazone. De dienst arresteerde in 1959 in de stad Gro-
ningen een vrouw, moeder van tien kinderen en in verwachting van de elfde. Een andere vrouw die uitzond, 
aldus Neuteboom, werkte onder de naam Doornroosje: “Maar dan wel een Doornroosje van 250 pond.” In 
het interview stelde de voorman van de opsporingsdienst tijdens zijn opsporingswerk de meest zonderlinge 
uitzendingen beluisterd te hebben: ‘Op de Veluwe, bijvoorbeeld, waar met grote regelmaat psalmen worden 
uitgezonden, gevolgd door scabreuze praatjes.”

Het was voor Neuteboom en zijn team lang niet altijd even gemakkelijk tot in beslagname over te gaan, vooral 
wanneer de ‘buurt’ er zich mee bezig ging houden: “Ze zorgen er dan voor dat de locatie uit het zicht blijft. Maar 
gelukkig werken rijks- en gemeentepolitie zeer actief mee. Zij stellen hun kennis van stad en dorp geheel ter be-
schikking en weten al ras wie er voor ernstige verdenking in aanmerking komen.” Veel gehoorde commentaren 
bij inbeslagname waren volgens hem: “Mijn zendertje werkt piekfijn” en “daar kan niemand last van hebben.” 

Neuteboom was niet de enige die aan het woord kwam want ook bij de reddingsmaatschappij K.N.Z.H.R.M. 
werd directeur de heer TH. de Boer om commentaar gevraagd. “Herhaaldelijk komen van de schippers van de 
reddingsboten, en in het bijzonder van de schepen die bij de Waddeneilanden actief zijn, klachten binnen dat 
ze hun werk niet goed kunnen doen daar berichten, bijvoorbeeld verstuurd vanaf de vuurtoren Brandaris op 
Terschelling, niet goed konden worden ontvangen daar de frequentie gestoord werd door de signalen van een 
etherpiraat.” In de lente van 1956 dreigde een Grieks stoomschip, de Panaos, te stranden op het Borkumriff. 
Het schip had machineschade en de zwakke noodsignalen kwamen nauwelijks door bij Scheveningen Radio. 
De Boer: “Plotseling werden de zwakke signalen overschreeuwd door de geheime zender ‘Rooie Leen’, die een 
lekker plaatje aankondigde. De kapitein van de Insuline, de reddingsboot die op weg was naar het in nood 
verkerende schip, beval hem te zwijgen maar de etherpiraat dacht er niet over dat te doen. Brutaal werd er 

geantwoord dat de schipper Toxopeus zelf zijn bek maar moest houden.” Als gevolg van 
de storing kon de bemanning van de reddingsboot de locatie waar het Griekse schip 
zich bevond, niet bepalen en diende men de reddingsactie te staken.

Volgens Neuteboom had ook al in 1959 de luchtvaart last van ongeoorloofde zenders: 
“De straaljagers worden bij de landingsoefeningen, vooral bij slecht weer, zeer gehin-
derd. Hetzelfde geldt voor de Loodsdienst in Delfzijl.” De verslaggever eindigde zijn ver-
haal met: ‘Het misdadige, hoogst gevaarlijke spel dat de etherpiraten, dag in dag uit, 
maar vooral tijdens het weekeinde, spelen, dient te eindigen. Een verscherpte actie, 
zoals die in het voornemen ligt is zeker op zijn plaats, opdat de ether maar zo spoedig 
mogelijk gezuiverd mag worden.’

Uiteraard, en dat is al decennia duidelijk, ging de strijd tussen de etherpiraten en 
het opsporingsapparaat onveranderd voort. Het betrof niet de mensen die een echt 
technische knobbel hadden, die gingen ook toen al op voor een officiële licentie als 
zendamateur en waren allen geregistreerd bij de P.T.T. in Voorburg. In 1959 waren daar 
ongeveer 1100 gelicenceerde zendamateurs aangemeld. Nee, de etherpiraten waren 
vaak op elkaar aangewezen om gezamenlijk zo’n zendertje in elkaar te zetten. Ook 
een verslaggever van de Haagsche Courant van 2 januari 1960 had een omschrijving 
voor de etherpiraten: ‘Vaak doorliepen ze slechts enkele klassen van de lagere school, 
voelen weinig voor geregelde arbeid, hebben dikwijls een minderwaardigheidscomplex 
en willen zich toch op de een of andere manier laten gelden. Bij opsporing door de 
ambtenaren van de P.T.T. komt dan ook vaak naar voren dat ze noch lezen noch schrij-
ven kunnen.’ 

Het waren volgens de verslaggever geen eenlingen die vrijgezel bleven en hun hobby 
als hoofddoel hadden. ‘Toch stichten ze gezinnen, gezinnen met tal van kinderen, die 

het sowieso nooit breed zouden hebben, maar die vaak gebrek lijden, omdat papa’s ra-
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diohobby op een veel te groot deel van de inkomsten beslag legt.’ Met de zender kwam de etherpiraat nog niet 
in de lucht want er diende meer aangeschaft te worden, zoals microfoon, een platenspeler, een bandrecorder, 
een mengpaneeltje, een antenne, een radio-ontvangsttoestel en de benodigde zwarte schijfjes, zodat er ook 
muziek kon worden gedraaid. 
 

Zoals al eerder gesteld waren ze toen vooral actief in het oosten en noorden van Nederland en er waren bepaal-
de haarden waar ze in veelvoud actief waren. Gegevens van de P.T.T. spreken dan over Emmen, Musselkanaal, 
Stadskanaal, de Friese Wouden, Buitenpost, Zwaagwesteinde en Drachten. Maar evengoed waren ze actief op 
de Veluwe in een gebied vooral tussen Nunspeet en Zwolle en in de Achterhoek en Twente. Hier waren ze vooral 
actief in Ruurlo, Groenlo en Borculo. Over provincies als Limburg, Brabant en Zeeland waren er praktisch geen 
klachten gehoord bij de P.T.T. Opsporingsdienst.

Wel werd het duidelijk dat, ondanks dat er al honderden piraten waren opgepakt en veroordeeld, dat de nog 
(weer) actieve zenders veel meer vermogen gingen gebruiken en dus veel verder weg waren te ontvangen. Zen-
ders als ‘Radio Hamburg’, ‘de Zwarte Panter’, ‘de Schillenboer’ en ‘Mina’s Rukwind’ waren met hoog vermogen in 
de ether, wat zeker geen goodwill kweekte bij de buren, waar de signalen ongevraagd keihard uit de speakers 
kwamen. Het was dus in 1959 niet anders dan in 2012, Nederland heeft nog steeds een groot aantal piraten dat 
voornamelijk actief is in dezelfde streken als in 1959 en dus ligt er voor Het Agentschap Telecom een schone 
taak om niet alleen diverse dialecten te gaan leren om zich verstaanbaar te kunnen maken maar ook zich, vooral 
in de weekenden, in te gaan zetten om de opsporing en arrestatie van de etherpiraten te kunnen waarmaken. 

HANS KNOT

Muziek-, media en andere 
herinneringen 1967 (6)
Andermaal een aflevering van de serie vol herinneringen en dit keer neem ik u voor de zesde 
keer mee naar het jaar 1967. De serie, die inmiddels 12 jaar lang met een bepaalde regelmaat 
loopt, brengt u de nieuwtjes uit het betreffende jaar over de muziek, de media en allerlei an-
dere herinneringen die naar boven zijn gekomen.

In deze aflevering ondermeer ruimte voor een jong zangeresje dat in 1967 werd ontdekt door 
Peter Koelewijn, die met haar heel veel succes – zowel solo, duo als in een groep – ging krijgen. Ook wordt een 
blik geworpen op de plaats Lathi in Finland, waar dat jaar de Europese Kampioenschappen Hardrijden op de 
Schaats werden gehouden. Het is niet het enige sportonderwerp daar er ook wordt teruggeblikt op een inter-
view met de toenmalige 19-jarige Cruijffie. Verder ondermeer aandacht aan ‘50 jaar na de Sovjet Revolutie’ en 
‘450 jaar na de start van de Reformatie van Luther.’ 

In de inleiding had ik het al even over een zangeres die in 1967 werd 
ontdekt door Peter Koelewijn. Het verhaal gaat dat hij tijdens een optre-
den in 1966 haar al had gezien Het was de toen 17-jarige Bonje Cornelia 
Swart die meezong in een Brabants trio ‘The Topsy’s’. Na het optreden 
stelde Koelewijn de leidster van het trio voor om hen verder te coachen. 
Echter vielen deze plannen in het water omdat het trio ophield te be-
staan. Koelewijn vond het vooral voor Bonje wel heel zuur dat er een 
einde aan de Topsy’s was gekomen. Hij bood haar aan onder de naam 
Bonny St. Claire, dat spoedig werd veranderd in Bonnie St. Claire, een 
plaat op te nemen. De naam St. Claire was ook door Koelewijn bedacht 
en stamde af van een stripfiguur. Koelewijn was vooral onder de indruk 
van de sexy stem van de blonde zangeres. Het nummer ‘Tame me Tiger’ 
werd opgenomen op het Omega label en werd niet het verwachte suc-
ces, hoewel het in zowel november als december 1967 tot twee keer toe 
in de Tipparade kwam. Koelewijn destijds over zijn nieuwe ontdekking: 
“Zij is een kordaat meiske, een tikkeltje eigenzinnig, maar bezeten van 
de gedachte vooruit te komen, beter te worden en het talent, dat ze 
ongetwijfeld bezit te ontwikkelen.’ De achterkant van de eerste single 
was: ‘It’s a secret’, door Bonnie zelf geschreven. 

