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Voorwoord
Beste lezers,

Onlangs ergerde ik mij er nog aan dat RTL4 nog steeds niet
de moeite nam (of het geld er niet voor over had) om haar
programma’s via teletekst te ondertitelen voor doven en
slechthorenden. Alleen GTST vormde een eenzame uitzondering op het ondertitelingsbeleid. Maar ja, wat valt er tegen
te doen? Toen ik medio januari in het AD een oproep van de
Verantwoordelijke uitgever:
dove Eva Westerhoff las, dacht ik: “Leuk geprobeerd.” Veel
Stichting Media Communicatie,
hoop op verbetering had ik niet. Maar daar vergiste ik me in.
Biesbosch 71, 1181 HX Amstelveen
De politiek boog zich er over en al de volgende dag kon de
krant melden dat RTL de ondertiteling geleidelijk zou gaan ine-mail: rob@mediacommunicatie.nl
voeren. Het stelde me dubbel tevreden: de ondertiteling zou
web: www.mediacommunicatie.nl
er gaan komen en de krant heeft duidelijk nog wat in te brenCorrespondentieadres:
gen in onze wereld vol digitale media. Al krijgen de gedrukte
Hans Knot, Populierenlaan 8, 9741 HE Gronin- media het wel steeds moeilijker. Zo is Newsweek Magazine er
m.i.v. dit jaar mee gestopt (zie: Heden en Verleden).
gen. E-mail: hknot@home.nl

www.hansknot.com & www.soundscapes.info
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een met een snor zich voor Chiel Montagne kon uitgeven. U
vindt het allemaal in deze editie. En het jaar 1965 wordt nog
U kunt het pdf-bestand downloaden op:
eens extra belicht.
www.freewave-media-magazine.nl
Veel leesplezier!
Voor degenen die niet kunnen downloaden blijft een
Jan van Heeren
papieren versie verkrijgbaar voor 18 euro per jaar
(23 euro in België). (Dit is excl. Radio Day.)

Transacties:
ING-rekening: 4065700 t.n.v.
Mediacommunicatie, Amsterdam.
IBAN: NL85INGB 0004065700
BIC: INGBNL2A.
Voor België:
Rekeningnummer 143-0759927-33

tnv SMC België.

-betaling: rob@mediacommunicatie.nl
Advertentietarieven:
1/1 pagina:
1/2 pagina:
1/4 pagina:

eenmalig
Euro 23,Euro 14,Euro 10,-

FOTO’S

tweemalig
Euro 34,50
Euro 23,Euro 16,-

Indien niet anders vermeld zijn alle foto’s uit het
Freewave en Offshore Echo’s archief.

ISSN NR. 1381-8562
2 • Freewave

Inhoud
Heden en verleden
Radio Heaven
Introductie FM zenders in Nederland
Radio Atlantis: waar hoorden we het eerder?
Christel Adelaar overleden
Boos! (column Rob Olthof)
Misbruik maken van goede naam
Twee wagens voor stereo uitzendingen
Muziek-, mediaherinneringen 1965 (9)
Notities van een halve eeuw geleden
Recensies
Radioships.com zoekt hulp
Internet surftips

3
7
8
11
13
14
14
15
21
22
26
29
30

extra in de digitale versie:
MediaNostalgie.nl
Tienerprogramma’s op de radio in 1965
Aanvulling bij Radio Heaven
Nieuwsbrief Caroline Club 1966

34
34
35
36

Cover: De Norderney onderweg van Antwerpen naar Amsterdam, november 2012
© www.aerolin.nl

Heden en verleden

Tekst: HANS KNOT
Advertentie in een oude krant
Ik ben momenteel bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe publicatie en
was in het archief van het Nieuwsblad van het Noorden, anno 2013 Dagblad van
het Noorden, naar bepaalde zaken aan het zoeken, toen plots mijn oog viel op
een advertentie in de krant van 1974. In die tijd stonden er op zaterdag talloze
advertenties in de krant van zalen en discotheken waar in de weekenden weer wat
was te beleven. En zie daar, onze Australiër, die op een aantal zeezenders werkte
- en dan hebben we het over Graham Gill - trad ook veelvuldig op in discotheken
en zalen. Kijk maar eens goed naar de bijgevoegde advertentie.

Dagje Antwerpen
Van Tineke kreeg ik een e-mail naar aanleiding van het maandelijkse report: “Ik
ben steeds maar weer onder de indruk van de enorme hoeveelheid aan kennis
en allerlei zaken die je in de loop der decennia hebt bewaard en deelt met al die
zeezender aanhang en de voormalige medewerkers. Daarbij realiseerde ik me dat
ik vergeten heb je een foto te sturen die een paar maanden geleden is genomen.
Ik was een dagje Antwerpen aan het doen met een paar vriendinnen. Ik had het
schip van Veronica al 25 jaar niet meer gezien en we hebben het gevonden en
daarna heb ik een half uur op een
bankje nostalgische herinneringen
opgehaald. Op de Veronica reünie
in april vorig jaar hoorde ik van een
van de eigenaren dat het schip er
al vijf jaar dichtgespijkerd ligt. Onbegrijpelijk dat het voormalige Veronicaschip zo lang ongebruikt ligt
afgemeerd. Liefs, Tinus’.
Bijnamen
Ook in dit Freewave Media Magazine weer verschillende bijnamen,
die niet eerder werden vermeld.
Op Radio Caroline was Jeremy Bender slechts kort deejay. Tijdens de
kerstdagen 1972 werd hem door
A.J. Beirens de bijnaam Jeremy
‘always sick on the tender’ Bender
meegegeven. In 1977 was het Hugo
Meulenhof die het over zijn collega
op Radio Mi Amigo, Joop Verhoof die zijn programma’s opnam in Playa de Aro - sprak als Joop ‘sigaar’ Verhoof. Nu we het toch over Mi Amigo
hebben: in 1976 was er Tim ‘baby face’ Ridder actief. Uiteraard hebben we het dan over een ander pseudoniem
voor het pseudoniem Bart van Leeuwen. Op het Zweedse Radio Nord was er een Engelstalig programma in de
zomer van 1961. Het programma werd gepresenteerd door Ron ‘your skinny boy’ Baxley.
Top 8 favoriete deejays
Het is een paar maanden geleden dat we een top 8 van deejays binnenkregen. Dit keer is er een van Roger
Kemp uit Engeland, die de volgende lijst stuurde: 1 Tom Lodge. 2. Mike Ahern. 3. Jerry Leighton. 4. The Emperor. 5. Doug Kerr. 6. Simon Dee. 7. Bob Stewart. 8. Keith Hampshire. Hij schreef dat, omdat hij onder bepaalde
condities ook Radio Caroline North ontving, hij ook enkele van de deejays van de Fredericia in zijn lijst had
opgenomen. Kom op, Freewave lezers, waar blijven jullie lijstjes? Stuur ze naar HKnot@home.nl of naar het
huisadres dat voor in het blad staat.

Freewave • 3

Prachtige foto MV Olga
André van Os was op een speciale site over schepen, shipspotting, aan het zoeken naar voor ons bekende
namen van zendschepen en kwam terecht bij een zeer vroege foto van de MV Olga. Bijna onherkenbaar als de
latere Bon Jour en Mi Amigo. Duidelijk is te zien dat het schip een aantal verbouwingen, op het moment van het
maken van de foto, nog voor de boeg had.
Harteveld
Uit het westen van Nederland was het kapitein Jan Harteveld, die tijden aan
boord van de MEBO II werkzaam was, in afwisseling met kapitein Onnes, die
me een herinnering opstuurde. Het is het logo van het uniform van de kapitein
gedurende de dagen dat hij voor MEBO Ltd werkzaam was. Wel andermaal een
stukje unieke historie van meer dan veertig jaar geleden.
Nog meer bijnamen
Andermaal weer een paar bijnamen met allereerst een die door de presentator
in kwestie zichzelf is aangemeten en wel in
1964 op Radio Atlanta: Mike ‘the oldest living teenager in custody’ Raven.
Mike had ondermeer met zijn vrouw Mandy een jaar later een prachtig
programma met Rhytmn and Blues op Radio City. Toen Robbie Dale in
1965 voor Radio Caroline ging werken, werkte hij eerst onder de naam
‘Robbie D’ maar voegde er al vrij snel aan toe ‘or Dale to a friend’ Een jaar
eerder was Carl Conway op Caroline werkzaam en noemde zichzelf Carl
‘your own friend’ Conway.
Paul weer met bouwen aan de slag
Andermaal heeft Paul Ciesielski weer een zendschip in modelvorm nagebouwd (foto). Het is een prachtig werkstuk geworden, waarbij de keuze
is gevallen op de Laissez Faire, eens het huis van stations als Swinging
Radio England, Britain Radio, Radio Dolfijn, Radio 227 en Radio 355. Ik
kan je aanraden zelf een exemplaar te bestellen. Informatie krijg je via:
vanafdenoordzee@gmail.com
Duizend gulden min 1 cent, ofwel belastingvrij
De kop van een advertentie in de krant van 24 april 1962 gaf aan dat de
winnares van een prijsvraag op Radio Veronica, Yvonne de Ridder, een
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voor die tijd gigantisch bedrag van meerdere maandsalarissen had binnengehaald, en dat belastingvrij. Het
deed me denken aan een televisieprogramma dat destijds te zien was, waarin Theo Eerdmans, quizmaster van
het eerste uur, ook bedragen tot maximaal 999,99 mocht toewijzen. Yvonne had de prijs gewonnen met een
prijsvraag van het populaire DOT-3-kant gesponsorde ‘Dansend door het leven’ programma, dat door Radio
Veronica was uitgezonden. Met naam en volledig adres werd de winnares in de krant neergezet.
Hoofdprijs
Eerder in de serie van uitzendingen had ze al een televisietoestel gewonnen, maar kreeg als totaal winnares ook
nog eens een vakantiereis voor twee personen aangeboden, naar keuze in Europa. Ze kon daarbij kiezen naar
Parijs, Pisa, Londen, Luzern, naar Rome of de Riviera te gaan, zo lang ze maar niet boven het genoemde bedrag
zou uitkomen. Yvonne de Ridder was destijds een 16 –jarige ULO leerlinge die de superprijs op Radio Veronica
won door voor Dot-3, een ballpoint, die destijds in de markt werd gezet, de winnende slagzin te maken. Vervolgens las je in de advertenties van ‘DOT’ telkens de slagzin: ‘Ik ben vierkant voor een DOT 3-kant!’ In de advertentie, waarin de winnares bekend werd gemaakt, werd terloops opgemerkt dat later dat jaar, op 30 september
1962, een nieuwe serie gesponsorde programma’s van ‘DOT’ op Radio Veronica zou worden uitgezonden.

CNBC Trio
Hoe kun je na bijna 52 jaar gewaar worden, zonder dat er voorheen echt iets is geregistreerd op papier, welke
personen betrokken waren bij het CNBC Trio? Even ter verduidelijking: CNBC Radio was een Engelstalig zeezender project, dat van korte duur was en vanuit de Veronicaorganisatie werd opgezet om te zien of er ook
een commerciële markt was voor dergelijke uitzendingen in Zuid-Oost Engeland. De afkorting CNBC stond voor
‘Commercial Neutral Broadcasting Company’ en haar programma’s werden uitgezonden vanaf de Borkum Riff,
het eerste zendschip van Radio Veronica. Men maakte gebruik van de 192 meter, op tijden dat Radio Veronica
zelf niet in de ether was. In eerste instantie werden er vanaf half februari 1961 tussen 5 en 7 uur in de ochtend
uitzendingen verzorgd, later was dat tussen 8 uur in de ochtend en 1 uur in de middag. Vrij spoedig besloot de
directie van Veronica de uitzendingen te staken omdat ten eerste het signaal, dat werd uitgezonden, niet goed
landinwaarts kwam bij de Britten en bovendien er geen commercieel aantrekkelijke markt bleek te zijn.
Namen
Presentatoren van de programma’s van CNBC waren ondermeer Paul Hollingdale, Bob Fletcher en Doug Stanley.
Het gekozen muziekformat kun je achteraf omschrijven als ‘middle of the road’. Regelmatig kwam er muziek
voorbij dat werd aangekondigd in de uitvoering van het CNBC Trio. Recentelijk luisterde ik naar een oude opname van Doug Stanley, die heel toevallig de voornamen noemde van de leden van het CNBC Trio: ‘Rob, Wally
en Herman’. Nietsvermoedend heb ik op Google de voornamen van de drie heren en het woord ‘trio’ ingevoerd
en kwam tot de volgende conclusie. Het CNBC Trio bestond uit Herman Schoonderwalt, Rob Madna en Wally
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Bishop. Juul Geleick, de Veronica archivaris, stelde ik van deze vondst op de hoogte en meldde me dat hij Madna
ten tijde van de uitzendingen van het latere TROS programma ‘Sesjun’ wel heeft ontmoet en ook wel over
‘Veronica’ heeft gesproken, maar nooit de link heeft gelegd naar CNBC. We kunnen daarom aannemen dat de
presentatoren van CNBC over de muziek van het trio beschikten en zelf daar de naam ‘CNBC Trio’ aan hebben
toegevoegd, zonder de personen in kwestie ervan op de hoogte te stellen. Het leek namelijk wel professioneel
om een eigen in huis orkestje op de radio te laten horen, zoals ook bij de omroepen in die tijd het geval was.
Maasbach
De fervente luisteraars van stations als de 1970 versie van RNI en daarna die
van Radio Caroline en ondermeer Radio Mi Amigo en Radio Monique denken wel
eens terug aan de religieuze uitzendingen, die vaak voor de boter op de boterham
van de radiomakers dienden te zorgen. Eén van de meest bekende is wel Johan
Maasbach, die in de vroege ochtend zijn programma in zowel het Nederlands
als het Engels presenteerde en met zijn ‘World Mission’ ofwel ‘Wereldzendingen’
vanuit een groot kantoorgebouw in Den Haag de wereld probeerde te veroveren
met zijn half uur durende religieus getinte programma’s. Vaak had ik zelf het idee
te luisteren naar de man die ons het volgende toesprak: ‘Put your hand on the
radio and give us your money’. Maar de meer gelovigen stonden deels achter zijn boodschap. Maasbach, die
ook jaren lang een van de gezichtsbepalende mensen achter de Pinkstergemeenschap in Nederland was, kwam
in 1997 te overlijden. Maar al vele jaren eerder hadden zijn zonen de organisatie overgenomen en preekten
al over ons land in gehuurde kerken en zalen. Zo was het, ik dacht in 1994, dat op de ene verdieping van een
gebouw in Utrecht de Maasbachen en ‘familieleden’ ter kerke gingen en op de andere verdieping de bezoekers
van de jaarlijkse radiodag zich vermaakten. Anno 2012 is er weer nieuws te melden over de organisatie: David
Maasbach start 12 oktober met een eigen online radiozender onder de naam Maasbachradio.com. Met slogan
‘The Blessing Family Music Station’ gaat Maasbach radio-uitzendingen verzorgen via internet met daarin veel
aandacht voor het geloof en gospelmuziek. Maasbach is momenteel elke zondagochtend om 9.00 uur te zien
met een televisie-uitzending op SBS 6. Met zijn radiozender hoopt hij wereldwijd meer mensen te bereiken.
David Maasbach geeft leiding aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzending en is voorganger van The Blessing Den Haag (Capitol Evangelie Centrum). De uitzendingen starten vrijdag 12 oktober.
Newsweek verdwijnt uit de schappen
De luisteraars van Radio Caroline in de jaren tachtig, toen men nog krachtig haar programma’s vanaf de MV
Ross Revenge de ether instuurde, herinneren zich zondermeer de krachtige reclame die er werd gemaakt voor
het Amerikaanse opinieweekblad Newsweek, dat gekoppeld was aan de nieuwsbulletins van Radio Caroline. Ik
haal zo de reclame weer in gedachten, gevolgd door het nieuws gelezen door Jay Jackson. In de diverse tijdschriftenwinkels lag het weekblad in die tijd, en trouwens ook heden ten dage, voornaam in de schappen.
Newsweek is een Amerikaans wekelijks nieuwsmagazine gepubliceerd in New
York City. Het magazine wordt in heel de Verenigde Staten en Canada gedistribueerd. Het is het op één na grootste wekelijkse nieuwsmagazine, na
TIME Magazine, maar voor U.S. News and World Report. Van de drie grootste
magazines wordt Newsweek over het algemeen als liberaal beschouwd, terwijl
U.S. News vaak als conservatief wordt gezien. Time circuleert in het midden
van het spectrum.
Newsweek werd in 1933 door Thomas J.C. Martyn in New York City opgericht.
Het is sinds 1961 onderdeel van de Washington Post Company, die onder
andere eigenaar is van een aantal media gerelateerde bedrijven, zoals The
Washington Post en het onlinemagazine Slate. Per week werden er van de
Amerikaanse editie wekelijks zo’n 4 miljoen exemplaren verkocht, waarvan 3,1
miljoen in Noord-Amerika. Speciale edities worden uitgebracht in andere talen
dan Engels: Arabisch, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Spaans en sinds november 2008 ook Turks. Ook is er een internationale editie in het Engels.
Doordat het weekblad ook een digitale versie heeft werd de omzet steeds dalende. Op donderdag 18 oktober is
bekend gemaakt dat de gedrukte versie van het weekblad zal gaan verdwijnen, waardoor na 80 jaar een eind
komt aan Newsweek in de tijdschriftrekken. Tina Brown, hoofdredacteur van zowel Newsweek als The Daily
Beast, de dagelijkse online site die vorig jaar gecombineerd werd met Newsweek, heeft online verklaard dat op
31 december 2012 een eind aan de papieren versie komt. Ze stelde dat vooral het toenemende gebruik door
lezers van de tablet computer, gecombineerd met de steeds afnemende belangstelling voor advertenties in de
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gedrukte versie, tot de beslissing heeft geleid.
Bijnaam
Jan-Fré Vos meldde een nieuwe bijnaam die hij hoorde bij het doorspitten van oude opnames van Radio Delmare en kwam hij Ronald ‘the monkey’ van der Vlught tegen.

