


Beste lezers,

In de reeks Herinneringen neemt Hans Knot ditmaal het 
jaar 1963 onder de loep. Daarbij onder meer de herin-
neringen aan warenhuis V&D. In 1963 was ik er nog niet, 
maar later werd V&D Dordt wel een door mij druk be-
zochte winkel. Ik kocht er mijn schrijfmachine, mijn eer-
ste calculator en eerste cd-speler om maar wat te noe-
men. Bij de aquariumartikelen kon ik ook lang vertoeven. 
Die afdeling is al lang weg. Net als de Bimbo-Box, een 
machine met aapjes die vrolijk bewogen op de melodie 
van A Swingin’ Safari. 

Voordat ik de hier beschikbare ruimte heb opgemijmerd, 
zal ik nog de rest van de inhoud aanstippen. Dankzij 
Theo Hoekstra hebben we weer wat mooie foto’s van 
het wrak van de Uilenspiegel erbij. Uit het archief van 
Max Lewin kwam ook weer het nodige boven water. De 
column van Rob Olthof over Vergankelijkheid riep veel 
reacties op, zodat er 3 afleveringen van zijn ontstaan. 
Het KWF verkocht lucifers voor het goede doel (hopelijk 
niet om een sigaretje mee op te steken), maar de geves-
tigde omroepen voelden zich gepasseerd toen men met 
Veronica in zee ging. 

Ten slotte graag aandacht voor het (voorlopige) pro-
gramma van de Radio Day 2012. U kunt dit vinden op 
pagina 31. Hopelijk tot ziens op dit unieke evenement! 
Tot die tijd zult u het met dit nummer van Freewave Me-
dia Magazine moeten doen. 

Veel leesplezier!
Jan van Heeren

PS - Abonnees die de papieren versie van het au-
gustusnummer niet hebben ontvangen worden 
verzocht de mededeling op pagina 30 te lezen.
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Heden en verleden 
               Tekst: HANS KNOT
EO
WO 28 MAART: Vandaag op Radio 5 Nostalgia rond 12.10 uur aandacht aan de verjaardag van Radio Caro-
line, tijdens het programma ‘Open huis’ van de EO. In een vijf minuten durende special werd stilgestaan bij het 
legendarische station. 

Blackburn
VR 30 MAART: Radioveteranen Tony Blackburn en 
Mike Read gaan aan de slag bij het oldies netwerk Ma-
gic in het noorden van Engeland. Vanaf aanstaande 
zondag 1 april (geen grap volgens het netwerk) zullen 
beide deejays wekelijks op Magic te horen zijn. Read 
zal op een aantal stations van het netwerk de och-
tendshow op zondag presenteren, terwijl Blackburn 
elke zondagmiddag op het hele netwerk te horen zal 
zijn. Read vult het tijdsslot tussen 07:00 en 10:00 uur, 
terwijl Blackburn een programma tussen 16:00 en 
19:00 uur voor zijn rekening neemt. Door de komst 
van Blackburn (links) en Read (midden) komt er een 
ware Radio 1 revival op de zondag bij Magic, dat te 
ontvangen is via de middengolf en DAB. Naast beide 
heren kruipt namelijk ook Dave Lee Travis (rechts) 

achter de microfoon, dit tussen 10:00 en 13:00 uur.

Wat een misser
ZA 14 APRIL: Vandaag de halfjaarlijkse brief van Rob Bosman Jansen in de brievenbus gehad, waarin hij zijn 
gevoelens voor de nostalgie beschrijft en zijn belevenissen van de afgelopen periode beschrijft, ondermeer met 
een bezoek aan het Rock Art Museum in Hoek van Holland: ‘Ik keek mijn ogen uit, wat leuk daar’. Rob Bosman 
Jansen houdt ook van oude brommermerken en vindt het leuk deze af en toe te zien. Daarom kocht hij deze 
week een exemplaar van het blad Bromfiets, waarin nostalgische verhalen. Dit uit de tijd dat ze ‘als nozems, 
nog redelijk tam, samen op pleinen en danslokalen kwamen. Dronken zij Coca Cola, rookten ze North State, 
Caballero, Roxy, zelfs Dr. Dushkind (daar bleef je namelijk kalm van) en scheurden zij vrolijk op hun Batavus, 
Sparta, Alpino, Avaros- en Typhoonbrommers door de straten’. Bij het verhaal staat een foto afgedrukt waarbij 
Rob heel scherp opmerkte dat er toch een grove fout was gemaakt. Het blijkt namelijk de MEBO II te zijn, met 
daarop de naam ‘Veronica’ aangebracht. 

Fout bericht
ZO 22 APRIL: Dit bericht was vandaag terug te vinden op diverse sites: ’Het voormalige zendschip van Radio 
Veronica ‘Norderney’ is door de Antwerpse haven autoriteiten in beslag genomen wegens achterstallige beta-
lingen. Dat meldt Juul Geleick in het Internet RadioCafé. Het nieuws over de beslaglegging is aan Juul Geleick 
via mailcontact gemeld. De Norderney ligt al sinds 3 mei 2001 in Antwerpen waar het enige jaren dienst deed 
als horeca gelegenheid. De laatste twee jaar is de Norderney dicht getimmerd en niet meer te betreden. Er zijn 
de afgelopen jaren diverse pogingen gedaan om de Norderney naar Nederland te halen die steeds mislukten. 
De redenen waren telkens de beschikbare vergunningen en de gevraagde verkoopprijs van het voormalige 
zendschip.

Even checken
MA 23 APRIL: De berichtgeving betreffende de inbeslagname van de Norderney in de nieuwsgroepen en op 
Mediapages, van het voormalige zendschip van Radio Veronica, de Norderney, riep bij mij een aantal vragen 
op. De eerste was wie dan wel de persoon was die dit telefonisch aan de voormalige medewerker van Veronica, 
Juul Geleick, had gemeld. Tweede vraag was of de eigenaren commentaar wilden geven en of de havenautori-
teiten waren benaderd om meer informatie. Nog zondagavond heb ik contact gezocht met mede-eigenaar Wout 
van der Meer, die op de berichtgeving letterlijk met het volgende antwoordde: ‘Hans dit is allemaal onzin. De 
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ligplaats is t/m april betaald. Ook geen idee waar dit lulverhaal vandaan komt.’ Van één van de contacten bij 
het persbureau Belga vernam ik dat ook zij ontkenning hadden gekregen via Wout van der Meer, terwijl ook de 
havenautoriteiten de inbeslagname ontkennen. 

Rekenen, een vak apart
DI 24 APRIL: Laten we eens terug gaan in de tijd naar het jaar 1972, de 
tijd dat we ons nog behielpen van een elektrische telmachine, die verbonden 
door een kabel naar een stopcontact, ons de mogelijkheid gaf eenvoudige 
berekeningen te maken, die vervolgens zichtbaar op de zogenaamde tel-
rol konden worden afgelezen. In samenwerking tussen Offshore Echos en 
Freewave Media Magazine wordt al een aantal jaren gewerkt aan opscho-
ning en digitalisering van het krantenarchief. Op die manier komen ook heel 
wat vergeten berichten boven water, waarbij dit keer een zeer opmerkelijke 
van 21 januari 1972, waar helaas destijds de bron niet van werd vermeld. 
Het betreft een onderzoek onder automobilisten, die in het bezit waren van 
een autoradio en hun beleving van het radio luisteren. Uitgevoerd door een 
toen gerenommeerd onderzoeksbureau in opdracht van de leiding van Radio 
Noordzee leverde het onderzoek een opmerkelijk totaal percentage op, als 
het ging om de populariteit van de stations. In plaats om op 100%, zoals 
gebruikelijk, uit te komen hebben de onderzoekers het magische getal van 
182% behaald. 

Meer foto’s uit Frankrijk
ZA 28 APRIL: Al eerder publiceerden we foto’s terug gevonden op de zolder van het huis van Theo Hoekstra 
in Frankrijk. Meer dan dertig jaar hadden ze op zolder gelegen. Andermaal kregen we een e-mail van hem: ‘Van 
de Uilenspiegel heb ik ook nog foto’s, hierbij de eerste die ik kon vinden. Het was zomer 1963 en met onze 
ouders, mijn broer en zus verbleven wij een weekje in hotel Noordzee in Cadzand. Het oude hotel is helemaal 
gesloopt. Bij eb kon je op het gestrande schip komen en dat deden wij, tot ongenoegen van onze ouders, elke 
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dag. Je moest bij vloed weer snel weg wezen, anders was het moeilijk er weer af te komen. Je kon in de lege 
ruimen rondkijken en hebben er veel gespeeld. Het was spannend. Ik kan mij verder niets herinneren van de 
Uilenspiegel als zendschip voor de Belgische kust. Mijn zus heeft ook nog foto’s van de Uilenspiegel. We hadden 
hier in Cadzand een onvergetelijke strandvakantie.’

Top 8 Emiel Clarijs
ZO 29 APRIL: We gaan naar Vlaanderen en de persoonlijke deejay top 8: 1 Johnny Walker,2 Tony Allan, 3 
Roger Day, 4 Jay Jackson/Crispian St. John, 5 Andy Archer, 6 Charlie Wolf, 7 Robbie Dale, 8 Steve England. Als 
je eigen top 8 de moeite waard is van het insturen doe dat dan naar HKnot@home.nl

Nieuwe naam voor vleugel
ZO 29 APRIL: Eén van de vleugels van het ‘New Broadcasting House’ van de BBC zal vernoemd worden naar 
John Peel, de vroegere Radio London en BCC presentator. Het gaat om de Egton Wing, die zal worden vernoemd 
in Peel Wing. Uiteraard als dank voor de innovatie van diverse muzieksoorten en trends, die Peel gedurende zijn 
rijke loopbaan heeft geïntroduceerd. 

T-shirt
ZO 29 APRIL: Uiteraard is er ook weer aandacht 
voor het radio t-shirt. Deze keer een foto, die ons 
jaren geleden werd toegestuurd door Thomas Schü-
lin uit Duitsland. Het is een foto die gemaakt is in 
de studio van Radio Caroline op de MV Mi Amigo. 
En voor diegenen met de scherpe geheugens hoef 
ik niet te vertellen dat het gaat om Stuart Russell in 
zijn jonge jaren.

Caluwé
MA 30 APRIL: De wijkvereniging ‘Klein Antwerpen’ 
brengt op 13 mei hulde aan radiopionier Georges 
De Caluwé (1889 – 1962). Hij maakte de eerste radio-uitzendingen vanuit Antwerpen. De eerste zender van 
Radio Antwerpen stond in de Protestantse kerk in de Bexstraat. In de volksmond werd het station dan ook 
‘Radio Kerkske’ genoemd. De eerste uitzendingen vonden plaats in 1922. Na de oprichting van de NIR (de 
huidige VRT) verloor De Caluwé zijn zendvergunning. In 1962 wilde De Caluwé het monopolie van de over-
heid doorbreken en begon hij met de eerste Vlaamse zeezender: Radio Antwerpen. Het station startte op 12 
oktober vanaf het zendschip ‘Uilenspiegel’. Drie dagen na de dood van De Caluwé strandde het zendschip op 16 
december op het strand, nabij Cadzand. Dat was meteen ook het einde van Radio Antwerpen, Radio Kerkske of 
Radio Uilenspiegel. De huldiging bestaat uit het onthullen van een tegel op de hoek van de Lange Leemstraat 
en Sint-Vincentiusstraat.

Bijnaam
DI 1 MEI: We kunnen er weer een bijnaam aan de lijst toevoegen 
daar in een oud programma van Radio London Dave Cash over zijn 
collega Tony Windsor de bijnaam ‘the only man in the world who 
believes in Superman’ uitsprak. Een andere bijnaam die we hoorden 
was Emperor ‘the goldbuster’ Rosko. 

Nog een shirt
WO 2 MEI: Ander-
maal een shirt, waar-
bij de drager op de 
rug gefotografeerd is. 
Het is Graham Gill die 
zijn luisteraars toe-
spreekt. De andere 
persoon aan tafel is 
Rob Bolland van het 
duo Bolland and Bol-
land. 

Jenni Baynton
WO 2 MEI: Paul Cie-
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sielski uit Frankrijk heeft recentelijk ook een model gebouwd van het lichtschip ‘Jenni Baynton’, dat dienst doet 
als zendschip van Radio Waddenzee en Radio Seagull. Hij stelde exclusief drie foto’s ter beschikking voor publi-
catie. Een model kost 80 Euro en belangstellenden kunnen contact opnemen met paulciesielski@live.fr

Dank aan: Herman Content, Theo Hoekstra, Rob Bosman Jansen, Martin van der Ven, Rob Olthof, 
Emiel Clarijs. Samenstelling: HANS KNOT

5 AUG: Zowel koploper Radio 538 als Radio 3FM (nummer 2) stijgen verder in hun marktaandeel. Beiden ste-
gen met 0,2 Procent naar 11,9 procent voor Radio 538 en 10,1 procent voor 3 FM. Dit blijkt uit de luistercijfers 
van mei en juni, die het ‘Nationaal Luister Onderzoek’ heeft gepubliceerd. De nummers drie en vier, Radio 2 
en Sky Radio, blijven stabiel met een marktaandeel van respectievelijk 9 en 8,7 procent. Radio 1 zakt met 0,3 
procent naar een aandeel van 7,3 procent. Ook Q-music, 100%NL en BNR Nieuwsradio leveren iets in. Radio 
Veronica weet een stijging van 0,2 procent te bewerkstelligen en komt op een marktaandeel van 6,3 procent. 
De gemiddelde luistertijd in mei en juni was 3 uur en 4 minuten per dag en blijft hiermee gelijk aan de vorige 
periode. Aan het onderzoek deden 9.750 respondenten van 10 jaar en ouder mee.

6 AUG: Een etherpiraat uit Gelderland moet een bedrag van € 45.000 betalen. De boete is opgelegd door 
het Agentschap Telecom dat de piratenzenders opspoort. Nog nooit is een etherpiraat zo zwaar bestraft. Het 
agentschap treedt sinds kort strenger op. De piraten hebben geen vergunning voor radio-uitzendingen en ze 
verstoren het vliegverkeer en de communicatie door hulpdiensten. Een aantal zenders verlegt zijn werkterrein 
naar het Duitse grensgebied. Etherpiraten zijn vooral actief in Noord- en Oost-Nederland. In de bouwvakvakan-
tie constateert het agentschap een toename in het illegaal gebruik van de FM-band. “Dit leidt tot meer overlast 
voor radiozenders en radioluisteraars”, zegt een woordvoerder van Agentschap Telecom. De organisatie voert 
tegenwoordig een lik-op-stukbeleid. Sinds eind vorig jaar reikten inspecteurs 492 waarschuwingsbrieven uit. Dit 
gebeurt wanneer een uitzending een “grootschalig karakter heeft en direct moet worden gestaakt”. Ambtenaren 
van Agentschap Telecom hebben omroepen, politieregio’s en gemeenten gevraagd extra alert te zijn op moge-
lijke overtredingen, zoals meldingen over illegale uitzendingen of waarnemingen van hoge antenne-installaties. 
Het agentschap stelt dat er in Nederland 2000 etherpiraten actief zijn.

12 AUG: Eva Jinek laat Nederland kennis maken met nieuwe tv-formats met het programma TV Lab Green-
room. Hierin ontvangt Jinek iedere dag twee gasten. Met hen bespreekt ze nieuwe tv-formats. Programmama-
kers van de publieke omroep krijgen zo de kans om hun nieuwste formats te testen op televisie. Gasten die bij 
haar aan zullen schuiven zijn Arie Boomsma, Olaf Kitseroo, Patty Geneste, Rick Engelkes, Ewout Genemans, Art 
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Rooijakkers, Nicolette Kluijver en Harry de Winter. Daarnaast zal media-expert Danny Mekic iedere avond bij 
haar te gast zijn. In de TV Lab-week verschijnen er iedere dag nieuwe programma’s 

13 AUG: Liefst vijf miljoen mensen hebben de website van de NOS bezocht tijdens de Olympische Spelen. 
Die vijf miljoen mensen waren verantwoordelijk voor 56 miljoen pageviews. De omroep noemt dit ‘indrukwek-
kend’. Dinsdag 7 augustus, de dag dat turner Epke Zonderland goud behaalde, was de drukste dag in de twee 
Olympische weken. Toen bezochten 1,2 miljoen unieke bezoekers de Olympische website van de NOS. Het 
piekmoment lag volgens de NOS aan het eind van de middag, toen 235.000 mensen op hetzelfde moment de 
beelden wilden bekijken. Het zorgde ervoor dat de site trager werd, en korte tijd voor een beperkt aantal men-
sen even onbereikbaar werd. Over de hele afgelopen week gemeten realiseerde Nederland 1 een marktaandeel 
van 41,0 procent. RTL 4 behaalde 8,1 procent en SBS 6 5,2 procent. Dat blijkt uit de gegevens van Stichting 
KijkOnderzoek. 