Freewave  • 23

Tw
ig

gy
, 1

96
7

Bonnie St. Claire



Direct naar haar eerste televisieoptreden, dat enigszins mislukt was, meldde Bonnie: “Het was mijn allereerste 
keer, ik was gewoon nog niet vrij genoeg. Jammer dat een heleboel mensen je na zo’n optreden gaan beoor-
delen. Niet veel later kon ze zich revancheren tijdens een optreden in de Haagsche Dierentuin in het kader van 
het Grand Gala du Teenager. Op dat moment zong Bonnie voornamelijk beat met een jazzy inslag maar hoopte 
allround te gaan worden, hetgeen in latere jaren ook ging gebeuren. In de roerige jaren zestig was het voor de 
journalisten ook heel gewoon om zeer brutale vragen te stellen en zo kreeg de 17-jarige Bonnie St. Claire de 
vraag voorgeschoteld wat ze van seks vond. Ze antwoordde kordaat met: “Ik vind dat seks wel eens overdreven 
wordt. Het lijkt soms wel of er alleen maar seks is. Op de bühne kun je heus wel sexy overkomen, maar dat 
moet dan wel op een leuke manier gebeuren. Bonnie, die in 1967 vooral muziek van Sarah Vaughn en Nina 
Simone waardeerde, had ook goede gevoelens bij de muziek van Trea Dobbs en Linda van Dijck. Haar favoriete 
zanger was echter Frankie Franken, die volgens haar van internationale allure was. Franken was op dat moment 
een van de belangrijke personen binnen de Indo-Rock scene. Over zijn rijke loopbaan kun je meer informatie 

vinden op: http://indorock.pmouse.nl/franky_franken.htm

Natuurlijk waren er tal van kleine nieuwtjes die her en der werden 
geplaatst in tijdschriften en kranten. Bladen als ‘Privé’, ‘Weekend’ en 
‘Story’ lagen nog lang niet in de schappen en dus dienden we ons te 
redden met tijdschriften als ‘Panorama’, ‘Revue’ en ‘De Post’. Maar 
ook toen al waren de nieuwtjes rond artiesten en mensen uit de 
filmindustrie volop terug te vinden, hoewel in minder schreeuwerige 
toon dan in de latere roddelbladen. Zo was in de eerste week van 
januari 1967 het nieuws te lezen dat de toen al enige tijd populaire 
zangeres Barbra Streisand was opgenomen in het BergSinaie Zie-
kenhuis in New York en er was bevallen van haar zoon Jason, die 
voortkwam uit het samenzijn met haar toenmalige echtgenoot, de 
acteur Elliot Gould. De geboorte had op 29 december 1966 plaats-

gevonden en werd door de redactie van ‘Gemengd nieuws’ in de Panorama beschreven als een mogelijk 
belastingvoordeel. De toen 24-jarige Streisand was meer dan zangeres alleen, ondermeer actrice en filmregis-
seuse en producente en werd gedurende haar loopbaan volop geëerd met tal van onderscheidingen, waaronder 
twee Oscars, vijf Emmy Awards, een Tony Award en acht Golden Globes. Het huwelijk met Elliot was in 1963 
gesloten en eindigde in 1971. In de jaren zestig was ze, naast op diverse podia, ook te zien in televisieshows. 

En denk eens aan de tijd dat nog lang niet alle ritten van de diverse schaatskampioenschappen werden uitge-
zonden via de Nederlandse televisie. Een deel van de Nederlandse bevolking, hoewel een zeer klein deel, was in 
het bezit van een kleurentelevisie. En het andere deel, een veel groter percentage, keek nog gewoon in zwart 
wit naar de beeldbuis. Het was ook niet zo erg want er werd nog heel veel kleurloos onze huiskamer ingestuurd, 
wat ook het geval was met verslaggeving van zowel de Europese als Wereldkampioenschappen schaatsen in 
1967. Verslaggeving gebeurde nog door alleen delen van de belangrijkste ritten te vertonen in ‘Sport in Beeld’ 
met commentaar van Bob Spaak, die de baas van de redactie van het sportprogramma was. Maar alvorens naar 
de resultaten van beide kampioenschappen te gaan een blik in de kranten en tijdschriften van die tijd betref-
fende de beschouwingen in Nederland.

Zo was het weekblad ‘Panorama’ in januari gekomen met een portret van de beide plaatsen waar de Europese 
en Wereldkampioenschappen zouden plaats vinden. De ISU, the International Skating Union, had de Finse 
stad Lathi verkozen tot de plek waar het Europese Kampioenschap voor heren ging plaatsvinden. In een an-
der Scandinavisch land, Noorwegen, vond dat jaar het wereldkampioenschap voor heren plaats en wel in het 
Bisletstadion in Oslo. Voor die tijd een vrij normaal gegeven dat landen in Noord Europa werden verkozen tot 
organisatie van de wedstrijden omdat voornamelijk nog op natuurijs werd gereden.

Laten we in deze aflevering van ‘Muziek, media en andere herinneringen’, kijken naar Lahti, een stad die liefst 
300 kilometer verwijderd is van de Finse hoofdstad Helsinki en dus meldde de betreffende journalist bij zijn 
beschrijving: ‘Buiten is het avond en de laatste exprestrein, die toch nog ruim twee uur nodig heeft voor die 
tocht door de witte naaldwouden, is al lang vertrokken.’ Het bleek dat Lahti in de avonduren overkwam als zeer 
stil, hoewel het om een wintersportstad ging. Als je echter bepaalde uitgaansaangelegenheden inging begreep 
je snel dat je in noordelijke contreien verkeerde, wat niet alleen diep ademen betekende maar ook stevig eten, 
een opwarmertje aan de bar en vroeg onder de wol. In 1967 was Lahti een stad met 83.000 inwoners en werd 
omschreven als een stad vol met koopmansgeest en lonkend naar eventuele organisatie van Olympische Win-
terspelen. Het was dan ook de reden dat men een goede ervaring wenste op te doen met het organiseren van 
een ander wintergoed, de Europese Kampioenschappen Schaatsen voor Heren. Lahti was destijds de vierde 
stad van Finland en stond bekend om haar industrie, voornamelijk op het gebied van textiel, meubelen, glas, 
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metaal en bier. 

Lahti hoorde tot de kleinere namen destijds als het ging om de plaatsen waar de EK en eventuele WK Schaatsen 
in die jaren werden georganiseerd. Het schaatsen was in de tijd in Lathi vrij onbelangrijk, hoewel de organise-
rende vereniging, Ladhe Reipas - uiteraard met ondersteuning van de ISU - , 800 leden telde. Maar het waren 
maar 30 leden die de schaatssport beoefenden terwijl de meest beoefende tak van sport binnen de vereniging 
voetbal was. Er was in Lahti wel een andere vereniging die Finland jaarlijks op de kaart zette, door altijd te zor-
gen een grote internationale wedstrijd op het gebied van de ski-sport te organiseren, waar meer dan 100.000 
toeschouwers op af kwamen. 

In de daaraan voorafgaande winter had het duo ‘Ard en Keessie’ voor Nederland gigantisch gescoord en werd er 
internationaal van een Nederlandse hegemonie binnen de schaatssport gesproken. In die tijd werd al snel het 
woord ‘hegemonie’ genoemd als door rijders uit een en hetzelfde land bijvoorbeeld beide kampioenschappen 
werden gewonnen en een paar baan- of wereldrecords werden gescoord. Nederland ging het jaar 1967 met een 
nieuwe coach, Wim de Graaff, op pad en de grote vraag was of de successen van zijn voorganger Anton Huis-
kes konden worden verbeterd. Herinnert u zich nog de namen van de kanshebbers uit die tijd? Laten we maar 
beginnen met de namen van de personen binnen de Nederlandse selectie, die onderling deelname aan het EK 
dienden te bevechten: Schenk, Verkerk, Liebrechts, Bartelings en Nottet. Wat te denken van de toen klinkende 
namen uit de Sovjet Unie? Matoesevitsj, Kaplan, Tsjagin, Kertsjenko en Seljanin. Maar ook Noorwegen bracht 
toppers in met Fred Anton Maier, Tveter, Stianssen en Thomasson. Uit Zweden ondermeer Johnny Nilson; West 
Duitsland Gerd Zimmermann en het organiserende Finland had Launonen, Rauli Helen en Kalervo Hietala bereid 
gevonden mee te strijden.