Radio Heaven
Helaas is er sinds de december-editie een aantal zeezenderpersoonlijkheden heengegaan:

Danny Vuylsteke (-2012)
Op 29 november 2012 werd een eerder bericht bevestigd. Danny Vuylsteke is
overleden. Hij werd op zijn bureau in coma aangetroffen en kreeg nog laatste
hulp in een Antwerps ziekenhuis. Danny leed aan leverkanker. De behandeling was recent stopgezet. Samen met Erik Vink was Danny Vuylsteke de man
van Magic Seven Music. Danny bracht Ben Bode mee waarmee hij samen
zeezender Radio Paradijs probeerde op te zetten. Rudy van Vlaanderen: ‘Deze
raadde ons aan een Amerikaanse zenderformule van The Mighty 6-90 te proberen. Wie zich Radio Seven herinnert, denkt waarschijnlijk terug aan die tijd.
Later zou Danny de keten Extra Gold beginnen. Zo’n 45 zenders namen de
programma’s af en er was ook Extra Cassel, vanop de Casselberg in Frankrijk.
Op de frequentie van Septentrion. Danny was een radiofantast, maar ook
een zakelijke sloddervos. Dat is de reden waarom we nooit kwamen waar
het moest. Naast Extra FM was er ook de keten Melody FM. Op een bepaald
moment bedienden we dagelijks meer dan 70 stations van programma’s. Het
was een vreselijke tijd. Wekelijks dienden Jonathan Seagull, Luc De Groot en
© Martin van der Ven
ik meerdere keren per week het land rond te rijden met de programma’s. De
laatste jaren was Danny een ‘drukker’ geworden. Ik denk niet dat iemand het ooit ‘drukker’ had dan Danny. Op
de RadioDay in Amsterdam wou hij onze laatste ruzie nog per sé goed maken. Dat hebben we gedaan. Danny
heeft een leven lang een vrouw gemist die hem bij de teugels hield. Dan zou hij pas ver gesprongen hebben.
Jammer.’
De reactie van Marc Jacobs: ‘Het is inderdaad veel sneller, dan verwacht. Op de Radioday was één van de
laatste dingen, die Danny tegen me zei: “Als ik me straks misschien nog even wat beter voel, kom je dan naar
me toe, ik wil een boek over je maken.” Tja...Danny was een bijzonder mens, met veel loze woorden, veel
onverwerkte boosheid, veel fantasie en op zijn tijd een gezellige Bourgondiër. Hij maakte deel uit van de roemruchte Carolinegeschiedenis, niet het meest succesvolle deel, maar ik probeer te geloven dat hij zijn best heeft
gedaan. Hopelijk vindt hij nu de vrolijkheid, de warmte en de genegenheid, die hij zo graag wilde.’ - Robert J
van Dam/Marc Jacobs.
Mick Luvzit (1944-2012)
Op 14 december bereikte ons het trieste nieuws dat eerder die maand Mick Luvzit
op 68-jarige leeftijd is overleden in Canada. Mick verwierf bijzondere bekendheid
door live in een uitzending van Radio Caroline North te trouwen. Mick werd in
Canada geboren, was op jonge leeftijd een getalenteerd violist en werkte in zijn
geboorteland voor een aantal radiostations alvorens naar Engeland te vertrekken.
Daar ging hij eerst, in juni 1966, werken bij Caroline South, maar dit werd al snel
omgeruild voor Caroline North. Na zijn eerste week bij Caroline ontving hij liefst
1000 brieven, waaruit zijn populariteit welk kan worden afgeleid. Bij Caroline North
ontmoette Mick de zus van collega deejay ‘Ugli’ Ray Teret: Janet. Niet veel later
besloot het tweetal te gaan trouwen. Op 20 september 1966 werden ze door de
kapitein van de MV Fredricia in de echt verbonden. Graham Webb deed live verslag
van het gebeuren aan boord. In de jaren ’70 gingen ze weer uit elkaar. Terug in
Canada bleef Mick actief voor de radio. Hij was aanwezig op een aantal radioreunies in Engeland aan het begin van deze eeuw. In 2007 onderging Mick enkele
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hartoperaties. Met zijn overlijden is wederom een deejay van de Caroline-familie heengegaan.
(Met dank aan The Pirate Radio Hall of Fame.)
Arend Langenberg (1949-2012)
Op 30 december 2012 overleed Arend Langenberg. Arend
begon in 1970 bij Radio Veronica als nieuwslezer aan boord
van het schip. Incidenteel kondigde hij ook platen aan als
vanwege slecht weer de programmabanden niet op tijd
konden worden aangeleverd. Nadat Veronica als zeezender moest stoppen, vervolgde hij zijn carrière bij het ANP
en las voortaan met zijn karakteristieke stem het nieuws
bij de publieke omroep. Behalve een zijsprong als hoofd
fonotheek van de NOB, bleef Arend zich vooral met het
nieuwslezen bezighouden bij diverse stations: Radio 538,
Sky Radio/Radio Veronica, Classic FM. Bij dit laatste station
presenteerde hij ook een eigen programma. Ook op tv was
hij veel te horen. Zo was hij 17 jaar lang voice-over bij het
misdaadprogramma van Peter R. de Vries. In 2001 won hij
de Marconi Award in de categorie ‘Beste stem’. Nadat Arend
in 2008 herstelde van endeldarmkanker, keerde de ziekte in
2012 terug. Tijdens zijn begrafenis werd uitgebreid gerefereerd aan Langenbergs (droge) gevoel voor humor.

© Stichting Norderney/ Ruud Doets

Roger Kirk (-2012)
In januari werd bekend dat op 4 december Roger Kirk is overleden in Duitsland. Roger was een van de personen die betrokken waren bij de eventuele start van een Duitstalig radiostation vanaf de MV Galaxy in 1969, een
project dat geen doorgang kon vinden, doordat ondermeer beslag op het
zendschip werd gelegd wegens niet afgedragen liggelden. Daarna zette
Roger zich in voor de activiteiten van de Free Radio Association Germany.
Ook in de decennia daarna was hij bij tal van radio activiteiten actief en was
bijvoorbeeld in de jaren tachtig oprichter van Radio Victoria dat via krachtige relaiszenders vanuit Italië haar programma’s op de Duitse luisteraars
richtte via de korte golf.

© Martin van der Ven

Toen het mogelijk werd op een legale wijze lokale en commerciële radio
te maken in Duitsland was Roger Kirk, die als Ernst Wronna officieel door
het leven ging, ook direct van de partij. Zo was hij te horen via diverse
radiostations, ondermeer in Ludwigshafen, Freiburg, Stuttgart, Bochum en
Erfurt. De laatste jaren was hij ondermeer actief met zijn eigen radioprogramma’s via het internetradiostation RNI, waar hij op de zondagen was
te beluisteren. Na de vorige zomer bleek dat zijn gezondheid met grote
stappen achteruit ging.

Introductie FM-zenders in Nederland

tekst: HANS KNOT

Onlangs was ik wat aan het nadenken over de recente ontwikkelingen op radiogebied en de vraag of er echt
ooit een einde zal komen aan de AM- en FM-uitzendingen, die we al decennia lang gewend zijn om op af te
stemmen. Het bracht me er toe eens te duiken in mijn archief omdat er nog een groot aantal documenten in
zitten bestaande uit verslagen, notities en meer van ir. Paul Snoek, ondermeer betreffende de opstart van het
FM zendernet in Nederland. Het brengt ons terug naar de maand juni 1954 en de start van een tienjarenplan,
waarin Nederland bedekt zou gaan worden met een groot aantal FM zenders met als doel een betere radioontvangst te kunnen garanderen. Ir. Paul Snoek was destijds werkzaam op een hoge positie bij de Nederlandse
Radio Unie.
Zeer opmerkelijk is dat niet rond de drie grote steden van Nederland, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag,
begonnen werd met het installeren van FM- zenders, maar dat er was gekozen voor het uiterste zuid oosten
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van ons land. Al sinds begin 1954 waren er testuitzendingen te horen via de eerste FM-zender van Nederland,
die was geïnstalleerd in het plaatsje Hulsbergen, niet ver verwijderd van Maastricht. Op dinsdag 15 juni 1954
was het zover dat de FM-zender officieel in gebruik werd genomen en op de 97.5 MHz uitstraalde. Daarmee
was de eerste mijlpaal bereikt in de uitvoering van het NOZEMA tienjarenplan, dat voorzag in de vorming van
een FM-zendernet verspreid over geheel Nederland. De FM-zender in Hulsbergen ging in eerste instantie het
programma van Hilversum 1 relayeren. De FM-zender was door de Nozema opgesteld in hetzelfde zendgebouw
waar ook de AM steunzender stond, die in die tijd zowel ’s morgens als ’s avonds het programma van Hilversum
II uitstraalde, omdat de hoofdzender bijna niet in het zuiden van ons land was te ontvangen.
Uiteraard werd op de dag van de officiële ingebruikname al gesproken over de volgende stappen en wel het in
gebruik nemen van FM-zenders in het Overijsselse Hengelo en het Groningse Hoogezand. Ook daar stonden
AM-steunzenders voor de doorgifte van het signaal van Hilversum II. De plaatsing van de genoemde FM-zenders vormden gezamenlijk de eerste fase van het FM Nozema plan. Ook de tweede fase zat er toen al aan te
komen daar de toenmalige regering al toestemming voor de financiering had verleend. In die fase was een
tweede FM-zender in Hulsbergen gepland, evenals twee in de omgeving
van Markelo, één in het Drentse Diever en één ten zuiden van Leeuwarden, in het dorp Irnsum.
Ook werd er tijdens de feestelijke bijeenkomst, ter gelegenheid van de indienststelling van de eerste FM-zender, bekend gemaakt waaruit de tweede
fase van het tienjarenplan zou gaan bestaan. Deze tweede fase hield in dat het gehele gebied van het zuiden,
het oosten en het noorden van Nederland, waar de AM-zenders destijds slecht waren te ontvangen, binnen het
bereik zouden komen van telkens twee FM-zenders, die de beide programma’s vanuit Hilversum zouden kunnen
doorgeven. Als deze fase zou zijn afgerond was het de overweging de al in dienst zijnde AM-steunzenders uit te
schakelen. De in Markelo opgestelde FM-zenders namen vervolgens een groot deel van Overijssel, Gelderland
en het zuiden van Drenthe voor hun rekening. De FM-zender, opgesteld in Hengelo, die van tijdelijke aard was,
verdween daarna ook weer. De eerder gemelde zender te Diever, die gecombineerd werd met een televisierelayeerstation, maakte één van de Hilversumse uitzendingen ontvangbaar voor luisteraars in het merendeel
van de noordelijke drie provincies.
Om technische redenen, die verband hielden met de eerdere golflengteverdeling in 1952, waarbij tijdens de
‘European VHF Broadcasting Conference’, die werd gehouden in Stockholm, regelingen en beperkingen waren
genomen, kwam er in Diever maar één FM-zender. Via deze werd het programma van Hilversum 1 uitgezonden.
Voor de uitzendingen van Hilversum 2 zou vervolgens in Hoogezand een FM-zender worden geïnstalleerd voor
gebruik in de provincie Groningen en het noorden van Drenthe. In Irnsum werd ook een speciale FM-zender
geplaatst voor de uitzendingen van Hilversum 2, waarmee de gehele provincie zou kunnen worden bedekt. De
regionale uitzendingen voor Friesland werden via dezelfde zender uitgezonden. Toen het tienjarenplan bekend
werd, was er nog geen beslissing gevallen betreffende de eventuele plaatsing van een FM-zender in de provincie Groningen met als doel de uitzendingen van de regionale programma’s van de RON, de Regionale Omroep
Noord, met uitzendingen bestemd voor Groningen en Drenthe.
Over de derde fase van het tienjarenplan was in 1952 nog geen beslissing genomen door de toenmalige
regering Drees II. In deel drie was in ieder geval de plaatsing van FM-zenders opgenomen in Goes, Breda,
Eindhoven, Alkmaar en Lopik, terwijl eventueel er nog een zender voor Zwolle in de planning zat. Dit had te
maken met de verwachting dat zenders in andere plaatsen niet sterk genoeg zouden zijn om gebieden rond
Zwolle te bereiken.
Ook werd bekend gemaakt dat de drie grote steden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, binnen het bereik van
een sterke zender zouden komen te liggen, die zou worden opgesteld in Lopik. Wel zouden de drie grote steden
elk nog twee zogenaamde relayzenders krijgen, waardoor in deze steden een veel minder gestoorde ontvangst
kon worden gegarandeerd, zonder dat er tot plaatsen van hoge antennemasten diende te worden overgegaan.
In het tienjarenplan waren de zenders zo over Nederland verdeeld dat in het overgrote deel van ons land er een
veldsterkte werd bereikt van tenminste één millivolt per meter. Deze sterkte was voldoende voor de grote steden om storingsbronnen onschadelijk te maken. De overgebleven gebieden konden nog altijd rekenen op een
minimum veldsterkte van een half millivolt per meter, iets dat in de landelijke gebieden destijds ruim voldoende
was voor een goede ontvangst. De verwachting werd door een spreker namens Nozema uitgesproken dat, wanneer het gehele zenderplan in geheel Nederland zou zijn uitgevoerd, de inwoners van een veel betere en mooiere ontvangst van radiosignalen konden gaan genieten dan tot op dat moment met AM-ontvangst mogelijk was.