16 AUG: Vanaf zondag 2 september maakt de KRO een regionale versie van het bekende radioprogramma in 
coproductie met zeven regionale omroepen: Omroep Gelderland, RTV Utrecht, RTV Noord Holland, Omroep 
West, RTV Drenthe, Omroep Flevoland en Omroep Zeeland. De regionale versie is aanvullend op de landelijke 
versie, iedere vrijdagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur op Radio 5. Adres Onbekend wordt door de regionale sta-
tions vanaf 2 september wekelijks uitgezonden op zondagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur. Ron Kas presenteert 
Adres Onbekend en zal ook de presentatie op de regionale omroepen op zich nemen. Op zondagmiddag heeft 
het programma een regionaal karakter. De uitzendingen op vrijdag en zondag staan los van elkaar, maar er zal 
sprake zijn van kruisbestuiving.

22 AUG: De BRF, de Duitstalige tegenhanger van VRT en RTBF, moet een klein 
half miljoen euro besparen. Gisteren werden een reeks besparingsmaatregelen 
goedgekeurd. Langs de kant van de openbare omroep zelf weigert men elke 
commentaar voor de bewuste raad van bestuur. De vakbonden vrezen dat er vier banen op de helling staan. Ze 
dringen er bij de raad van bestuur dan ook op aan niet over te gaan tot ontslagen, maar eerder de aangelegde 
financiële reserves aan te spreken.

23 AUG: Diverse lokale omroepen van de BBC zijn begonnen met het afschakelen van hun middengolfzenders. 
Het gaat om radiostations die in hun verzorgingsgebied ook via FM en/of DAB te ontvangen zijn. Het buiten 
gebruik stellen is onderdeel van de bezuinigingsmaatregelen van de Britse openbare omroep. Sinds afgelopen 
vrijdag zijn de reguliere programma’s van BBC Radio Kent, BBC Radio Lincolnshire, BBC Radio Merseyside en 
BBC Radio Nottingham niet meer via de middengolf te ontvangen. Luisteraars worden op deze frequenties 
middels een boodschap geïnformeerd dat hun lokale station op FM en/of via DAB te ontvangen is. De mid-
dengolfzenders die buiten gebruik gesteld werden, zijn Littlebourne 774 kHz (BBC Radio Kent), Swan Pool 1368 
kHz (BBC Radio Lincolnshire), Wallasey 1485 kHz (BBC Radio Merseyside) en Clipstone 1584 kHz (BBC Radio 
Nottingham). In een verklaring laat de BBC weten dat het om een test gaat. De omroep wil weten hoeveel 

luisteraars er nog op de AM-frequenties van de lokale 
stations afstemmen. De komende vijf weken gaat de 
BBC inventariseren hoeveel klachten er binnenkomen. 
Vooralsnog is het de bedoeling dat vanaf 24 september 
de reguliere programma’s van BBC Radio Kent, BBC Ra-
dio Lincolnshire, BBC Radio Merseyside en BBC Radio 
Nottingham weer via de middengolf te ontvangen zijn. 
De vraag is echter of dit ook daadwerkelijk gaat gebeu-
ren of voor hoe lang. In maart 2010 schakelde Radio 
Bremen Eins bij wijze van test al eens zijn AM-zender 
uit. De omroep kreeg echter nauwelijks klachten en be-
sloot hierop voorgoed deze omroepband te verlaten. De 

komende periode gaan er nog meer zaken veranderen bij de veertig lokale radiostations van de BBC. Zo wordt 
er een nationale avondshow gestart, komt er een einde aan de zogenoemde ‘gesplitste’ ochtendshows van een 
aantal zenders en staken BBC London 94.9 en BBC Newcastle hun eigen nachtprogramma’s.

24 AUG: De netto radioreclamebestedingen in het eerste halfjaar van 2012 komen uit op 103,3 miljoen euro, 
dit is een daling van bijna 5,5 miljoen ten opzichte van het vorig jaar. De non spot-bestedingen stegen met maar 
liefst 14 procent naar 6,5 miljoen euro. Dit blijkt uit cijfers van het Radio Advies Bureau (RAB). In het tweede 
kwartaal waren de netto reclamebestedingen op radio 55,9 miljoen waarvan 3,8 miljoen non spot en daarmee 
is het aandeel non spot 6,8 procent op de totale netto bestedingen. Non spot vormt een groeiend onderdeel 
van de reclamebestedingen. Non spot is de verzamelterm voor alle vormen van (radio-)reclame buiten het 
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reclameblok, zoals sponsoring, audioboarding en branded radio. Arian Buurman, voorzitter van RAB: “Radio is 
uitermate geschikt voor non spot-reclame, vooral door de sterke band die luisteraars met hun favoriete station 
hebben. Het ene product leent zich er meer voor dan het andere en voorwaarde is uiteraard wel dat het merk 
en product bij het programma passen.”

26 AUG: Leo van der Goot treedt 
toe tot het algemeen bestuur van 
BNN. Dat besluit heeft de ledenraad 
van BNN goedgekeurd. De dj/re-
gisseur/presentator/producent/tv-
directeur neemt plaats naast Marc 
Adriani (algemeen directeur BNN) 
en Patrick Lodiers (voorzitter BNN). 
Van der Goot begint zijn functie 
per direct. BNN-voorzitter Patrick 
Lodiers is blij met de benoeming 
van Van der Goot: “Natuurlijk is het 
prettig dat Leo zijn sporen meer 
dan verdiend heeft op radio en tv, 
en dat zowel in het commerciële als 
publieke domein. Maar vooral: hij is 

een scherp en inspirerend mens. En hij regisseerde de screentest van Bart de Graaff bij Veronica! Mooi dat hij 
nu op deze plek samen met ons BNN wil regisseren.” Leo van der Goot: “Fantastisch om in het bestuur te mogen 
zitten van deze omroep. Het rebelse, de humor en zelfspot van BNN passen goed bij me. BNN is een omroep 
met een unieke missie. Een omroep die ertoe doet, vooral ook na de fusie met de VARA. Ik heb veel zin om me 
daar de komende tijd sterk voor te maken.”

28 AUG: Erwin Kroll stopt na ruim 26 jaar per direct als weerman bij de televisie. De 62-jarige Kroll deed het al 
een tijdje rustig aan. “De afgelopen periode ben ik buiten beeld gebleven om te kijken hoe me dat zou bevallen 
en ik voel me daar beter bij. Ik heb mijn werk, het vertellen over het weer, altijd heerlijk gevonden. Maar het 
bracht ook met zich mee dat ik een bekende Nederlander werd. Het op straat herkend worden, is iets waar ik 
eigenlijk nooit aan heb kunnen wennen.” Dat Kroll zo bekend was, lag misschien ook wel aan hem zelf. In 1991 
werd hij in Parijs uitgeroepen tot ‘meest communicatieve weerman ter wereld’. Daarnaast is hij verschillende 
keren gekozen tot populairste weerman van Nederland. Collega Gerrit Hiemstra heeft volgens NOS-nieuwslezer 
Simone Weimans nog geprobeerd Kroll over te halen te blijven, maar dat mocht niet baten.

28 AUG: Gijs van Beuzekom (54) is bij de NPO benoemd tot netmanager Nederland 2, het verdiepende station 
voor actualiteiten en achtergronden, levensbeschouwing, kunst en cultuur. Hij volgt per 1 oktober Bart Römer 
op, die is benoemd tot directeur van de Nederlandse Film en Televisie Academie. Van Beuzekom heeft een lange 
staat van dienst bij de publieke omroep. Hij is sinds 1982 werkzaam bij de NCRV, waar hij op dit moment ma-
nager televisie is. Gerard Timmer, directeur televisie NPO, over de benoeming: “De ruime journalistieke ervaring 
van Gijs van Beuzekom zal van grote waarde zijn voor het bewaken en uitbouwen van een toekomstbestendig 
Nederland 2. Met zijn ervaring, als programmamaker in het verleden en de laatste 4 jaar als manager televisie 
van de NCRV is Gijs van Beuzekom thuis in de genres die belangrijk zijn voor de publieke omroep en meer 
specifiek Nederland 2, zoals nieuws en opinie, levensbeschouwing en kunst en cultuur”.

MICHEL VAN HOOFF EN HANS KNOT
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Hans Knot heeft de beschikking gekregen over het persoonlijke archief dat één van de initiatief-
nemers achter Radio Veronica, Max Lewin, vanaf begin 1959 heeft bijgehouden. Daaronder vele 
documenten, artikelen, juridische kanttekeningen, memo’s en foto’s. Het beschrijft niet alleen 
de historie van Radio Veronica maar ook vele zijtakken binnen de radiowereld. Doordat Lewin 
zeer secuur en bovendien zeer uitgebreid heeft gedocumenteerd komen vele nieuwe zaken, waar 
tot nu toe niet over is gepubliceerd, boven water. Naast dit archief wordt er voor een komende 
publicatie(s) in boekvorm ook uitgebreid gebruik gemaakt van speurwerk in andere krantenar-
chieven. Enkele hoofdstukken uit de komende publicatie zullen als voorpublicatie worden geopen-
baard. Deze keer een deel van een hoofdstuk dat in het boek ‘Vrijheid blijheid’ zal gaan heten. 
Uit dit hoofdstuk het deel over de Engelstalige plannen en wel in de periode 1 januari tot en met 
15 februari 1961. 


Januari 1961 werd ingezet met de berichtgeving rond de plannen van Radio Veronica om ook met Engelstalige 
programma’s onder een andere naam te gaan uitzenden. Zo was het ‘de Volkskrant’ die op 11 januari berichtte: 
‘Zowel de Britse PTT als de BBC heeft met bezorgdheid kennis genomen van de plannen van Radio Veronica 
voor uitzendingen gericht op Groot-Brittannië. Vooral nu in Engeland een door talloze organisaties en groepen 
gesteunde studie over de toekomst van het hele radio- en televisiewezen aan de gang is, wordt de invoering 
van dit nieuwe element ongelukkig geacht.’

De gememoreerde studie had ondermeer tot doel om te bekijken in hoeverre het land toe was tot invoering van 
commerciële radio. Uiteindelijk zou pas in het jaar 1973 een voorzichtige start met deze vorm van radio worden 
gemaakt onder de noemer Independent Local Radio. Voordat het dus zo ver zou zijn, waren er nog tal van 
commerciële radiostations, die vanaf zee in internationale wateren de ILR stations voor zouden gaan. De Britse 
autoriteiten hadden trouwens geen enkele bevoegdheid op te treden tegen de plannen van Radio Veronica, 
tenzij internationale overeenkomsten zouden worden overtreden.

Wel waren het de Britse autoriteiten die al vanaf de start van het radiostation, in april 1960, via de BBC en 
haar monitordiensten het station hadden laten afluisteren. ‘De Volkskrant’: ‘Eind vorig jaar begon de zender 
de programma’s voor Groot-Brittannië in het Engels te adverteren. De reclame-uitzendingen, die een Engelse 
dienst in het begin van 1961 beloofden, hielden eind december op. Sindsdien is niets meer vernomen over de 
Engelstalige programma’s van Radio Veronica. Men heeft echter reden aan te nemen, dat de plannen niet zijn 
opgegeven.’

Men had ook een niet bij name genoemd parlementslid vragen gesteld over de eventuele komst van de uitzen-
dingen en deze reageerde met: “Zolang de organisatie andere zenders niet te na komt is Radio Veronica, wat 
mij betreft, welkom om speciale programma’s voor Groot-Brittannië te verzorgen. Net zo welkom als bijvoor-
beeld Radio Luxembourg. En als het er op aankomt Radio Moskou. En het is zeker nooit onze gewoonte geweest 
de vrijheid van onze burgers om te luisteren naar elk willekeurig radioprogramma te beperken.” Enkele jaren 
later zou deze uitspraak zeker niet meer worden gedaan.

Ted Early was destijds hoofd van de publiciteitsafdeling van de BBC en hij gaf desgewenst in drie punten zijn 
mening aan: ‘1: “Wij wisten van Veronica’s plannen” 2 ”Als omroeporganisatie kunnen we moeilijk commentaar 
leveren op de plannen van een andere omroeporganisatie.” 3 “Wij zouden zeker een of ander initiatief nemen 
als Veronica zich niet aan de technische internationale overeenkomsten zal houden. En dan bedoelen we na-
tuurlijk vooral de overeenkomsten betreffende de verdeling van golflengten.”

Met de laatste opmerking doelde Ted Early op de overeenkomst van Kopenhagen. Volgens hem stonden twee 
dingen op het spel en wel dat het nieuwe station op geen enkele wijze een golflengte, toegewezen aan de BBC, 
mocht storen en bovendien mocht men met de programma’s op geen enkele wijze aan andere toegewezen 
frequenties interfereren, want dat zou inbreuk zijn op de vrijheid van communicatie. Een woordvoerder van de 
Britse PTT, Ley, stelde: “De Britse minister voor Posterijen is aan het Parlement verantwoording verschuldigd 
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over de toepassing der wetten betreffende radio- en televisie-uitzendingen in het Verenigd Koninkrijk. Buiten de 
territoriale wateren houden zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden vanzelfsprekend op.”

Een dag later meldde ‘het Algemeen Dagblad’ dat de Engelstalige uitzendingen op 1 maart officieel een aanvang 
zouden gaan nemen waarbij drie uur in de nacht als de meest gunstige tijd werd gezien omdat op dat moment 
de uitzendingen via de radio van de BBC waren stopgezet. Diezelfde dag meldde ‘de Volkskrant’ dat de leiding 
van Veronica nog niet wist of de uitzendingen gericht op Engeland wel een doorgang dienden te krijgen. On-
derzoek had namelijk uitgewezen dat de uitzendingen niet storingvrij aan de kust van Zuid Engeland waren te 
ontvangen. Het groot Londens gebied was daarom nog niet interessant en zou voor adverteerders te weinig 
opleveren. Wel verklaarde men bij Veronica dat er hard gewerkt werd aan de versterking van de zender aan 
boord van de Borkum Riff. 

Hendrik Verweij meldde intussen dat er nog niemand in dienst was genomen om de Engelstalige programma’s 
te presenteren en zei: “Wij gaan geen geld investeren voor we zeker zijn van goede commerciële mogelijkhe-
den. Het zal zeker nog een maand of langer duren voor definitieve beslissingen zullen worden genomen. We be-
kijken de zaak voorzichtig. Het schip blijft liggen waar het nu is verankerd, vijf mijl bewesten Scheveningen.”

In Elseviers Weekblad stond op 1 februari 1961 een lang verhaal te lezen 
over de ontwikkelingen binnen de Veronicaorganisatie, van de hand van Ferry 
Hoogendijk. Ook werd er ingegaan over het nieuws dat Veronica spoedig met 
Engelstalige programma’s zou gaan beginnen: “We hebben contacten met 
Engelse firma’s en dit kan veel deviezen gaan opleveren. Radio Luxembourg 
krijgt jaarlijks 2,5 miljoen gulden uit Engeland voor het verzorgen van com-
merciële programma’s. Wij verwachten een groot deel van de programma’s 
van Radio Luxembourg te kunnen overnemen. In Engeland kan men ons 
namelijk veel beter ontvangen dan Radio Luxembourg. Het is over water veel 
gemakkelijker zenden dan over land. Wist U dat Radio Luxembourg in het 
begin ook een ‘piraat’ is genoemd? Wij doen niets liever dan zo gauw mogelijk 
legaal worden.”

En de heren Verweij waren overtuigd de goede weg te zijn opgegaan: “Wij 
krijgen soms drieduizend brieven per week op één van onze programma’s. 
Dat is duizend meer dan Radio Luxembourg normaliter krijgt. Miljoenen men-

sen luisteren naar ons volgens een NIPO onderzoek. Al worden we piraten genoemd, we voelen ons geen 
misdadigers. We willen het liefst zo snel mogelijk erkend worden, dan wordt de schatkist via de belastinggelden 
er ook nog beter van.” 

Enkele dagen later, op 15 februari 1961, werd door de directie van Veronica aan de Nederlandse kranten be-
kend gemaakt dat de volgende dag een officiële start zou worden gemaakt met de Engelstalige programma’s: 
‘Er wordt uitgezonden van acht uur des morgens tot ‘s middags één uur en van middernacht tot twee uur 
Nederlandse tijd op de 192 meter’. In het persbe-
richt stond verder vermeld dat in de Nederlandstalige 
uitzendingen tal van nieuwe programma’s waren te 
verwachten, waarbij een keur aan Nederlandse ar-
tiesten zou gaan deelnemen, zonder dat daarbij aan 
naamvernoeming werd gedaan. 