Op 28 en 29 januari 1967, de Europese kampioenschappen werden in die 
tijd verdeeld over twee dagen gehouden, was het dan zo ver. Er namen 33 
schaatsers uit 12 landen aan deel. Vanwege de barre omstandigheden was 
de laatste afstand een 3000 meter in plaats van de gebruikelijke 10.000 
meter. De 500 meter werd gewonnen door Valeri Kaplan, terwijl Kees Ver-
kerk de 1500 meter op de eerste dag won. Op de tweede dag was de ope-
ning, de 1500 meter, andermaal goud voor Verkerk terwijl de afsluitende 
3000 meter nogmaals toonde wie de sterkste was van dat schaatsweek-
end daar de gouden medaille ook op die afstand naar Kees Verkerk ging. 
Hij won daarmee het totaal klassement voor de Sovjet rijders Kaplan en 
Matoesjevitsj. Frits Barteling werd in de eindstand 9de terwijl Peter Nottet 
de 10de plaats bezette in de eindrangschikking. En Ard Schenk dan, zal u 
denken. Hij haalde zilver op de 3000 meter, een 10de plek op de 1500 me-
ter, een 4de op de 5 kilometer maar viel op de 500 meter waardoor hij in de totale eindstand pas was terug te 
vinden op de 15de plek. De Finnen bleken niet succesvol want geen van de drie kwam voor bij de eerste 16 in 
het eindklassement en hebben dus ook geen 3000 meter gereden als laatste afstand. Het was de derde keer dat 
een Nederlander een Europese titel behaalde, Ard Schenk en Kees Broekman waren Kees Verkerk voorgegaan. 
Later dat jaar won Verkerk ook nog eens de titel op het WK in Oslo, gevolgd door Schenk en Fred Anton Maier. 
Als gevolg van de enorme successen van de Nederlandse schaatsers gingen in 1967 meer dan 400.000 paar 
schaatsen over de toonbank.

Nu we het toch even over sport hebben, het Nederlandse voetbal was het voetbal van Ajax en dan vooral de 
toen 19-jarige Johan Cruijff, in de volksmond destijds Cruijffie genoemd. In de daaraan voorafgaande twee 
jaren had de jongeman al rond de 200 interviews gegeven, maar desondanks bleef het Ajax-bestuur de mening 
hebben groen licht te geven aan zoveel mogelijk journalisten om uitspraken uit de mond van de jonge voetballer 
te krijgen. In januari 1967 was er op die manier in Tienerama, een jeugdrubriek van de Panorama, een inter-
view te lezen die ten huize van Johan was afgenomen. Op die manier kwam zijn moeder destijds als eerste aan 
het woord over de overdaad aan belangstelling: “t Moet allemaal verwerkt worden”, waarna Johan haar volgde 
met: “Ja, ze schijnen mij te moeten hebben en dat is best een beetje griezelig. Denk erom dat we met zijn elven 
zijn. Ik ben natuurlijk de jongste en sta bovendien op een opvallende plaats, altijd op de voorste plaats. Maar 
als het lekker gaat, komt dat heus niet door mij alleen, maar door de hele ploeg.”

En over zijn inkomen als full prof, nadat hij het eerste jaar semi-prof was en nog in een textielzaak werkte: “Ik 
verdien vijfmaal zoveel als het salaris dat ik op mijn leeftijd in het bedrijfsleven zou verdienen. Er staat dan ook 
een mooie lichtgrijze Austin 1100 voor de deur.” Het was de tijd dat Cruijffie nog als vrijgezel door het leven 
ging en zijn vrije maandagavond gebruikte voor bezoek aan de bioscoop: “Alle spelers van het eerste van Ajax 
zijn goede vrienden maar ik trek het meest op met Piet Keizer. Nu wat minder overigens want die heeft inmid-
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dels ook tedere banden aangeknoopt.” En over de grote successen, die volgens hem vooral aan meneer Michels 
te danken waren: “Die houdt zich niet op met starre systemen. Hij geeft iedere speler een eigen schema en 
daardoor kan iedereen zich voor 100% geven.” 

Cruijffie, zelf nog in zijn tienerjaren, had in 1967 een uitgesproken mening over de toenmalige jeugd: “De 
provo’s, die hebben wel degelijk iets te beweren. Maar voor die drom van gewezen nozems, die er alleen maar 
op uit zijn rotzooi te trappen, kan ik geen achting opbrengen. En al die jongeren met het lange haar, ik vind 
het maar aanstellerij en aandacht trekken. Enfin, moeten zij weten.” Johan, die graag naar de muziek van The 
Beatles luisterde en een biljartje op zijn tijd speelde, genoot in die tijd ook van zijn regelmatige tenniswedstrij-
den, maar veel tijd om een goed boek te lezen schoot er bij in: “Een James Bond romannetje, daar houdt het 
wel mee op.” Uiteraard werd er ook even door de journalist ingegaan op zijn eigen leefregels in die tijd: “Ach 
niks overdreven, ik rook af en toe een sigaretje, en een goed glas champagne na een gewonnen wedstrijd is 
ook goed besteed, maar voor de rest is het voornamelijk sinasappelsap.” Een waardig voorbeeld was Cruijffie 
destijds voor de leeftijdgenoten, die gedeeltelijk allerlei soorten van ontspanningsmiddelen gebruikten om zich 
tevreden te voelen.

Ikzelf was in 1967 al geruime tijd werkzaam als jongste bedien-
de bij de toenmalige electriciteitsmaatschappij PEB Groningen, 
die rond die tijd ging fuseren met de aanbieder kleingebruik 
in Groningen, de Maatschappij tot aanleg en exploitatie van 
Laagspanningsnetten. De uiteindelijke naam van de nieuwe 
onderneming werd ‘Het Electriciteitsbedrijf voor Groningen en 
Drenthe’, kortweg het EGD, een bedrijf dat vele jaren later op 
zou gaan in Essent. Jongste bediende betekende dat je werd 
gehuisvest op de afdeling Boekhouding, die onder leiding stond 
van de heer P. Bolhuis. Achteraf gezien was de situatie te be-
schrijven als de opperste chef die in een soort van glazen hok 
zijn hele afdeling kon overzien en bij de minste geringste ge-
dachte van ‘het gaat fout’ een van zijn medewerkers op het 
matje kon roepen. En dat gebeurde dan ook met enige regel-
maat. Trouwens, ik kan me niet herinneren dat ik in mijn eerste 
werkend jaar ooit in zijn kamer werd geroepen. Ik zat dan ook 
enigszins uit zijn zicht. Op de langwerpige vloer stonden telkens, in blokken van vier en twee bureaus, in totaal 
24 bureaus opgesteld. De laatste twee blokken waren zo gesitueerd dat de rechterkant, gezien vanaf chef’s 
bureau, niet zichbaar was. Dit kwam omdat een stuk uitbouw op de werkvloer in beslag werd genomen door de 
grote kluis, waarin vele documenten waren opgeborgen, maar die wel toegankelijk waren voor direct gebruik.

De kluis werd onder beheer gezet van de twee jongste bediendes die als enigen spullen mochten opbergen, 
alle andere medewerkers mochten wel te pas en te onpas allerlei formulieren, girooverschrijvingskaarten, 
weekstaten, kasstukken en meer uit de diverse mappen halen. Het kwam er dan ook op neer dat alles wat er 
uit was gehaald door anderen er weer keurig gearchiveerd terug gezet werd door de jongste bedienden. Ze 
waren verder inzetbaar voor de nodige boodschappen in het centrum van de stad, zoals het al eens omschre-
ven bezoeken van de bank, waar grote sommen geld onder begeleiding werden opgehaald voor de wekelijkse 
uitbetaling aan de kabelploegen en andere technische medewerkers; het halen van spoorkaartjes en andere 
reisdocumenten bij Lisonne Lindeman en de dagelijkse tocht naar het computerverwerkingsbedrijf Bull General 
aan het Kwinkenplein te Groningen. 

Er was nog een weekopdracht namelijk het verspreiden, per afdeling, van de melkbonboekjes. Alle medewer-
kers die in de op kolen gestookte electriciteitsfabriek werkten, dienden verplicht een liter melk of karnemelk te 
drinken, hetgeen in die jaren gratis beschikbaar werd gesteld door de directie van het EGD. De procedure liep 
als volgt: op de afdeling Boekhouding werd precies bijgehouden op welke afdeling binnen de fabriek hoeveel 
personen werkzaam waren. Als afdeling C er 50 had, kreeg de chef op maandag 300 melkbonnen aangeboden; 
immers werkten we dat jaar ook nog eens zes dagen per week. De jongste bediendes gingen met de bonnen de 
diverse afdelingen af om de bonnen af te leveren. Wilde een werknemer meer dan een liter melk of karnemelk 
per dag dan diende er per halve liter een kwartje te worden betaald. Zo kwam je binnen het bedrijf met tal 
van mensen in contact, die je onder normale omstandigheden nooit zou leren kennen. Af en toe vielen we in 
voor de bodedienst. Bij ziekte of verlof van een van de bodes werd je dan gevraagd een tweetal postdiensten 
per dag te doen. Dat hield in dat je de interne post binnen het immens grote bedrijf ging bezorgen en afhalen. 
De afgehaalde post van de diverse afdelingen werden dan weer gesorteerd en in de middag herbezorgd op de 
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plaats van bestemming. 

De bodedienst was onderdeel van de afdeling Archief en Bibliotheek, waaronder ook het correspondentiearchief, 
het oud archief en de bibliotheek viel. Op die manier kwam ik dan ook in aanraking met Gerrit Huizinga, die me 
wist te overtuigen dat mijn toekomst beter uit was op zijn afdeling dan op de boekhouding. Ik besloot nog wel 
mijn cursus Praktijk Diploma Boekhouden af te maken om vervolgens intern over te stappen naar de afdeling 
van Huizinga en drie opleidingen te volgen, die ik voltooide in 1971. Vanaf dat moment mocht ik me niet alleen 
bibliothecaris noemen maar ook bedrijfsarchivaris en documentalist. Ik kreeg, toen de studie was afgerond, 
veel meer tijd om aan mijn hobby te besteden. Al jaren lang was ik bezeten van radio in de breedste zin van het 
woord. Ik droeg af en toe nieuwtjes bij aan Pirate Radio News, een tijdschrift waarvan ik in 1971 hoofdredacteur 
werd. Gevolg is wel dat ik veertig jaar laten nog steeds archiveer, documenteer en beschrijf, zodat vele anderen 
de verhalen uit de radiogeschiedenis en meer met me kunnen delen.