Freewave • 9

Ook was het de
verwachting dat
Nederland, naast
de kortegolfzenders – bestemd
voor de uitzendingen van de
We r e l d o m r o e p
– ook zeker zouden blijven gebruikmaken van
uitzendingen via
de middengolf,
al was het alleen
maar om buitenlandse luisteraars
een Nederlandstalige radioservice te bieden.
Dit gelijk aan de
mogelijkheid van FM-zender Hoogezand (rechts), 1954
Nederlanders die (archief Paul Snoek)
naar een groot
aantal programma’s van buitenlandse stations via de AM konden luisteren.
Een volgende notitie die ik van Paul Snoek tegenkwam in mijn archief was van september 1954, waarin verslag
werd gedaan van de testuitzendingen die plaatsvonden via de 97.2 MHz, via een zender die was opgesteld in
Hengelo. Nadat de zender in Hulsberg was geactiveerd werden twee zenders, die respectievelijk in Scheveningen en Goes stonden, overgeplaatst naar Hoogezand en Hengelo. Radiobulletin van die maand meldde: ‘Aangezien de regeringsopdracht min of meer onverwacht uit de lucht was komen vallen, dienden daarna nog alle
voorbereidende maatregelen te worden getroffen, beslissingen te worden genomen betreffende toe te passen
antennes en speciale voedingskabels te worden besteld.’
Ook wist men te berichten dat er inmiddels enkele proefuitzendingen vanuit Hengelo hadden plaatsgevonden,
met behulp van een provisorische antenne op slechts een tiental meters hoogte boven de begane grond opgesteld. Desondanks was de reikwijdte van dit experiment meegevallen. Tot ruim 60 kilometer in de omgeving
– naar het noorden toe tot bijvoorbeeld Ter Apel – werden de testuitzendingen nog met behoorlijke sterkte
ontvangen. Er waren geen bijzondere condities ten tijde van de testuitzendingen. De weersomstandigheden
waren van dien aard, dat van normale ontvangstomstandigheden gesproken kon worden.
De verwachting was, dat wanneer eenmaal de definitieve antenne met versterkte horizontale straling op de top
van de zestig meter hoge mast zou zijn aangebracht er geconstateerd zou kunnen worden of de werkingssfeer
inderdaad de gewenste 70 kilometer zou bereiken en eventueel zou kunnen overtreffen.
Radio Bulletin van september 1954 meldde tevens dat de zender bedoeld voor Hoogezand ook geplaatst was,
maar dat men nog wachtte op de antenne, de voedingskabels, de filters voor het onderdrukken van hogere
harmonischen en ander technisch materiaal: ‘De coaxiale kabel is inmiddels onderweg. De antenne, die de PTT
Radiodienst in Scheveningen in eigen beheer vervaardigde, wordt thans getest op het PTT radiolaboratorium
te Leidschendam.’
Evenals dit met de antenne voor de zender in Hengelo is gebeurd, werd hiervoor de bovenste top van de
zendmast nagebootst ter lengte van 18 meter met gebruik van een stalen buis. Met deze proefopstelling bij
het radiolaboratorium werd het veldsterkte diagram opgenomen en op deze wijze kon worden nagegaan of de
ijzerconstructie van de mast geen verkeerde invloed op de straling van de onderste ‘klaverbladen’ van de mast
had.
Tot slot van het artikel werd er nog een verwachting uitgesproken: ‘Indien alles een gunstig en normaal verloop
heeft, kan deze antenne in de loop van oktober in Hoogezand worden verwacht. Hierna volgt dan de montage
van de coaxiale kabel en de antenne en de proefuitzendingen. Het tempo hiervan hangt natuurlijk veel af van
de weersomstandigheden. Pas nadat alles volledig in bedrijfsklare toestand verkeert, kan de officiële overdracht
aan de Nederlandse omroep volgen. Voor zover ons thans bekend is, zal dit vermoedelijk tegen het einde van
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dit jaar (1954) gaan plaats vinden.’
Enkele maanden later, in januari 1955, bracht men in Radio Bulletin verslag uit van de officiële start van de
FM-testuitzendingen in Hengelo. De start had plaats gevonden op dinsdag 26 oktober en werd als een heugelijke dag voor de luisteraars in het oosten van ons land gezien: ‘Op deze dag begonnen namelijk de eerste
testuitzendingen van de voor verbeterde radio-ontvangst langs de oostgrens bestemde FM-zender te Hengelo:
r.f. energie 1 kW, frequentie 97.2MHz.’ De testuitzendingen bleken van korte duur, want slechts enkele dagen
later werd de zender officieel ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Omroep en werd vervolgens gebruikt
voor de uitzending van het programma van Hilversum 1. Voor de inwoners, binnen een straal van 60 kilometer
van de zender, was het vanaf dat moment, mits men een goede ontvangstantenne gebruikte, mogelijk het FM
signaal beter te ontvangen dan voorheen, toen men een signaal uit Lopik via de AM beluisterde.
In het verslag maakte men wel een opmerking aangaande de zwakkere ontvangst van de zender in vergelijking
met het signaal van een FM-zender die stond opgesteld in het Duitse Lingen: ‘Misschien wordt de zwakkere ontvangst vanuit Hengelo in noordelijke richting mede veroorzaakt door het feit, dat de uitlopers van de Hondsrug
tussen deze zender en de plaats van ontvangst gelegen zijn. Voor Lingen is dit niet het geval. Natuurlijk heeft
ook de lagere zendantenne hier een aandeel in en het is dan ook niet verwonderlijk dat als officiële reikwijdte 50
kilometer wordt aangegeven, waarbinnen de veldsterkte voldoende groot is.’ Bij het schrijven van dit overzicht
ontbraken overigens rapporten uit westelijk en zuidelijk gelegen plaatsen van Hengelo, zodat een meer volledig
beeld pas later verkregen werd.
Opmerkelijk was nog de aantekening dat er op 27 oktober 1954 een bijeenkomst was belegd van de noordelijke
radiohandel (NVRD) op een locatie in Zwolle, waar men samenkwam met delegaties uit Overijssel, Twente en
Noord Limburg. Ook het Comité Noordelijke Luisteraars was op deze bijeenkomst aanwezig. Tijdens de vergadering werd gewezen op het grote verschil in tempo dat voor de werkzaamheden in ons land, in vergelijking
met het buitenland, viel te constateren. Verder werd er aangedrongen op een bespoediging van de uitvoering
en bekorting van de door de regering nodig geachte termijn van drie jaren voor definitieve verbetering van de
programma’s van Hilversum I en II.
Verder bleek dat in de vergadering de vraag werd gesteld of voor het bereiken van een vluggere levering dan
niet de gezamenlijke Nederlandse radio-industrie ingeschakeld zou kunnen worden door het principe ‘uitbesteden en toeleveren’, zoals dit bijvoorbeeld destijds in de VS gebeurde op televisiegebied. Gedoeld werd op het
sneller aanleveren van zenders en randapparatuur, waarbij meerdere fabrikanten konden worden ingeschakeld
en bij levering als standaard ‘Verenigde Nederlandse Radio Industrie’ als etiket op het fabricaat kon worden
aangebracht. Zie daar de eerste stappen tot introductie van het landelijke FM net in ons land.


tekst: Hans Knot

De gemiddelde radio-enthousiast in Vlaanderen en Nederland zal, als de
naam Radio Atlantis valt, denken aan de Vlaming Adriaan van Landschoot
(foto), die in juli 1973 plotseling daar was met zijn radiostation Atlantis.
Het verzorgde haar programma’s – via gehuurde zendtijd – vanaf de MV
Mi Amigo, het zendschip van de Caroline organisatie. Vreemd genoeg lijkt
het of nooit de vraag is gesteld waarom Van Landschoot koos voor de
naam ‘Radio Atlantis’. Maar misschien ligt het antwoord op de vraag in
de volgende terugblik naar de maand mei 1964. Het waren de dagen dat
zowel Radio Caroline als Radio Atlanta nog maar net in de ether was vanaf
schepen, verankerd voor de oostkust van Engeland. Radio Atlantis was in
die tijd niet op zee maar actief als een landpiraat. Het was Patrick Poot uit
Vlaanderen die me begin 2012 een grote enveloppe toestuurde met knipsels en andere herinneringen aan de tijd dat hij de radio intens beleefde en
waardoor andermaal een stukje historie kan worden gereconstrueerd.
Zoals gesteld was Radio Atlantis als landpiraat in Vlaanderen actief, een
verre voorganger van wat later in dat deel van België ‘Vrije Radiostations’
werd genoemd. Helaas kan niet worden vermeld in welke krant er op die
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bewuste 28ste mei 1964 is geschreven, slechts de datum werd geannoteerd, terwijl ook de naam van de journalist, F. de Vynck werd vernoemd. Waarschijnlijk was hij door iemand getipt over de mogelijkheid in contact
te komen met iemand of meerdere personen achter Radio Atlantis, want hij meldde dat hij lang en geduldig op
zoek was geweest; hij bij toeval in contact was gekomen met de hoofdpersoon achter Radio Atlantis en hem
over had gehaald voor een vraaggesprek, waarbij ze hadden afgesproken – met een vleugje romantiek – in een
typische zeemanskroeg in de Gentse havenbuurt.
De Vynck romantiseerde zijn verhaal met de
gedachte dat bij het woord ‘piraten’ er vooral
herinneringen aan stoere zeebonken, met de
klassieke zwarte ooglap, de gouden oorbellen en het houten been en het liefst ook een
paar indrukwekkende messen en dito knallers in het geheugen naar boven kwamen.
Hij schreef ondermeer: ‘In onze eeuw van
atoomsplitsingen en ruimtevaart schijnen die
echter voorgoed zoek te zijn en een etherpiraat – zo moeten wij met een tikje nuchtere
ontgoocheling vaststellen – heeft niets van de
schrikaanjagende zeerover uit onze jeugdliteratuur te maken. Jammer!’
Veel van zijn lezers hadden de voorafgaande periode al twee keer per week, al dan niet met plezier, geluisterd
naar de persoon, wiens schuilnaam op vele lippen in het Gentse lag: ‘twee maal per week dringt hij immers via
onze jongen (die immers ook op teenagermuziek is gesteld) met – naar onze mening althans – iets te klankrijke
en lawaaierige deuntjes in onze huiskamer binnen.’ Duidelijk dus dat de zoon in Huize De Vynck zijn vader had
verteld van zijn ontdekking betreffende de landpiraat Radio Atlantis. Vervolgens ging de journalist de confrontatie aan en klaarblijkelijk had hij zich een bepaalde voorstelling gemaakt, die niet helemaal uitkwam: ‘geen
weelderige Beatlepruik noch excentrieke kleding, maar eerder een ernstig jongmens met een stel verstandige
donkere kijkers achter licht getinte brillenglazen.’ Het bleek te gaan om een 23-jarige, jonggehuwde in stofjas
gestoken man, van beroep televisietechnicus en voorzien van gereedschap in de zakken van zijn stofjas.
Na de ontmoeting in het café aan de haven was het vrij spoedig dat de jonge techneut en de vader journalist op
weg waren gegaan naar de plek waar het allemaal, als het ging om Radio Atlantis, gebeurde: ‘Een doodgewone
huiskamer in een net huisje ergens in de buurt van de Overpoort in Gent, vol met ingewikkelde toestellen en
meetapparaten en een wirwar van draden en snoeren.’
De journalist had hoge verwachtingen over de aanwezigheid van een ‘fameuze’ zender en had klaarblijkelijk
een heel groot apparaat verwacht en werd vervolgens geconfronteerd met een aantal kleine toestellen: ‘namen
weerklinken die alleen ingewijden iets zeggen en gaat onze zegsman op iets ironische wijze verder: “Allemaal
apparaten die door de wet niet als wettelijke zender worden aangezien.” Betreffende apparaten waren al eens
in beslag genomen maar toch weer aan de eigenaar teruggeven, omdat ze niet als zender kon worden omschreven.
De journalist had reden om een artikel te schrijven want het was twee jaar geleden dat Radio Atlantis voor de
allereerste keer uitzendingen had verricht, echter op een zeer laag vermogen van slechts 2 Watt en een uitzending die slechts bestond uit het uitwisselen van vriendschappelijke boodschappen met een ander radiostation.
Op de vraag aan de ‘directeur’ van Atlantis met wie deze uitwisseling dan had plaatsgevonden, werd hem
gemeld dat het uiteraard om Radio Atlantis 2 ging. Deze laatste woonde destijds nog steeds in Gentbrugge en
had zich dus ook in het geheimzinnige spelletje gestort.
Het was allemaal begonnen met het tijdperk van de zender 6QR7, waaruit later, nadat men zich betere apparatuur kon aanschaffen, uiteindelijk Radio Atlantis was ontstaan, het vermogen was gegroeid maar ook de
belangstelling van de rondtoerende peilwagens van de Rijkswacht was toegenomen. Op de vraag of het station
ook aanhangers had kreeg hij reactie: “Ongetwijfeld”, klinkt het vastberaden antwoord. En levendig maar
zonder echter op te scheppen, verwijst meneer Atlantis naar de bijval over een tiental afspraken via de ether
gemaakt.’
Zo was er een ontmoetingsplek afgesproken in de zomer aan de Ankerslaan te Gentbrugge, waar buitenverwachting meer dan 200 jonge mensen samenkwamen om van gedachten te wisselen over de uitzendingen, hun
wensen naar voren brachten en zelfs hun kritiek niet spaarden omdat de uitgezonden muziek, volgens hen, niet
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steeds ‘nieuw’ genoeg was. Uiteraard werd ‘directeur Atlantis’ gevraagd of hij geen gevaar van herkenning en
voor alle gevolgen van dien had gevreesd met het organiseren van dergelijke bijeenkomsten: “In het geheel
niet, want wie van deze tweehonderd mensen was meneer Atlantis en zijn vriend? Moeilijk uit te vissen, zelfs
door speurende waarnemers. Het gesprek ging immers alleen over de kwaliteit van de uitzendingen en over
gedachtewisseling in verband met de moderne muziek.”
Radio Atlantis kon in 1964 met een bepaalde regelmaat worden beluisterd binnen een straal van 40 tot 50 kilometer via de 194 meter dat volgens de initiatiefnemers een zogenaamde vrije golflengte was: “Een golflengte
waar wij niemand storen, want wij zijn de eersten om storingen te hekelen en de hoedanigheid van onze uitzendingen trachten wij voortdurend te verbeteren door het aanpassen van de apparatuur.”
Ook in Vlaanderen bestaat er een auteursrechtenorganisatie die heel goed de auteurs- en muziekrechten
namens de artiesten in de gaten houdt en gelden probeert te innen wegens gedraaide muziek op radio en
televisie. Het gaat daarbij om de SABAM. Hoe stond meneer Atlantis tegenover deze organisatie? “Nooit last
van gehad. Wettelijk bestaan we immers niet en aldus kunnen we niet in overtreding zijn. Trouwens tot wie zou
men zich moeten richten?”
Op de vraag wat voor een genoegdoening deze vorm van radio maken bracht stelde de man achter Radio Atlantis dat het nieuwe er na twee jaar van uitzendingen eigenlijk al weer vanaf was: “Het blijft in de eerste plaats
een ontspanning en de bedoeling iets onwettigs te doen bestaat eenvoudig niet.” Het toenmalige Radio Atlantis
ging verder dan de achterkamer want men deed bepaalde uitspraken die weer leiden tot de conclusie bij de
ondervragende journalist: ‘Uiteraard was het wel aantrekkelijk zich in een waas van geheimzinnigheid te hullen
en dit bij zijn paar honderd jongeren aan te dikken door zogenaamde uitzendingen vanop een schip, ergens
op het kanaal Gent-Terneuzen met fantasierijke beschrijvingen van wat men zoal te zien kreeg en van
ingewikkelde bootapparaten. Een tikje geheimzinnigheid en wat poëzie doen wel goed aan het hart
in onze tijden vol rauwe werkelijkheid.’
Uiteraard hing de wetgeving als een zwaard van
Damocles boven Radio Atlantis want de wet verbood het bezitten en bedienen van zendapparatuur.
In die tijd voornamelijk in het bezit van mensen die
in hoofdzaak ontevreden waren door een gebrek
aan teenagermuziek en dit gemis wilden aanvullen
met hun programma’s. Zo was het Gentse Radio
Atlantis in de maand mei 1964 bijvoorbeeld iedere
zaterdagmiddag van half 1 tot half 3 en op de zondagen van 11 uur in de ochtend tot 2 uur in de
middag te beluisteren op de 194 meter.
Als afsluiter werd de ‘directeur Atlantis’ gevraagd wat zijn toekomstplannen waren,’ want jongeren zonder
toekomstplannen waren nu eenmaal geen jongeren meer’. Als antwoord werd het plan tot uitzenden via de FM
uitgesproken: “Op frequentie modulatie uitzenden. Wij zijn trouwens volop aan het experimenteren maar dit
vergt een meer ingewikkelde apparatuur en vooral veel tijd en U kunt zich indenken hoeveel al gemoeid is met
de voorbereiding van de uitzendingen.’
Het is mij niet duidelijk of de uitzendingen van deze 1962/1964 uitvoering van Radio Atlantis reden zijn geweest
voor de toen nog zeer jonge Adriaan van Landschoot om in het weekend weg te dromen over de toekomst met
de gedachte om ooit nog eens een eigen radiostation te beginnen vanuit internationale wateren en misschien
bleef de naam ‘Radio Atlantis’ daarbij wel in gedachten zitten.

Christel Adelaar (‘Mammaloe’) overleden (1935-2013)
Woensdag 9 januari is op 77-jarige leeftijd overleden de 77-jarige actrice Christel Adelaar. Vele van mijn leeftijdsgenoten zullen haar, toen we zo rond de 10 jaar waren, hebben bewonderd als Mammaloe in de programma’s van Pipo de Clown. Ja misschien waren we als jongentjes wel stilletjes op haar verliefd. Het was Wim
Meuldijk die in 1958 van de directie van de VARA opdracht kreeg een nieuwe jeugdserie te bedenken en kwam
vervolgens met een paar schetsen van een woonwagen en een clown aanzetten, waarbij ook een vrouw was
getekend. De clown, Pippo, werd gespeeld door Cor Witschge. Uiteraard werden de eerste jaren van de serie,
die in 1958 voor het eerst werd gedraaid, in zwart wit op de beeldbuis vertoond. En zoals Christel Adelaar ooit
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in de Volkskrant zei: “Dit beeld is voor eeuwig
op het netvlies van de mensen blijven bestaan.”
Naast de rol in Pipo de Clown heeft ze veel samengewerkt met Lex Runderkamp en Harry Bannink om vervolgens het omroepwerk vaarwel te
zeggen en zich toe te leggen op het geven van
schoolconcerten. Andermaal een jeugdherinnering die tot een einde is gekomen.
Hans Knot
Een column van Rob Olthof

BOOS!
Nieuwsradio vind ikzelf de vorm van radio die interessant is om naar te luisteren, vooral in deze tijd van crises
en internationale spanningen. Daarom luister ik vaak naar BNR nieuwsradio en Radio 1. Soms heb ik ’s nachts,
als ik even het bed uit moet, ook even de radio aan.
Een aantal maanden geleden hoorde ik twee programmamakers van Radio 1 met elkaar over popmuziek praten.
Ze hadden het over de jaren zeventig van de vorige eeuw: de een zei dat hij weleens naar een ‘zender op een
boot’ luisterde (zonder de naam van het radiostation te noemen) en waar de diskjockeys allemaal dronken en
stoned waren, maar waar wel goede muziek gedraaid werd. Hoe haal je het in je hersens om de mensen van
Radio Caroline allemaal dronken en stoned te noemen. Ik probeerde Radio 1 nog te bellen, doch ze namen
niet op.
Het is de commerciële radio geweest die een eind maakte aan de suffigheid van de Hilversumse omroepen. Dat
heden ten dage de commerciële radio in mijn oren wat minder is geworden, ligt aan het feit dat de muziekindustrie ook wat minder is geworden. Zoals iemand eens schetste: de muziekindustrie is wat suffer geworden,
het is bijna allemaal hetzelfde. Bovendien worden de commerciële radiostations geleid door managers die nul
verstand hebben van muziek.
De commerciële televisie is nog erger: in de VS worden er hele pakketten met tv-series uit Hollywood aangekocht (waar nu ook schraalhans keukenmeester is) en deze bagger wordt elke avond over de kijkers, die naar
die onzin willen kijken, uitgestrooid. Op de radio hoor je nauwelijks Franstalige of Duitstalige pop meer. Waarom
niet? Ik ben geabonneerd op de Avrobode: een jaar geleden zag ik in het ‘Omroepmuseum’ van Hilversum de
directrice van de AVRO en ik heb toen mijn beklag gedaan over het feit dat de gegevens van Radio 6 niet in hun
programmablad staan. Ze wist van niets! Daarna kreeg ik een mailtje van de redactie: er was geen ruimte meer
in het blad. Met andere woorden: de ‘Libelle’-achtige verhalen bleven er wel in staan.
De leiding van de publieke omroepen vindt ook dat de mensen langer voor de televisie dienen te blijven. Daar
werd onlangs de serie: ‘Touch of Frost’ opnieuw herhaald tot in de nachtelijke uren. Waarom in vredesnaam
niet in de avond? BNN maakt het helemaal grof door al jarenlang de serie ‘Spuiten en Slikken’, waarin het
drugsgebruik verheerlijkt wordt, uit te zenden. Een schande. Helemaal grof maakte Twan Huys het onlangs door
Holleeder uit te nodigen. Straks krijgen wij dus ook nog interviews te zien met drugsbaronnen en pornobazen.
In de week dat ik dit artikel schrijf, is de manifestatie ‘Amsterdam Dance Event’ in Amsterdam. Omzet ruim een
half miljard euro. De drugs die verkocht worden niet meegerekend zeker!