‘Het Parool’ bracht laat in de middag in haar editie 
van 16 februari al een commentaar, geschreven door 
haar correspondent in Londen: ‘De BBC deelde ons 
mede dat vanaf vanmorgen vroeg men de proefuit-
zendingen van Radio Veronica heeft gevolgd. Radio 
Veronica begon hedenmorgen om vijf uur uit te zen-
den, een muzikaal proefprogramma zonder reclame. 
Er is niets gebleken van enige storing op de BBC-
uitzendingen, die op andere en zelfs niet op nabij 
gelegen golflengten plaatsvinden. Het Britse minis-
terie voor PTT-zaken deelde mee op zich natuurlijk 
belangstelling te hebben voor de uitzendingen van 
buiten Engeland, die bedoeld zijn voor Engeland. Het 
gezag van de minister strekt zich uiteraard slechts 
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uit over het Verenigd Koninkrijk, de territoriale wateren en in Engeland geregistreerde vliegtuigen en schepen. 
Rechtstreeks gezag inzake Radio Veronica kan de minister dus niet doen gelden.’

Een dag later was er in ‘the Guardian’ een ingezonden brief (zie blz 10) te vinden, geschreven door de Londense 
advocaat Stephen Stewart. Hij vond dat de Britse regering iets moest doen tegen de commerciële uitzendingen 
die Veronica naar Engeland uitzond. Hij zou namelijk niet graag zien dat er voor de Engelse kust ook radio-
schepen kwamen te liggen, die misschien wel politieke propaganda zouden gaan maken. Hij achtte het zeer de 

vraag of de Veronica het recht had de vlag van Guatemala te voeren. 
In artikel 5 van de Geneefse Conventie van 1958 stond dat er verband 
moest bestaan tussen het schip en het land waarvan men de vlag 
voer. Bovendien, volgens Stewart, bepaalde de in 1952 in Buenos 
Aires gesloten conventie over internationale telecommunicatie, die 
door Engeland en Guatemala was geratificeerd, dat radio-uitzendin-
gen door mobiele stations op en boven zee verboden waren. 


In de kranten staan dagelijks ingezonden brieven, hoewel de ene 
krant de lezer meer ruimte geeft dan de andere, ze zijn er in te-
rug te vinden. Heden ten dage zijn deze ingezonden brieven gewoon 
actueel te noemen, mede door het gebruik van de computer, met 
daaraan gekoppeld het internet en dus de mogelijkheid je boodschap 
of ongenoegen over een gelezen artikel te ventileren. Vroeger, en 
dan heb ik het over de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, 
was Radio Veronica een veel voorkomend onderwerp, als het ging 
om de ingezonden brieven. Vooral de grotere landelijke dagbladen 
hadden dit onderwerp veelvuldig in de ingezonden brievenrubrieken. 
Ik herinner me bijvoorbeeld dat in 1973 de ingezonden brieven met 
het onderwerp ‘Veronica’ zelfs genummerd in het Algemeen Dagblad 
verschenen, waarbij niet alleen op datgene dat in de krant was ge-
schreven werd gereageerd, maar ook reacties op ingezonden brieven 
binnenkwamen. 

Het Algemeen Dagblad had in de begin jaren zestig trouwens een re-
gelmatig terugkerende column ‘PW Russel, gehoord en gezien’, waar-
bij de schrijver van deze rubriek, die van 1953 tot 1989 op pagina 2 
van de krant liep, zich over allerlei zaken boog. Op 14 december 1961 
schreef hij een brief aan zichzelf waarin hij zich verontschuldigde voor 
het gegeven dat het al zo lang was geleden dat hij had geschreven. 

Oorzaak was ondermeer het 
vele televisiekijken en het ge-
geven dat als er kijkgeld dien-
de te worden betaald er ook 
gekeken diende te worden. 

Vervolgens maakte hij de ver-
gelijking met Radio Veronica, 
uitzendend vanaf zee en waar 
de luisteraars niet voor hoef-
den te betalen daar de recla-
me op het station het nodige 
geld opbracht om het te laten 
draaien. Hoewel hij zich ver-
volgens redelijk afzette tegen 
bepaalde reclamespots, zoals 
Nur Die. 
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Tegen het einde van de vijftiger en aan het begin van de jaren zestig van de vorige 
eeuw kwamen de spaarzame onderzoeksrapporten van het CBS (Centraal Bureau voor 
de Statistiek), die deels betrekking hadden op het gebied van de radio en de televisie, 
uit bij Uitgeverij W. de Haan, N.V. in Zeist. Zo was dit ook het geval in april 1960 toen 
‘Bezoek aan vermakelijkheidsinstellingen, nationaal en regionaal’, verscheen in een 36 
pagina’s tellend rapport. Professor Dr. Ph. Idenburg, toenmalig directeur-generaal van 
het CBS, gaf de volgende woorden mee in de inleiding van het rapport: ‘Het is een 
reeds vaak vermelde eigenschap van wetenschappelijke analyses, dat zij niet slechts 
vragen beantwoorden, maar evenzeer nieuwe problemen aan de orde stellen.’ Hans 
Knot neemt een historische duik naar 1960.

Professor Idenburgs woorden hadden vooral betrekking op in de herfst van 1957 uitgevoerd onderzoek naar 
de invloed van de televisie op de schooljeugd. Over de samenhang tussen de uitkomsten van dat onderzoek en 
de in april 1960 gepubliceerde resultaten in het rapport: ‘Bezoek aan vermakelijkheidsinstellingen, nationaal en 
regionaal’, stelde Prof Idenburg verder nog: ‘Enige aanwijzingen dat de televisie vooral fungeert als een vervan-
ging van min of meer gelijksoortige ontspanningsmedia, ontleend aan deze studie, vormden de theoretische 
basis voor een studie van de invloed van de televisie op het uitgaan.’

Uiteraard aan de hand van veel cijfermateriaal kwam men in het rapport tot een aantal uitkomsten, dat in het 
kort als volgt kan worden samengevat:

In vergelijking met de situatie in 1939 was er in 1949 een enorme groei in het bezoek aan vermakelijkheidsin-
stellingen te constateren. Uiteraard had dit te maken met de vrijheid die men als Nederlanders had verkregen, 
nadat de Tweede Wereldoorlog tot een vredig einde was gekomen. Daarna zakte echter weer de frequentie, 
waarmee de gemiddelde Nederlander deze instellingen bezocht, geleidelijk, hoewel het frequentiecijfer tijdens 
het onderzoek in 1958 nog altijd boven het peil van 1939 lag. 

Prof. dr. Ph.J. Idenburg, hier geflankeerd door 
regisseur Erik de Vries (links) en tekenaar 

Opland (rechts) bij de opnamen voor een tele-
visieprogramma waarin volkstellers instructies 

krijgen (Bussum, 20 mei 1960)

Ook was er een korte opmerking terug te 
vinden betreffende het televisiebezit. Nog 
lang niet heel Nederland was dekkend, 
waardoor in grote delen van ons land nog 
geen steunzenders waren geplaatst en dus 
beperkt door de Nederlanders naar het 
enige actieve Nederlandse televisienet kon 
worden gekeken. Het rapport meldde dat 
één op de vijf van alle Nederlandse huis-
houdens of alleenstaanden op dat moment 
in het bezit van een televisietoestel was. 
Het westen en het zuiden van Nederland hadden op dat moment de grootste televisiedichtheid, de laagste 
cijfers hadden – als het om televisiebezit ging – de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en 
Zeeland. In de periode van 1954 tot en met 1959 liep het aantal televisie-ontvangsttoestellen in Nederland op 
van bijna 9.000 tot 600.000. 

Het gemiddelde aantal bioscoopbezoeken per 10 inwoners was in 1958, het jaar van het onderzoek, gestegen 
tot 55. In 1949 stond dit aantal op 64 terwijl tijdens de eerdere meting in 1939 het aantal was blijven steken 
op 46 bezoeken, wat gemiddeld op 4,6 per persoon neerkwam. Bij een overzicht van de regionale verschillen 
in het bezoek aan vermakelijkheidsinstellingen behaalden de toen grote stedelijke centra in het westen de 
hoogste frequentiecijfers. Over het geheel genomen hadden Zeeland en het gebied tussen de grote rivieren 
in het centrum van Nederland de laagste cijfers. Een ander belangrijke opmerking in het rapport: ‘Bezoek aan 
vermakelijkheidsinstellingen, nationaal en regionaal’ was dat de teruggang van het gemiddelde bioscoopbezoek 
in 1958 vooral was te wijten aan de opkomst van de televisie. 
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Het onderzoek was gedaan in 48 onderzoeksgebieden, waarin ons land op dat moment door het CBS was 
verdeeld. Bij het overzicht van de regionale verschillen in cultureel opzicht kwam Amsterdam absoluut naar 
voren als de culturele hoofdstad van Nederland. Als het ging om de bezoeken aan bioscopen, sportwedstrij-
den, beroepstoneel en concerten, viel het gebied van Amsterdam – waartoe ook de Haarlemmermeerpolder 
behoorde – in al deze vier categorieën in de hoogste bezoekfrequentiecategorie. Den Haag, waarbij in het 
onderzoeksgebied ook Delft behoorde, behaalde als het om concertbezoek ging de tweede plaats en voor 
toneelbezoek en bioscoopbezoek in beide gevallen de derde plaats. Rotterdam en omgeving behaalde ook 
behoorlijk hoge cijfers voor de lichte vermaaksvormen, zoals bioscoopbezoek en sportwedstrijd bezoek ook 
werden omschreven. Zwaardere vormen van uitgaan, zoals toneelvoorstellingen en concerten, leverden in die 
regio lagere scores op. 

Grafiek uit het rapport over de spreiding van het aantal geregistreerde televisietoe-
stellen op 1 januari 1959.

Met voorgaande gegevens in de hand was er ook een vergelijking in het 
rapport gemaakt met het aantal aanwezige televisietoestellen in de diverse 
onderzoeksgebieden. Hoewel Rotterdam in activiteit op het punt van bezoek 
aan vermakelijkheidsinstellingen pas op de derde plaats kwam, prijkte men 
wel op de eerste plaats als het ging om de spreiding van televisietoestellen, 
de zogenaamde tv-dichtheid. Op de vraag betreffende het destijds veel om-
streden punt of het televisiebezit invloed uitoefende op het bioscoopbezoek 
stelde men in het CBS rapport ondermeer: ‘De berekeningen tonen aan dat 
het bioscoopbezoek inderdaad invloed van de televisie ondergaat. In het 
algemeen gaat per verzorgingsgebied een relatief grote toename van tele-
visiebezit gepaard met een relatief sterke vermindering van het bioscoopbe-
zoek.’ Volgens een globale schatting zou in die tijd elk nieuw televisietoestel 
het bioscoopbezoek met 20 tot 50 bezoeken per jaar hebben verminderd. 
Een afsluitende conclusie in het rapport luidde: ‘In elk geval is de slotsom van de analyse, dat de invloed van 
de televisie op het bioscoopbezoek allerminst te verwaarlozen is’. 

Terugkomend op Prof. Dr. Ph. J. Idenburg, stelde hij ook nog het volgende betreffende het doen van onderzoek: 
‘Ook statistiek onderzoek is veelal de kunst van het mogelijke. Op korte termijn beschikte mijn Bureau slechts 
over de gegevens van de vermakelijkheidsbelasting ter benadering van de drie problemen. De cijfers in kwestie 
zijn behept met bepaalde onnauwkeurigheden en laten slechts een globale onderscheiding in enige belangrijke 
vormen van vrijetijdsbesteding buitenshuis toe. ‘

HANS KNOT

VERGANKELIJKHEID
(1)

Mijn moeder las vroeger ’s morgens altijd, in de krant, eerst de overlijdensberichten om vervolgens vast te stel-
len “wie er nog over was”. Je ontkomt er niet aan in de krant, deze rubriek met annonces te aanschouwen. Ook 
kwamen de herinneringen, bijvoorbeeld dat de overleden persoon in zijn leven een enorme hoeveelheid foto’s 
en negatieven had verzameld of boeken of muziek, noem maar op. 

Maar wat gebeurt er eigenlijk, na het opruimen van zijn/haar huis, met de verzamelde spullen? Gaat alles 
meteen mee met het huisvuil op de volgende maandagochtend? Zeer terecht heeft enkele jaren geleden Keith 
Skues die vraag gesteld aan zijn luisteraars. Of hij suggesties heeft gekregen weet ik niet. Wel is het mij op-
gevallen dat de huidige generatie jongeren het verzamelen van postzegels links laat liggen. Postzegelbeurzen 
worden voornamelijk bezocht door personen die al zijn voorzien van kleinkinderen. Hier in Amsterdam, aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal, was ieder jaar een grote verzamelaarsbeurs in de open lucht en stonden er altijd 
wel tientallen postzegelhandelaren. Heden ten dage wordt die beurs nog steeds georganiseerd, maar staan 
een paar postzegelhandelaren. Wie verzamelt er nog suikerzakjes of ouderwetse voetbalplaatjes? Of foto’s met 
handtekeningen van artiesten? Ik ben bang dat deze vorm van verzamelen verleden tijd is. 

Enige tijd geleden kwam er een door Marga van Praag en Ad van Liempt geschreven boek uit over Max en Jaap 
van Praag. Jaap was jarenlang voorzitter bij Ajax, in de tijd dat Ajax groot van naam werd, en hij was tevens 
een platenboer: op Spui 6 in Amsterdam had hij een grote zaak en Max zong bij de radio, op feesten en partijen 
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en bouwde aan zijn eigen platenwinkelketen in Utrecht! ‘Als ik twee maal met mijn fietsbel bel, nou dan weet 
je het wel’ was een van zijn grootste hits.

Als je nu aan een jongere vraagt of hij weet wat een platenboer is, zal hij lang moeten nadenken. Momenteel 
zit er op Spui 6 in Amsterdam een gerenommeerde winkel in erotische artikelen. Moet kunnen natuurlijk, maar 
liever had ik dat oom Jaap of een van zijn opvolgers daar nog had gezeten. Want wat is er nu leuker dan al die 
cd’s door je handen te laten glijden. Ik las laatst in de krant dat de Britse overheid moeite doet om de jeugd 
weer op straat te laten spelen in plaats van binnen te zitten achter de computer. Lijkt me een dankbare zaak 
als er resultaat wordt geboekt.

Maar om even terug te komen op de verzamelingen? 
Wie zorgt voor een goede bestemming? Stel dat je een 
overleden familielid hebt die tienduizenden suikerzakjes 
gespaard heeft. Je moet zijn huis leeg halen en wat doe 
je vervolgens met de suikerzakjes? Advertentie plaat-
sen op Marktplaats? De burgemeester bellen dat hij de 
eerstkomende twintig jaar geen suiker meer hoeft te 
bestellen in zijn/haar gemeente? In de afgelopen ja-
ren heb ik diverse overlijdensberichten gekregen met 
het verzoek om bijvoorbeeld de toezending van het 
Freewave Media Magazine te staken, ‘omdat vader is 
overleden’. Wat zullen de nabestaanden doen met de 
foto’s van vader, zijn boeken over zeezenders? Proberen 
te verkopen tijdens Koninginnedag? Alles stilletjes op 
zolder leggen en daar stof laten verzamelen?

De meeste boeken van mijn ouders heb ik weggegeven ten gunste van de braderie van het verpleeghuis, waar 
mijn moeder in was opgenomen. De Lp’s van mijn vader zijn allemaal naar het voormalig Omroepmuseum 
gegaan (thans Beeld en Geluid). Zal over een paar jaar een liefhebber van klassieke muziek nog de namen van 
Haitink en Karajan weten? Wie Eduard van Beinum was? Wordt over een paar jaar, in een radio-uitzending, 
het vioolspel van Emmy Verhey nog vergeleken met een andere violiste of zegt men: Emmy Verhey? Nooit van 
gehoord! Dat laatste is dus vergankelijkheid.

(2)
Er zijn op mijn (internet-)column wat reacties gekomen, ook telefonische. Iemand schreef het volgende: ‘Dit 
is volgens mij een te somber verhaal. ‘Verzamelen gebeurt nog steeds en zal blijven gebeuren. Maar waar ik 
vroeger (en nu!) singles en LP’s verzamel(-de), vraagt mijn zoon van 11 of ik zijn usb even wil voorzien met de 
nieuwe plaat van Coldplay. Tegelijkertijd vinden hij en zijn broer en zus het heel leuk dat hier in huis ook een 
jukebox (huwelijkscadeau) staat vol oude singles, die ze graag zelf bedienen. Grote kans dat die (met inhoud 
en duizenden singles extra in de kast) een ‘familiestuk’ wordt.

Het uitwisselen van mp3’s met oude radioprogramma’s zoals 
in bepaalde nieuwsgroepen, zorgt ervoor dat steeds meer 
oud materiaal daadwerkelijk blijft bestaan. Op het moment 
dat iemand hier iets ter download aanbiedt, maakt het niet 
meer uit wat er met zijn ‘origineel’ gebeurt, zelfs al komt de 
aanbieder dezelfde dag onder de tram, want het is meteen in 
enkele tienvouden gekopieerd. Wie in de toekomst - en dat 
kan over twintig jaar zijn - een opname van de Lexjo zoekt, 
kan er van verzekerd zijn dat daar ondertussen zoveel exem-
plaren rouleren dat er altijd wel iets boven water zal komen. 
In elk geval is de kans groter dan in de tijd dat alles in een 
oplage van 1 werd bewaard door mensen die er met hun hele 
lijf bovenop bleven zitten. 