Zo heb ik in 1967, met gebruik van schaar, papier en lijm, ook het nodige vastgelegd over de laatste week van 
oktober 1967. Bij de radio en televisie stond men in die week stil bij het gegeven dat Maarten Luther 450 jaar 
eerder de Reformatie begon. De NCRV bracht een van de avonden een programma met drie bijdragen, dat de 
titel droeg: ‘De invloed van Luther’s Reformatie in Duitsland, Zweden en Nederland. Men had drie belangrijke 
sprekers uit de drie landen bereid gevonden hun mening te geven over de invloeden op de theologie. De Duitse 
bijdrage was van Prof. Dr. Ernst Kähler, hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de universiteit van Greifswald in de 
toenmalige DDR. Het was in die tijd niet zo gemakkelijk om vanuit de DDR naar Nederland te mogen reizen en 
de Oost-Duitse regering stelde dan ook dat de bijdrage van Kähler wel mocht worden uitgezonden maar dan 
wel rechtstreeks en integraal en niet puntsgewijs verweven met de meningen van de andere twee deelnemers. 
Andere bijdragen werden geleverd door de Zweed Gustaf Wingren, hoogleraar in de systematische theologie 
aan de universiteit van Lund. Hij was een befaamde tegenstander van de staatskerkgedachte, die in zijn land 
zich had ontwikkeld. Tenslotte was er als spreker Professor Kooiman, die redeneerde vanuit een situatie waarin 
de Luthersen vanouds een kleine minderheid geweest zijn, en waarin aanvankelijk een harde strijd gevoerd 
moest worden met de Calvinistische Overheid, die het bestaansrecht van de Lutherse kerk in Nederland feitelijk 
ontkende. Eén van de programmaonderdelen had als titel: ‘Was Luther een genie of een lompe doomoor?’ Het 
programma was trouwens een gezamenlijke productie van de VPRO, NCRV, CVK, IKOR en KRO.

Op de vrijdagavond was er op de radio een toneelbewerking te beluis-
teren van ‘Luther’, een stuk geschreven door ‘the angry youg man John 
Osborne’. Dit stuk was allereerst in het Engels opgevoerd tijdens het 
Holland Festival in 1961 en beleefde zijn radiobewerking in oktober 1967 
met Jules Croiset als Luther in de hoofdrol. Gerrit Kouwenaar was ver-
antwoordelijk voor de vertaling naar het Nederlands. In een aantal losse 
taferelen liet Osborne de belangrijkste momenten uit Luthers leven de 
revue passeren, waarvan de konflikten met kerk en de staat de belang-
rijkste vormden. Het ging hem niet om een waterdicht historisch beeld 
te vormen van leven en werken van Luther, maar om de gekweldheid en 
onzekerheid te laten horen van een man in verzet tegen de traditionele 
orde. Tenslotte wil ik vermelden dat op zondag 29 oktober van dat jaar 
er via Radio Bloemendaal, dat te beluisteren was 1223 kHz en alleen in 
het weekend enkele kerkdiensten uitstraalde, een lezing werd gehouden 
onder de titel: ‘Dr Luther geeft ons in 1967 een injectie.’ De voordracht 
werd gehouden door Ds. Geert Toornvliet. 

De NCRV was trouwens met een nieuw, maandelijks uit te zenden, 
programma op de televisie gekomen dat ‘Gevraagd’ heette. In het 
programma werden telkens drie mensen aan de kijker voorgesteld 
die gingen solliciteren. Het deelnemende panel, waarvoor men 
diende te verschijnen, had de drie vooraf uitgekozen uit ongeveer 
300 briefschrijvers die allen hadden gesolliciteerd op een vacature. 
In de eerste aflevering werd op die manier een nieuwe verkoopster 
gevonden voor een juweliersbedrijf in Rotterdam en in het tweede 
‘Gevraagd’ werd op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat voor 
een positie binnen een reisbureau. Alle op de televisie verschij-
nende kandidaten dienden zowel een theoretische als praktische 
test te doen. Iedere keer was ook een andere sollicitatiecommissie 
te zien, gerelateerd aan de vacature en dus deskundigen op hun gebied. Het programma diende dan ook beslist 
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niet in de categorie ‘spelletjes’ te worden gerangschikt. Wel was er telkens een vaste voorzitter en wel de van 
huis uit psycholoog zijnde Godfried Bomans, die met zijn ervaring op het gebied van radio en televisie, die sfeer 
wist te scheppen die voor een programma als ‘Gevraagd’ noodzakelijk was.

Het was trouwens de tijd dat de gevestigde omroepen hun leden op allerlei manieren wilden ontmoeten. 
Daartoe werden door de NCRV met grote regelmaat bijeenkomsten georganiseerd in de provincie, waar niet 
alleen sprekers uit eigen huis hun zalvend verhaal deden maar ook 
artiesten optraden om het totaal tot een gezellige avond te maken. 
Zo stonden in het najaar ondermeer de Spelbrekers, The Blue Dia-
monds en de bandparodist André van Duin tijdelijk onder contract 
bij de NCRV om in allerlei schouwburgen en feestzalen het publiek 
te veraangenamen. 

We werden voorzichtig, naast de incidentele quiz via de omroepen, ook langzamerhand via de reclameblokken 
van de STER gewend gemaakt met de mogelijkheid geld te verdienen. Bepaalde bedrijven hadden, voor het 
kunnen voeren van hun reclame, gekozen voor het houden van korte prijsvragen waarmee deelnemers geld 
konden verdienen. Daartoe werden ze vooraf duidelijk gemaakt welke vragen er zouden worden gesteld en 
wanneer de reclameblokken via Nederland 1 zouden worden uitgezonden. Zo had soepfabrikant Knorr met re-
gelmaat ‘de Bouillon T.V. Kwis’, waarbij een hoofdprijs van 1000 gulden te verdienen was en er verder liefst 1300 

andere prijzen waren te winnen. Wat moest een eventuele deelnemer doen? 
In elke tv spot zag de kijker een pakje Knorr bouillontabletten. Op de getoonde 
verpakking ontbrak één woord en de vraag was: welk woord? Wist men het 
woord dan diende men een deelnemerskaart in te vullen en het woord te ver-
melden en tevens, in 25 woorden, neer te zetten waarom de soep krachtiger 
en voller van smaak werd met de Knorr bouillon blokjes. Een product destijds 
van Cosmondo NV. Reclame was nieuw voor de Nederlandse televisiekijker 
want sinds 2 januari 1967 was de STER (Stichting Televisie Ether Reclame) te 
zien. De blokken met reclame duurden maximaal 5 minuten en elk blok mocht 
niet meer dan 7 commercials bevatten. Op de zondagen was er geen reclame 
te zien en pas vele jaren later, in 1991, kwam hier verandering in. De blokken 
mochten in de tijd alleen voor en na het nieuws worden uitgezonden. 

De aantekeningen die ik bij het betreffende deel van het plakboekje maakte, geven ook aan dat ik op maandag 
30 oktober 1967 naar een 20 minuten durende special heb gekeken, hetgeen meteen het enige optreden in ons 
land was, van Stevie Wonder. Hij trad op in een programma van de TROS 
dat ‘Twintig minuten in wonderland’ als titel meekreeg. De regie was in 
handen van Dick Harris, die in 1964 werkte voor RTV Noordzee, actief 
vanaf het REM eiland en later voor Rudi Carrell ging werken als regisseur 
en mede verantwoordelijk was voor de enorme successen van Carell in 
Duitsland. En over de familie Carrell gesproken, vader André, die eerder 
bij Radio Veronica wat programma’s had gepresenteerd, had wekelijks bij 
de TROS zijn eigen programma via Hilversum 2 onder de titel ‘Goeiemor-
gen....is u al wakker? Hoe het ook zij, André Carell houdt u even bezig.’ 
En om het helemaal compleet te maken is er nog te vermelden dat op de 
zaterdagavond via Nederland 1 ‘De Rudi Carrell-show’ te zien was. Drie 
kwartier lang amusement bij de VARA vanaf een locatie waar die dag 
een huwelijksfeest werd gevierd. En wie traden er ondermeer op in het 
programma? Juist: André van Duin en André Carrell. 

In de maand oktober 1967 waren ook de eerste uitzendingen te zien via de VARA van een televisieprogramma 
dat ieder seizoen nadien, tot en met die van 2011-2012 in de herhaling ging; dat wil zeggen een vervolg kreeg. 
Nog altijd is jaarlijks een groot aantal weken lang dit programma, gepresenteerd door Kees Driehuis te zien. 
‘Per Seconde Wijzer’ maakte dus het debuut in oktober 1967 en werd 12 jaar lang gepresenteerd door Berend 
Boudewijn, waarna Driehuis het stokje overnam. Waarschijnlijk is het daarmee het langstlopende programma 
van de publieke omroepen in Nederland. 