Misbruik maken van goede naam
Het is in het verleden maar al te vaak gebeurd dat de naam van een bekende landgenoot, die nog niet volop in
de schijnwerpers stond zoals in deze digitale tijd, werd misbruikt door een andere persoon. Laten we eens terug
gaan naar het jaar 1966, de tijd dat we nog niet werden overspoeld door uitingen in allerlei gossiprubrieken op
de televisie en in de kranten en de mensen, bekend van de radio, beperkt op de foto waren geweest voor een
breed publiek. In slechts een klein berichtje was destijds, eind juli 1966, in diverse kranten te lezen dat een
bepaald persoon in Vlaanderen was gearresteerd wegens het oplichten van verschillende mensen, waarbij hij
zich tevens had uitgegeven voor de populaire presentator van Radio Veronica, Chiel Montagne. Wat er werkelijk
gebeurde werd pas recentelijk duidelijk toen een knipsel boven water kwam uit het archief van een aanhanger
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van Radio Veronica, woonachtig in het Gentse.
Het bleek dat de Brugse kleinkunstenaars van die tijd, Lou Sterda en Willy Lustenhouwer, een hotelbaas uit
Knokke en een aantal vakantiegangers aan de kuststrook enkele dagen lang rijkelijk het vertier hadden betaald
van een listige Nederlander. De man, die zich uitgaf voor Chiel Montagne van Veronica, werd door de politie
op een bepaald moment gevangen genomen en in Brugge in de gevangenis gezet, in afwachting van verdere
maatregelen. Volgens de betreffende journalist was Radio Veronica een veelbelovende Britse piratenzender.
Hoe was de slimme Nederlander te werk gegaan? Wel, in de rookzaal van een hotel in Knokke had hij zich frivool
voorgesteld aan een groepje vakantiegangers, nadat hij had gehoord dat de mensen het uitgebreid over Radio
Veronica hadden. Men was overdonderd dat toevallig Chiel Montagne aanwezig was en één van hen nodigde
hem uit mee te gaan naar Brugge, waar hij werd voorgesteld aan Lou Sterda en Lustenhouwer, die natuurlijk
wel iets zagen in een nieuwe vriendschap met deze grote man van Veronica. De vermoede Chiel Montagne liet
zich rijkelijk trakteren, ging her en der mee naar allerlei voorstellingen en verkocht ondertussen voor 14 fr. per
stuk van de ‘Vrienden van Veronica’. Hij beloofde spoedig de lidmaatschapskaarten op te sturen. Achteraf stak
hij het geld in zijn eigen zak en dit bleek zijn enige eigen bron van inkomsten te zijn.
Hoe kwamen de bedrogen personen achter het gegeven te maken te hebben
met een bedrieger die zich onterecht voor Chiel Montagne uitgaf? Wel het was
mevrouw Sterda die haar man informeerde dat ze de daarop volgende zondagmorgen naar Radio Veronica luisterde en daar de echte Chiel Montagne aan boord
van het zendschip het nieuws hoorde lezen. Haar echtgenoot, vergezeld van Willy
Lustenhouwer, ging vervolgens naar het hotel waar de vermeende collega zou
verblijven, maar vonden hem niet. De vogel was gevlogen en de politie werd geinformeerd. Een aantal uren later bleek men de persoon in kwestie op het spoor
en werd hij gearresteerd. Al vrij snel bleek het een zekere Verlinden, wonende te
Hilversum. Veel meer was niet te achterhalen want de persoon in kwestie had niet
alleen geen geld, maar evenmin enig identiteitsbewijs. Volgens de berichtgeving
van de journalist was het enige dat de persoon in zijn bezit had een ‘ter nagedachtenis gebedsplaatje’ van zijn moeder.
De 28-jarige man uit Hilversum werd vervolgens aangehouden wegens valse naamdracht en afzetterij en
vastgezet in Brugge. Later werd hem een geldboete opgelegd door de Raadskamer van de Boetstraffelijke
Rechtbank te Brugge.
Hans Knot