En over die platenzaak van Van Praag? Die is er misschien 
niet meer, maar het aantal vinylplatenzaken groeit de laatste 
jaren weer. Komende zaterdag is het op de hele wereld weer 
‘Record Store Day’, waarbij overal en nergens bandjes optre-
den in of bij platenzaken. Speciaal voor die dag verschijnen 
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er bijzondere vinylsingles van oude en nieuwe artiesten. Natuurlijk zijn die platen ook via internet te bestellen, 
maar dan mis je de sociale component van het samen naar een bandje kijken. Want dat zou weleens de nieuwe 
rol van een platenzaak kunnen zijn: een ontmoetingsplaats van muziekliefhebbers waar toevallig ook nog 
platen worden verkocht. Kijk naar Rotown in Rotterdam, het poppodium dat juist een paar maanden geleden 
besloot om ook platen te gaan verkopen. In de eerste plaats van de bands die er optreden of zijn opgetreden, 
maar daarnaast een collectie heruitgebrachte ‘classics’ en goede nieuwe uitgaven. Ik weet dat er binnen een 
vierkante kilometer van Rotown nog drie platenzaken zitten.’

Laat ik eerst even reageren op het bovenstaande. De schrijver van het weet drommels goed dat de vinylpla-
tenomzet inderdaad groeit, maar dat het een niche markt is. Dat zijn zoon dol op Coldplay is en tegelijk de 
muziek van de jaren 50 en 60 weet te waarderen is een compliment waard. Ik hoorde op Magic FM uit Londen 
dat ook Record Store Day in Engeland werd gevierd met optredens van artiesten. Een geweldig initiatief. Of het 
allemaal voldoende is om deze industrie in leven te houden zal de toekomst moeten uitwijzen. Waar ik het niet 
mee eens ben is zijn zienswijze over de opnames van de zeezenders. Heeft 
zijn zoon ‘iets’ met Lex Harding, Johnny Walker, Keith Skues? Met andere 
woorden: speelt hij weleens voor zijn zoon een radioshow af? En hoe rea-
geert dan zijn zoon? Hoeveel mensen hebben thuis de hoorspelen van Paul 
Vlaanderen? Of programma’s als De Showboat? En van Willy Walden en Piet 
Muyselaar? Mr. G.B.J. Hilterman? Monus de man van de Maan? Radionieuws-
diensten van de jaren 60? Het eerste uur van Hilversum 3? Paul Meier show? 
Ik wacht de reacties wel af. 

Dan de reactie van ene Edwin: ‘Rob Olthof gooit nogal wat uiteenlopende dingen op elkaar, geloof ik. Vooral met 
die voorbeelden uit de klassieke muziek slaat hij de plank mis. Juist in die wereld worden niet alleen compo-
nisten, maar ook dirigenten en solisten uit het verleden in ere gehouden. Nieuwe uitvoeringen van symfonieën 
zullen bijvoorbeeld al snel worden vergeleken met vroegere versies van dirigenten als Herbert von Karajan of 
Leonard Bernstein. Met popmuziek is dat iets problematischer, omdat het per definitie meer tijdgebonden is. 
Dat zit ingebakken in het genre: altijd is er weer een nieuwe trend, waardoor oudere trends (en artiesten) weer 
wat naar de achtergrond verdwijnen.

Wat die radioprogramma’s betreft: nu ze hier zo grootschalig gedeeld worden, nemen de overlevingskansen 
daarvan zeker toe. Maar de emotionele band die wij daar nog mee hebben (onze herinneringen), zullen latere 
generaties natuurlijk niet kennen. Het wordt iets voor in de geschiedenisboekjes, en daarom toch wat minder 
belangrijk. Mijn dochter van zestien hoort het minzaam aan als ik weer eens een dergelijk oud programma 
opzet, maar op zeker moment zet ze gewoon de koptelefoon van haar iPod op, met haar eigen muziek. Gelijk 
heeft ze. (Ze houdt trouwens niet zo van downloaden en verzamelt graag cd’s. Dat dan weer wel.)

De VPRO had onlangs een aantal podcasts waarin luisteraars warme herinneringen ophaalden aan radio in de 
jaren vijftig. De meesten van ons zijn van een latere generatie en zullen zich weinig aangesproken voelen door 
de ‘nette’ radio van toen. Maar dat is puur een generatiekwestie. Ook onze voorkeuren zijn leeftijdsgevoelig. ‘

Tot zover de reactie van Edwin. Ik denk dat als je voor het eerst naar een klassiek 
concert gaat met bijvoorbeeld een optreden van Janine Jansen en je waardeert haar 
vioolspel, je sneller een cd van haar koopt dan van David Oistrakh, Theo Olof of 
Herman Krebbers. De puristen zullen ongetwijfeld het spel van Janine Jansen gaan 
vergelijken met andere violisten, maar dat zijn de uitzonderingen. Mijn vader had van 
het Concertgebouw Orkest van de meesterwerken diverse uitvoeringen onder diverse 
dirigenten en violisten en pianisten. Ik behoefde maar een willekeurige plaat te pak-
ken en hij hoorde welke pianist er speelde. Soms leende ik een LP van de bibliotheek 
van bijvoorbeeld Katia en Marielle Labeque en zette 

de plaat voor hem op. Deze dames speelden destijds voor het Decca phase 
4 label. Decca had een speciale methode van opnemen ontdekt en sommige 
artiesten werden via die procedure op de plaat gezet.

Pa Olthof hoorde dat het Decca phase 4 was en van de muzikaliteit van de da-
mes was hij niet te spreken: “Die vrouwen rammen op de piano”, zei hij. Decca 
phase 4 had ook populaire artiesten onder contract. Bijvoorbeeld het Stanley 
Back orkest en bijvoorbeeld pianist Ronnie Aldrich. Cd’s van beide artiesten zijn 
gelukkig nog verkrijgbaar. Maar wie interesseert het nog dat de geluidsopname 
via Decca phase 4 liep?
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(3)
Leen Vingerling reageerde op de vergankelijkheid als volgt: ‘Over de vergankelijkheid schreef Midas Dekkers 
een prachtig en zeer zinvol boek met de gelijknamige titel. Het gaat over het verval van mens, dier en plant, 
maar ook over objecten zoals gebouwen. Het boek raakte me, net als Rob zijn column. Schrijven doet ‘Ollie’ 
leuk. We zitten bijna allemaal in de ‘herfst’ van ons leven. We kijken graag terug en vinden dat vroeger alles 
anders en soms ook beter was. Ik in ieder geval wel. Wij, de zeezender liefhebbers, hebben iets aparts meege-
maakt en delen dat tot in lengte van dagen. Het bindt ons. Maar we hebben helaas niet het eeuwige leven, dus 
is de terechte vraag wat er gebeurt met alle tastbare herinneringen als we zijn overleden. 

In Hoek van Holland doet Jaap Schut goed werk door een mu-
seum draaiende te houden, waar alles over de zeezenders te vin-
den zal zijn. Maar wat gebeurt er als Jaap overlijdt? Wat zeggen 
de zeezenders voor een I-pad verslaafd knulletje? Het laat zich 
raden. Het is dus heel simpel. Na ons is er niemand meer geïnte-
resseerd in die ‘ouwe zeezender troep’, want zoals Midas Dekkers 
het formuleert: ‘Nieuw is mooi en jong is lekker. Zo is het altijd 
al geweest. De posters, cassettebandjes, Freewaves, FRM’s, Ve-
ronicabladen, de boeken van Hans Knot, het archief van Douwe 
Dijkstra en Juul Geleick, en zelfs de tinnen miniatuurscheepjes 
van René van Abeelen zullen op de vuilstort belanden. 

Geen prettig vooruitzicht, maar dat realiseer ik me nu pas. Niet 
toen ik in mijn ‘twintiger jaren’ voor de ‘vrije radio’ mijn leven op 

spel zette. Is het dan achteraf allemaal verspilde moeite geweest, als niemand na je dood nog interesse in je 
heeft?’

Tot zover de reactie van Leen Vingerling. Ik denk niet dat het allemaal verspilde moeite is geweest. Leen en 
talloze anderen hebben zich ingezet voor de vrije radio en die is er uiteindelijk via legale weg gekomen. Zonder 
de inspanningen van Leen en talloze anderen zouden wij thans geen Radio 10, Sky Radio, Veronica en talloze 
andere commerciële radiostations hebben. De politiek heeft de Nederlandse bevolking jarenlang een rad voor 
de ogen gedraaid door te beweren dat er onvoldoende frequenties vrij waren, zodat er onmogelijk commerciële 
stations bij konden komen. Nu weten we dat we al die tijd bedonderd werden. Herbert Visser reageerde als 
volgt:

‘Ach joh, het heeft ons lekker beziggehouden. En bovendien: in die tijd, met als enige legale luistermogelijk-
heden de ‘Muzikale Fruitmand’ van de EO op ‘Hilversum 3’, ‘In de Rode Haan’ op Hilversum 2 en een of ander 
andere zwaar discussieprogramma op Hilversum 1, had je vrij snel luisteraars als je wat illegaals aan de band 
zette. Je zette dus ‘je leven’ op het spel voor meer variatie op de radio op dat moment. En ik denk dat het niet 
onmogelijk is dat we over 200 jaar een of andere professor krijgen die afstudeert op ‘den zeezendersch uit den 
20e eeuw’ en die de studie baseert op wat halfvergane vergeelde boeken van Hans Knot, die zijn opgegraven 
op de plek waar ooit de Rijksuniversiteit Groningen stond.’ 

Ik denk dat Herbert wel gelijk heeft. We hebben toch allemaal genoten in 
die tijd van zeezenders en de land- en televisiepiraten? Elke maand keek 
je toch weer uit naar de nieuwe FRM of de Freewave? Leen vervolgde zijn 
betoog als volgt: ‘Dit scenario is zeker denkbaar, maar ‘de boeken’ van Hans 
Knot vertellen helaas niet het hele verhaal. Ze zijn voornamelijk gebaseerd 
op krantenberichten en eigen waarnemingen. Zoals we allemaal weten, 
schrijven kranten niet altijd de waarheid. In de schimmige zeezender ge-
schiedenis van na 1974 was dat natuurlijk ook niet gemakkelijk. Gelukkig 
doet Hans de laatste jaren wat meer diepteonderzoek door oud-medewer-
kers te benaderen en hun informatie te verwerken. Zijn boek over Laser 558 
is een stap in de goede richting. Walter Zwart heeft een prima weergave 
over Radio Monique gegeven, dat als standaardwerk gebruikt kan worden. 
Dat geldt ook voor Jan Kat zijn epos over Radio Delmare. Hulde ook voor 
Juul Geleick, die het Veronica verhaal uitstekend heeft vorm gegeven. Deze 
mensen, die van binnenuit de geschiedenis vertellen, beschikken nu een-
maal over meer informatie dan een ‘buitenstaander’. Ik hoop daarom dat 
over 200 jaar de professor zich baseert op meer dan de vergeelde boeken 
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van Hans Knot,’ aldus Leen Vingerling.

Ik denk dat je ‘de boeken van Hans Knot’, die toen geschreven werden, niet kunt vergelijken met zijn kennis van 
nu. Immers, er is nu internet en met het grootste gemak communiceer je met iemand uit het buitenland. Via 
nieuwsgroepen voegen mensen hun meningen toe of verkondigen feiten die lang niet bij iedereen bekend wa-
ren. In ieder geval gaan de zeezenders de geschiedenisboeken in als de voorlopers van de legale commerciële 
stations in Nederland en België etc. Voortschrijdend inzicht noemt men dat. Denk aan de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog. Toen ik in de jaren zestig van de vorige eeuw op de middelbare school zat leerde ik dat 
90% van de Nederlanders anti-Duits was. Volgde je de uitzendingen van Dr. Lou de Jong, ‘De Bezetting’, dan 
werd deze mening in de uitzendingen ook geventileerd. Later, in de jaren tachtig, nam Pier Tania de presentatie 
van de opnieuw opgenomen serie ‘De Bezetting’ over en kwam een heel genuanceerd beeld naar voren over 
de houding van de Nederlanders tijdens de bezetting. In de jaren negentig durfde men eindelijk de niet zo 
beste houding van de politie in oorlogstijd te openbaren. Over dit onderwerp is een aantal huiveringwekkende 
boeken verschenen. 

Begin mei van dit jaar werd er ook aandacht besteed aan de betekenis van Pim Fortuijn. Het is gebleken dat 
driekwart van de hedendaagse jeugd de naam ‘Fortuijn’ al bijna niets meer zegt. In de geschiedenisboeken voor 
het middelbaar onderwijs worden een paar regels aan Fortuijn gewijd. Regelrechte geschiedenisvervalsing. On-
langs hebben wij op de televisie de debatten tussen Fortuijn, Ad Melkert (PvdA), Dijkstal (VVD) De Graaf (D66) 
en Rosenmuller en een nog jeugdige Balkenende kunnen terugzien. Verbijsterend! In een uur tijd zagen zowel 
Ad Melkert als Dijkstal hun politieke carrière naar de knoppen gaan. Over vergankelijkheid gesproken.

ROB OLTHOF




Recentelijk werd bekend dat de ‘KWF-Kankerbestrijding’ het 
sterkste imago van alle goede doelen in Nederland heeft. 
Dit bleek uit een tweejaarlijks onderzoek, waarbij de ‘Clinic 
Clowns’ en ‘het Rode Kruis’ respectievelijk op de tweede en 
derde plaats zijn beland. In 2010 stond de Kankerbestrijding 
ook al op de eerste positie. Onder jongeren is het ‘Wereld Na-
tuur Fonds’ het beste goede doel. Over de hele linie steeg de 
populariteit van de goede doelen. Zo wist ‘Red een Kind’ maar 
liefst 77% meer geld binnen te halen dan in 2010. Ook het 
Nationaal MS Fonds zag de inkomsten flink stijgen, namelijk 
met 39%. Maar hoe anders stonden bepaalde charitatieve ac-
ties in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw in de 
publiciteit. Hans Knot blikt voor ons terug in de tijd. 

In november 1961 werd er voor het eerst bereidwilligheid getoond door de directie van Radio Veronica door 
ruimte te geven aan liefdadigheidsinstellingen om hun acties onder de luisteraars te brengen. Maar in Hilver-
sum, bij de publieke omroepen, was men daar bepaald niet blij mee. In februari 1962 waren er diverse publi-
caties, waarin de voor- en nadelen van Radio Veronica en de gevolgen daarvan voor charitatieve doelstellingen 
werden belicht. 

De eerste aankondiging van hernieuwde ondersteuning van acties door Radio Veronica is terug te vinden in 
de rubriek ‘Ether-Meter’ in ‘het Algemeen Handelsblad’ van 16 februari 1962: ‘In het kader van de nieuwe ‘Bij-
standsactie’, een grote loterij die wordt gehouden voor het Koningin Juliana Fonds, zal gebruik worden gemaakt 
van de illegale zender Radio Veronica. Het Koningin Wilhelmina Fonds biedt al geruime tijd via deze zender de 
KWH-lucifers aan.’

Via de actie ‘Bijstand’ werden de kopers van loten opgewekt naar Veronica te luisteren en voor de speciale spots 
op het station werd 120 gulden voor elke 15 seconden in rekening gebracht. In het artikel was een verklaring te 
lezen van de adjunct-secretaris van het Koningin Juliana Fonds, drs. L. Barreau. Het kwam erop neer dat men 
als organisatie liever had samengewerkt met de nationale omroepverenigingen, maar omdat de mogelijkheid 
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daartoe ontbrak had men gekozen voor Radio Veronica. Barreau was ervan overtuigd dat de uitzending een 
illegaal karakter had. Vanuit het Koningin Wilhelmina Fonds werd meegedeeld dat men op de hoogte was van 
het karakter van deze zender, maar dat men nog nimmer een aanmerking op de uitzendingen had gehad. 

Vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst werd opgemerkt dat men de samenwerking tussen beide charitatieve in-
stanties met Radio Veronica maar een vreemde zaak vond, vooral omdat beide organisaties een goede naam 
hadden te verliezen. Volgens een bericht van het ANP lag de oorzaak van de samenwerking in het ontbreken 
van een goede regeling tussen de charitatieve instellingen en de nationale omroepverenigingen. Naast de sa-
menwerking met Veronica was men ook met Radio Luxemburg tot overeenstemming gekomen tot het draaien 
van promotiespots. 