Dinsdag 21 oktober stond de Philips recorder thuis klaar, alleen Radio Caroline was als zeezender voor de Britse 
kust nog in de lucht en dus werd er thuis meer naar Veronica en vooral naar Hilversum 3 geluisterd. Bij de VARA 
had ik op de dinsdagen toch een aantal favoriete programma’s, dat ik niet wilde missen. Bij VenD kocht je in 
die tijd recorderbanden die flinterdun waren en waarop per spoor op laagste snelheid liefst zes uur achtereen 
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konden worden opgenomen. Dit betekende dat moeder slechts de 
band om 10 uur aan hoefde te zetten, zodat tot 16 uur registratie 
verzekerd was. Om 10 uur bracht de VARA in 1967 het programma 
‘Klink-klaar’ met Elles Berger (foto) en de uit Groningen afkom-
stige Joop Smits, een vrolijk licht muzikaal programma waar vaak 
de nieuwe muziek van Nederlandse artiesten werd gebracht en 
het vaste item ‘geen ja, en geen nee’ zeer populair was bij zowel 
het team als wel de luisteraars. 

Alles was verteerbaar die dag en een ander programma dat ik er 
uit wil lichten, begon na het nieuws van 16 uur. Wie herinnert het 
zich niet: ‘Mix, 120 minuten rijp en groen op alle toeren.’ Wat heb 
ik een enorme schat aan muziek gekocht na deze voor het eerst te 
hebben gehoord in het programma ‘Mix’, dat werd gepresenteerd 
door de nu 85-jarige Herman Stok. Na 1967 konden we nog jaren 
genieten van het programma want pas in 1975 werd het door de 
VARA stopgezet. 

Eén van de andere aantekeningen, die ik terug vond, dateert van 
1 november 1967. In die tijd was het hoogst ongewoon dat over-
dag, uitgezonderd in de namiddag, televisie kon worden gekeken 
via de Nederlandse televisie. De betreffende woensdag was dit 
echter wel het geval toen er tussen 10 en 11 uur in de ochtend via 

Nederland 1 een samenwerkingsprogramma was te zien met medewerking van de NTS, Eurovisie en Intervisie. 
Deze laatste organisatie was een samenwerkingsverband van televisieorganisaties in het toenmalige Oostblok. 
Het programma, ‘Eén uur in de Sovjet-Unie nu’ was een rechtstreekse uitzending waarin de Nederlandse kijker 
een blik werd gegund in de Sovjet-Unie. De uitzending liet een schakeling aan steden en onderwerpen zien, 
waarbij de grote Revolutie in het land werd herdacht, die 50 jaar eerder er had plaats gevonden. De Sovjet 
televisie wilde in een uur tijd een zo gevarieerd mogelijk beeld geven onder het thema: ‘Alles voor het welzijn 
van het volk’. Naast beelden uit liefst 25 Sovjet steden werd ons een blik gegund op de aardbol, gezien vanuit 
een Spoetnik – een Sovjet Russische ruimtesonde. Verdere items waren ondermeer een oogoperatie en een 
bruiloft in Georgië en één van de vele andere, zeer korte, onderwerpen was een verslag inzake de ontwikkeling 
van de wetenschap op het gebied van kankeronderzoek. 

1967 bracht ons in de maand februari ook landelijke verkiezingen voor de leden van 
de Tweede Kamer, waarna uiteraard een nieuw kabinet diende te worden samenge-
steld. Op 15 februari 1967 ging men dus naar de stembus, waarbij de landgenoten 
zich duidelijk uitspraken tegen de KVP en de PvdA. Ze verloren respectievelijk acht 
en zes zetels in de Tweede Kamer. Een andere, nieuwe partij, deed het lang niet 
slecht want D’66 (Democraten ’66) behaalde direct zeven zetels. Wel bleef de KVP 
de grootste partij en hield nog 42 zetels in de Tweede Kamer. Het duurde in 1967 
niet al te lang alvorens een nieuw, centrum rechts, kabinet kon worden beëdigd op 
Paleis Soestdijk door Koningin Juliana. Op 5 april werd het kabinet De Jong door 
haar ontvangen en dit bestond uit ministers van de KVP (Katholieke Volkspartij), 
de CHU (Christelijke Historische Unie) en de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en De-
mocratie). De uit de KVP afkomstige minister president De Jong hield het met zijn 
kabinet tot in 1971 vol als regerend team der Nederlanden. Opmerkelijk was dat 
tijdens de verkiezingsperiode er niet alleen door politici lezingen werden gehouden 
in allerlei lokale en regionale zaaltjes maar dat voor de eerste keer in de geschiedenis van de Nederlandse te-
levisie er debatten waren te zien tussen politici. Deze debatten werden niet gehouden in de studio in Bussum, 
maar vonden op locatie in Haarlem en Zwolle plaats. Via straalzenders ging het signaal richting Bussum. 

Uiteraard is met deze aflevering van ‘Muziek, media en andere herinneringen aan 1967’ het totaal verhaal van 
dat jaar nog lang niet af, dus keren we op een later moment terug naar dit jaar. Mocht u ook herinneringen aan 
een bepaald jaar hebben en deze willen delen stuur ze dan naar Hknot@home.nl

HANS KNOT

Bronvermelding: NCRV Gids voor radio en televisie 1967 - Panorama 54ste jaargang, 1967 - Persoonlijk archief Hans Knot - Wikipedia - www.
vandehakopdetak.nl  Fotos: Archief Freewave Media Magazine - Soundscapes, on line journal for media and music culture - archief Jan van 
Heeren - Persoonlijk archief Hans Knot
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Ton van Draanen is 27 april jl. tijdens de jaar-
lijkse lintjesregen op het Raadhuis in Hoofd-
dorp onderscheiden als Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. 

Ton was in 1978 samen met Hans Knot en 
Freddy Jorus de oprichter van Freewave Me-
dia Magazine en heeft zich daarna lange tijd 
voor het blad ingezet. 

Ton is ook de beheerder van de website 
www.vandaagindemuziek.nl. Hij heeft 
voor veel radiostations gewerkt en is sinds 
juni 2008 programmaleider van de lokale om-
roep van Haarlemmermeer. MeerRadio. Van 
harte gefeliciteerd namens Freewave, Ton!

Lintje voor Ton van Draanen

Laser 558, All Europe Radio  
Het allernieuwste boek van Hans Knot (Engelstalig). 192 pagina’s 
met de geschiedenis van Laser 558, verluchtigd met prachtige fo-
to’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.”

De rest is geschiedenis. Een geschiedenis die u nu kunt lezen in dit 
aantrrekkelijke boekwerk.  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 Com-
municator 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. In het boek gaat het niet enkel over de vele avontuurlijke 
boottochten, maar ook over de diverse andere activiteiten die de Stichting Media Com-
municatie de afgelopen tientallen jaren heeft ontplooid. Er is daarom ook aandacht voor 
de ‘radiodagen’ die werden georganiseerd, voor lp’s en ook Freewave Media Magazine.

‘Vaar mee met SMC’ telt 160 pagina’s (met vele foto’s) en kost € 12,50

SMC Shop
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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  leef- en gedachtewereld van deze teruggetrokken en soms ook eenzame persoon. In het pro-
gramma 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!

BOEKEN:
The sound of the Nation - Jan-Fré Vos• € 7,50
Jan-Fré Vos is door zijn archief gegaan en heeft een pocket samengesteld van 94 pagina’s (95% in de Ne-
derlandse taal) over Caroline in de jaren 1964 tot en met 1968. 

Way Back Home - Graham Gill • € 15,00
Graham vertelt over zijn carriere in Australie en zijn belevenissen aan boord van de radioschepen alsmede 
bij Radio 390.

Last of the Pirates - Bob Noakes • € 15,00
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. 

Pop went the Pirates II - Keith Skues • € 35,00
De geschiedenis van de zeezenders, verspreid over maar liefst 674 pagina’s! Een geheel herziene uitgave van 
het eerdere boek Pop went the pirates uit de jaren ‘90.

SMC
shop

Alle bedragen zijn inclusief verzendkosten. 
U kunt  bestellen door het bedrag over te ma-
ken naar één van onderstaande rekeningen.  
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Veel gestelde vragen

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

Elke week
kans op DUIZENDENprijzen!

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

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

naar het goede doel.
 

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

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

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

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

moment. De VriendenLoterij hanteert geen 
opzegtermijn.

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

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

* D
oo
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ng

 is

 3 loten

Ik steun het goede doel: 

Ik speel mee voor het goede doel:

0332.0009

Speel mee voor 
het goede doel!