Twee wagens voor stereo uitzendingen
Tegen het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw was al enige tijd de vraag naar de mogelijkheden stereo
uitzendingen vanaf locatie te kunnen verzorgen. De moeilijkheid was namelijk dat het destijds nog steeds niet
mogelijk was vanuit een willekeurige plaats in Nederland een stereo-lijnverbinding met Hilversum te maken.
De oorzaak hiervan lag vooral in de kwaliteit van het muziekkabelnet, dat niet zonder meer geschikt was voor
stereogebruik. Een oplossing dacht men te vinden door het laten bouwen van mobiele installaties die ter plaatse
‘kant en klare’ stereobandopnamen van betreffende manifestaties in het land zouden kunnen produceren. In
december 1969 schreef Paul Snoek er een rapport over, waarin af en toe ook een kwinkslag werd gemaakt.
‘Er dient direct te worden opgemerkt dat niemand enig blaam treft dat de signalen nog niet in stereo vanaf locatie komen. Er ligt een voortreffelijk muziekkabelnet in Nederland, daar heeft de P.T.T. wel voor gezorgd. Doch
aan stereo overdracht, dat wil zeggen transport van een linker- en een rechtersignaal, worden enkele typische
eisen gesteld, wil bij aankomst linker- en rechter signaal samen weer een goed stereo-klankbeeld geven. Bij de
aanleg destijds van het muziekkabelnet was dit probleem van stereo-overdracht nog niet aan de orde. Inmiddels is van P.T.T.-zijde voor deze nieuwe eis van signaaltransport grote belangstelling getoond en wordt gedaan
wat mogelijk is om kabelparen (één voor links en één voor rechts) te formeren die aan de eisen voldoen. ‘
Wel was Paul Snoek ervan overtuigd dat het nog wel even zou duren voordat het eenmaal mogelijk was dat
vanuit de meeste gemeenten in Nederland live-stereo-uitzendingen gebracht konden worden: ‘Aangezien onze
programma makende collega’s echter bijzonder inventief zijn en steeds zaken weten te verzinnen waarmede
de Technische Dienst in de problemen komt te zitten (gelukkig maar, anders was er zo weinig te mopperen
tegen elkaar), vanwege die vragen dus naar stereo-producties te Schin op Geul of Kornwerderzand of gewoon
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te Dronten, want daar gebeurt nogal eens wat, vanwege die vragen dus diende op korte termijn mobiele apparatuur ter beschikking te komen om ter plaatse te kunnen registreren. Er was nog een argument, namelijk
dat de toestand van de reportagevloot zó erbarmelijk is, dat in het komende jaar ten minstens twee wagens om
veiligheidsredenen uit de vaart moeten worden genomen.’
Misschien was het wel zo dat er binnen de Technische Dienst het probleem van ontbreken van de mogelijkheid
tot stereo overdracht vanaf locatie lag. Zo ontbrak het de Technische Dienst van de NOS al jaren aan voldoende
geldmiddelen om ook maar het meest sobere vervangingsschema uit te voeren. Snoek memoreerde daaraan
met: ‘Geld voor aan de eisen van vandaag voldoende materiaal aan te schaffen is er niet. Zeker als het om zulke
dure dingen gaat als reportagewagens; nou ja…. Duur, wat is duur? Veel programma’s liegen ook niet om de
kosten en in de totale omroepbegroting gezien is het door de Technische Dienst verlangde investeringsbudget
gewoon een habbekrats.’
Blijkbaar was er binnen de Technische Dienst besloten om tot een snelle oplossing te komen want in zijn pleidooi ging ing. Paul Snoek verder met: ‘Nu dan, om toch met iets voor de dag te komen en wel heel snel en niet
te duur, hebben we besloten tot een tijdelijke voorziening, die toch redelijk dienst kan doen tot het moment
waarop echte stereo-productiewagens kunnen worden aangeschaft. Gepland is dan ook niet langer dan drie
jaren met deze tijdelijke voorziening te werken.’
In de daarop volgende drie jaren diende de gehele reportagevloot te worden vernieuwd, op dat moment twaalf
wagens, die omgebouwd dienden te worden, waarna dan de definitieve stereo-productiewagens dienden te
worden aangeschaft. Besloten werd om de tijdelijke voorzieningen in eigen huis te creëren. Twee wagens
werden ingericht voor tijdelijk gebruik. Paul Snoek: ‘Wat er dan nu wordt geproduceerd in eigen huis zijn twee
wagens, die voorzien zijn van apparatuur, waaraan maximaal 32 microfoons kunnen worden aangesloten en
waarin het totale klankbeeld op de magneetband kan worden vastgelegd. Nu is het wel zo, dat als er werkelijk
gebeurt als hierboven beschreven, er nog wel eens problemen zullen optreden, wie er in de wagen een plaats
moeten krijgen. Meer dan twee personen in de wagen geeft al het gevoel van een mensenmassa en met vier
in de wagen lijkt het op een Amsterdamse tram in het spitsuur. Dat de wagen krap in volume is, is wel bewust
aanvaard, omdat werd uitgegaan van een standaardtype Mercedes bestelwagen, die, ter wille van de tijd,
slechts kleine modificaties heeft ondergaan.’
De voornoemde twee wagens werden in de maand oktober 1969 aangeleverd vanuit de Mercedes dealer,
waarna de apparatuur besteld werd in Duitsland en deels werd van eigen materiaal gebruik gemaakt. Op het
moment van het schrijven van zijn rapport, december 1969, verwachtte ing. Snoek dat rond de jaarwisseling
1969/1970 de beide wagens gebruiksklaar zouden zijn. Helaas is geen tekening, noch een foto van de inventaris
van deze twee stereo noodvoorzieningen bewaard gebleven. Wel vond ik een opsomming, van wat er zoal aan
apparatuur was geleverd, en werd ingebouwd in de beide wagens.
• Er was een berging achter de regeltafel, bereikbaar door de zijdeur. Hier werden ondermeer opgeborgen: de
statiefmast, zaalversterkers, zaalluidsprekers, statieven voor televisiecamera’s, reservekabels en meer.
• Regeltafel type CK 464, buitendienstuitvoering en wel een eigen fabricaat van de afdeling Technische Dienst
van de NOS, welke geschikt was voor 16 microfoon-ingangen.
• Twee magnetofoons (recorders) voor stereoregistratie, fabricaat Telefunken en wel type M5C.
• Berging voor microfoonstatieven, tevens dienstdoende als zitbank.
• Verwarmingsapparatuur, te gebruiken met diesel als brandstof.
• In de vloer een inblaasmogelijkheid voor warme lucht.
• Een haspelrek met uitklapbare haspels. In de wagens bevonden zich op het haspelrek het centraal- verbindingspaneel met alle in- en uitgangen van de installatie en het voedingspaneel.
• Ook was er een berging onder de zogenaamde mix-units, ofwel ingangskanaal regeleenheden. In deze berging werden de microfoons en televisiecamera’s opgeborgen.
• Mengpaneel met 16 kanaal-regeleenheden en 4 groepsregelaars, allen gemaakt door de Techn. Dienst NOS
• Twee afluisterspeakers.
• Een televisiemonitor.
• Een elektrisch bediende antenne voor controle-ontvanger.
Het laadvermogen van beide Mercedes-Benz’, type L 608 D was 2880 kilo.
Paul Snoek eindigde zijn rapport met: ‘In ieder geval kan, zodra deze wagens in dienst worden genomen, aan
een lang gekoesterde wens van de programmamakers worden voldaan. Festivals en Grand Gala’s kunnen dan
zonder halsbrekende technische feestschakelingen worden verwerkt. En daar zijn we dan weer even gelukkig
mee.’
Hans Knot
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Muziek-, media- en andere herinneringen
tekst: Hans Knot
aan 1965 (dEEL 9)
Beste lezers, welkom bij andermaal herinneringen aan het jaar 1965, waarin we alweer in de 9de aflevering
zijn terecht gekomen. Deze serie, met herinneringen aan verschillende periodes, loopt al meer dan twaalf jaren
en het jaar dat het meeste belicht werd, is zondermeer 1965. Als we dan kijken naar de enorme hoeveelheid
aan materiaal, wat er nog over dit jaar beschikbaar is voor publicatie, dan kunnen we nog jaren vooruit. Dit
keer gaan we, als het om de nieuwsgaring gaat, ondermeer terug naar zaterdag 30 januari 1965. Het was het
etmaal van de begrafenis van Sir Winston Churchill, die leiders vanuit alle hoeken van de wereld naar Engeland
had gebracht om een laatste eer te brengen aan de man die grote naam had gemaakt tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog, en bovendien de man was die het ‘V-teken’ aan de wereld had geschonken. Andermaal neemt
Hans Knot u mee naar een jaar vol herinneringen.
Jaarlijks loop ik al decennia dezelfde route in Londen met een groep studentes,
die ik een week meeneem naar Engeland vanuit de studie Orthopedagogiek. Eén
van de zeven dagen, dat we op weg zijn, neem ik ze mee voor een negen uur
durende stadswandeling, uiteraard met de nodige rustmomenten. Op weg naar
The Horse Guard wijs ik ze dan naar een pub waar Winston Churchill veelvuldig
zijn ‘tussen de middag Pint’ of andere drank tot zich heeft genomen, vaak vergezeld van een hoge buitenlandse gast. Decennia na zijn dood zijn er in deze pub
nog tal van foto’s te zien, waarop Winston Churchill, als altijd vergezeld van zijn
vriend ‘de sigaar’, het glas heft met een buitenlandse gast.
Om eerst maar te beginnen met het nieuws van die zaterdag brachten alle ochtendkranten een voorbeschouwing van datgene in Londen stond te gebeuren. Een duizendtal journalisten van over de gehele wereld was naar
de Britse hoofdstad getogen om verslag te doen van de laatste tocht van de voormalige Britse premier Churchill
vanaf Westminster Hall tot aan St. Paul’s Cathredal, waar de uitvaartdienst plaats vond. Een speciale correspondent van de Telegraaf meldde die ochtend op de voorpagina: ‘Gisteravond heeft Prins Philip, vergezeld van zijn
zoon prins Charles en dochter prinses Anne, de laatste eer bewezen aan Churchill. De leiders van Britse politieke
partijen en de voorzitter van het Lagerhuis zijn gisteravond eveneens in Westminster Hall geweest.’
Op de vrijdagavond, voorafgaand aan de begrafenis, waren ook allerlei staatshoofden bijeen in Westminster
Hall om afscheid te nemen van de man aan wie ook zij zo onmogelijk veel te danken hadden. Ondermeer koningin Juliana, prins Bernhard, de Franse president Charles de Gaulle, koning Frederik van Denemarken, koning
Constatijn van Griekenland, groothertog Jan van Luxemburg, prins Bertil van Zweden, president Shazar van
Israël en president Bourguiba van Tunesië werden gespot. Het Nederlands koninklijk echtpaar was om vier uur
die middag met een Friendship geland op het vliegveld Heathrow, waar hen een grootse ontvangst stond te
wachten. Lord Scarborough, adjudant van koningin Elisabeth, Sir Neville Blend – voormalig ambassadeur voor
Engeland in Den Haag, oud-minister van Kieften en ambassadeur van Royen verwelkomden het paar.
Opmerkelijk voor die tijd was het grote aantal Britse burgers dat de laatste eer
bracht aan de op negentigjarige leeftijd overleden Sir Winston Churchill. Het
was de bedoeling dat om 12 uur middernacht Westminster Hall zou worden
gesloten, maar de enorme rij, die voorbij trok, deed de autoriteiten besluiten de
deuren tot de volgende morgen zes uur open te houden. Naar schatting hebben
destijds ruim 350.000 mensen de baar gepasseerd.
Maar er was natuurlijk veel meer belangrijk en vooral onbelangrijk nieuws te
melden. Zo werd met op één na algemene stemmen in de gemeenteraad van
Tilburg besloten de wekelijkse hondenmarkt met ingang van 1 februari 1965
op te heffen omdat de controle op de dieren vrijwel onmogelijk was geworden.
LP met rouwdienst Churchill
De, na het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1964, noodzakelijke administratieve
handelingen waren volgens het gemeentebestuur van Tilburg bijzonder omvangrijk en lieten allerlei knoeierijen
toe. Blijkbaar hebben in diverse lokale en regionale kranten nadien berichten gestaan over eventuele hondenmarkten in naburige gemeenten, dan wel in Tilburg zelf, hetgeen eind maart 1965 leidde tot schriftelijke vragen
die door dhr. Polak, lid van de fractie van de P.v.d.A. werden gesteld.
Minister Samkalden, van Justitie, kwam eind mei met een antwoord hierop in de Tweede Kamer: ‘Bij onderzoek
is gebleken, dat door tijdige en doelmatige publicatie van genoemd raadsbesluit, alsmede door het preventieve
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toezicht van de politie te Tilburg, een illegale markt aldaar kon worden voorkomen. In de gemeente Berkel-Enschot is sedert 1 februari op zaterdagen een wisselende concentratie van mensen met honden geconstateerd.
Ter plaatse wordt door de politie voortdurend en intensief toezicht uitgeoefend. Strafbare feiten konden tot
dusver niet worden geconstateerd. Voor zover daar nog op slinkse wijze enige onwettige handel wordt gedreven
moet deze ten gevolge van het zo even genoemd toezicht zeer gering worden geacht. Van een voortzetting van
de te Tilburg verboden markthandel, daar, kan dan ook niet worden gesproken.
Ook van het houden van hondenmarkten in de andere, in bedoelde persberichten met name genoemde gemeenten, is tot dusver niet gebleken. De politie is ook in deze gemeenten ter zake diligent. Er kan worden
vertrouwd, dat, indien activiteiten, welke in strijd zijn met artikel 2 van de Wet op de Dierenbescherming, en de
als gevolg van het Honden- en Kattenbesluit aan vergunningen verbonden voorschriften worden geconstateerd,
daartegen terstond zal worden opgetreden. ‘
Dat radio en televisie van slechte invloed op kinderen kan zijn was ook toen al algemeen bekend, maar dat het
ook op dieren een slechte invloed had? In de Britse havenstad Bristol was een onderzoek gedaan naar de tijdsbesteding van schoolkinderen tussen 9 en 11 jaar. Aan dit onderzoek deden 4200 kinderen mee en als resultaat
kwam naar voren dat de kinderen per week net zo veel uren naar de televisie keken als ze de school bezochten.
De onderwijzers, op wiens verzoek het onderzoek was gedaan, toonden zich geschokt over de resultaten. Meer
dan 24 uur per week televisie kijken. Bovendien hadden veel kinderen aangegeven, dat ze ook na 10 uur in de
avond keken, omdat hun ouders niet thuis waren en er dus geen toezicht konden houden. Maar hoe zat het
dan met de invloed op dieren?
Wel, de kranten berichtten over een proces dat tegen de Franse televisie zou worden aangespannen. De eigenares van een vogel eiste namelijk een schadevergoeding van 22.000 gulden van de organisatie, aangezien zij
beweerde dat deze televisieorganisatie verantwoordelijk was voor de dood van haar vogel, genaamd Coco. Het
slachtoffer was geen gewone vogel, het was een zogenaamde Indiase bidvogel, die volgens zijn eigenares, een
caféhoudster in Noord Frankrijk, alles kon zeggen. “Hij zat altijd bij de tapkast en als een klant niet wenste te
betalen dan schold hij deze voor ‘apenkop’ uit en als mijn man te laat thuis kwam waarschuwde hij deze al met
de woorden: ‘Grootmoeder wacht al op je!’”
De vogel was zo spraakzaam dat een programmamaker van Radio Luxembourg hem kwam interviewen, waarop
ook iemand van de Franse televisie op hetzelfde idee kwam. De lampen en camera’s maakten het beest zo
bang, dat hij enkele dagen later stierf met de woorden: ‘Grootmoeder ik voel me niet goed’. De kranten meldden
eind november 1965 dat het niet duidelijk was, wanneer de rechtszaak zou plaatsvinden, maar dat de vogel
inmiddels opgezet onder een glazen stolp de klanten vanaf de tapkast aankeek. Naast hem hing een medaille,
die hij won op een vogelexpositie waar hij in het bijzonder opviel door de burgemeester toe te roepen: “Opa
betaal je nog een rondje?”
Een ander voorbeeld betreft een verhaaltje over de televisiearmband, dat rond dezelfde tijd in de Wereldkroniek
verscheen. ‘Amerikaanse technici hebben zich dezer dagen tranen van spijt uit hun ogen moeten vegen’. Wat
bleek? Ze hadden met behulp van nieuwe apparatuur juist een vorm van perfectie bereikt, die hen in staat
stelde tot fabricage op grote schaal over te gaan van speciale armbanden. Maar, wat bleek er nog meer? Japanners hadden dezelfde ideevorming en waren ze daadwerkelijk voor geweest. De nijvere Japanners hadden een
soortgelijke televisiearmband ontwikkeld met een schermomvang van 10 bij 16 centimeter. In de figuurlijke zin
van het woord kon toen gesproken worden van ‘de hartslag van de wereld aan de pols’.
Discriminatie in de sport is uit aller tijden, dat blijkt wel uit het gegeven dat op 12 februari 1965 de doelman
van DWS uit Amsterdam, Jan Jongbloed, door de strafcommissie van de KNVB tot een schorsing van 5 wedstrijden werd veroordeeld. Hij kreeg die straf omdat hij tijdens een wedstrijd tegen stadsgenoot AJAX diens
speler Bennie Muller voor ‘Jood’ had uitgemaakt. De dag dat de Amsterdammer Jongbloed werd geschorst,
was een andere Amsterdammer afgereisd naar Groningen. Teneinde de studenten wat meer in contact met de
maatschappij te brengen beijverde een subcommissie van het Groninger Studentencorps Vindicat atque Polit
zich bijzondere persoonlijkheden te introduceren in de universiteitsstad.
Het Nieuwsblad van het Noorden berichtte over de komst van Jasper Grootveld de volgende dag: ‘ Zo was in
Mutua Fides de heer Jasper Grootveld verschenen, anti-rookmagiër, stuntmaker en leider van ‘happenings.’
Voor de niet ingewijden in deze voornamelijk Amsterdamse gebruiken dient vermeld te worden dat een happening (letterlijk: een gebeuren) een bijeenkomst is waarop alles en iedereen in de ruimste zin van het woord
‘gebeurt’. De heer Grootveld heeft daarnaast een cultus ontwikkeld van magische bezweringen tegen de sigarettenfabrikanten. Deze zoals hij het stelde “misselijkmakende middenstanders”, die zich niet schromen ieder jaar
duizenden mensenoffers te vragen voor hun gewin. Het viel deze vriend van Bart Huges, de man die onlangs
een gaatje in zijn hoofd boorde, vrij moeilijk dit kritische studentenpubliek te bezweren.’
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Jasper Grootveld had ondermeer drie korte films meegenomen om dergelijke happenings in beeld te brengen
bij de studenten. De bijeenkomst liep overigens met een sisser af, dit in tegenstelling tot vele happenings in
Amsterdam, waar een en ander vaak in een chaos eindigde – dit met regelmatige verplichte bezoekjes aan het
politiebureau. Gesproken over ‘roken’ was het in die tijd toch anders dan de anti-rook campagnes en het verbod
tot roken in gelegenheden in de 21ste eeuw. Er werd nog volop geadverteerd, Radio Veronica had diverse tabaksmerken in de aanbieding en
op de voorkrant van de kranten
stonden regelmatig advertenties afgedrukt van de sigarenfabrikant ‘Karel 1’, die voor het
weekend iedereen veel plezier,
goed weer en veel rookgenot
toewenste.
De televisieavond van 11 februari 1965 leverde wat aantekeningen op binnen de redactie van het Nieuwsblad
van het Noorden, waarvan ik u enkele niet wil onthouden: ‘Thrillers eindigen vaak verrassend. Dat gold wel
speciaal voor het gisteravond ten televisietonele gevoerde spel ‘Portret van een Moord’ van Robert Bloomfield.
Het is nauwelijks voor te stellen dat de wonderlijke wending, aan het slot van dit knap geschreven verhaal, door
iedere kijker evengoed begrepen is. Zelf dacht ik op het moment, dat er vlak na elkaar twee Andrea Domburgen
in beeld kwamen, eerst aan een irreële uitbeelding van het terugkerend
geheugen van Ellen Barlow. Er bleken echter twee geheel verschillende
personages bij de intriges betrokken te zijn, de ware Ellen Barlow (de
schrijfster) en een plaatsvervangster, die men voor haar aanzag. Beide
uiteenlopende karakters werden door Andrea Domburg (gelukkig na
lange tijd weer terug op het scherm) uitstekend verbeeld. Cór van Rijn
speelde Elliot Barlow eveneens zeer goed, maar hij was wel een wat
dorpsdoktersachtige figuur. Indringend spel liet Shireen Strooker zien
als de felle, knap uitziende Maureen Murray. Gerard Hartkamp maakte
van de vriend Ted Logan een irriterend personage, louter door zichzelf
te zijn en de stroperige spreekstijl te bezigen, die men van alle vroegere
Hartkamp rollen zo goed kent. Waardering verder ook voor Wim de
Haas’ levensechte vertolking van de literaire agent Jim Wilson en uiteraard ook voor de kundige regie van Walter van der Kamp (foto), specialist
op het terrein van moordspelen.’
Maar er was die avond nog meer te beleven op de Nederlandse televisie. Zo waren, dankzij de AVRO, de kijkers
getuige van een repetitie van het Concertgebouw Orkest uit Amsterdam. Een belangrijk aandeel in deze boeiende reportage had dirigent Bernard Haitink, wiens persoonlijkheid zich leende voor zeer dynamische shots.
De reportage was, voor wie regelmatig naar de Duitse televisieprogramma’s keek, niet nieuw. Een aantal jaren
daarvoor bijvoorbeeld, maakte een repetitie van Smetana’s compositie ‘De Moldau’ onder leiding van Ferenc
Fricsay, veel indruk. Later volgden nog meer van dergelijke programma’s. Ook werd nog even stil gestaan bij
een aflevering van het zeer gewaardeerde programma ‘Van Gewest tot Gewest’. Daarin was de reportage over
de Limburgse champignonkwekerij onderwerp van uitzending.
Als we de plaatsnaam San Remo horen denken we vrijwel direct aan een van de vele
wielrenklassiekers die jaarlijks plaatsvinden en wel Milaan – San Remo, een koers
die in 1965 werd gewonnen door onze landgenoot Arie den Hartog (foto). Deze toen
23-jarige renner, knecht in de ploeg van Anquetil in het fabrieksteam Ford-Gitane,
had de 287 kilometer lange race met een gemiddelde van 41,641 km/u afgelegd. De
56ste editie van deze klassieker had vooral in het teken gestaan van een 160 kilometer lange solo van de Belg Rick van Looy, een andere grote naam uit de wielerwereld
van de jaren zestig van de vorige eeuw. Nadat hij was teruggepakt door het peloton
waren er een paar andere pogingen, waarbij Adorni en Balmamion een voorsprong
hadden opgebouwd. Ze bleven niet lang alleen, want op 21 kilometer voor de finish
besloot Den Hartog weg te springen uit het peloton. Binnen 5 kilometer had hij al een
voorsprong van 40 seconden opgebouwd en haalde het tweetal in. Het kwam op een
sprint aan, waarbij de Italianen geen kracht meer over hadden om onze landgenoot
te verrassen. Jan Jansen werd de tweede Nederlander op de 6de plaats.
Maar San Remo was in die tijd ook bekend om het jaarlijkse songfestival van San Remo. Joost den Draaijer was
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er voor Muziek Parade heen geweest om verslag te doen
en kwam tot de conclusie dat tranen het San Remo festival hadden gewonnen. Niet alleen vanwege het winnende
nummer van Bobby Solo: ‘Se Piangi se ridi’, hetgeen staat
voor ‘Als je huilt, als je lacht’, maar ook omdat het volgens
Joost een zeer slechte organisatie was geweest en eigenlijk ronduit om te huilen was. Vele van de door hem geinterviewde personen hadden hem dit verteld, zonder dat
hijzelf in details hierover schreef. Wel had hij ondermeer
gesproken met de leden van de New Christy Minstrels,
Gene Pitney, Dusty Springfield, Conny Francis en Petula
Clark.

Petula Clark en Joost den Draaijer

Grote passagiersschepen werden in die tijd ook vaak in de kranten genoemd. Dat gebeurde vaak bij de scheepvaartberichten, waarin de verwachte afvaart en aankomsttijden in werden bericht, bijvoorbeeld van de schepen
van de Holland-Amerikalijn (HAL). Maar ook in andere berichtgeving kwam je ze tegen, zoals op 30 januari
1965, toen een kort artikel gewag maakte van de allerlaatste afvaart van de ‘Westerdam’, een schip van 12.149
b.t.r., dat sinds juni 1946 voor bovengenoemde lijn gevaren had en was verkocht aan het Spaanse sloopbedrijf
Cia Espanole de Demolicion in Alicante.
‘Vereniging de Lijn’ beheert de geschiedenis van de HollandAmerikalijn en meldt over de Westerdam het volgende: ‘De
eerste Westerdam en haar onfortuinlijke zusterschip Zuiderdam waren gecombineerde vracht/passagiersschepen. De beide
schepen waren een vergrote versie van de zusters Noordam en
Zaandam, welke voor de oorlog reeds in dienst kwamen. De
Westerdam werd tijdens de bouw in beslag genomen door de
Duitsers met als doel haar zo snel mogelijk af te bouwen. Aan de
afbouwkade werd ze in augustus 1942 getroffen door een bom
en zonk vervolgens. Het schip werd gelicht en hersteld maar het geluk was de Westerdam niet goed gezind. In
september 1944 werd ze door het verzet tot zinken gebracht. De Duitsers hebben het schip wederom gelicht
met als doel haar in de Nieuwe Waterweg te laten afzinken als blokkadeschip. Het verzet wist dit te voorkomen
door haar in de Merwedehaven nogmaals tot zinken te brengen. Na de oorlog werd de Westerdam gelicht en
op de werf afgebouwd. Op 24 juni 1946 kon ze eindelijk aan haar eerste reis beginnen. Ruim 18 jaar heeft de
Westerdam voor de HAL gevaren. Op 21 november 1964 werd ze opgelegd in Rotterdam in afwachting van de
verkoop voor de sloop. In 1965 is de Westerdam gesloopt in Alicante, Spanje.’ In het jaar 2004 werd een nieuwe
‘Westerdam’ in gebruik genomen, die cruises maakt richting het Caribisch gebied.
MS Westerdam

Elke dag weer, jaar in jaar uit, decennia in en uit, lees je wel een stukje in de krant waarbij een grote glimlach tevoorschijn kan komen. Op zaterdag 30 januari 1965 kwam Sheriff John E. Kent uit Augusta, in de staat
Virginia (USA), in Nederland en vermoedelijke ook in andere landen in het nieuws. Hij liet namelijk op een
persconferentie weten dat hij krachtig ging laten optreden tegen de mensen die zozeer in vliegende schotels
geloofden dat zij er met echte geweren op uittrokken om jacht te maken op de ‘groene mannetjes van mars’.
In Virginia deden berichten de ronde over niet geïdentificeerde vliegende voorwerpen. Eerder die week hadden
drie jongens de krant gebeld dat ze drie groene mannetjes gezien hadden, wat vervolgens groot gebracht was
in de kranten en op de diverse radiostations. Sheriff Kent verklaarde op een speciaal belegde persconferentie
dat een aantal bewoners van Augusta met geweren jacht had gemaakt op de wezens, die uit de ruimte geland
zouden zijn. Hij zei ondermeer: “Dit wordt allemaal te gek. Neem nu aan dat er werkelijk wezens uit de ruimte
zouden landen, waar haalt men dan het recht vandaan om deze neer te schieten.”
In de Heerestraat in Groningen zit, op de hoek van de Kleine Pelsterstraat, anno
2012 een modezaak uit de keten ‘Sting’. Recentelijk las ik dat de onderneming
naarstig op zoek is naar een ander groot pand in Groningen omdat het huidige
pand niet aan de hedendaagse eisen van de onderneming achter ‘Sting’ voldoet. In gedachten ging ik terug naar de situatie op die plek in 1965 en kwam al
vrij snel tot de conclusie dat de entree van het pand, inclusief de buitenramen,
totaal niet veranderd is en waarschijnlijk ook niet mag worden aangepast. In
de jaren zestig was daar de kantoorboekhandel Lorjé gevestigd, tevens dealer
van de onderneming Capi. Nadat Lorjé het pand op een bepaald moment verliet
heeft Capi Lux nog jaren in het pand gezeten, totdat het voor de kledingbran-
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che vrijkwam. Lorjé was tot op het moment van de opheffing de grootste speciaalzaak in de stad Groningen op
het gebied van de kantoorwaren, dit in de breedste zin van het woord. Je ging er heen als je lint het weer eens
had begeven van de typemachine of je inktpot van Talens leeg was. Na de sluiting was de firma Carlier aan de
St. Jansstraat de zaak waar je deze speciaal-waren kon kopen.
Het pand voor de geest halend herinnerde ik me dat rechts van de Joodse ondernemer de schoenenwinkel
van de BATA zat, er recht tegen over de HEMA. Een paar panden links van Lorjé was de lunchroom van Indië
gevestigd, dat eigendom was van Sijbrand Boddé. Naast een lunchroom was in het pand de mogelijkheid om
luxe gebak en bonbons te kopen. Indië had haar bakkerij op de kop van de Korreweg, waar men tevens een
cafetaria had. Het was daar dat ik ooit mijn eerste patat tot me nam, in een puntzakje met eigengemaakte
mayonaise. Ook kochten we uit de bakkerij, die links van de cafetaria haar ingang had, op gezette tijden stukken kantkoek en massee.
Massee werd geproduceerd tot het midden van de jaren zeventig bij W.A. Scholten, chemische en aardappelmeelbedrijven in Foxhol. Het werd gemaakt van aardappelmeel met toevoegingen en vloeibaar in bakken
gegoten, waarin het ging stollen tot een gewicht van ongeveer 35 kg. Vervolgens gingen die grote stukken in
een breker om tot kleine brokken of tot schilfers verwerkt te worden. Dit product werd verkocht aan bakkerijen,
waar het als zoetstof werd verwerkt in koeken.