Bijstand organisator directeur A.M.Bergers, 
kwam de volgende dag aan het woord in 
‘de Volkskrant’ en stelde: “Natuurlijk ge-
ven we de voorkeur aan Hilversum, dat 
kost ons tenslotte niets. Maar ik moet zor-
gen dat we 1,6 miljoen bijeen krijgen, ten 
gunste van vier belangrijke activiteiten: 
de gezinszorg, de jeugdzorg, het buurt- 
en wijkwerk en niet te vergeten de ge-
brekkige landgenoten. Deze acties dienen 
voornamelijk te worden gevoerd omdat 
de regering te weinig gelden beschikbaar 
stelt. Mocht Hilversum tussentijds beslui-
ten mee te helpen, dan zullen we daar ook 
graag gebruik van maken.’

De oorzaak van het nemen van deze stap richting Veronica dient gezocht te worden bij het ontbreken in die tijd 
van duidelijke richtlijnen in Hilversum, waar de zaak zich al geruime tijd doorheen sleepte. In de daaraan vooraf-
gaande jaren was het aantal liefdadige instellingen, dat een beroep deed op radiosteun, dusdanig toegenomen 
dat werd besloten maatregelen te nemen. De Nederlandse Radio Unie verzocht daarom de Stichting Fondsen-
wervingsacties en het Centraal Archief en Inlichtingenbureau (CAI) in eigen kring tot een concreet voorstel te 
komen, waarbij wel rekening diende te worden gehouden met bepaalde wensen van de omroepverenigingen. 
De Stichting Fondsenwervingsacties was in het einde van de jaren vijftig opgericht, terwijl het CAI al langer 
bestond en adviseerde over allerlei acties, voornamelijk collectes. 

Het toenmalige overkoepelende orgaan, de Nederlandse Radio Unie, wenste voor 1 januari 1962 een regeling 
te treffen en men had op 1 februari 1961 een vergadering gepland voor overleg met voornoemde organisa-
ties. Tijdens die vergadering was dan het verzoek gekomen uiterlijk 1 september 1961 het voorstel op tafel te 
krijgen. Toen in september 1961 nog niets van de instellingen was vernomen werd nog een maand door de 
NRU uitstel gegeven, maar ook was men blijkbaar in oktober bij de instellingen nog niet tot een gelijkluidend 
voorstel waren gekomen. De NRU heeft er toen bij het CAI op aangedrongen medio december 1961 met een 
voorstel te komen, maar ook die datum werd niet gehaald. Pas op 10 februari 1962 was er vanuit de CAI een 
verzoek aan de NRU gedaan te komen tot een onderhoud. Helaas voor de NRU waren toen de contracten met 
Veronica al getekend.

Een toen nog jonge journalist, Henk van der Meyden, stookte het vuurtje op de ‘Showpagina’ van ‘de Telegraaf’ 
op zaterdag 17 februari 1962 een beetje op door ondermeer te stellen: ‘De Hilversumse zuilen zijn uiteraard bij-
zonder gebeten op Radio Veronica. Tot nu toe hebben zij zich in een gouden kooi gehouden, maar dit standpunt 
kan niet meer vol worden gehouden. Radio Veronica trekt vele luisteraars weg van Hilversum, die vaak geen 
mindere programma’s brengt. Grote instellingen met een goede naam zien in deze omroep hun enige kans hun 
goede werk te doen. Want niet alleen het Koningin Wilhelmina en Koningin Julianafonds namen hun toevlucht 
tot Veronica, ook het Prinses Beatrix Poliofonds en de Appelactie maakten gebruik van deze zender. ‘

Op 18 januari werd bekend dat twee medewerkers van de NCRV, Johan Bodegraven en Gerard Hoek, een brief 
hadden gestuurd aan het bestuur van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding. Zij deelden 
daarin ondermeer mede, dat zij het dragen van het gouden ereteken van het Fonds, dat zij ontvingen naar 
aanleiding van de radio-actie ‘Haak in’ in 1952, nauwelijks meer als een eer beschouwden, omdat het Fonds 
met Veronica in zee was gegaan. Voor de NCRV was Bodegraven hét gezicht van de geldinzamelingsacties voor 
goede doelen. De eerste verzon hij zelf tijdens het door hem in 1950/1951 gepresenteerde spelletje ‘Haak in’. 
De deelnemers moesten in dit spel een woordketen vormen door een nieuw woord steeds te laten beginnen 
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met de eindlettergreep van het daaraan voorafgaande woord: briefkaart – kaartspel – spelregel etc. Luisteraars 
konden meedoen met het allerlaatste woord, hun oplossing schreven ze op een briefkaart en men beplakte deze 
met een extra postzegel voor het goede doel: het Koningin Wilhelmina Fonds. Er kwam veel meer geld binnen 
dan verwacht. Men had gerekend op 80.000 gulden, maar aan het einde van de actie was er meer dan 3 miljoen 
gulden binnen. Door dit succes ging de NCRV elk jaar geld inzamelen voor het goede doel. 

De beide heren schreven ondermeer: ‘Het was ons een vreugde, dat het Nederlandse volk bij gelegenheid spon-
taan een bedrag van meer dan 3 miljoen gulden bijeenbracht voor technische hulpmiddelen en verdere steun 
in strijd tegen deze ziekte. Met te meer verbazing hebben wij kennis genomen van het feit dat u thans voor het 
bereiken van uw doeleinden is overgegaan tot het inschakelen van een onwettige piratenzender, die het leven 
van hen, die afhankelijk zijn van een wettelijk geregelde radiocommunicatie, in gevaar brengt.’ 

Uiteraard waren er weer tal van reacties op deze brief te lezen, waarvan 
eerst een deel van een door ‘Pasquino’ geschreven stuk: ‘De heren Bode-
graven en Hoek, in stede zich te verheugen dat Veronica ook wil meehel-
pen een duit in het zakje te doen, zeggen nogal toornige dingen aan het 
adres van dat zwarte schaap in de ether en noemen het zelfs een onwet-
tige piraat. Een onwettige piraat, die door het Wilhelmina Fonds gebruikt 
zal worden om aldus ‘levens te redden door het onnodig in gevaar bren-
gen van levens van anderen.’ Veronica is geen piraat en is niet onwettig. 
Liggend buiten ons territoriale wateren gehoorzaamt Veronica aan de wet-
ten van niemandsland. De zuilen mogen daarover hun verontwaardiging 
wat intomen. Zij dragen geen zwarte ooglapjes en hebben geen houten 
been, maar door hun halsstarrige houding, hun egoïsme, hun negatie van 
de belangen van de luisteraars, doen zij Veronica en Luxemburg floreren. 
Zij zijn het die zich altijd op de meest farizeïsche gronden tegen reclame 
in de ether hebben gekeerd, doch bereid zijn ogenblikkelijk hun principe 
over boord te zetten, op conditie dat het zwarte schaap door hen, en door 
hen alléén, geschoren kan worden. Want het gaat niet om de ethiek van 
het schaap Veronica – het gaat om de macht, om de wol!’

De eerder gememoreerde heer Bergers meldde op 20 februari in de Volks-
krant dat in principe de directie van Radio Veronica de organisatie zelfs 
gratis reclame had aangeboden voor de actie van het Koningin Juliana 
Fonds, maar dat men dit had afgeslagen omdat men geen verplichting 
wilde scheppen ten opzichte van een commerciële instelling. Daarom was 
men tot overeenstemming gekomen een prijs te betalen die 25% on-
der het normale advertentietarief van Radio Veronica lag. Radio Veronica 
kreeg in totaal 3600 gulden voor de reclamespots, die door Bergers zelf 
waren ingesproken en waarvan er twee per dag, tot en met 16 maart 
1962 werden uitgezonden. 

Op 20 februari 1962 kwam er ook een verklaring, vanuit de Rijksvoorlich-
tingsdienst, waarin men stelde helemaal geen officieel standpunt betref-
fende de actie via Veronica te hebben ingenomen en dat de publiciteit 

over een eventuele reactie gevonden diende te worden in een vriendschappelijk gesprekje tussen een ANP cor-
respondent en een RVD ambtenaar, waar de eerste de inhoud van dit gesprekje verkeerd had geïnterpreteerd.

In de kranten van 23 februari was een verklaring te lezen van de leiding van het Koningin Wilhelmina Fonds: 
‘Het KWF heeft de verplichting jaarlijks een bedrag van f 2.750.000,- à 3.000.000,- bijeen te brengen voor de 
strijd tegen kanker. Het Dagelijks Bestuur moet alle middelen om dit zeer hoge bedrag te bereiken, inschakelen 
en één hiervan is de verkoopactie van de KWF Lucifers, die tevens de naam van het fonds in wijde kring ver-
spreiden. De betrokken fabrikant heeft voor een betere verkoop Radio Veronica ingeschakeld, waartegen het 
Dagelijks Bestuur zich niet heeft verzet aangezien deze actie het KWF geen enkele bijdrage heeft gekost, maar 
daartegenover sterk verhoogde inkomsten uit de verkoop oplevert ten dienste van de Kankerbestrijding.’ 

Vier dagen later namen de NRU en de NTS stelling door bekend te maken dat instellingen, die voor hun pro-
paganda gebruik maken van zenders aan welk geen golflengte is toegewezen van de Nederlandse Radio Unie 
en de Nederlandse Televisiestichting, geen omroepsteun meer konden verwachten. ‘De Unie en de Stichting 
zullen voortaan aan achttien landelijke instellingen gedurende een week radio- en televisiesteun verlenen. Dit 
besluit is het resultaat van het overleg dat in de laatste tijd is gevoerd. Aan dit overleg hebben deelgenomen 
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vertegenwoordigers van de besturen van de NRU en de NTS en van het Centraal Archief en Inlichtingen Bureau 
inzake Maatschappelijke Hulpbetoon, de Stichting Centraal Overleg Fondsenwervingsacties en de Collecteplan-
commissie. ‘

In het overleg was ondermeer naar voren gekomen dat door de partijen de noodzaak werd gezien tot een 
redelijke beperking van het beroep op de offervaardigheid van het Nederlandse volk, door middel van radio- en 
televisie-uitzendingen. Alle publiciteit rond de problemen met de charitatieve instellingen leverde ook weer een 
vraag op, gericht aan het Parlement. Op 28 februari 1962 was het Tweede Kamerlid de heer Kieft (ARP), die 
vond dat de marine maar eens diende te worden ingezet om de Veronica te verplichten haar vlag te tonen. Ook 
vroeg Kieft in zijn schriftelijke vragen zich af: ‘Is de minister niet van oordeel dat aan een wetteloos optreden, 
dat de verplichtingen, die Nederland in internationale overeenkomsten heeft ondertekend, aantast, zo spoedig 
mogelijk een eind aan dient te komen?’

Uiteraard stonden de kranten vol met ingezonden brieven, waarvan een tweetal zullen worden genoemd. Al-
lereerst de brief van J. Meyer uit Amsterdam, afgedrukt in ‘het Parool’: ‘Veronica wordt in de dagbladen betiteld 
als de clandestiene radio, maar als het werkelijk clandestien zou zijn (dus verboden), hoe mag men dan gewoon 
te ontvangen worden, zonder dat de overheid hier iets tegen doet (denk aan de bezetting). Maar een feit is 
het, dat bij de kapper of de slager in stad en land Veronica overal te horen is. En dat nu de Kankerbestrijding, 
alleen maar om zijn patiënten te helpen, grijpt naar het middel met de grootste verspreidingsmogelijkheid, is 
toch ergens wel vrij logisch.’

Een tweede ingezonden stuk, in dezelfde krant, was afkomstig van H. Oswald, één van de eerste initiators van 
de VRON, de voorganger van Veronica: ‘De brief van de heren Johan Bodegraven en Gerard Hoek, gericht aan 
het bestuur van het Koningin Wilhelmina Fonds, waarin verzocht werd de uitzendingen via Radio Veronica te 
staken, heeft gelukkig geen succes gehad. Het bestuur van het KWF heeft besloten geen gevolg te geven aan 
het verzoek van de heren en gaat door met de uitzendingen om op die manier te trachten gelden te verzamelen 
voor de Kankerbestrijding. Jaren geleden heeft vooral de heer Bodegraven voor de microfoon van de NCRV zich 
buitengewoon verdienstelijk gemaakt en enige miljoenen ten bate van de Kankerbestrijding binnengepraat. Het 
is daarom onbegrijpelijk, dat thans dezelfde heer Bodegraven een andere actie, waaraan hij zelf niet meewerkt, 
tegenwerkt. Hij rechtvaardigt zich door te zeggen dat Veronica een piratenzender is, en hoewel ik zijn mening in 
deze niet deel, begrijp ik niet wat het ertoe doet, hoe het geld binnenkomt. Hoofdzaak is toch, dat de kankerpa-
tiënt geholpen wordt. De zieke, die met de meest gevreesde ziekte in bed ligt en bestraald moet worden, vraagt 
zich heus niet af, of dit apparaat betaald is door ‘zuilenomroep’ of door Veronica luisteraars. ‘Piraat nummer 1’ 
verzoekt ‘luisteraar nummer 1’, zo werd de heer Bodegraven tijdens de NCRV Actie genoemd, zijn activiteiten te 
verleggen en te strijden binnen de zuilen voor snellere behandeling van aanvragen van liefdadige instellingen, 
voor zendtijd. Amsterdam, H. Oswald.’

Op 2 maart kwam ‘het Parool’ met een 
commentaar van de heer H. Verweij: 
“Wij willen graag sportief blijven. Ie-
dereen zegt, of schrijft wel eens iets 
waar hij later spijt van heeft. Dat is 
de reden dat wij ons aanvankelijk van 
commentaar hebben onthouden. Bo-
vendien hebben de heren Bodegraven 
en Hoek in het verleden grote diensten 
gehad voor het Koningin Wilhelmina 
Fonds, al is het jammer dat ze nu luid 
met hun gouden medaille rammelen. 
Niettemin achten wij een tegenaanval 
niet gewenst. Wij weten, dat wij nie-
mand lastig vallen, want wij zitten in 

omroepland. Een dag eerder was de programmering van Radio Veronica met een uur zendtijd uitgebreid om 
de adverteerders, die op de nominatie stonden zendtijd te gaan huren, de mogelijkheid te geven hun product 
ook aan te kunnen prijzen. 

Ook in ‘de Telegraaf’ werd op 3 maart, via een lang interview door Gerth van Zanten, aandacht besteed in het 
artikel ‘Veronica laat de storm der zuilen over zich heengaan.’ Op het bericht dat er vragen waren gesteld door 
het Tweede Kamerlid Kieft aan minister Korthals om maatregelen te nemen: ‘De heer Dirk had het bericht ge-
lezen, de heer Hendrik niet. Zij reageerden gelijkgezind: “Wij wachten af wat de minister zal antwoorden. Wij 
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laten ons liever slaan dan dat we terugslaan. De meeste mensen vergeten zeker dat we een zender hebben 
om standpunt te verkondigen, maar onze luisteraars hebben de buik vol van polemieken. Wij houden het bij 
muziek. Wij hebben meer luisteraars dan welke krant dan ook abonnees, maar wij verdedigen ons niet.” Weken 
lang was er ondermeer vanuit de wereld van de politiek en de omroepverenigingen geschoten op Veronica, om-
dat ze zendtijd had beschikbaar gesteld aan een aantal charitatieve instellingen. Resultaat: goede opbrengsten 
van de acties en nog meer luisteraars voor Radio Veronica. 

HANS KNOT

Muziek-, media en andere 
herinneringen aan 1963
Stelt u zich eens voor, drie generaties binnen één familie. Generatie 1 is de opa, 62 jaar. Zijn 
zoon is 39 jaar en zijn kleinzoon 15 jaar. Hoe zouden zij hun 14de levensjaar beschrijven als ze 
de opdracht kregen dit op 10 A4’tjes neer te zetten? Uiteraard zullen ze van elkaars belevenissen 
het één en ander in de loop der jaren hebben meegekregen, maar ze zullen ook elk afzonderlijke 
onderwerpen naar voren halen en wel die hun het meest hebben geraakt. Een mooi onderwerp 
voor een sociologisch onderzoek aan één van de universiteiten van ons land. Hans Knot duikt in 
ieder geval met u naar het jaar 1963 en gaat voor u na wat er zoal gebeurde op het gebied van 
de muziek, de media en brengt tevens vele andere herinneringen voor u naar boven.

De winter van 1963 liet zich volledig gelden, inclusief een 
barre Elfstedentocht. Maar ook in de weken erna waren er 
nog de nodige problemen. Zo was het onmogelijk met de 
veerboot of een vrachtboot bijvoorbeeld richting Ameland 
te varen gezien de enorme ijsplaten die het varen verhin-
derden. Maar ook de dooi had voor de nodige problemen 
gezorgd, wat bleek uit een bericht in de kranten van vrij-
dag 8 maart, waarin werd vermeld dat ook het gebruik 
van de vrachtvliegtuigen, die tijdens de barre weken voor 
transport van goederen, en incidenteel mensen, hadden 
gezorgd richting Ameland, niet meer mogelijk was. Door 
de dooi was namelijk het veld, dat bij het plaatsje Ballum 
als landingsbaan werd gebruikt, dermate drassig was ge-

worden dat landen en opstijgen onmogelijk was geworden. Gelukkig hadden vele inwoners genoeg voorraad 
aan eten zodat men niet direct zonder zou komen te zitten. Voor de rest rekende de burgemeester op buren-
hulp, zodat niemand de daarop volgende week zonder eten zou komen te zitten.