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

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

Winnen is leuker met de VriendenLoterij

Naam m/v*

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail

Bankrekening

Telefoonnummer

Datum

Handtekening

 2 loten  1 lot

Speel mee in de VriendenLoterij voor

5177

Stichting Mediacommunicatie
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  Internet surftips
Zoals gebruikelijk sinds vele jaren ook in dit nummer weer een aantal tips om te surfen op het internet. Aller-
eerst de vraag wat we van de volgende site dienen te denken? http://www.radiocarolinetv.co.uk/
 
Wat te denken van een oude aflevering uit 1937 van The Radio Times en andere historische radiozaken?
http://downloads.bbc.co.uk/historyofthebbc/RT0682-LON-72dpi.pdf

http://wirelesswaffle.wordpress.com/

En dan misschien wel de kortste film over een van de zeezenders ooit. Een reportage over Radio Hauraki in 13 
seconden. http://members7.boardhost.com/PirateRadio/msg/1323342099.html

Sven Martinssen heeft zijn pagina’s over de Laissez Faire weer bijgewerkt: 
http://northernstar.no/gamle_sider/chapter10.htm

De volgende is een film die Paul Kramer maakte in de jaren zestig in het Caroline House:
http://www.eafa.org.uk/catalogue/1030

En een site over radio in de Tweede Wereldoorlog: http://www.eafa.org.uk/catalogue/5108
 
Er is een update gemaakt op een van de sites die liefde hebben voor Radio Mi Amigo:
http://www.euromediarts.com/MiAmigoWeb/mi_amigo_tack_1.htm
http://www.euromediarts.com/MiAmigoWeb/mi_amigo_medewerkers.htm

Als je, naast deze aflevering van het Freewave Media Magazine iets interessants wil lezen dan adviseren we je 
het prachtige verhaal van Adrian Peterson te lezen: http://www.broadcasting-fleet.com/

En een aantal prachtige sites gerelateerd aan Radio Mercur mogen er ook zijn:
http://www.jstor.org/pss/20689618
 
http://homepage.ntlworld.com/bdxcuk/radiomercur.pdf
 
http://news.google.com/newspapers?nid=2507&dat=19620817&id=75tAAAAAIBAJ&sjid=l6MMAAAAIBAJ&pg
=1952,6111253

http://agent.dril.dk/agent/style/kroeniken_1950erne/?7758
 
http://www.scandinavianoffshoreradio.com/default.asp?page=tekst.asp&id=59
 
http://www.scandinavianoffshoreradio.com/default.asp?page=tekst.asp&id=62
 
http://www.dr.dk/kroeniken/tiden/radio/radiomercur.asp
 
http://www.radio-mercur.dk/
 
En wat de denken van andermaal een video van The Emperor Rosko?
http://www.youtube.com/watch?v=UV0f09DK3-k

Nobert Dengler was zijn archiefpagina’s ook weer aan het bijwerken:
http://www.offshore-radio.de/wikipedia.htm

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

http://www.radiocarolinetv.co.uk/
http://downloads.bbc.co.uk/historyofthebbc/RT0682-LON-72dpi.pdf
http://wirelesswaffle.wordpress.com/
http://members7.boardhost.com/PirateRadio/msg/1323342099.html
http://northernstar.no/gamle_sider/chapter10.htm
http://www.eafa.org.uk/catalogue/1030
http://www.eafa.org.uk/catalogue/5108
http://www.euromediarts.com/MiAmigoWeb/mi_amigo_tack_1.htm
http://www.euromediarts.com/MiAmigoWeb/mi_amigo_medewerkers.htm
http://www.broadcasting-fleet.com/
http://www.jstor.org/pss/20689618
http://homepage.ntlworld.com/bdxcuk/radiomercur.pdf
http://news.google.com/newspapers?nid=2507&dat=19620817&id=75tAAAAAIBAJ&sjid=l6MMAAAAIBAJ&pg=1952,6111253
http://news.google.com/newspapers?nid=2507&dat=19620817&id=75tAAAAAIBAJ&sjid=l6MMAAAAIBAJ&pg=1952,6111253
http://agent.dril.dk/agent/style/kroeniken_1950erne/?7758'
http://www.scandinavianoffshoreradio.com/default.asp?page=tekst.asp&id=59
http://www.scandinavianoffshoreradio.com/default.asp?page=tekst.asp&id=62
http://www.dr.dk/kroeniken/tiden/radio/radiomercur.asp
http://www.radio-mercur.dk/
http://www.youtube.com/watch?v=UV0f09DK3-k
http://www.offshore-radio.de/wikipedia.htm
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Vroege Veronica programmering
De bekende impresario Paul Acket had in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw niet alleen een 
theaterbureau, waar allerlei artiesten konden worden geboekt, maar was sinds 1955 ook de drijvende kracht 
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achter ‘Muziek Expres’. Om de artiestenstal nog meer te kunnen promoten was het uitbrengen van een informa-
tief blad, gericht op vooral de teenagers, een prachtige beslissing geweest. Toen Radio Veronica, naast Radio 
Luxembourg, steeds meer aandacht kreeg in de schrijvende pers en dus ook meer luisteraars begon te trekken, 
besloot hij maandelijks ook de programmering van Radio Veronica op te nemen. In het nummer van Muziek 
Expres van april 1961 stond bijvoorbeeld de programmering, na de stopzetting van de Engelstalige uitzendin-
gen van CNBC,  afgedrukt. Het maandblad publiceerde in december 1960 de eerste programmering van Radio 
Veronica. Met dank aan Bert Alting.

Internet RadioCafé
http://www.internetradiocafe.nl

Vanaf begin dit jaar is het mogelijk om over alle onderwerpen die aan radio gerelateerd zijn te discussiëren op 
het nieuwe forum: Internet RadioCafé. Van zeezenders tot lokale radio, alles kan er besproken worden. Ook 
worden er regelmatig radio-opnamen ter download aangeboden. Een aanraderRadio Nord: 50 jaar geleden



It was 50 years ago... Radio Nord
Dit jaar is het vijftig jaar geleden, om precies te zijn op 30 juni, dat de zeezender Radio Nord vanaf the MV Bon 
Jour voor de laatste keer was te beluisteren. Ruim 15 maanden was men in de ether geweest en 30 juni 1962 
kwam er een einde aan. Een halve eeuw later wordt er in Zweden, maar ook in andere West Europese landen 
met enige regelmaat nog over dit station gepraat. De samenwerking tussen de redacties van het Freewave 
Media Magazine en die van Offshore Echos heeft de laatste decennia gezorgd voor een enorm archief aan 
gescande en deels geheel opgeknapte documenten, die we gezamenlijk voor onze tijdschriften en internetsites 
gebruiken. Ter herinnering aan Radio Nord hierbij een aantal unieke documenten.
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Zeezenderdiscografie 

aanvullingen mei 2012
In de categorie 4: De zingende deejays:

Will Luikinga – De reclamenamen 1974. Het was de Veronicadeejay Will Luikinga die op de melodie 
van ‘Overlevenden‛ van het ‘Kabaret voor de Overlevenden‛ een soort van ode voor de adverteerders van 
het jaar 1974 op het station inzong. 

Dan categorie 5: muziek gebruikt voor tunes, jingles, promospots en fillers.

Allereerst een tweetal correcties op de aanvullingen die in februari werden 
gepubliceerd bij twee titels werd de uitleg omgekeerd geplaatst. Het dient 
als volgt gelezen te worden: 

Mel Henke - Old McDonald had a girl. Andermaal een nummer dat werd 
gebruikt op Radio Caroline North voor een promo en wel voor: ‘Stop fooling 
with the antenna‛.

Guy Marks - Loving you has made me bananas. Het einde van dit liedje 
werd gebruikt voor het einde van de bekende RNI jingle ‘Travelling in to the 

years gone by - RNI Hitback‛.

En dan de nieuwe in categorie 5:

101 Strings – Goodnight Sweetheart. Eén van de meest ondergewaardeerde orkesten is de 101 
Strings. Vele LP‛s hebben ze in de jaren vijftig tot en met 80 gemaakt waarop grote en minder grote 
hits in een vioolachtig jasje werden gegoten. De eindtune van het programma ‘Eve, the women‛s maga-
zine‛ van Radio 390 was dus ‘Goodnight Sweetheart‛ van dit orkest. 

André Brasseur – Early Bird Satellite. Ook dit nummer wordt in de lijst uit uitgelegd. Alleen kan er 
aan worden toegevoegd dat Frank van der Mast het nummer gebruikte op Radio Mi Amigo in 1977 voor 
promospots voor de Mi Amigo Drive In Show. 

Beatles – Ticket to ride. Eerste Kerstdag 1973 was er om 4 uur in de nacht een zogenaamde link up, 
een gezamenlijke uitzending op twee frequenties, van Radio Caroline en Radio Northsea International. 
Andy Archer was de centrale presentator op Caroline terwijl Robb Eden deze plek bij RNI had. In het 
programma draaide Robb een liedje over RNI dat eerder die avond door de deejays was opgenomen op 
de melodie van Ticket to Ride. 

Ben E King – Goodnight my love. Een van de vele solosingles van de voor-
malige zanger van The Drifters. Het werd door Carl Mitchell gebruikt als 
afscheidsplaat op Caroline International voor vooral zijn vrouwelijke luis-
teraars. 

Biddu Orchestra – Rain Forrest. Dit nummer werd al genoemd in de dis-
cografielijst maar er kan nog aan worden toegevoegd dat het nummer als 
eindtune werd gebruikt op Radio Delmare in 1979 door Ronald Bakker. 

Bill Black Combo – Do it rat now. Dit uit 1963 stammende nummer werd op 
Radio Caroline South ingezet in 1966 en 1967 voor de uitgebreide campagne onder de noemer ‘Caroline 
Free Petrol Promotion‛. 