De auto met kop en schotel van Boddér

Sijbrand Boddé had een heel speciale manier om zijn zaken onder de
aandacht van het Groninger publiek te brengen. Naast kleine advertenties in de kranten reed er in de stad een bestelwagen rond van ‘Indië’,
met bovenop de auto een gigantisch grote kop en schotel. Uiteraard
een enorme aandachttrekker, mede vanwege het gegeven dat er rook
uit de kop kwam. Boddé had de uitlaat van zijn auto laten omleggen
zodat het net leek of er warme koffie in de kop zat. In september 1965
kwam er een einde aan het rustieke pand van de lunchroom aan de
Heerestraat, toen deze door een brand werd verwoest. Anno 2012 is er
aan de Korreweg nog steeds een lunchroom, annex cafetaria, met de
naam Indië. De originele naam boven het eerdere pand is aangekocht
en wordt nog steeds als ‘uithang’ gebruikt.

Zo kwam ik ook nog een knipsel tegen waarin de opnamen werden aangekondigd van een nieuw televisieprogramma, dat op 31 maart 1965 gemaakt zou worden in het tot NTS-studio herbouwde Bellevue in Amsterdam,
en die verzorgd zou worden door medewerkers van de KRO: ‘De KRO begint dan namelijk met de opnamen
van een reeks vakantieprogramma’s die gepresenteerd zullen worden door Stan Haag. De serie krijgt de naam
‘Vakantie op zicht’, amusementsprogramma’s, waarin diverse vakantielanden zoals Spanje, Italië, Joegoslavië en
Oostenrijk belicht zullen worden. Stan Haag geeft onder andere tips, hoe overal te komen met de verschillende
ons ter beschikking staande vervoersmiddelen. In mei komt de eerste uitzending op de televisie. De teksten
zijn van Stan Haag en Casper de Groot, tevens de samensteller van het programma.’ Uiteraard zou Stan Haag,
nadat hij zowel als zanger als tekstschrijver bekend werd, ook grote successen als presentator bij ondermeer
Radio Veronica en Radio Mi Amigo boeken.
Soms kom je in oude kranten of tijdschriften verhalen tegen waarbij de persoon die het middelpunt vormde,
op het moment dat het betreffende artikel werd gepubliceerd, nog helemaal niet bekend was. Zo bladerde ik
door het nummer van ‘de Wereldkroniek’ van 30 januari 1965, waarin veel aandacht voor het overlijden van Sir
Winston Churchill, en kwam een artikel
Crazy Rockers (archief Bert Bossink)
tegen waarin aandacht werd besteed
aan ‘The Crazy Rockers’, een indo
band uit Den Haag en omgeving. Deze
formatie had jaren eerder een hitje
gehad in ons land met ‘Papa mama
twist’ Ze traden in 1965 niet veel meer
op in Nederland want volgens één van
de fans verdienden ze in die tijd veel
meer met hun optredens in Duitsland,
wel tot 4000 Mark per maand per persoon. Uiteraard dienden daar wel alle
kosten nog te worden afgetrokken
maar voor 1965 een prachtig mooi
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maandbedrag. Het verhaal werd gedaan door een 18-jarige kantoorbediende uit Den Haag, die zelf slechts geld
had voor het berijden van een fiets. De ‘Crazy Rockers hobby’ beoefende hij slechts voor zijn plezier: “Toen ik
die jongens een paar jaar geleden voor het eerst hoorde dacht ik: dat is het. En ik nam mezelf meteen voor ze
in Nederland naar het eerste plan te brengen.” De betreffende persoon besloot the ‘Crazy Rockers Fanclub’ op
te richten en maakte vervolgens overal reclame voor ‘zijn orkest’ en kreeg een platenmaatschappij zelfs zo ver
om vier singels en een EP uit te brengen.
In al zijn enthousiasme verhaalde de 18-jarige kantoorbediende dat The Crazy Rockers zelfs met The Beatles
in Hamburg hadden opgetreden, hetgeen ze diverse uitnodigingen voor televisieshows bij onze Oosterburen
had opgeleverd. Maar daarna was hij vol ontevredenheid over de Nederlandse televisie: “In Nederland willen
ze er in Bussum maar niet aan. Krankzinnig hè! En als ik informeer naar het alsmaar ‘nee-zeggen’ van onze
tevee mensen, dan krijg ik als antwoord dat ze zo vals spelen.” Dat was dus januari 1965 en in 1966 zou er een
einde komen aan het kantoorbaantje want toen ging de persoon in kwestie ‘stofzuigermuziek’ draaien, zoals
hij het zelf omschreef. Dit gebeurde aan boord van de Laissez Faire voor Radio Dolfijn, alwaar hij één van de
eerste zes presentatoren van dit station was. Ook bij Radio 227 en later Radio Veronica zou zijn stem nog enige
tijd te horen zijn. Daarna maakte hij een glansrijke loopbaan, ondermeer als directeur van CNR records, hoofd
publiciteit Levi’s jeans en jackets, directeur uitgeverij Fleetstreet en directeur van een Product Promotion bedrijf,
dat zijn eigen naam droeg. Ik doel daarbij op Jos van Vliet.
En daarmee kwam een einde aan deze aflevering van ‘Muziek, media en andere herinneringen’. Hebt u een
eigen herinnering, die ook plaats kan krijgen in deze serie, schroom dan niet me te mailen naar HKnot@home.
nl.
Irenekerk, later Studio Irene (Bussum)

Notities van een halve
eeuw geleden tekst: Hans Knot
Een halve eeuw geleden was de ontwikkeling van radio en televisie
in Nederland op papier misschien gaande, maar in werkelijkheid werden er toen, met een beperkt programma-aanbod, slechts via één
televisienet vanuit Bussum programma’s verzorgd. De radio beperkte
zich, als we het vanuit de publieke omroep bekijken, tot een programma-aanbod via respectievelijk Hilversum 1 en Hilversum 2. Dat
radio en televisie destijds langzamerhand een eigen voorlichtende en
de publieke opinie beïnvloedende taak hadden gekregen, naast de
geschreven pers en de bioscoop, werd destijds door niemand betwijfeld. Dat bracht tevens met zich mee dat er een toenemende behoefte
bestond om radio- en televisie ook te mogen en te kunnen bezigen
voor reclame. In vele westerse landen werden de radio en televisie
destijds daar al voor gebruikt, maar in Nederland hield de overheid de
komst nog steeds tegen.

Op 2 oktober 1951 ging de Nederlandse televisie van start. Twee jaar later lag er al een regeringsnota over
‘reclame op de beeldbuis’. Maar de daadwerkelijke invoering daarvan liet nog lang op zich wachten. Pas na
vele jaren van discussie konden de kijkers kennismaken met radio- en vooral televisiereclame bij de publieke
omroep. Op 2 januari 1967 was het eindelijk zover dat reclame-uitingen, zij het nog zeer beperkt, onderdeel
werden van de programmering van de Nederlandse televisie. In de tussentijd was er zelfs een kabinet gevallen
over de kwestie en hadden tal van organisaties, instellingen en particulieren al een concessie aangevraagd.
De jaren vijftig van de vorige eeuw stonden bekend als het hoogtepunt van de restauratie. De zuilen hadden
het voor zeggen en ze wilden hun aanhang beschermen tegen wat ze zagen als de verderfelijke invloed van
commercie en massacultuur. Toch was er toen al van alles te doen op het punt van de invoering van reclame op
de televisie. Die eerste televisie-uitzending op 2 oktober 1951 vond plaats met als zendgemachtigde de N.T.S.
— de Nederlandse Televisie Stichting. Twee jaar en bijna twee maanden later, op 27 november 1953, werd er
een korte nota ingediend bij de toenmalige regering, onder leiding van minister president Drees. Deze nota
kan worden gezien als de aanvang van de politieke strijd over de vraag of er wél dan niét reclame kon worden
ingevoerd ter gedeeltelijke financiering van de programma’s op de Nederlandse televisie.
In de nota werd een aantal mogelijkheden verkend om na te gaan in hoeverre de televisie in Nederland op een
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degelijke wijze kon uitgroeien tot een volwaardig medium. Eén van de opmerkingen die werd meegenomen,
had betrekking op de mogelijkheid om de programma’s, naar voorbeeld van de in Amerika gebruikte normen,
financieel mede te ondersteunen door het brengen van reclamespots. Daarbij werd opgemerkt dat die aan
strenge regels onderhevig zouden moeten zijn. De regering gaf vervolgens de nota door aan de Radio Raad,
een verre voorloper van het huidige Commissariaat voor de Media, met het verzoek de voorstellen te bekijken
en een advies uit te brengen.
Op het punt van de commerciële televisie pleitte de Radio Raad voor de invoering van reclame. Maar, de tijd
was er bij lange na nog niet rijp voor. De omroepen van die tijd werden geleid door degelijke en vooral conservatieve bestuurders, die onder geen enkele voorwaarde wilden overgaan tot het brengen van commercials
via de Nederlandse televisie. Het duurde tot februari 1961 dat de toenmalige staatsecretarissen van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, Mr. Y Scholten, en van Economische Zaken, dr. G.M.J. Veldkamp uit het kabinet
onder leiding van minister president De Quay, de opdracht kregen zich te buigen over het andermaal al dan niet
invoeren van commerciële televisie. Na een periode van meer dan twee jaar zou de nota, nadat deze door de
diverse geledingen heen was gegaan, door de regering ter stemming aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Afgewezen! Maar, uit de discussie in de Tweede Kamer bleek echter wel dat zowel het kijkerspubliek als de
vertegenwoordigers van de omroepen aanmerkelijk welwillend tegenover de etherreclame stonden, mits deze
aan strikte voorwaarden was gebonden. Desondanks vonden de volksvertegenwoordigers dat Nederland nog
niet direct rijp was voor commerciële televisie. Er zou een speciale commissie worden ingesteld die de toekomst
andermaal moest beschouwen.

Eerste reclames op Nederland gericht via TV Noordzee, 1964

In de dagen voor het uiteindelijke debat waren er tal van
organisaties die dachten te moeten meedenken over de toekomst van de Nederlandse televisie en sommigen gingen
zelfs al een stap verder door zich kandidaat te stellen voor
het mogen runnen van een nieuw op te richten, tweede televisienet, zoals de nota ook aangaf. Op 15 maart 1963, een
dag voor het officiële debat in de Tweede Kamer, meldde
de Volkskrant dat een nieuw “Televisiesyndicaat voor het
Nederlandse Film en Bioscoopbedrijf”, met vijf miljoen gulden aan budget, eventueel wilde gaan deelnemen aan de
exploitatie van het tweede net: “Het syndicaat, waar nu al
de helft van de leden van de Nederlandse Bioscoopbond is
aangesloten, wil niet zelf een vergunning aanvragen, geen
eigen programma’s maken, maar blijkt louter financieel bijdragen te willen leveren aan de uiteindelijke concessionaris.
De deelneming staat open voor alle leden van de bioscoopbond naar rato van hun omzet en contributie.”

De Volkskrant liet ook een woordvoerder de Nederlandse Bioscoopbond aan het woord, dhr. R. Uges: “Het
invoeren van een tweede televisienet zal nieuwe concurrentie opleveren voor het bioscoopbedrijf, maar de
ontwikkeling is niet tegen te houden. Waar wij de helft van het amusement verzorgen, komt ons een natuurlijke
plaats in de commerciële televisie toe. Het baadt niet de televisie te bestrijden. Ons bedrijf levert films aan de
N.T.S, zoals het ook films zal leveren aan andere bedrijven. De televisie heeft ons nodig.”
In dezelfde maand maart 1963 verscheen in een lokale krant, ‘De Tijd / De Maasbode’, een bericht dat Radio
Veronica — dat als commerciële zeezender sinds april 1960 radioactief was, een concessie voor reclametelevisie
zou gaan aanvragen, zodra dit mogelijk was. Men had daar de regering al schriftelijk over geïnformeerd. “Radio
Veronica is al thans bereid op redelijke voorwaarden samen te werken met één of meerdere aanvragers, zulks
mede om zo nodig het verlenen van één zendmachtiging en concessie te bevorderen.” Enkele dagen later bleek
de NV Promotie en Reclamebureau Sonera, één van de vele bedrijfjes van de Gebroeders Verweij — de drie
directeuren van Radio Veronica - inderdaad al een aanvraag te hebben ingediend bij de regering. In het verzoek
werd onder anderen gezegd dat Radio Veronica zich geheel zou gaan houden aan de vijftien voorwaarden die
in de eerder genoemde nota omtrent reclametelevisie werden genoemd.
Men zou dus onder meer bereid zijn de culturele programma’s en de reclame totaal te scheiden, de verzorging
daarvan desnoods door twee van elkaar onafhankelijke rechtspersonen te doen behartigen en alle programma’s
en reclames te doen onderwerpen aan de controle van de onafhankelijke programmaraad. Voorts was men
bereid niet meer dan een betrekkelijk gering percentage van de zendtijd voor het uitzenden van reclameboodschappen te besteden, zich inzake het plaatsen van deze boodschappen overeenkomstig het gestelde in de nota
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Reclametelevisie, en het gestelde in de Kamerstukken, die hierop betrekking hadden, te gedragen.” En Veronica
zou Veronica niet zijn of men wilde zondermeer een jaarlijks bedrag, door de regering vast te stellen in percentage van het omgezette bedrag aan reclame inkomsten, ter beschikking stellen aan charitatieve doelen. De
gebroeders Verweij meldden dat het voor hen geen enkel probleem zou moeten zijn om de nodige investeringen
te kunnen doen voor de oprichting en het runnen van een tweede televisienet. Ook meldden ze, mochten ze een
vergunning krijgen, zoveel mogelijk Nederlandse kunstenaars en andere personen te doen optreden, desnoods
in een percentage van de totale zendtijd, vast te leggen door de regering. De drie gebroeders Verweij eindigden
hun verzoekschrift tot het verkrijgen van een licentie met de mededeling dat men zich, enerzijds wegens hun
talrijke luisteraars en anderzijds wegens haar commerciële relaties, verplicht voelde tot het maken van commerciële televisieprogramma’s.
Toen het op een uitgebreid debat aankwam, dat op de 19e maart 1963 een aanvang nam, bleek echter dat
naast de unanieme mening van de regering, alleen de VVD-fractie in de Tweede Kamer geheel dezelfde mening
te hebben, namelijk de invoering van een tweede televisienet, dat op commerciële basis zou moeten worden
gerund. Er was binnen de grote partijen als KVP, CHU en PvdA, een duidelijke breuk tussen vóór- en tegenstanders, terwijl er bij de volksvertegenwoordigers, die namens de kleinere partijen zoals SGP, PSP en CPN hun
meningen en stemming duidelijk maakten, een totale tegenstand was tegen de plannen van de toenmalige regering. Na enkele dagen van debatteren werd het duidelijk dat het plan niet door de Tweede Kamer zou worden
geaccepteerd en afgesproken werd de toekomst van de televisie in Nederland en het eventueel introduceren
van commerciële televisie, in handen te leggen van een nieuw te vormen regering, die na de verkiezingen van
mei 1963 zou worden geïnstalleerd.
Het werd de regering Marijnen (1963-1965), die haar voorganger onder leiding van Professor de Quay opvolgde. Gelijk aan de eerdere regering moest de PvdA in de oppositie
want de regering bestond uit de partijen KVP (Katholieke Volkspartij), CHU (Christelijke
Historische Unie), ARP (Anti Revolutionaire Partij) en de VVD. De drie eerst genoemde
partijen gingen later over in de nieuw te vormen partij CDA. Voordat de regering werd
geïnstalleerd kwam men met een regeerakkoord waarin een speciale paragraaf was
gewijd aan de toekomst van de televisie. Onderdeel hiervan was onder meer de instelling van een zogenaamde Pacificatie Commissie, bestaande uit leden van de regeringspartijen en de oppositiepartij PvdA. Daarnaast zouden in de commissie leden van de
omroepverenigingen en twee aspirant concessiehouders, de OTEM en de T.V.N. (Televisie Nutsbedrijf Nederland), zitting hebben. Wel dient nog vermeld te worden dat de
Pminister president Marijnen
vertegenwoordigers van de aspirant concessiehouders dienden te werden aangewezen
door het kabinet Marijnen, gezien de organisaties er zelf niet uit kwamen wie er in die Pacificatiecommissie
zitting dienden te nemen.
De OTEM, één van de concessieaanvragers, bestond eigenlijk al jaren. In het midden van de jaren vijftig was
de Stichting TV’55 opgericht met als doel het organiseren van een tentoonstelling in Rotterdam, alwaar met
interne televisie geëxperimenteerd kon worden. Maar na afloop van deze manifestatie werd door de organisatie
een nieuwe organisatie in het leven geroepen onder de naam Televisie Exploitatie Maatschappij (TEM), uiteraard als doel te zorgen dat Nederland naast de publieke televisie ook commerciële televisie zou krijgen. In 1957
zou de letter “O” toegevoegd worden, middels een soort van fusie met de ONTV, de Onafhankelijke Nationale
Televisie, een organisatie die in 1955 al had geprobeerd bij de Nederlandse regering een licentie aan te vragen
met dezelfde doelstelling als de TEM. Binnen de OTEM was een heel grote groep van aandeelhouders vertegenwoordigd, waaronder de vier grote kranten de Telegraaf, het Algemeen Handelsblad (het huidige Algemeen
Dagblad), de katholieke Volkskrant (huidige Volkskrant) en het Parool. Daarnaast een aantal uitgeverijen maar
ook grote ondernemingen zoals Vroom en Dreesmann, C&A, Heineken, Philips en Unilever.
De vraag rees destijds of het voor een regering juridisch geoorloofd was om de ontwikkeling tegen te houden.
Bovenstaande vraag was in eerste instantie voorgelegd door de leiding van de Onafhankelijke Exploitatie Televisie Maatschappij, N.V. in oprichting, aan de Leidse Hoogleraar in het volkenrecht, prof. jhr. mr. H.F. van Panhuys,
die daarover een advies uitbracht onder de titel: ‘Het Verdrag van Rome, de reclame en de commerciële televisie’. In de diverse notities van ing. Paul Snoek kwam dit onderwerp ook voorbij. In één van de notities kwam
professor ir. J.M. van Bemmelen aan het woord, waarbij hij een aantal kritische punten naar voren haalde,
beginnende door in te gaan op het rapport van Van Panhuys.
‘In zijn rapport gaat Van Panhuys uit van artikel 10 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat op 4 november 1950 te Rome is gesloten en waartoe ook
Nederland is toegelaten. Dit artikel erkent het principe dat een ieder het recht van vrije meningsuiting heeft en
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dat dit insluit ‘de vrijheid van inlichtingen of denkbeeldig te ontvangen of door te geven, zonder inmenging van
overheidswege en ongeacht grenzen’. Onder inlichtingen vallen naar de mening van Prof. Van Panhuys ook alle
vormen van reclamemededelingen. Onmiddellijk echter laat dit artikel 10 er echter op volgen dat deze bepaling niet belet dat staten radio-omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen kunnen onderwerpen aan een
systeem van vergunningen. Het lijkt dus een ogenblik alsof het artikel 10 met de éne hand het recht geeft en
dat het met de andere hand ten aanzien van radio, bioscoop en televisie terugneemt.
arcief Soundscapes