Tegenstrijdigheid kwam naar voren toen ik op zoek ging naar ‘de IJsberichten’, die in die tijd van vrieskou altijd 
in de kranten was terug te vinden. Dezelfde 8ste maart luidde de gedeeltelijke berichtgeving als volgt: ‘Overzicht 
van de ijstoestand d.d. 7 maart 1963, medegedeeld door de Nederlandse IJsberichtendienst van de Rijkswater-
staat te Den Haag. Op de Waddenzee, tussen De Helder, Harlingen en Terschelling komt geen ijs van betekenis 
meer voor. Het ijs op de vaarweg van Harlingen naar Leeuwarden is gebroken. Thans wordt verder gebroken 
in de richting Groningen; wordt het ijs op het Van Starkenborghkanaal gebroken en verder in de richting van 
Friesland.’ Er was in de daarop volgende dagen dus weer een mogelijkheid dat ook Ameland ‘ijsvrij’ bereikbaar 
werd.

Als we aan maart 1963, gekoppeld aan de koude winter, denken, komen automatisch ook weer de beelden 
boven van de opstandige boeren in het bij Hoogeveen gelegen Hollandscheveld. Een slagveld tussen boeren 
en de overheid, dat zelfs zou leiden tot de oprichting van de Boerenpartij, met zijn leider Boer Koekoek. De 
modernisering én een agrarische crisis bezorgden een deel van de boerenbevolking het gevoel de dupe te zijn 
van het overheidsbeleid. Vooral bij de kleinere boeren was dat het geval. De boerenbeweging ‘Landbouw en 
Maatschappij’, opgericht in de jaren dertig van de vorige eeuw, was daarvan een duidelijke uiting. In 1954 werd 
het Landbouwschap opgericht als een platform waarin werkgevers, werknemers en de overheid samenwerkten 
om de wederopbouw van het naoorlogse Nederland ook in de landbouw zoveel mogelijk te bevorderen. Het 
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mocht heffingen opleggen en bij boeren thuis de administratie inzien. Maar was 
een ieder in het boerenland tevreden met deze mogelijkheden tot inzage?

In 1963 kwamen ‘vrije boeren’ in Hollandscheveld hiertegen in opstand. Zij wei-
gerden om de verplichte jaarlijkse afdracht te betalen. Twee jaar daarvoor had het 
Landbouwschap daarom beslag laten leggen op hun boerderij en was daarmee 
eigenaar geworden. Hoewel honderden boeren hadden geweigerd de verplichte 
heffingen te betalen, liet slechts een enkeling het uiteindelijk op een confrontatie 
aankomen. De bewuste boerderijen zouden begin maart worden ontruimd. Uit 
angst voor ongeregeldheden was er een grote politiemacht op de been gebracht. 
De strijd duurde drie dagen en trok enorme aandacht van de regionale en lande-
lijke pers. Na ontruiming werd een van de boerderijen in brand gestoken. 

In Hollandscheveld en de omringende dorpen was het zeer rumoerig, want lang 
niet alle boeren wensten aan de eisen van het Landbouwschap te voldoen. Om bij 
de 8ste maart te blijven, kijken we naar een kort verslag: ‘De politie heeft drie per-
sonen aangehouden, van wie er twee bekend hebben betrokken te zijn geweest 
bij de relletjes van dinsdag’. Het woord ‘veldslag’ werd waarschijnlijk vermeden om een verdere explosie te 
voorkomen. Men ging verder met: ‘Het zijn de 29- jarige H.J. D. uit Nieuw Ballinge, bijgenaamd ‘de Tijger’, de 
15- jarige A.L. te Elim – beide landarbeiders – en de 57-jarige betonwerker W.B. de B. uit Hollandscheveld. Zij 
hebben de politiemannen met stokken en stenen en een dakpan aangevallen. De twee eerstgenoemden zullen 
vandaag voor de officier van Justitie in Assen worden voorgeleid. De betonwerker, die pas gisteren op zijn werk 
in Wapenveld werd aangehouden, heeft nog geen betekenis afgelegd.’

De aanhoudingen hadden te maken met de protesten die plaatsvonden op de ochtend van de 7de maart 1963 
gedurende de ontruiming van een boerderij van de heer D. van der Sleen. In het kader van de herverkaveling 
en andere projecten diende de boerderij te worden ontruimd en voordat de deurwaarder, de heer Bodde, ar-
riveerde was de burgemeester van Heerenveen, drs. J. A. Bakker – die als bemiddelaar namens de overheid 
aanwezig was – tezamen met inspecteur A. Veerman van de politie nog op bezoek geweest bij Van der Sleen, 
waarbij hem andermaal een vervangende woning was aangeboden. De boer was het helemaal niet met dit aan-
bod eens en was al scheldende tegen de burgemeester tekeer gegaan, waarna de deurwaarder was overgegaan 
tot uitreiking van een uitzettingsbevel.

‘Ons Noorden’ over dit voorval: ‘Woedend smeet Van der Sleen het papier uit het raam, terwijl hij raasde en 
tierde tegen de deurwaarder, wie hij vooral kwalijk nam dat er geen rekening werd gehouden met één van zijn 
kinderen, die ziek was. De deurwaarder had de man echter tevoren aangespoord een attest van de dokter te 
vragen, waarna de ontruiming opgeschorst zou zijn.’ Vervolgens ging men over tot ontruiming van de boerderij, 
andermaal – gelijk aan de voorafgaande dagen – begeleid door een grote politiemacht, die allen zwaarbewa-
pend waren. 

In de middag werd de ontruiming afgesloten, waarna het gezin, met behulp van vrienden en familieleden, de 
inboedel uit het pand haalde. Ook de rest van de dag, en de daarop volgende dagen, stond de boerderij - gelijk 
aan andere ontruimde boerderijen van weerspannige boeren – onder bewaking van politie. In de nieuwsbulle-
tins van de radio en de televisie was bijna de gehele zendtijd gereserveerd voor deze voor die tijd ongelofelijke 
vorm van opstand tegen de autoriteiten. Voor een nostalgische terugblik in beeld en geluid verwijs ik u naar: 
http://www.youtube.com/watch?v=dVTAmEawidA

De radio stond bij ons vaak aan, maar er werden ook tal van heer-
lijke Duitse schlagers gedraaid via de pick-up die we thuis hadden. 
Voornamelijk plaatjes op het oranje label van Polydor, maar ook 
veel van bijvoorbeeld zangers als Hans Albers (moeders droomde 
erbij weg met herinnering aan vele zwart-wit bioscoopfilms) en 
Vico Toriani (waarbij mijn oudste zus Rika helemaal kon wegdro-
men). Via kanaal 4, van de toen nog actieve Draadomroep, die in 
de kapsalon kon worden beluisterd, waren er op zondag ook vaak 
Duitse schlagers te beluisteren. In 1963 kwam daar het geluid bij 
van de Deense zangeres Gitte Haenning, die in juni 1946 in Aarhus 
werd geboren. Ze deed in 1963 mee aan het grote ‘Schlagerfesti-
val’, dat destijds jaarlijks plaatsvond in Baden Baden. Ze zong er 
‘Ich will ein Cowboy als Mann’, waarmee ze ‘de nummer 1 positie’ 
zou halen in de Duitse Hitparade. Later dat jaar zou ze nog, samen 

22 • Freewave

Vico Toriani



met Rex Gildo, een nummer 1 hit scoren met het nummer: ‘Vom Stadt-
park die Laternen’. 

Het succes van Gitte in Duitsland deed de Nederlandse platenmaatschap-
pijen snakken naar een Nederlandstalige versie van het nummer. De zan-
geres werd dan ook naar Nederland gehaald om op het His Master’s 
Voice Label de vertaling, door Johnny Hoes, op te nemen. Het nummer 
werd door Bovema uitgebracht onder de titel ‘Ik wil een cowboy als man’. 
Maar ook dook Ria Valk, die al de nodige hitjes had gehad, de studio’s 
in om op het Fontana label hetzelfde nummer te laten uitbrengen. Deze 
versie werd het meest op de radio gedraaid en werd dan ook de hit in Ne-
derland. Gitte mocht haar plaatsje alom promoten en bracht ondermeer 
een bezoek aan de studio van Radio Luxembourg om in het programma 
van Herman Emmink de Nederlandse versie voor te stellen.

Gitte met Herman Emmink op Radio Luxembourg

Vreemde berichtjes uit de amusementswereld zijn van alle 
tijden. Vroeger waren er geen speciale televisieprogram-
ma’s om het laatste nieuws over de ‘sterren’ de wereld in te 
brengen, laat staan de sensatiebladen die toen nog nergens 
in de schappen lagen. De roddelberichtjes werden terug-
gevonden in muziektijdschriften en fanclubbladen. En dat ze 
soms wel heel vreemd waren blijkt uit het volgende bericht: 
‘Het mahoniehouten bed in Spaanse stijl van onzer aller Joh-
nny Hallyday is niet meer. Na negen maanden van intensief 
gebruik (Johnny’s grote hobby is slapen!) heeft de Franse 
rock-koning het verkocht aan Michel le Fada, een vlotte za-
kenman. Maar voor 

wie nu mocht denken, dat Michel tegenwoordig de nachten doorbrengt 
in Johnny’s vroegere bed, die heeft het toch echt mis. Want vriend 
Michel liet het mahoniehout in 100.000 stukjes hakken. Hij ging zelfs 
nog een stapje verder en voorzag elke splinter van het veelzeggende 
opschrift ‘Bed van Johnny’ en deed er een metalen kettinkje als hanger 
aan. De prijs per splinter f 25,--.’

Anneke Grönloh en Johnny Hallyday

Hallyday stond trouwens ook in de Nederlandse pers begin maart 1963 
in de belangstelling. Na eerdere succesvolle optredens in het Concert-
gebouw wilde de destijds bekende impresario Lou van Rees hem en 
ook The Beatles naar het Concertgebouw halen voor een optreden. 
Zijn verzoek om daarvoor de grote zaal te huren werd echter door de 
directie van het Concertgebouw afgewezen. Men had eerder dat jaar 
relletjes gehad tijdens een optreden van een Amerikaanse artiest, Trini 
Lopez. Van Rees destijds over de afwijzing: “Men zei dat men geen 
moeilijkheden meer wilde, ik kan me dat wel enigszins voorstellen. Het 
optreden van Hallyday zal dan ook niet doorgaan en The Beatles zullen 
ook geen optreden geven. Het is niet interessant deze sterren in andere 
zalen te brengen, hoewel ook de organisatie van de RAI en de Apollohal hetzelfde standpunt huldigen.’

Hoe stond het eigenlijk met onze levensmiddelen in die tijd? Al een paar jaar was er de ontwikkeling dat er meer 
en meer zelfbedieningszaken kwamen en dit ten nadeel van de vele buurt- kruidenierswinkels. Ken je de namen 
nog: VeGe, Enkabé, Simon de Wit, Spar, Piet de Gruyter, AH, Centra, Zijlstra, Vana, Vivo, Konmar en Sperwer? 
Een aantal is uitgegroeid tot supermarktketens, anderen zijn al lang verdwenen. Ze waren vaak gevestigd in 
aanzienlijk kleinere panden dan waar u heden ten dage de boodschappen haalt. In 1963 was het ook mogelijk 
in Groningen uitgebreid kruidenierswaren te kopen in de kelder van Vroom & Dreesmann aan de Grote Markt. 
Het was een feest door deze kelder heen te lopen en het enorme grote aanbod aan waren te zien, te ruiken en 
te kunnen proeven. Wekelijks stonden de aanbiedingen vermeld in de Groninger Gezinsbode, een krant die drie 
maal per week destijds alle brievenbussen werd ingeduwd door trouwe bezorgers. 
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En wat een prijzen, 220 gram Canadese zalm was te koop voor ‘115ct’ zoals het vermeld stond in de adverten-
tie. Peren op sap in blik deed 129 cent, een product dat niet al te veel in prijs is verhoogd is de afgelopen 50 
jaren. Bij het lezen van de prijs van het volgende product loopt meteen het water in mijn mond. Wie kent ze 
ook nog, de met advocaatmelange gevulde Kwatta chocoladerepen. Voor 150 gram van deze lekkernij legde je 
slechts 75 cent neer. Tenslotte kocht je een pak met 12 spritsen voor slechts 39 cent. Nu ben ik zelf nooit wild 
geweest op spritsen, veel te zanderig van smaak. Ook bracht V&D iedere vrijdag speciale aanbiedingen, die in 
de dagbladen werden aangekondigd als ‘Vrijdagprijzen’ en aanzienlijk meer publiek naar de winkel brachten dan 
op de andere doordeweekse dagen.

Als je in de universiteitsstad Groningen op een donderdagnacht door het centrum loopt, zie je een enorme 
hoeveelheid taxi’s staan. De donderdag is bij voorbaat dé uitgaansavond van de gemiddelde student. Er zijn 
allerlei feesten op de vereniging, soms tot zes uur in de ochtend. Je kunt je fiets niet meer vinden of zelfs niet 
meer berijden. En dan zit er niets anders op dan de laatste centjes te gebruiken om met de taxi naar huis te 
gaan. Duidelijk is het natuurlijk dat de hoeveelheid auto’s, fietsen, taxi’s of welk ander vervoermiddel dan ook, 
in 1963 aanzienlijk minder was dan nu. Wel werd het een beetje gevaarlijker voor de taxichauffeurs want met 
een bepaalde regelmaat werden ze lastig gevallen en soms overvallen. Ook andere universiteitssteden hadden 
dit probleem. Daar dienden maatregelen tegen genomen te worden.

Op vrijdag 8 maart 1963 stond in ‘Ons Noorden’ dat een Amsterdamse taxiondernemer flink ging investeren 
door alle 218 bij haar als aandeelhouder aangesloten chauffeurs te bewegen een bijzondere alarminstallatie in 
hun 109 auto’s te doen aanbrengen: ‘Als een chauffeur van een taxi, die met zulk een installatie is uitgerust, 
door een passagier wordt overvallen en hij ziet nog kans op een van de twee in zijn nabijheid aangebrachte 
geheime knoppen te drukken, dan gaan alle lampen knipperen, treden beide richtingwijzers in werking en geeft 
een dubbele claxon opeenvolgende luide signalen. Reeds vijf chauffeurs van de onderneming hebben hun auto 
van de installatie voorzien. De directie overweegt dit voor al haar chauffeurs verplicht te stellen.’ Ondanks deze 
en vele andere maatregelen zijn overvallen op taxichauffeurs van alle tijd gebleven.

De naam van de krant ‘Ons Noorden’ kwam al een paar keer voorbij. Het was een krant die tegen vijf in de 
middag bij ons thuis aan de Korreweg in de kapsalon werd afgeleverd en gezien kon worden als een Rooms-
Katholieke middagkrant. De eerste editie verscheen op 1 oktober 1913 en op 31 maart 1964 is de laatste editie 
van het dagblad verschenen. Met zijn katholieke achtergrond moest ‘Ons Noorden’ zo tegenwicht bieden aan 
de overwegend liberale nieuwsvoorziening. De Aartsbisschop had, om dit te bewaken, een censor aangesteld. 
Omdat de katholieke gemeenschap in het Noorden niet zo groot was en bovendien verspreid, is de uitgave nooit 
een groot succes geweest. 

Ook het aardig elitaire karakter van de krant was voor velen een reden geen abonnement te nemen. Trouwens, 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1941, kreeg de directie van ‘Ons Noorden’ als eerste dagblad een publicatie-
verbod opgelegd door de Duitse bezetter. In mei 1945, na de bevrijding, verscheen het dagblad weer. Nadat in 
1964 de verschijning van ‘Ons Noorden’ was stopgezet is er tussen 1965 en 1967 nog een poging geweest om 
‘Ons Noorden’ als een weekblad te laten verschijnen, hetgeen economisch gezien ook geen succes werd. 
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Men was, in de redactionele berichten, ook vaak ‘wijzend met de strenge vinger’, omdat men bijvoorbeeld vond 
dat bepaalde televisie-uitzendingen een kwalijke uitstraling hadden. Let maar eens op wat men schreef over 
een uitzending van 7 maart 1963: ‘De NCRV had voor gisteravond een ‘spannend’ televisiespel aangekondigd. 
En spannend was het zeker, althans als men dit zoekt in met pistolen rondlopende maniakken of zieltogende 
lijken. Nog maar zelden zijn de Nederlandse kijkers geconfronteerd met een dergelijk ‘van dik hout zaagt men 
planken’ werkje. Het was er allemaal: de liefde, de dood, de boef die het op zijn zenuwen krijgt, de brave bank-
employé, die zich ontpopt als boef en als klap op de vuurpijl de pacifist die zijn verloofde redt uit de klauwen van 
de hoofdboef. Het begon nog niet eens zo heel erg gek, al kwam het stuk dan wel heel erg langzaam op gang. 
Het toppunt van de zotheid waren de drie minuten pauze die de NCRV middenin dit zeker niet lang normale 
stuk meende te moeten inlassen. Was dat soms om de spanning weg te nemen? Die spanning was, ondanks 
het goede spel van de acteurs, echt niet ondragelijk.’