Billy Preston – Don‛t let the sun catch you crying. Eén van de meesters op het hammondorgel in de ja-
ren zestig van de vorige eeuw was Billy Preston. Zijn uitvoering van dit nummer werd door Carl Mitchell 
gebruikt op Caroline International als een filler tot het nieuws op de top van het hele uur.
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Bobbie Graham- Zoom, Widge and Wag. Bobbie‛s echte naam is Robert Francis Neate en was van 
origine sessiemuzikant. Hij speelde op meer dan 1500 songs mee, ondermeer op Downtown van Petula 
Clark. Zoom, Widge and Wag werd in 1965 uitgebracht op het Fontana label en door Keith Ashton ver-
kozen als filler op Radio Hauraki in 1966.
Bonzo Dog Band – Mickey‛s son and daughter. Dit nummer staat al in de discografie, maar er kan nog 
aan worden toegevoegd dat in juli 1977 dit nummer door Hugo Meulenhof werd gebruikt voor een jingle 
op Radio Mi Amigo: ‘Als U op vakantie gaat etc 192 meter‛. Waarschijnlijk is deze jingle zelden gebruikt 
daar Radio Mi Amigo spoedig zou veranderen van golflengte naar de 212 meter. Het nummer werd trou-
wens al in 1971 gebruikt voor een soortgelijke jingle op RNI en ingezongen door Dave Rodgers: ‘If you 
like to hear some music, than you know what you must do. Just turn your dial....’

Booker T and the MG‛s – I got a woman. Dit instrumentale nummer, dat 
we in de vocale versie vooral van Ray Charles kennen, werd in 1966 ook opge-
nomen door Booker T and the MG‛s en werd door Roger ‘Twiggy‛ Day op Radio 
Caroline International in 1967 als filler gebruikt. 

Casey and the Pressure Group – Stoke Mobile. Dit instrumentale num-
mer van Cees Schrama in de uitvoering van Casey and the Pressure Group 
kwam veelvuldig voorbij als Jan Jaap van der Laan (Wim Croupier) in 1971 
zijn programma‛s presenteerde op RNI. Iedere keer als hij een verzoekje 
aankondigde was het deuntje ook te horen. 

Cees Alleen - Meisje in je spijkerbroek. Een typisch piratenplaatje waarop de intro van dit nummer 
in 1979 een jingle werd gemaakt met de tekst: ‘dag Johan Vermeer, dag Johan Vermeer‛, die dan weer 
door hem werd gedraaid in zijn programma‛s op Radio Mi Amigo 272.
Charlie Ventura Quintet - Bill Bailey Won‛t You Please Come Home. Eén van de vele aanvullingen die 
deze keer te maken hebben met Skanes Radio Mercur. Het nummer werd namelijk gebruikt als filler op 
het Deense station. 

Chicken Shack – Sad clown. De groep die ons ondermeer ‘I‛d rather go 
blind‛ schonk, nam ook een prachtige instrumentaal nummer op, die door Lex 
Harding in oktober 1970 als eindtune werd gebruikt voor zijn middagshow op 
Radio Veronica. 

Cliff Richard and the Drifters – Ready Teady. Dit nummer werd gebruikt 
als tune voor het programma ‘Club Mercur Tio I Topp‛ in 1959 op Skanes 
Radio Mercur. Maar het werd ook gebruikt voor een jingle op het station, 
namelijk: ‘Skånes Radio Mercur, Sverigen Enda Kommersiella Radio‛. 

Count Basie Orchestra - Count Down. Dit nummer van het grote Amerikaanse orkest, onder leiding 
van Count Basie, werd op Radio Mercur in diverse programma‛s gebruikt als filler.

Dexter Wanzel – Disco Lights. Dit instrumentale nummer werd in december 1977 ingezet op Radio 
Caroline ter promotie van de speciale Caroline Roadshows, dit alles onder de noemer: ‘Discolights will 
be shining bright throughout 1978 with the Caroline Roadshow.‛

Duke Ellington Orchestra - Main Title/Anatomy of a Murder Duke Ellington componeerde de muziek 
voor de gelijknamige film in 1959 en het hoofdthema werd op Skanes Radio Mercur gebruikt voor een 
programmaonderdeel over Frankenstein.

Frank Mills - Peter Piper. In januari 1980 werd dit instrumentale nummer door deejay Peter de Vries 
op Radio Caroline gebruikt als filler. 

George Martin Orchestra – Another girl. Dit nummer stond al in de discografielijst maar werd ook 
gebruikt voor de promotie van ‘Sound of the Stars‛, een LP geproduceerd door Tommy Vance. Het was 
in maart 1966 te horen op Radio Caroline North. 



Gino Vanelli - Love of my life. Dit nummer staat al in de discografielijst maar er kan aan worden 
toegevoegd dat Stuart Russell op Radio Caroline er een spot op insprak: ‘The first, and the only album 
station in Europe, this is Radio Caroline.‛

Hedgehoppers and Anonymous – Don‛t push me. We gaan terug naar Pasen 
1966 toen op Radio Caroline South promotie werd gemaakt voor een speciaal 
optreden van de deejays Emperor Rosko en Carl Conway op de Caroline Beat 
Night in een dorpje bij Colchester. Dit nummer, van het door Jonathan King 
geproduceerde groepje, werd ter ondersteuning gebruikt. 

Hollyridge Strings – Surfin USA Deze instrumentale versie van het Beach-
boys succes werd, zoals hij zichzelf ook wel noemde, door ‘Your Beachboys 
buddy deejay nr 1‛, ofwel Roger Day, ingezet om te worden gebruikt als een 
van zijn fillers op Radio Caroline International in 1967.

Hugo Montenegro – MacArthur Park. Dit nummer wordt al genoemd in de discografielijst maar er kan 
aan worden toegevoegd dat het ook werd gebruikt als tune in het programma ‘Muziekfabriek‛ op Radio 
Delmare.

Jack Parnell & His Orchestra – Fanfare Boogie. Dit nummer werd gebruikt voor de productie van 
een jingle op Skånes Radio Mercur en wel voor een zogenaamde ‘Station Identification‛, die werd inge-
sproken door Rolf Nordström. 

James Last Orchestra - Fly me to the moon. In 1973 was het Stan Haag op Radio Veronica, die in 
zijn programma ‘Stan Haag Vandaag‛ de uitvoering van het nummer ‘Fly me to the moon‛ van het orkest 
van James Last gebruikte - zoals hij zelf zei als ‘overbruggen van de tijd‛, ofwel hij gebruikte het num-
mer als filler naar het nieuws.

Jean-Michel Jarre – Zig Zag. Dit nummer stond recentelijk in de aanvullingslijst en toen deze Marc 
Jacobs onder ogen kwam, schreef hij: ‘Die heb ik ooit nog gebruikt voor een commercial voor ‘Vermeer 
Thijs en zonen‛ op Radio Mi Amigo.‛

Johnny and The Hurricanes – Crossfire. Dit instrumentale nummer werd gebruikt als filler in de pro-
gramma‛s van Skanes Radio Mercur, zoals ‘Club Mercur‛.
Jumping Jewels – Afrika. Radio Noordzee, en dan hebben we het over het radiostation dat in 1964 
kortelings actief was vanaf het REM platform voor de kust van Noordwijk, had het programma ‘Muziek 
Parade‛. Het programma werd gepresenteerd door Ben Bruna, die dit nummer van de Jumping Jewels 
als tune gebruikte.

King Curtis – I was made to love her. Waanzinnig prachtig nummer met de 
saxofoon in de hoofdrol. King Curtis zijn vertolking van het Stevie Wonder 
succes. Dit werd door Bud Balloo als tune gebruikt op Radio Caroline Inter-
national in 1968. 

Laurel and Hardy – Turn on the radio. Dit nummer werd door het komische 
duo met een knipoog naar de auto en de radio verwerkt: ‘What a beautiful 
morning, put on the radio and let‛s have some music‛ En op Radio Mi Amigo 
was men in 1977 zo scherp dit stukje te gebruiken voor een jingle in het 
programma ‘Ook Goeiemorgen‛.

Laurie Johnson and the London Studio Orchestra – The Adventures. Dit nummer staat al in de Dis-
cografielijst, maar er kan aan worden toegevoegd dat in 1966 Keith Ashton het op de voor de kust van 
Nieuw Zeeland uitzendende Radio Hauraki gebruikte als filler in zijn programma. 

Love Unlimeted Orchestra – My sweet summer suite. Werd op Radio Mi Amigo gebruikt als achter-
grond ten bate van een promo voor de Mi Amigo Fanclub.

Loving Awareness – Existence. Loving Awareness was de sfeer rondom een Britse hype-popgroep, die 
in 1976 met veel tamtam werd aangekondigd als de nieuwe Beatles. Daar er toen al jaren werd gespecu-
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leerd over een eventuele reünie trok het inderdaad de aandacht. Het bleek echter een promotiestunt 
van Radio Caroline-eigenaar Ronan O‛Rahilly, die zijn radiostation definitief een hippie-imago wilde be-
zorgen. Loving Awareness, LA werd een soort mythische new age-achtige pseudoreligie, gebaseerd 
op de sfeer die met name John Lennon en George Harrison uitstraalden: vrije liefde, solidariteit met 
armen en verdrukten. Er zijn tal van ‘LA‛ jingles gemaakt door Carolinedeejays, echter is de muziek van 
de groep, zover bekend, slechts tweemaal voor een LA jingle gebruikt op Radio Caroline en wel door Rob 
Hudson met de tekst: ‘Loving Awareness is lief zijn voor elkaar, Loving Awereness is vriendelijkheid. 
Loving Awareness is begrip tonen voor iemand anders. Loving Awareness probeer het eens, denk mee, 
denk LA‛. 