Volgens Professor Van Bemmelen (foto) kwam het betoog van zijn collega Van Panhuys erop neer dat het regelend optreden van de overheid nimmer zo ver mocht
gaan, dat voor commerciële radio en televisie in het geheel geen plaats kon zijn.
Van Bemmelen ging verder met: ‘Hij geeft toe, dat artikel 10, en wel speciaal het
tweede lid van dit artikel van het Verdrag aan de overheid een ruime bevoegdheid
geeft om regelend op te treden. Het beperkte aantal golflengten en het indringend
karakter van de televisie kan het noodzakelijk maken de omvang van de uit te zenden reclameboodschappen binnen zekere enge grenzen te houden. Voorts spreekt
het vanzelf, dat de reclameboodschappen welke gevaar opleveren voor de gezondheid, de goede zeden en dergelijke, uit de ether dienen te worden geweerd.’

Kritisch was Van Bemmelen over zijn collega omdat hij afsluitend niet met duidelijke woorden de conclusie had getrokken dat complete uitsluiting van commerciële
radio en televisie niet geoorloofd was. Dat Van Panhuys dit wel van mening was,
weerlegde Van Bemmelen met zijn volgende opmerking: ‘Op bladzijde 19 van zijn aan het OTEM uitgebrachte
advies, waar hij een vergelijking maakt tussen artikel 7 van de Nederlandse Grondwet, betreffende de drukpersvrijheid en het artikel 10 van het Verdrag van Rome. Ten aanzien van artikel 10 van de Grondwet heeft de
Hoge Raad uitdrukkelijk uitgemaakt, dat de drukpers een dienende taak had bij de vrije meningsuiting en de
drukpersvrijheid en daarom ook ten aanzien van de reclamedoeleinden, niet zo zeer mocht worden beperkt dat
zij daardoor geheel zou ophouden te bestaan.’
Volgens het rapport van Van Panhuys hadden op dat moment radio en televisie zeker een dienende taak en
was daarom beperking alleen geoorloofd in zover ‘deze noodzakelijk was voor de verdeling van het in aantal
beperkte golflengten; of voor belang van ‘s lands veiligheid en de bescherming van de openbare orde of ter
voorkoming van strafbare feiten, dan wel ter bescherming van de gezondheid, goede zeden, goede naam of
de rechten van anderen of ter verspreiding van vertrouwelijke mededelingen of ter waarborging van de onpartijdigheid van de rechterlijke macht.’ Al deze voorwaarden waren terug te vinden in artikel 10, tweede lid, van
het Verdrag van Rome.
Van Bommelen hierover destijds: ‘Het is duidelijk dat zij geen van allen iets uitstaande hebben met de vraag
of commerciële televisie verboden mag worden. Het enige dat de overheid mag en ook behoort te doen is te
zorgen, dat de zendtijd op billijke wijze verdeeld en gedistribueerd wordt en dat iedereen aan zijn trekken komt.
Ook moet de overheid er natuurlijk voor waken, dat de zendtijd verdeeld wordt over organisaties, die financieel
en technisch-organisatorisch in staat zijn een behoorlijk programma te verzorgen. Maar bij de verdeling van
zendtijd moet de overheid – volgens Professor Van Panhuys, ‘naar strikt onpartijdige maatstaven handelen.’
Hieruit kan men afleiden dat Van Panhuys in principe een geheel uitsluiten van de commerciële televisie ongeoorloofd achtte.
Opinieonderzoek had in 1963 al uitgewezen dat het grote publiek sympathiek stond tegenover commerciële
televisie en dat men in grote mate verontrust was over eventuele door de regering te nemen maatregelen als
het ging om de uitzendingen van de zeezender Radio Veronica. Afsluitend vond Professor van Bommelen dat
de wensen van de Nederlandse bevolking zeker gevolgd dienden te worden: ‘De meeste televisiekijkers zouden
een behoorlijk opgezette, officieel erkende, commerciële televisie, toejuichen. Afgezien van de vraag of de overheid het recht heeft om deze soort televisieprogramma’s door haar vergunningsstelsel onmogelijk te maken,
lijkt toch de kwintessens van de kwestie of een belangrijke meerderheid van de televisiekijkers commerciële
televisie wenst. Zo ja, dan levert het Verdrag van Rome zeker geen bepaling op, dat dergelijke programma’s zou
verbieden. Sterker nog, het Verdrag van Rome – dat blijkt uit het advies van Professor Van Panhuys – erkent in
beginsel, dat de overheid door haar vergunningsstelsel dit soort televisieprogramma’s niet mag uitsluiten.’
Slechts enkele maanden later kwamen de eerste berichten in de diverse kranten betreffende de plannen tot het
bouwen van een kunstmatig eiland, van waaraf radio- en televisieprogramma’s waren gepland en dat geheel
op commerciële basis. Ook daar zou de Nederlandse regering weer volop in strijd mee gaan, zodat na enkele
maanden een einde kwam aan het zogenaamde REM project. Nog tot het einde van de jaren tachtig van de
vorige eeuw zou Nederland officieel verstoken blijven van echte commerciële radio en televisie.
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Recensies

door Hans Knot

BAND LOOPT 2 - Backstage verhalen uit de platenstudio
Lieshout, Ruud van
201 pagina’s volop geïllustreerd in zwart/wit en kleur
Formaat: 16x212x211 mm
Uitgeverij De Ontwerpunie
Distributie Strengholt United Media BV
ISBN 978 90 9024 460 0
Jaar uitgave 2009. Tweede druk 2010.
Prijs 19,90

Als verzamelaar van alles wat met muziek en radio te maken heeft ben je op een constante speurtocht naar
boeken en geluidsdragers, die aanwinsten kunnen zijn op je verzameling. Nieuwsgierig had ik het bovenstaande
boekwerk al eens doorgebladerd tijdens een van mijn bezoeken aan ‘Beeld en Geluid’ in Hilversum waar ze
– vergeleken met het Oude Omroepmuseum’, een grote verscheidenheid aan artikelen in de verkoop hebben
op het ons geliefde verzamelgebied. Ik had het boek toen laten liggen omdat mijn voorkeur uitging naar een
tweetal boeken over 60 jaar Televisie in Nederland. Zeer recentelijk kwam ik ‘Band loopt 2’ toch weer tegen tijdens een zoektocht naar materiaal op internet. Het boek bevat veel herinneringen die met een talloze insteken
worden naar de lezer worden gebracht. Het is een smeuïg geheel waarbij Ruud van Lieshout ook de verschillende technische ontwikkelingen, die hij tijdens zijn loopbaan binnen de platenindustrie heeft meegemaakt, op
een gemakkelijk begrijpende manier beschreef. Zijn dochter Juliette heeft hem geholpen bij de samenstelling
en zorgde voor de eindproductie. Het boek is daardoor wel dikker geworden dan Van Lieshout zelf wist. Zonder
hem op de hoogte te stellen heeft zijn dochter tal van artiesten benaderd om een persoonlijke ervaring met hem
op papier te zetten, zodat deze ook verwerkt konden worden in het totaal.
Van Lieshout, technicus in hart en nieren, startte eind jaren veertig van de vorige eeuw zijn loopbaan bij de
Nederlandse Radio Unie (NRU) waar hij als omroeptechnicus aan het werk ging. Maar lang duurde het avontuur
niet want hij besloot een kortverband contract voor drie jaren te tekenen bij de R.O.I.O., de Radio Omroep in
Overgangstijd. En dat betekende Indonesië, welke periode hij kort beschrijft om snel over te gaan naar het
verhaal van opnamestudio’s, die zowel op vaste plekken als tal van mobiele plekken werden ingericht. In de
daarop volgende decennia heeft hij talloze bekende, minder bekende en internationale artiesten op de grammofoonplaten geregistreerd.
Niet alleen zangers en zangeressen, maar ook vele koren, draaiorgelmuziek en
blaaskapelmuziek werden vastgelegd op het vinyl. Daarbij kwam als verrassing
ook een opname om de hoek die in 1965 werd opgenomen met de Koninklijke
Militaire Kapel, die onder leiding stond van Dirigent – Kapitein - Directeur Anne
Posthumus. Geluidstechnicus van deze opname was Ruud van Lieshout zelf
maar de LP, met de titel ‘Vorstelijke Melodieën’, werd geproduceerd door niemand minder dan John de Mol Sr. Ook het enorm aantal LP’s dat met het Dutch
Swing College Band is opgenomen, wordt besproken middels allerlei anekdotes.
Een andere link naar de radio is het verhaal rond de opnamen in de studio, die gevestigd was in Dansschool Van
der Meulen, waar het programma “’t Is weer tijd voor Northstate” op de band werd vastgelegd
voor uitzending op Radio Veronica. Zoals bekend was dit programma met medewerking van The Dutch Swing College Band. Ik ben op pagina 60 van dit
vermakelijke boek en hoop nog enige smakelijke uren te beleven.
KURZWELLENEMPFANG HEUTE - Die neuen Perspektiven der SDRs
Auteur: Schiffhauer, Nils
Uitgeverij: Verlag für Technik und Handwerk neue Medien GmbH
Plaats: Baden Baden
Jaar: 2012
Pagina’s 202, volop geïllustreerd
ISBN 978-3-88180-872-9
Prijs 26,80
www.VTH.de
Bijlage: Informatieve DVD behorende bij de publicatie
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De hobby ‘korte golf radio beluisteren’ brengt me in gedachten terug naar de jaren zestig van de vorige eeuw.
Waar was de eerste echte beleving met iemand die zich met ontvangen en zenden van korte golfsignalen
bezighield en onder welke omstandigheden? Voor een ieder zal dit een eigen herinnering zijn maar vaak is de
locatie terug te brengen tot een drietal voorbeelden. Een donker klein kamertje, dat te klein is om als goede
slaapkamer te worden gebruikt; een hoekje op de zolder van het huis of een schuurtje achter in de tuin. De
laatste is voor mij de eerste die te binnenschiet. Een grote volkstuin waar omwonenden een lapje grond konden
huren. Dit was ook door een van onze buren gedaan en hij had er een schuur opgezet om daarin zijn hobby
te kunnen beoefenen. Kom daar anno 2012 nog maar eens mee aan. De heer Stobbe, zoals hij heette, werkte
op de UTS als docent en wist dus waar hij over sprak. Vele zelfgebouwde zend- en ontvangstapparatuur met
zelfgebouwde antennes stonden hem ter beschikking en af en toe hoorde je hem wel eens dwars door het
televisiesignaal van Nederland heen. Van nabranders had ik in die tijd nog niet gehoord. Wel leerde ik vrij snel
dat het luisteren naar korte golf radio te maken had met het aanbrengen van de juiste antennes en vooral het
hebben van een enorme hoeveelheid geduld.
We zijn inmiddels vele decennia verder, de techniek heeft zich enorm ontwikkeld en gelijk aan de ontwikkeling
van de radiostudio’s door de decennia heen is er eigenlijk niets meer van de sfeer van de hobby uit die tijd over
gebleven. Gelukkig zijn er wel hobbyisten over, die op een andere manier dan destijds de korte golfsignalen
verspreiden en ontvangen. Voor die gebruikers van vandaag is er het boekwerk: Kurzwellenempfang heute - Die
neuen Perspektiven der SDRs verschenen. Het is een ruime insteek in de wereld van de SDR Radio, die wordt
beschreven onder redactie van Nils Schiffhauer. Radio die gestuurd wordt door software. Het boekwerk is niet
alleen gericht op de korte golf hobbyist maar ook op de zendamateur en het is zowel voor de nieuweling op het
pad van deze hobby als ook de oude vertrouwde hobbyist, geschreven. De nieuwe invloeden op de techniek zijn
op een zeer begrijpelijke manier beschreven en het totale spectrum van ontvangst wordt besproken.
Wat ook een belangrijk onderdeel van Kurzwellenempfang heute - Die neuen Perspektiven der SDRs is, zijn
de ettelijke beschrijvingen van diverse ontvangers die er anno 2012 op de markt zijn, zodat bij een eventuele
aanschaf niet alleen op de adviezen van een verkoper hoeft te worden afgegaan. En is er natuurlijk ruimte
voor de antenne, die onmisbaar verbonden is met deze vorm van radiohobby en dus ook alle aandacht krijgt.
Tenslotte dien ik zondermeer te vermelden dat er in het boekwerk een DVD is ingesloten gevuld met tal van
video’s, waarin de redacteur technische informatie aan de gebruiker brengt. Maar er staan ook tal van pdf files
op, waarin nog meer technische tips naar voren komen.
SENDER & FREQUENZEN 2013
30ste editie
Samenstellers: Schmitz, Michael en Siebel, Wolf
608 pagina’s, formaat 14,8x21 cm
Bestelnummer: 413 1300
ISBN 978-3-88180-874-3
Prijs 29,80 excl. verzendkosten
www.VTH.de
Geen enkel jaarboek is bij mij zo ontzettend vaak op de deurmat gevallen als
Sender & Frequenzen. Geen enkel jaarboek is dan ook zo geliefd als deze publicatie, die jaarlijks door Schmitz en Siebel optimaal bijgewerkt wordt in alle
categorieën die men in het boek heeft opgenomen. Het is het enige, telkens actuele, Duitstalige jaarboek dat alle radiostations beschrijft die bij onze Oosterburen via korte- midden- en lange
golf zijn te ontvangen. Maar ook is er een overzicht van de betreffende internet- en satellietstations terug te
vinden. Op die manier komt er fantastische informatie voorbij uit meer dan 200 verschillende landen; informatie ondermeer over: frequenties, uitzendtijden, uitgebreide programmaoverzichten, adressen, internetlinks en
meer. In deze 30ste en dus jubileumeditie, zijn ook 14 kaarten terug te vinden met daarop belangrijke plaatsen
waar zendstations verdeeld over de wereld zijn te vinden.
Geheel nieuw in Sender & Frequenzen 2013, vergeleken met eerdere edities, zijn de rubrieken waarin eventuele
vragen beantwoord worden als: ‘Is een bepaald hoorspel nog terug te luisteren als podcast?’ of ‘Is het nog te
downloaden?’. Maar ook wanneer bepaalde wetenschappelijke programma’s via diverse radiostations zijn te
horen.
Voor diegenen, die het boek aanschaffen, heeft de uitgever ook nog een verrassing, want in de maanden januari, april en september krijgt men de gratis, 48 pagina dikke, updates toegestuurd met daarin allerlei actuele
informatie. Verder interessante hoofdstukken zijn er terug te vinden over ondermeer het verzamelen van QSL
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kaarten, DX-Clubs, Vrije Radio Stations en Clandestiene Radiostations. Tevens dient vermeld te worden dat er
ook tal van technische tips zijn terug te vinden over welke antennes men het beste kan gebruiken voor de ontvangst van radiosignalen via bepaalde uitzendbanden. Uiteraard brengen de auteurs ook een hoofdstuk waarin
men de belangrijkste ontvangers, die momenteel in de handel te verkrijgen zijn, worden beschreven. Ook is
achterin Sender & Frequenzen 2013 een overzicht terug te vinden van de belangrijkste gebruikte afkortingen
in het boek.
Ook deze editie is, mede vanwege het gegeven dat alle informatie zo goed mogelijk is bijgewerkt, een aanrader
om aan te schaffen en - na ontvangst - in de buurt van je ontvanger neer te leggen, zodat je altijd op Sender
& Frequenzen 2013 kunt teruggrijpen.