Maar ook berichtte men die dag over eventuele televisiereclame. De eerste berichten rond de plannen van het 
REM-eiland, waar in 1964 radio- en televisie-uitzendingen van af zouden gaan plaatsvinden, waren nog niet 
verschenen, wel waren andere initiatieven tot eventuele oprichting van commerciële televisie er. In het toch nog 
zeker vrij conservatieve Nederland probeerden allerlei instanties hun mening dan wel invloed uit te oefenen op 
de eventuele besluitvorming. Zo kwam in ‘Stuwing’, een uitgave van de Nederlandse Katholieke Middenstands-
bond, een mening betreffende eventuele reclame op de televisie. Dit orgaan berichtte in maart 1963: ‘Ook het 
belang van het Nederlandse bedrijfsleven bij reclametelevisie, dat als argument wordt gebruikt in de nota van 
de staatssecretarissen inzake reclame-tv, acht de NKM twijfelachtig en voor een aanzienlijk deel onjuist.’

De conclusie die men maakte was ondermeer dat buitenlandse televisiestations met reclame voor buitenlandse 
bedrijven in de toekomst niet uit de Nederlandse huiskamers gehouden konden worden. Ook was men ervan 
overtuigd dat het niet mogelijk was om in de toekomst reclame voor buitenlandse bedrijven eventueel van een 
Nederlands televisiestation, gefinancierd door reclame, te weren. De redactie van het blad schreef voorts dat 
de 300.000 midden- en kleinbedrijven, die op dat moment er in Nederland waren, er terecht bezwaar tegen 
konden maken, dat een beperkt aantal grote Nederlandse bedrijven, dat wel van reclame- televisie gebruik zou 
kunnen maken, in de nota gelijks geschakeld werd met ‘het bedrijfsleven.’ 

De KNM stelde verder in ‘Switch’ dat, als er toch reclame in de televisie zou moeten komen, of het door de 
regering gewenste systeem van commerciële televisie dan het meest bruikbare zou zijn. Een commerciële tele-
visiemaatschappij zou, volgens de KNM, streven naar een zo groot mogelijke winst, dat van enige consideratie 
ten opzichte van het midden- en kleinbedrijf geen sprake kon zijn. Ten aanzien van een rechtsgrond voor het 
verlenen van een televisieconcessie stelde men dat het nog steeds een open vraag was, waarom voor het 
verlenen van een concessie voor het exploiteren van een televisieprogramma met reclame, andere normen 
moesten worden aangelegd dan voor normale televisie-uitzendingen. En dus concludeerde men tot slot dat 
de staatssecretarissen ten onrechte beweerd hadden dat ook het midden- en kleinbedrijf van de commerciële 
televisie zouden kunnen profiteren. 

Eén van de televisieomroepsters van de NCRV in 1963 was Els 
Buitendijk, die als grote hobby’s fotograferen en het verzorgen 
van planten had. Dat was dan ook duidelijk te zien in de hoek 
waar ook de televisie en radio in haar woonkamer stonden. In 
januari van dat jaar was zij de zeer populaire Tanja Koen opge-
volgd en werd ze in de NCRV Gids aan de lezers voorgesteld. 
De eerste weken presentatie zaten er op en Els Buitendijk was 
nog geen enkele keer tevreden geweest over haar presentatie: 
“Behalve dat het werk moeilijker is dan ik gedacht had, valt het 
helemaal niet mee om een zo bekende en graag geziene om-
roepster als Tanja Koen op te volgen.” Voordat Els Buitendijk 
op het scherm verscheen was zij al meer dan zes jaren actief in 
Hilversum, waar ze deel uitmaakte van ondermeer ‘de Hoorspel-
kern’. Ze had dus de nodige ervaring opgedaan met de micro-
foon, maar een microfoon is natuurlijk geen camera. “Zelfs door-
gewinterde radiomensen kost het moeite om onder de warme 
lampen in de televisiestudio dezelfde kalmte, welke zij voor de 
radiomicrofoon bezitten, te bewaren. Bovendien heb ik als eerste 
ervaren dat wanneer je eenmaal in beeld bent, je je ontzettend 
verlaten voelt.”
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Els als omroepster

Ze was zes jaar eerder Hilversum binnengekomen nadat 
ze een advertentie had gelezen met daarin een oproep 
voor frisse, nieuwe krachten voor ‘de Hoorspelkern’. “Niet 
minder dan bijna duizend kandidaten dienden zich aan! 
Na diverse selecties bleken vijftien hiervan de vuurproef 
goed te hebben doorstaan. Uiteindelijk werden er elf uit 
de grote schare tot de opleiding toegelaten. Dolgeluk-
kig was ik toen ik namens Constant van Kerckhoven het 
telegram met de gunstige uitslag ontving. Eindelijk kreeg 
ik een kans waarop ik zo vurig gehoopt had.” Een ander 
ideaal dat ze had, was iets op het toneel te doen verwe-
zenlijken. 

Typerend voor die tijd 
had Els Buitendijk uit-
gebreid met haar ou-
ders overlegd en dus 
werd in 1957, ondanks 

dat haar ouders het eerst niet zo zagen zitten, 
besloten dat ze de stap naar Hilversum zou ma-
ken. Eerst volgde een tweejarige opleiding voor 
hoorspelactrice. Els: “Het was bepaald geen 
peulenschil. Twee van de elf mensen, die deze 
opleiding volgden, strandden nog op het eind-
examen. Voorlopig mocht ik daarna eerst de 
meisjesrollen spelen.” Toen ze trouwens voor 
het eerst meedeed met een hoorspel was het 
echter niet de eerste keer dat ze op de radio 
was te horen. Toen ze in de vierde klas zat van 
de Haarlemse MMS had ze namelijk meegedaan aan een declamatiewedstrijd in 
‘Jeugdland’ , een programma van de NCRV, waarbij ze beslag wist te leggen op de 
eerste plaats: ‘Weet je, het leuke is dat ook de winnaars van de 2de en 3de plek bij 
‘de Hoorspelkern’ zijn terecht gekomen.”

Haar eerste contact met de televisie dateert uit de tijd dat Johan Bodegraven zijn 
televisiequiz presenteerde. Ze heeft ook aan een aflevering destijds meegedaan. 
Els Buitendijk werd trouwens geboren in Paree, vlakbij Soerabaja op Indonesië. 
Haar ouders woonden er 25 jaar en tijdens de bezettingstijd verbleef het gezin 
Buitendijk drie jaar in het beruchte kamp Ambarawa op Java. Rond de tijd van het 
interview, in maart 1963, woonde ze deels op kamers in Amsterdam en deels bij 
haar ouders in Santpoort. Een ding was voor haar destijds zeker: ze zou, naast het 
televisiewerk, ook bij ‘de Hoorspelkern’ blijven. Ze was trouwens de eerste vrouw, 
die beide functies combineerde. Jarenlang bleef ze het gezicht van de NCRV en 
dankzij de wederopstanding van het hoorspel werkt ze tegenwoordig veel voor de 
Stichting ‘Hoorspel Nu’.

Afsluitend nog een muziektip uit die tijd. Als trouwe lezer van Muziek Parade, 
werd ik op de hoogte gehouden van nieuwe plaatjes, die er uitkwamen. Dit al-
les onder de noemer ‘Muziek Parade Presenteert’. In april 1963 werden de lezers 
ondermeer op de hoogte gebracht van de nieuwe songteksten van Jacky van Dam 
met ‘Hand in hand kameraden’, het loflied op Feyenoord, ‘Please please me’ van 
The Beatles, ‘Du bist mir so sympathisch’ van de Duitse zangeres Conny en de 
tekst van de achterkant van Willeke Alberti haar nieuwste single. Het was een ode 
aan ‘de weerman’, die in het NTS Nieuws deels, vaak alleen met zijn rechterhand 
en deel van zijn arm, in beeld kwam. Jack Bulterman begeleidde haar met orkest 
en het nummer kwam uit bij Philips, terwijl de songtekst werd geregistreerd bij 
Les Editions Internationales, onderdeel van Basart N.V., destijds nog gevestigd in 
Amsterdam.
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Op 5 januari 1956 was de eerste nieuwsuitzending op de televisie geweest via de NTS en verscheen dus ook 
het eerste weerpraatje. Het KNMI in de Bilt was verantwoordelijk voor het aanleveren van de weermannen. 
Omdat men bij het KNMI niet voldoende mankracht had was het niet mogelijk om bij iedere uitzending het weer 
te verzorgen. In 1967 werd er een straalverbinding opgezet tussen het KNMI in De Bilt en Hilversum, zodat de 
weermannen vanuit het gebouw van het KNMI de uitzending konden verzorgen. Vanaf 1968 werd besloten om 
de weermannen niet langer de uitzending te laten verzorgen. Het weerbericht werd per telex naar Hilversum 
gestuurd en die werd in de uitzending van het journaal voorgelezen. Pas in de jaren tachtig was er weer een 
weerman om het weer te presenteren. http://www.youtube.com/watch?v=6pdVtz7k4oM

Tot zover andermaal een aflevering uit de serie ‘Muziek en Media en Andere Herinneringen’, tot een volgende 
keer.
Bronvermelding: Archief Bert Bossink - Archief Hans Knot - Encyclopedie Drenthe online - NCRV Gids 1963 - Ons Noorden, Dagblad jaargang 
1963 - Muziek Parade jaargang 1963 - Seniorplaza.nl - Tammeling, B. De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen en 
Drenthe, 1988

Een opmerkelijke ingezonden brief uit 1967 
Recentelijk kreeg ik een aanzienlijke stapel knipsels toegestuurd vanuit Vlaande-
ren. Het leuke ervan is dat me vooral een blik werd gegund op hoe de Vlaamse 
kranten in de jaren zestig van de vorige eeuw over de zeezenders schreven. Im-
mers had men zelf, tot op dat moment, slechts één radiostation dat, hoewel zeer 
kort, vanaf zee actief was. Ik heb het dan over Radio Uilenspiegel, een initiatief 
van Georges de Caluwé. Helaas diende de Vlaamse luisteraar zich verder in die pe-
riode te richten op de zeezenders, die actief waren voor de Nederlandse en Britse 
kusten. Gelijk als in Nederland waren er in Vlaanderen volop ingezonden brieven 
te vinden, waarbij de luisteraars hun ongenoegen uitten over hoe bijvoorbeeld de 
overheid omging met de zeezenders, de politieke meningen werden beschouwd 
of gewoon fel protest werd gegeven door een ontevreden lezer, die een artikel in 
dezelfde publicatie maar niets vond. Naar de laatste categorie neem ik u mee en 
wel naar een publicatie van 15 februari 1967. Helaas is de naam van de krant, 
waarin een serie ingezonden brieven stond afgedrukt, niet vernoemd.

Eén van de ingezonden brieven was getiteld ‘Chantage’, waar een fan van de 
zeezenders zich volop manifesteerde: ‘Ik ben piraat in hart en nieren en het is 
mijn plicht de verdediging der piratenzenders na uw snode aanval in het nummer 
van 8 februari op me te nemen.’ Verdedigen diende van hoog niveau te zijn, scheen de schrijver van de brief te 
vinden, want hij vervolgde met: ‘Als advocaat van de Beat Fleet wil ik U er eerst op wijzen dat de namen van 
bijna al de Radio London deejays in voornoemd nummer verkeerd waren. Het spijt me, maar Radio London ligt 
niet ter hoogte van Leeds, daar ligt Radio 270, ter hoogte van Scarborough. Radio London ligt met Caroline en 
Britain Radio/Radio Dolfijn 4,5 mijl buiten Frinton (Essex). 

Humor had de schrijver ook nog want hij vervolgde met: ‘Nu wil ik met de glimlach al uw argumenten tegen de 
Beat fleet in zee gooien: U zegt:
1. De piratenzenders zijn uitsluitend dik betaalde publiciteitsmakers.
I beg your pardon? Hoe verklaart U dan dat, hoewel na 7 uur ’s avonds praktisch geen publiciteit meer wordt 
gemaakt op Caroline, het station toch 24 uur per etmaal in de lucht blijft? En leeft een krant soms ook niet van 
de publiciteit?
2. Kansloos schijfje!
Datzelfde kansloze schijfje wordt, dan met de nodige vertraging, ook op onze nationale stations gedraaid. Ook 
omdat het zo kansloos is? Bovendien, niet alle piraten zenden popmuziek uit. Weet U, Britain Radio – zustersta-
tion van Dolfijn – houdt het bij lichtere muziek met hier en daar wat oude toppers. Radio 390 zendt ook geen 
popmuziek uit. Het station is een doorn in het BBC-oog omdat het meer ‘standing’ heeft dan de voornoemde 
Wilson-praatzender. Radio Scotland slaagt erin de balans tussen populaire en betere muziek in evenwicht te 
houden. De piraten draaien niet dag in dag uit kansloze schijfjes. Immers, de goude oude (revived 45’s, flash-
backs) vernietigen uw bewering.’
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Zonder het artikel van een week eerder in het bezit te hebben kan de doorsnee lezer, uit de aangehaalde pun-
ten, begrijpen wat er zoal in het artikel vernoemd werd als onwaarheid. Ook werd er uitgebreid verhaald over 
vervalsingen van de hitparades, want de schrijver van de ingezonden brief had nog het een en ander over dit 
onderwerp toe te voegen: ‘Wilt U misschien beweren dat de hitparades van de BBC, van onze nationale radio of 
van Uw muziekblaadje niet vervalst zijn? Op de piraten gebeurt het echter nooit dat onbestaande plaatjes naar 
de top kunnen meedingen. In België kan dat wel.’ 

En dan over de populariteit van de Vlaamse radiostations tegenover die van 
de zeezenders: ‘Luisteren naar de nationale tienerprogramma’s? Inderdaad, 
we hebben een licht tweede programma. Ik nodig U uit om de beluisterbaar-
heid van dat station in de kuststreek te komen nagaan. Erbarmelijk!’ Nee, 
de nationale zenders zijn niet in staat onze muzieklust te verzadigen. Er 
zijn vooreerst te weinig tienerprogramma’s. Verder zijn de gedraaide platen 
verouderd en over de deejays zullen we maar zwijgen. Nog dit: In België 
is er nergens een deejay die een Johnnie Walker van Caroline evenaart. 
Bovendien is het ‘Walker’ en niet ‘Walter’.’

Klaarblijkelijk had de journalist van het betreffende artikel van 8 februari 
zich ook niet zo goed ingeleefd op de deejaynamen, daar hij eerder ook 
al gewezen werd op de verkeerde spelling van de namen van de Radio 
London deejays. Vervolgens ging de briefschrijver in op de vraag waarom 
zenders als Radio Luxembourg, de BRT 2 en Brussel Frans de zeezenders 
na-aapten. Immers in het eerdere artikel werden de piratenzenders als zeer 
slecht omschreven: ‘Als U de piratenzenders heksenketel van de publiciteit 
noemt, hoe noemt U dan uw krant? Is een regeringsuitzending op de nati-
onale zenders ook geen vorm van publiciteit? Uw krant is tegen de piraatzenders omdat ze bang is publiciteit 
te verliezen. Immers, binnenkort zendt Radio London Nederlandstalige programma’s uit en voor 1968 komt de 
Galaxy – het schip van Radio London – voor de Nederlandse kust te liggen met programma’s uitsluitend voor 
België en Nederland (vermoedelijk op de 277 meter). 

De schrijver van de ingezonden brief klom klaarblijkelijk gemakkelijk in de pen om ook overheidsinstanties aan 
te schrijven, getuige het volgende: ‘Zo zeer als Uw anti beat fleet aanval ongegrond is, zo ook is Wilson’s bewijs-
voering tegen de piratenzenders. Een brief, die ik van Wilson – via the Foreign Office – kreeg, bevat enerzijds 
kinderachtige argumenten en anderzijds leugentaal. Mr. Wilson beloofde ook nog dat de post-master general zo 
snel mogelijk een legale popzender zou oprichten. Dat is nu zes maanden geleden gesteld. Ik vraag me af wat 
Wilson en zijn post-master general onder ‘haast’ verstaan. ‘

De lezer van de krant was, ondanks dat hij al zijn naam en adres had gegeven, nog niet klaar met de redactie 
van de krant want hij vervolgde met een zogenaamde ‘P.S’: ‘Wilt U deze brief integraal afdrukken, zo niet gaat 
uw artikel van 8 februari naar Ronan O’Rahilly (Caroline). Dat zou U ongewenste publiciteit kunnen bezorgen 
op ‘the Sound of the Nation’. Dit is chantage, maar ook wat U in uw artikel schreef was ook niet te netjes. Durft 
U de waarheid af te drukken?’