Loving Awareness – Existence/ Voice of Love /Love you to know. In 1976 werd door Tony Allen op 
Radio Caroline de uitleg gegeven van ‘Loving Awareness‛ en werd, in een korte promo, de LA LP gelan-
ceerd, waarvoor bovenstaande drie nummers werden gebruikt. 

Mark Wirtz - Riviera Carnival. De Carolineorganisatie probeerde in de jaren zestig van de vorige 
eeuw op allerlei manieren de luisteraars aan zich te binden. Zo werd er een speciale Caroline Club op-
gericht, waar uiteraard ook promotie voor diende te worden gemaakt. Eén van deze promotiespots, in 
1966, werd begeleid door de muziek van Mark Wirtz.

Marvin Hamlish – Bond ‛77. In 1978 werden er door Radio Caroline in sa-
menwerking met Radio Mi Amigo de ‘Miss Caroline‛ verkiezingen gehouden, 
waarbij het ging om dames die de naam ‘Caroline‛ bij de geboorte hadden 
meegekregen. De promo werd ondersteund door bovenstaand nummer van 
Marvin Hamlish. 

Mood Mosaic - A Touch Of Velvet And A String Of Brass. Zeer uitge-
breid staat dit nummer al beschreven in de zeezenderdiscografie. Deson-
danks kunnen we er aan toevoegen dat Frank van der Mast, bij de behande-
ling van luisterpost, dit nummer gebruikte als filler in het programma ‘Baken 
16‛ op Radio Mi Amigo. 

Mystic Mood Orchestra – Toad. Even voor de kerstdagen van 1973 werd de generator aan boord van 
de MV Mi Amigo weer opgestart en dat voor de testuitzendingen van een nieuw radiostation, Radio Mi 
Amigo, maar ook voor testuitzendingen van de Caroline-organisatie. Ondermeer was er een segment in 
de avonduren van eerste kerstdag, dat Radio Toad werd genoemd. Ook werden, zowel op Caroline als 
RNI, de nodige ‘Toad spots‛ gedraaid. De belangrijkste instrumentale, die bij herhaling terugkwam, in 
het gehele Toad verhaal was Mystic Mood Orchestra en ‘Elusive Butterfly‛. 

Nelson Riddle and his Orchestra – I can‛t escape from you. Andermaal een juweeltje van een in-
strumentaal nummer, dat op Radio Caroline in 1965 en 1966 werd gebruikt voor de serie spots onder 
de noemer: ‘Caroline Cares‛. In deze spots probeerde men de luisteraars te wijzen op allerlei gevaren, 
zoals het te hard rijden op de weg. 

Nick Gilder – You really rock me. Nick Gilder kreeg in eerste instantie 
bekendheid als voorman van de glamour rock band Sweeney Tod, alvorens hij 
solo ging optreden. De laatste woorden van het nummer ‘You really rock me‛ 
werden door Marc Jacobs op Radio Caroline in 1979 gebruikt voor een jingle 
voor het programma van Dominee Toornvliet. 

Ohio Players-Walt‛s First Trip. Van origine was deze band afkomstig uit 
Daytone in de staat Ohio en werd opgericht in 1959. Na een aantal wisse-
lingen in de groep en het tijdelijk ophouden te bestaan, kwam de doorbraak 
in de jaren zeventig toen de band liefst zeven keer de Amerikaanse top 40 
behaalde. Dit nummer uit 1972 werd door Peter Brian op Radio Caroline in 1973 opgepikt als een filler. 

Pat Boone – Remember You‛re mine. Hij had vele hits in zowel Amerika als in Europa en was bekend 
om vertolker van nummers, die officieel in sommige staten door donkere artiesten tot een hitje waren 
gemaakt. In 1957 nam hij ‘Remember you‛re mine‛ op. We hoorden het begin (remember, remember) 
terug als een knip van het nummer en dus als gouwe ouwe jingle in een programma van Radio Veronica 
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in juli 1974.

Paul Mauriat – L‛Avventura. Dominee Toornvliet, van de Stichting Radio Gemeente, had op verschil-
lende zeezenders zijn wekelijkse preek laten uitzenden. In de herfst van 1979 was er ook op de za-
terdagmiddag, via Radio Caroline, een half uur durende programma te beluisteren met religieus getinte 
muziek, dat eruit ging onder de naam ‘Muzikaal Allerlei‛. U begrijpt het al, dit nummer van Paul Mauriat 
werd als tune voor het programma gekozen. 

Percy Faith and his Orchestra – Tico Tico. Het uit 1945 stammende nummer ‘Tico Tico‛ van de Cana-
dese orkestleider en arrangeur Percy Faith, werd in 1964 ingezet als opener van Radio Noordzee vanaf 
het REM eiland, nadat omroepster Sonja van Proosdij de luisteraars een warm welkom had gewenst op 
het nieuwe radiostation. 

Quincy Jones with Harry Arnold – Cherokee. Dit nummer is gekoppeld aan Radio Mercur, en werd 
gebruikt als showopener op het station. 

Quincy Jones - Ironside. Dit nummer staat al in de zeezenderdiscografie maar er kan aan worden toe-
gevoegd dat dit nummer ook werd gebruikt als filler in Radio Noordzee‛s ‘AD Sport en Sportwereld‛

Quincy Jones and his Orchestra - The Twitch Dit nummer werd gebruikt op Radio Caroline North 
voor een prachtige jingle: ‘All we‛re grooving and movin creating miles for miles on the swingiest station 
in the nation, 199 Radio Caroline‛. 

Ray Charles – Hallelujah I love you so Werd op Radio Mercur, dat voor 
de Deense kust actief was, gebruikt als een showopener.

Ray Connif Singers – You‛d be so nice to come home to. Het programma 
‘Spitsuur‛ werd uitgezonden op Radio Noordzee vanaf het REM-platform. 
Andermaal een prachtig nummer van Ray Connif werd gebruikt als intro-
ductie ofwel tune van het programma. 

Ron Goodwin and his orchestra – Swedish Polka. Interessant is om naar 
een programma te luisteren, waarvan je de taal niet meester bent, maar 
dan toch begrijpt wat er gebeurt. Zo kunnen we melden dat bovenstaand 
nummer op Radio Nord in het programma ‘Nordmorganshow‛ als filler werd gebruikt voor het live voor-
lezen van commercials en meer. 

Russ Conway – Ain‛t she sweet. Even More Party Pops (Medley): Ain‛t She Sweet / I Can‛t Give You 
Anything But Love, Baby | Yes, We Have No Bananas. In gedachten hoor je direct weer bij het lezen 
van de tekst de korte, maar o zo krachtige, jingle die werd gebruikt in 1979 voor het wekelijkse country 
uur op Radio Caroline:  ‘Country time, Caroline country time, music‛s fine on 319 with the Caroline 
country time‛, destijds ingezongen op dit nummer door Ton van Draanen.

Spike Jones – Wilhelm Tell Overture. Dit nummer staat al in de discografielijst vernoemd maar er kan 
aan worden toegevoegd dat op Radio Nord, dat voor de Zweedse kust haar programma‛s verzorgde, de 

eerste tonen werden gebruikt als opener op de ‘Nordmorgan Show‛. 

Trammps – Scrubboard. Dit nummer staat al vermeld in de zeezenderdisco-
grafie, maar er kan aan worden toegevoegd dat het ook werd gebruikt door 
Peter Brian op Radio Caroline in 1973, de latere Peter van Dam op Radio Mi 
Amigo. 

Ventures – Hawaï Five O. Dit nummer staat al in het discografieoverzicht 
maar er kan aan worden toegevoegd dat Ronald Bakker dit nummer als tune 
gebruikte op Radio Delmare. 

Victor Young and his Orchestra – Around the world part 1. Dit nummer werd gebruikt als tune voor 
het programma ‘Music to midnight‛ op Radio Mercur, dat werd gepresenteerd door Freddie Albeck.
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Yvan Guilini – Opus 36 bis. Dit instrumentale nummer is in 1976 gekoppeld aan ‘Dedicated to Toots‛ 
uitgebracht en werd op Radio Mi Amigo door Hugo Meulenhof gebruikt als filler op naar het nieuws in 
het programma ‘Ook Goeiemorgen‛. 

Wim Sonneveld – Weet je nog wel oudje. Gekoppeld aan ‘Het hondje van Dirkje‛ werd dit nummer in 
1961 door Wim Sonneveld op het Philips label opgenomen. Het was van origine uit 1928 geschreven en 
gezongen door Louis Davids. We gaan er vanuit dat ‘de meester‛ Ad Bouman het op Radio Veronica tot 
een gouwe ouwe jingle knipte. 

Dank aan: Ton van Draanen, Rob van Dam, Theo van Halsema en Jan-Fré Vos

Samenstelling: Hans Knot en Martin van der Ven

“The Boat That Rocked”, Japanse filmposter, gebaseerd op de Sgt Pepper LP-hoesfoto van The Beatles.



Radio Day 17 november 2012

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
 
Locatie: Hotel Casa 400 in Amsterdam, Eerste Ringdijkstraat 4. 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. 