Nieuwe serie mp3 dvd’s van Martin van der Ven
Exclusief te bestellen bij SMC

Radio 270 - Yorkshire’s Part of The Beat Fleet
51 uren luisterplezier naar Radio 270

Radio Caroline - From 1983 to 1990

96 uren Caroline met: David Andrews, Dixie Peach, Simon Barrett, Bruce Purdey, Dave Richards, Jay Jackson, Grant Benson, Johnny Lewis, Neil Francis, Jenny MacKenzie, Andy ‘Cosmic’ Johnson, Kevin Turner, Mark
Matthews, Fergie McNeil, Bhagwhan, Dave James, John Tyler, Keith Lewis, Richard Staines, Mark Warner,
Mick Williams, Paul Graham, Nick Bolland, Jackie Lee, Simon West, Tim Allen, Nigel Harris, Keith Francis,
Steve Conway, Chris Kennedy, Mike Watts, John Bibby, Rowena Wild, Mike Dixon, Richard Jackson, Dave
James, Steve Masters, Alex, Ian Mack, Judy Murphy, Rob Harrison, Colin Müslibar, Caroline Martin, Nick
Richards, Dave Asher, Chris Cooper, Gavin Ford, Chris Frisco, Ricky Jones, Tom Anderson, Neil Gates, Tony
Gareth, Andy Archer, Robin Ross, Dave Windsor, Tony Peters, Shaun Taylor, Michael Grant, Peter Chicago,
Peter Philips, Andy Bradgate en Rico.

The Big Wide Wonderful - Radio Caroline North

96 “big wide wonderful” uren muziek uit de sixties en met de klinkende stemmen van: Jerry Leighton, Tom
Lodge, Bob Stewart, Jim Murphy, Mike Ahern, Daffy Don Allen, Ray Teret, Tony Prince, Mick Luvzit, Jerry
King, Dave Lee Travis, Dee Harrison, Mark Sloane, Jim Gordon, Ripley Thorne, Freddie Beare, Charles Brown
en Martin Kayne.

Per dvd € 14,-. Het hele pakket (3 dvd’s) voor € 36,-.
Te bestellen bij SMC.
Betaling is mogelijk op rekeningnummer 4065700 ten name van Stichting Media Communicatie Amstelveen.
Ook te bestellen via Paypal: rob@mediacommunicatie.nl
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Radioships.com zoekt hulp
In de zomer van 2008 bracht ik mijn eerste miniatuur uit: RS1. Inmiddels heb ik zes miniaturen gemaakt en de reacties zijn vrijwel alleen maar erg positief geweest. Radioships.com is nimmer bedoeld als echt commercieel initiatief. Ik
wilde zèlf miniaturen van zeezenders hebben en ben ze dus maar gaan maken. De enige manier om het laten maken
van een mal en afgieten betaalbaar te houden, was er oplages van te bestellen. Omdat ik verwachtte dat er wel meer
gekken zoals ik zouden zijn, die zo’n miniatuur wilden hebben, heb ik destijds de gok genomen een oplage van RS1
te laten gieten.
Maar het telkens weer een tijd doende zijn met het afwerken van
dezelfde miniaturen vind ik erg onbevredigend. Verder kost het
behoorlijk wat tijd en die besteed ik liever aan nieuwe projecten.
Ik wil dan ook proberen iemand te vinden die het leuk vindt om
de ruwe afgietsels af te werken en zo een paar euro te verdienen.
Geen idee of dat lukt. Leidraad is dat de prijs niet omhoog moet,
want het moet wel leuk blijven. Mocht dat niet lukken, dan wordt
er voortaan domweg één niet al te grote oplage gemaakt die ik
zelf afwerk, en daar blijft het dan bij. Dan ben ik uit de kosten
en kan ik het maken van een mal van het volgende miniatuur
betalen.
Als je denkt dat het iets voor jou zou zijn, of je kent zo iemand; hier is wat info over wat het zou inhouden. Je krijgt de
‘ruwe’ gietsels van me die ik bij de tingieter heb afgehaald, samen met eventueel benodigde andere materialen. Dat zijn
bijvoorbeeld messing staafjes van verschillende diktes om dwarsbalken in masten en dergelijke van te maken. Je moet
zelf het gereedschap (Dremel of zo) hebben om mee te kunnen boren, schuren, frezen enzovoort, net als kombikit,
milliput, spuitplamuur, lak en dergelijke. Je werkt het miniatuur af aan de hand van foto’s en aanwijzingen die ik je geef.
Als de oplage klaar is, verzorg ik het verpakken en verzenden.
Interesse? neem contact op via info@radioships.com
Hartelijk dank aan Freewave voor het aanbod deze oproep te plaatsen!
René van den Abeelen

THE OFFSHORE RADIO YEARS RE-VISITED
VOLUME 1 - NEW SERIES

50TH ANNNIVERSARY OF THE DANISH & SWEDISH MARINE OFFENCES ACT 1962 - 2012
European radio was strictly state controlled until a group of Danish businessmen set up Radio Mercur
on a ship in international waters, and outside government control. The station was quickly followed
by Radio Syd. It was the start of a broadcasting revolution that spread
through Europe and around the world over the following years.
To commemorate the 50th Anniversary of the Danish and Swedish
Marine Offences act, that saw the closure of Radio Mercur and Radio
Syd, Offshore Echos have released a new documentary DVD.
This DVD is the first in a new series revisiting the Offshore Radio
Years, with much additional film and rare material, documenting the
history of offshore radio.
The Offshore Radio Years revisited Volume 1 is available in Europe
for £22.00 including postage and packing from:
Website: www.offshoreechos.com
Post: Offshore Echo’s, PO Box 1514, London W7 2LL, England.
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Internet surftips
Ook in deze aflevering weer de nodige surf tips. Clive Warner heeft zijn radioloopbaan op verschillende delen
van de aarde beleefd. Hij is bezig met zijn memoires en veel ervan is inmiddels al te lezen.
http://citiria.com/clive/gambiariverrescue.html
Kijk ook eens naar de site die BBC Radio Essex deejay Ray Clark heeft gemaakt. Mooie loopbaan met een aantal
prachtige prijzen en bovendien een Caroline verleden: www.rayradio.co.uk
Dan hele mooie foto’s van Red Sands Forts genomen in 2011:
http://www.noplaceto.be/Red_Sands/index.html
Verder een aantal filmpjes gevuld met herinneringen aan de Voice of Peace en Abe Nathan:
http://www.youtube.com/watch?v=BspW-ayG0_E
Ook een interview met Abe Nathan op de dag dat het zendschip in 1993 tot zinken werd gebracht.
http://www.youtube.com/watch?v=ZhSRHb1W4Yc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xzZ6dqgE3Ko&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nBPl2Tjk0D8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Xu9MzrmBKKQ&feature=related
Andermaal was er in de zomer weer een RSL in Whitstable met deels een drang naar het zeezenderverleden.
Kijk maar eens naar dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=htLX8jZmiRw
En ook op de volgende site meer herinneringen:
http://www.redsandsradio.co.uk/showblog/red-sands-radio-390-two
Op de volgende link, die Ingo Paternoster ons stuurde, herinneringen aan de eerste uitzending van Radio Free
Europe: http://coldwarradios.blogspot.de/2012/07/urgent-whisper-from-barbara-radio-free.html
Ook werden er weer interessante foto’s van de Mebo II op het internet geplaatst:
http://www.shipspotters.nl/viewtopic.php?f=17&t=933&start=0
John Piek attendeerde ons op een site over landpiraten via de korte golf uit de VS:
http://www.rfprograms.com/
Herinner je nog dat er in de zomer ‘a summer of love’ was in het museum Rock Art met een afsluitende dag op
31 augustus? Wel kijk eens naar de leuke video van Alex van der Hoek:
http://www.youtube.com/watch?v=4qOSAdmG3v8&feature=youtu.be&hd=1
In Walton on the Naze is eind september een nieuwe reddingsboot in dienst genomen en vooraf gedoopt door
de persoon wiens naam op de boot staat, Johnny Walker. Kijk naar de volgende opname:
http://rnli.org/Pages/Video-Details.aspx?VideoItemID=6aZusoQy
Oprichter en directeur van Radio Caroline, Ronan O’Rahilly, is in oktober opgenomen in de PPI hall of Fame voor
zijn enorme inzet voor de ontwikkeling van de commerciële radio in Engeland:
http://www.ppiradioawards.com/index.php
Martin van der Ven en Hans Knot

RadioDay 2014
In 2013 is er geen RadioDay. De volgende RadioDay zal zijn op zaterdag 29 maart 2014 en
in het teken staan van de start van de Britse
radio vanaf zee; dan alweer 50 jaar geleden.
Voor Freewave abonnees is het weer mogelijk
een kaartje tegen gereduceerd tarief te bestellen. Zij betalen € 8,00 i.p.v. € 14,00. U kunt
de datum alvast noteren! Meer info: www.radioday.nl
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Veronica boven water, het Max Lewin archief
De pioniersjaren van Radio Veronica
Als we de geschiedenis van de zeezender Radio Veronica in diverse publicaties beschouwen, begint het verhaal vrijwel altijd op
15 oktober 1959 toen een aantal mensen bijeen kwam in ‘een rokerig zaaltje’ in hotel Krasnapolsky in Amsterdam om gezamenlijk
te beslissen tot de oprichting van de VRON.
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 gebleven. 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 verpakkings- en verzendkosten. Betaling is mogelijk 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

Het absolute einde, een kroniek van 100 dagen Radio Delmare
Tussen augustus 1978 en oktober 1979 heeft de Radio Controle
Dienst het maar druk met een aantal mensen dat vanaf zee Radio
Delmare de ether in stuurt. Een groep mensen met daarin onder
andere Gerard van Dam. Gerard heeft ervaring met het zenden
vanaf zee. Hij heeft werkzaamheden verricht bij RNI, Caroline en
Atlanis. Nu gaat hij het opnieuw doen, met Radio Delmare. Vier
zendschepen en 100 dagen uitzenden later is het avontuur ten
einde. Dan moet er maar eens echt geld worden verdiend.
Over het ongelofelijke Radio Delmare-verhaal verscheen op 17 november het boek “Het absolute einde, een kroniek van 100 dagen
Radio Delmare” geschreven door Jan-Fré Vos. Het boek telt 160
pagina’s. Lees de amusante verhalen over de diverse schepen die
gekocht werden. € 17,- incl verzendkosten
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DVD’s: We hebben weer een aantal leuke ﬁlms voor u in de aanbieding:
1) Interview Marc van de Mosselaer (technicus REM) plus historische beelden
€ 6,-- (bestelcode: REM)
2) Een gevarieerde dvd met:
- RNI ﬁlm
- Tony Blackburn
- Theo van Gogh in gesprek met Ruud Hendriks
- The Story of Radio 270
€ 8,-- (bestelcode: RNI)
3) Een dvd met de volgende onderwerpen:
- 25 jaar zeezenders,
- De opening van Radio 192
- Aankomst van de Communicator in IJmuiden
- De opening van Caroline Nederland 2002
€ 8,-- (bestelcode: DV 08)
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4) Genieten van de volgende ﬁlmbeelden:
- Bezoek aan Radio London
�e
�
u
�
- Bevoorrading van de radioschepen
�n�
- Radio Atlantis
- Radio 192 in Scheveningen, Bull Verweij, Rob Out
€ 8,-- (bestelcode: DV 012)

5) De 192 dvd:
Radio 192 evenementen € 8,-- (bestelcode: DV 029)
6) En last but not least:
- Film over de forten
- Radio Caroline in Dover
- Roger Day
- Tentoonstelling Zeezenders
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- Communicator in IJmuiden
- Bezoek aan Playa de Aro
- Zendschip Magdalena
€ 8,-- (bestelcode: DV 02)

Speel mee voor
het goede doel!

Speel mee in de VriendenLoterij voor

Stichting Mediacommunicatie

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

DUIZEN
DEN
prijzen!

Naam

Ik steun het goede doel:

m/v*

Adres
Postcode
Woonplaats

5177
Ik speel mee voor het goede doel:

3 loten

2 loten

1 lot

E-mail
Bankrekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Ja,

Elke wee
k
kans op

Telefoonnummer
Datum
Handtekening

Veel gestelde vragen
1 Wat kost een Vriendenlot?
Een lot kost € 2,20 per week. De inleg is
maandelijks bij 4 zondagen € 8,80 en
bij 5 zondagen € 11,00.
2 Hoeveel geld gaat er naar de clubkas?
De helft van uw inleg gaat rechtstreeks
naar het goede doel.

0332.0009
3 Wat kunt u winnen?
Iedere week maakt u gegarandeerd kans
op duizenden prijzen. Dit zijn prijzen
als fietsen, auto’s, LCD-tv’s, maar ook
geldprijzen oplopend tot € 100.000,-!
Prijzen worden automatisch op uw
rekening gestort of thuisbezorgd.
Wint u een prijs? Dan mag u deze prijs
ook aan 5 deelnemende vrienden geven!
Wint u bijvoorbeeld een auto, dan mag u
ook 5 auto’s weggeven aan uw vrienden.

4 Hoelang gaat u meespelen?
Opzeggen kan schriftelijk op ieder gewenst
moment. De VriendenLoterij hanteert geen
opzegtermijn.
5 Hoe oud moet u zijn om mee te doen?
Deelnemers moeten minimaal
18 jaar oud zijn.
6 Waar kunt u de uitslagen vinden?
• www.vriendenloterij.nl
• NOS Teletekst pagina 551

Stuur dit formulier zonder postzegel op naar:
VriendenLoterij, Antwoordnummer 116, 1100 WC Amsterdam
Ik machtig hierbij de VriendenLoterij N.V. tot schriftelijke wederopzegging om de inleg per trekking (14 per jaar) van mijn
bovenstaande bankrekening af te schrijven. De inleg is maandelijks bij 4 zondagen € 8,80 en bij 5 zondagen € 11,00. De inleg
van de twee extra trekkingen bedraagt € 8,80. Deelname houdt in: aanvaarding van het deelnemersreglement, verkrijgbaar via
www.vriendenloterij.nl of 0900-300 1400 (20cpm). Opzeggen kan op elk gewenst moment. De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie onder nummer 5664428/10/DSP d.d. 17 december 2010

Winnen is leuker met de VriendenLoterij
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MediaNostalgie.nl

Onlangs is de nieuwe website MediaNostalgie.nl online gegaan, zo meldden ons Nico Fintelman en Gerco Wittenberg. Het ontstaan van de site is terug te voeren naar de website delta-radio.com. Deze site berichtte over
het voormalige Delta Radio 90 in Nijmegen, één van de grootste piraten van Nederland tussen 1983 en 1989.
Op deze site verschenen alle verhalen, foto’s, filmpjes, jingles en gadgets over Delta Radio. Maar na zo’n 9 jaar
was alles geplaatst en verteld. Toch bleef er veel interesse van de bezoekers voor leuke verhalen over radio en
aanverwante zaken en dus heeft men besloten om een vervolg te maken.
Op Medianostalgie.nl worden in het item “Radiopiraten” veel artikelen over de voormalige landpiraten gebracht. Verder veel aandacht voor de offshore radiostations,
niet door middel van complete geschiedenissen want die zijn er al zoveel, maar met
persoonlijke herinneringen aan die unieke radiotijd. Verder op MediaNostalgie.nl
artikelen op het gebied van muziek, televisie en radio in het algemeen. Ook worden
de bezoekers die een leuk verhaal inzake één van deze onderwerpen hebben uitgenodigd om deze in te sturen.
Daarnaast blijft de oorspronkelijke Delta Radio website compleet en maakt nu onderdeel uit van deze nieuwe
site. Nu online dus: www.medianostaIgìe.nl en ook te vinden op Facebook.

1965
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Nog enkele aanvullende
foto’s bij het artikel ‘Radio
Heaven’ van pagina 7.

Boven: Arend Langenberg (geheel rechts) op de
Norderney.
Hiernaast: het huwelijk van Mick Luvzit en Janet
Teret aan boord van de Fredericia.
Onder: Danny Vuylsteke op de Radiodag 2012
Linksonder: een notitie die Martin van der Ven
ooit ontving van Roger Kirk

Op de volgende pagina: een nieuwsbrief van
de Caroline Club uit 1966
(archief Jan van Heeren)

© Martin van der Ven
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