De redactie van de publicatie ging, na het plaatsen van de ingezonden brief, 
met een kwinkslag in op de chantage door te stellen: ‘Zoals jullie kunnen 
zien zijn we gezwicht voor deze chantage. We hebben deze brief volledig 
gepubliceerd. Toch zijn we opgelucht en gelukkig dat er niet een zware los-
prijs werd gevraagd. Tenslotte zijn we er nog goedkoop vanaf gekomen.’

Het zou, na de publicatie van de ingezonden brief, nog zo’n 3,5 jaar duren 
voordat we de schrijver zouden kunnen gaan beluisteren op de radio met 
een programma waarin veel meer duidelijke inhoud zat dan in de inge-
zonden brief. We hebben hier namelijk te maken met de uit Zeebrugge 
afkomstige Albert J. Beirens, die alom bekend werd van ondermeer zijn DX-
uitzendingen op Radio Nordsee en Radio Northsea International. 

HANS KNOT

AJ Beirens
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Internet surftips
~~MARTIN VAN DER VAN EN HANS KNOT~~

Uit Duitsland werden we door Peter Tegethoff geattendeerd op een prachtig model van de MEBO II: 
http://www.mbc-moormerland.de/
http://www.mbc-moormerland.de/galerie/Radio%20Nordsee%20Gallerie.html

Ze blijven komen, de nieuwe internetsites, waar aandacht wordt besteedt aan de hobby zeezenders. Zo stuur-
den Robert en Luca Simonis ons de volgende link: http://ilovezeezenders.tk

Erwin Westerbeek uit Amsterdam stuurde de volgende link, waarbij hij schreef dat het vooral voor de oud 
luisteraars van de landpiraat Radio Nova herinneringen zal oproepen: 
http://socialstreamingplayer.crystalmedianetworks.com//radio/wdrc

In de maand april kwam de Amerikaanse deejay Dick Clark te overlijden. Hier een aantal links om herinnerin-
gen op te halen aan mr. Bandstand:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dick_Clark

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Bandstand

http://www.tmz.com/2012/04/18/dick-clark-dead-heart-attack/

http://www.usatoday.com/life/people/obit/story/2012-04-18/dick-clark-dies-at-82/54390716/1

http://www.nytimes.com/2012/04/19/arts/television/dick-clark-tv-host-and-icon-of-new-years-eve-is-dead-at-
82.html

RXKR een groot gokschip en radioschip uit het verleden:
http://chemistry.csudh.edu/faculty/jim/trip%20reports/Star%20of%20Scotland.html 

Mike Dixon heeft zijn website met heel veel foto’s aangevuld en dus veel Caroline en Voice of Peace:
www.welshbrook.co.uk

Oldies Paradise is al weer een tijd te beluisteren: http://listen.radionomy.com/oldiesparadise 

Recensie: 
Kaufberater Weltempfänger - Was soll… 

Was kann… Was muss er können?
1e oplage
Auteur: Gerd Klawitter
120 pagina’s, met 95 afbeeldingen
Formaat 14,8 bij 21 cm
VTH Bestelnummer 413 0082
ISBN 978-3-88180-873-6
Prijs: 17.90 Euro(D)
www.vth.de 

Het dient rond 1969 te zijn geweest dat ik mijn eerste korte-golf-ontvanger 
van het merk Blaupunkt — drie banden! — kocht via de afdeling Laag-
spanningsnetten van het Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe. 

Een zwaar toestel dat via een antenne en een extra antennekabel het nodige binnenhaalde in de luister-
kamer. Na enkele jaren van genot, waarbij de 49- en 31-meter band veruit mijn favorieten waren, kwamen 
er eind jaren zeventig kleinere ontvangers op de markt. Een Sony met liefst zes korte golf banden was, on-
danks de enorm hoge prijs, snel aangeschaft. Ik was er namelijk van overtuigd dat deze ontvanger een grote 
sprong vooruit ging betekenen en meer dan voorheen de ontvangst via de korte golf tot leven kon brengen.
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Nu, ruim 43 jaar later, neem ik die zelfde ontvanger nog steeds mee op vakantie. Het toestel is onverwoest-
baar gebleken. Thuis zit de radio ingepakt in een reistas en komt daar ook niet weer uit voor ik weer op reis 
ga. Thuis is de ontvanger immers al lang vervangen door de computer waarmee je de hele wereld op goede 
kwaliteit binnenhaalt.
 

Bij de aanschaf van beide radio-ontvangers werd ik destijds kundig geïnformeerd door iemand die me 
begeleidde bij het nemen van beslissingen tot eventuele aanschaf van een ontvanger. Ze waren er 
speciaal voor opgeleid het voor die tijd zeer dure project op de juiste manier uit te leggen en te verko-
pen aan de potentiële klant. Speciaalzaken verkochten de apparaten in de duurdere prijsklassen, ter-
wijl ketens als Tandy en Radio Contact met de goedkopere korte golf radio’s de aandacht trokken. Ge-
volg was wel dat de professionele aandacht, die de potentiële klant elders wel kreeg, was weggevallen. 
 

Anno 2012 loop je de Aldi of de Lidl binnen, beiden van afkomst Duitse ondernemingen, die zich als grote vlek-
ken over Europa hebben verspreid, en tussen de vele levensmiddelen liggen wekelijks allerlei huishoudelijke 
zaken in de aanbieding in de schappen. En daar vallen ook korte golf radio’s onder met merken als ‘Silvercrest’ 
en ‘MT Logic’. Daar komt dan meteen het probleem; het zijn niet alleen de ontvangers in de goedkope klasse, 
maar ook valt de totale voorlichting inzake aanschaf van een dergelijk apparaat geheel weg. 
 

Veelschrijver Gerd Klawitter heeft er de oplossingen voor gevonden door het boekje ‘Kaufberater Weltemp-
fänger’ te schrijven. Hij vertelt op een gemakkelijk te volgen wijze waarop je vooral dient te letten bij het 
nemen van beslissingen tot aanschaf over te gaan van een nieuwe kortegolfontvanger, waarbij uiteraard veel 
meer mogelijkheden zijn voor gebruik dan mijn ontvanger van dertig jaar geleden. Via de uit 18 punten be-
staande checklist kun je de verschillende ontvangers, die je op het oog hebt, beschouwen en je besluit nemen. 
Ook heeft Klawitter aandacht besteed aan de veel gebruikte afkortingen, waarbij hij uitgebreid de verklaringen 
aan de lezer voorlegt. Veel goede technische uitleg is in ‘Kaufberater Weltempfänger’ ook terug te vinden 
en Klawitter verwijst ook nog eens naar de mogelijkheden voor de aspirant koper om na te lezen hoe andere 
hobbyisten bepaalde meningen hebben over aangeschafte apparatuur. Jammer dat het boekje niet standaard 
in de winkel ligt zodat het direct kan worden gebruikt door de aspirant koper.

HANS KNOT

Mededeling: verzending augustusnummer
Na het verzenden van het augustusnummer kregen we van diverse lezers van de gedrukte versie van het Freewave 
Media Magazine een brief of e-mail waarin men meldde nog steeds geen exemplaar van het nieuwste nummer te 
hebben ontvangen van het augustusnummer. We denken dat de oorzaak bij PostNL ligt. Heb jij ook dat nummer niet 
ontvangen, schrijf dan even naar Rob Olthof, Biesbosch 71, 1181 HX Amstelveen. Met excuses voor het ongemak! 

-advertentie-

Muziek van alle tijden
Easy listening met een tikkeltje 

middle-of-the-road

www.radio227.nl
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No� ���� �� �e� i� ���� z� ���:

zaterdag 17 november 2012:
Radio Day 2012

Locatie: Hotel Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4, Amsterdam
Het programma ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:

11:00  Opening van de dag
11:15 - 11:55 Het REM-eiland - een avontuur op poten. Sonja van Proosdij in gesprek met Jan Parent
  Video interview met Marc van de Mosselaer
12:00 - 13:00 Radio Mi Amigo - Vlaams op z’n best: Geprekken met Norbert, Maurice Bokkebroek en  
  Danny Vuylsteke. Moderator: Walter Galle
  De Vereniging Voor Vrije Radio: Een terugblik met Walter Galle, Frans Schuurbiers en  
  Jean-Luc Bostyn
13:05 - 13:55 Europe’s Best Music - Caroline 558
  Peter Philips - Mark Matthews - John Dwyer - Peter Chicago - Johnny Lewis - Richard 
  Staines (Steve Silby) - Nigel Harris - Dave Richards=Michael Grant - Mick Williams (Ray 
  Clark). Moderator: Steve Conway
13:55 - 14:15 Uitreiking van het eerste officiële exemplaar van Hans Knot’s nieuwe boek “Veronica  
  boven water, Het Max Lewin archief, deel 1” 
14:15 - 14:35 Pauze
14:35 - 15:25 Yorkshire’s Part of The Beat Fleet: Radio 270. Roger Scott - Mike Hayes - John Aston -  
  Pete Bowman. Moderator: Bob Preedy
15:30 - 16:10 Rob Hudson op uw radio - Ruud Hendriks’ woelige tijden.
  Rob van Dam (Marc Jacobs) in gesprek met Ruud Hendriks
16:15 - 16:55 De Meurders Methode
  Bert van der Laan in gesprek met Felix Meurders over zijn radiocarrière
17:00 - 17:50 The Big Wide Wonderful World of Radio Caroline North
  Ray Teret - John Aston - Mark Sloane - Roger Scott - Alan Turner - Wally Meehan - Ove  
  Sjöström - Andy Wint. Moderator: Paul Rowley
17:50  Wally Meehan singing “The Ballad of Radio Caroline”
18:00  Sluiting/ Mike Hayes singing “I Fell in Love with a Snowgirl”

Deuren open vanaf 10.30 uur. Entree € 14,--. 
ExtraGold NL zendt live vanaf de Radio Day-locatie via internet uit. T�  d��!!

zaterdag 17 november 2012:
Radio Day 2012

zaterdag 17 november 2012:
Radio Day 2012

zaterdag 17 november 2012:

Locatie: Hotel Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4, Amsterdam

Radio Day 2012
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Winter Sale 2012: 

DVD: Serie Baantjer, bestaande uit 11 seizoenen. Per seizoen (3 dvd’s) € 11,--. Alle 
11 seizoenen bij elkaar € 100,--
DVD Nick barnes live at the congress Theatre € 6,--
CD: Jim Reeves Remember you’re mine. Nooit uitgebracht in Nederland. Opgenomen 
tijdens radioshows in Amerika € 10,--
CD Philharmonic orchestra van de NDR speelt Rolling Stones € 10,--
Dubbel CD Sun records 50 jarig bestaan met diverse artiesten € 8,--
CD Oscar Harris grootste hits € 7,--
CD Caroline-artiest Nick Barnes Throwin Stones € 6,--
Dubbel CD The Pirates schitterende rockband € 10,--
CD The legend lives on. Hoogtepunten van Radio Caroline 1964-1990. Marc jacobs 
vertelt € 6,--
CD Leroy Anderson met o.a. Blue tango € 6,--
CD The Troggs met hun grootste hits w.o. Wild Thing. € 6,--
CD The Byrds met hun mooiste opnames: Sweet heart of the rodeo € 7,--

BOVEN WATER, 
het Max Lewin archief 
De pioniersjaren van Radio Veronica

Nu verkrijgbaar bij SMC!!
Gedurende het afgelopen jaar heeft mediahistoricus Hans 
Knot elk beschikbaar uur gebruikt om de allervroegste pe-
riode uit de geschiedenis van Radio Veronica verder uit te 
diepen. In zijn boek veel meer informatie over de pioniersja-
ren dan tot nu toe in de diverse anderepublicaties werd be-
schreven. 

Meer informatie over het boek op pagina 34.
Het boek is leverbaar via de Stichting Media Communicatie. De prijs voor Nederland is 
19,95 euro en voor België 22,50 euro, inclusief verpakkings- en verzendkosten. Betaling is moge-
lijk op rekeningnummer 4065700 ten name van Stichting Media Communicatie Amstelveen. 
Bestellingen vanuit België mogelijk via: SMC België rekening nummer 143-0759927-
33. IBAN: BE79 1430 7599 2733. BIC: GEBABEBB. Het boek is ook te bestellen via Paypal: 
rob@mediacommunicatie.nl

SMC
shop

Nu verkrijgbaar bij SMC!!
Gedurende het afgelopen jaar heeft mediahistoricus Hans 
Knot elk beschikbaar uur gebruikt om de allervroegste pe-
riode uit de geschiedenis van Radio Veronica verder uit te 
diepen. In zijn boek veel meer informatie over de pioniersja-
ren dan tot nu toe in de diverse anderepublicaties werd be-
schreven. 

Meer informatie over het boek op pagina 34.
Het boek is leverbaar via de Stichting Media Communicatie. De prijs voor Nederland is 
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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
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 3 loten

Ik steun het goede doel: 

Ik speel mee voor het goede doel:

0332.0009

Speel mee voor 
het goede doel!

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

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

Winnen is leuker met de VriendenLoterij

Naam m/v*

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail

Bankrekening

Telefoonnummer

Datum

Handtekening

 2 loten  1 lot

Speel mee in de VriendenLoterij voor

5177

Stichting Mediacommunicatie
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Als we de geschiedenis van de zeezender Radio Veronica in 
diverse publicaties beschouwen, begint het verhaal vrijwel 
altijd op 15 oktober 1959 toen een aantal mensen bijeen 
kwam in ‘een rokerig zaaltje’ in hotel Krasnapolsky in Am-
sterdam om gezamenlijk te beslissen tot de oprichting van 
de VRON. 

In de diverse publicaties wordt nogal snel overgegaan op 
het verhaal over de proefuitzending, die gewoon vanaf land 
werd uitgezonden, om aan te tonen dat het idee van een 
commercieel radiostation te verwezenlijken was. In het Max 
Lewin archief, dat in bezit is van de Stichting Media Commu-
nicatie, zit een schat aan informatie waardoor het verhaal 

rond het ontstaan van de VRON (Radio Veronica) beter belicht kan worden. 

De dag na de vergadering berichtte ‘Het Parool’ uitgebreid over de bijeenkomst. Deze had in eerste instantie 
een heel ander doel dan te spreken over de oprichting van de VRON als organisatie voor een op te starten 
radiostation: ‘Duidelijk is echter in elk geval dat de ongeregelde, niet officiële, importeurs van radio- en televi-
sietoestellen zich willen verenigen opdat zij een gezamenlijke strijdkas zullen hebben om de vele processen, die 
hun door de officiële importeurs, zowel als door de fabrikanten van apparatuur, worden aangedaan, te kunnen 
bekostigen.’

De wilde handelaren wilden zich bundelen om op te kunnen treden tegen de absolute monopolypositie van de 
leveranciers en officiële handelaren. Volgens het verslag in ‘Het Parool’ van 16 oktober 1959 ging het vooral om 
een woordenstrijd tussen de eigenaar van K I M – een radio en televisiehandel, de heer L.M. Ph. M. Slootmans, 
en de eveneens uit Amsterdam afkomstige handelaar Prins. De laatste was fel tegenstander van een op te 
richten organisatie. Slootmans: “Wij zijn vrij en wij willen vrij blijven.” 

Maar er ging veel meer aan deze oprichtingsvergadering vooraf dan 
tot nu toe in de diverse publicaties werd beschreven. Ook in de ruim 
twee jaren nadat het eerste signaal van Radio Veronica de ether was 
ingegaan, is er tal van onderwerpen totaal niet ofwel onderbelicht ge-
bleven. Gedurende het laatste jaar heeft mediahistoricus Hans Knot elk 
beschikbaar uur gebruikt om deze periode in de geschiedenis van de 
Nederlandse radio verder uit te diepen. 

Het boek is leverbaar via de Stichting Media Communicatie. De prijs 
voor Nederland is 19,95 euro en voor België 22,50 euro, inclusief ver-
pakkings- en verzendkosten. Betaling is mogelijk op rekeningnummer 
4065700 ten name van Stichting Media Communicatie Amstelveen. Be-
stellingen vanuit België mogelijk via: 
SMC België rekening nummer 143-0759927-33
IBAN: BE79 1430 7599 2733
BIC: GEBABEBB 
Het boek is ook te bestellen via Paypal: rob@mediacommunicatie.nl
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kwam in ‘een rokerig zaaltje’ in hotel Krasnapolsky in Am-
sterdam om gezamenlijk te beslissen tot de oprichting van 
de VRON. 

In de diverse publicaties wordt nogal snel overgegaan op 
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commercieel radiostation te verwezenlijken was. In het Max 
Lewin archief, dat in bezit is van de Stichting Media Commu-
nicatie, zit een schat aan informatie waardoor het verhaal 
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het Max Lewin archief 

De pioniersjaren van Radio Veronica
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Joan Bates, Princess of 
Sealand in 1968
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