


Beste lezers,

Het was niet de eerste inzamelingsactie op tv, maar-
waarschijnlijk wel de meest bekende: ‘Open het 
dorp’. (De eerste actie was ‘Redt een kind’ in 1959 bij 
de V.P.R.O.) Arie Klapwijk werd een beroemdheid en 
Mies werd er onsterfelijk door. Het was eind novem-
ber 1962 en de tv-medewerkers maakten overuren. 
Maar ook een dag na de actie was er de noodzaak om 
in Hilversum alles uit de kast te halen...

We blijven een beetje in de eerste helft van de jaren 
‘60 van de vorige eeuw, want ook in de Muziek-, me-
dia- en andere herinneringen voert Hans Knot ons 
naar die periode terug. En wel het jaar 1963 om pre-
cies te zijn. Voeg daar nog aan toe een artikel over 
een onwetende journalist (ondenkbaar in het inter-
nettijdperk), die schrijft over Radio Caroline in 1964 
en we hebben 3 jaren op een rij aangedaan.

André van Os heeft op de valreep nog een verslag 
kunnen maken over de verjaardag van de Voice of 
Peace. Niet zomaar een, want dit station is inmid-
dels alweer 40 geworden. Ook sprak hij met Jean Luc 
Bostyn over Radio 19, een webstation waarbij je een 
waar zeezendergevoel ervaart.

Veel leesplezier,
Jan van Heeren
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Heden & verleden
Oude auto
Het is al weer een tijdje geleden dat een lezer 
een foto instuurde van zijn of haar auto voorzien 
van een sticker van een radiostation. We kunnen 
er u weer een aanbieden dankzij Rob Bosman 
Jansen die in 1979 een Simca, waarin hij destijds 
reed, voorzag van een grote ‘window sticker’ van 
Radio Caroline. Heb jij ook nog een dergelijke 
herinnering stuur het dan naar HKnot@home.nl

Bijnaam
Recentelijk kwam ik een serie toch wel unieke 
opnamen tegen waarin een deejay was te 
beluisteren met de naam David Brown. Het was 
in een programma van Tony Allen uit dezelfde 
periode in 1977 dat ik hoorde dat hij David 
de bijnaam ‘Daisy’ gaf. Aan boord, in dezelfde 
periode, was ook Marc Jacobs, die zich hem nog 

herinnerde. ‘David 
was een erg jonge 
vent die slechts één 
periode voor Radio 
Caroline werkte.  Hij 
was derhalve ook 
maar een paar weken 
aan boord. Ik heb 
nog wel een foto 
gevonden, waarop hij 
is terug te vinden.’Van 
links naar rechts zie 
je James Ross, David 
Brown, Tony Allen 
en Mark Lawrence. 
De foto is genomen 
in de discotheek van 
de oude vrouw, Mi 
Amigo.

Pracht loopbaan
Het was Martin van der 
Ven die me vervolgens 
wees op het gegeven 
dat ik toch al eerder 
verwezen had in mijn 
reports aan dezelfde David Brown. Tussen de maanden mei en juli 1977 was hij te beluisteren op Radio 
Caroline. Al eerder, in de begin jaren zeventig, was hij actief op het in Londen gerunde Radio Jackie, waar hij 
bekend was onder de naam ‘Tony Bond’. Na zijn korte periode bij Radio Caroline ging hij als journalist werken 
voor het ILR station Reading 210. Hij werkte er onder zijn eigen naam Kevin Stewart tot medio 1980 om 
vervolgens zijn eigen onderneming Tenza Data Systems op te richten.

Politiek
Ondanks dat hij zeer succesvol was met deze onderneming vond hij toch tijd om geregeld actief te zijn met 
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radio. Zo was hij ondermeer te horen bij Radio Orwell en Saxon Radio, bij beide als freelance medewerker. In 
1987 keerde hij volledig terug binnen de radio-industrie en was hij vijf jaren later de oprichter van Island FM 
op Guernsey. Vervolgens werd hij de grote man achter Tindle Radio, een onderneming die meerdere lokale 
radiostations heeft. In januari 2008 trok hij zich uit deze onderneming terug om The Coast 106 op te zetten. 
Sinds vorig jaar is hij terug op het mooie Guernsey, en is hij in april dit jaar verkozen in het Parlement van het 
eiland namens de inwoners van St. Sampson. 

Praalwagen
In enkele plaatsen 
in Nederland vindt 
jaarlijks een Bloemen-
corso plaats. Uiteraard 
worden de mooiste 
objecten uitgebeeld 
en gefotografeerd. 
Jarenlang zijn deze 
bewaard gebleven en 
in de moderne tijd 
van internet komen ze 
tevoorschijn. Jan van 
Heeren, die telkens 
weer al jaren lang 
voor de prachtige lay-
out van uw Freewave 
Media Magazine zorg draagt, heeft een foto ontdekt van een praalwagen uit 1971 van ene Olyslager. En ja, het 
toont een leuke versie van het zendschip van RNI, de MEBO II. 

T-shirt
Uiteraard hebben we deze keer weer een oud T-shirt 
gerelateerd aan de radio. Het is een T-shirt van Radio 
Atlantis, hoewel niet uitgebracht door het station in de 
periode dat men heeft uitgezonden (1973-1974). Het shirt 
werd in 1978 uitgebracht door Music Radio Promotions en 
was voor het eerst te zien op ‘Zeezenders 20’. 

Deejay top tien
Leen van Oeveren stuurde zijn lijstje met favoriete 
deejays, dat vooral is ontstaan door intens naar de 
zeezenders in de begin van de jaren zeventig te luisteren: 
Tom Anderson - Radio Caroline, Tony Allen - RNI en 
Caroline, Samantha Dubois - Caroline, Norman Barrington 
- Caroline en Mi Amigo, Gerard Smit - RNI, Leo van der 
Goot - RNI, Lex Harding - Veronica,  Steve Merike - RNI 
en Mike Ross - RNI.

Grote luister- en kijkdichtheid in 1962
Op de Nederlandse radio, als wel via de Nederlandse televisie werd er in de maand november 1962 optimaal 
belangstelling getoond door de Nederlandse luisteraars en kijkers. Allereerst was er het programma dat 
historisch als ‘Open het Dorp’ de geschiedenis is ingegaan. Een enorme succesvolle inzamelingsactie voor een 
van de vele goede doelen, die werd georganiseerd onder auspiciën van de AVRO. Het was het eerste grote 
geldinzamelingprogramma op de Nederlandse televisie. De bedoeling van ‘Open het Dorp’ was om veel geld in 
te zamelen voor het bouwen van een woonwijk en zorginstelling voor gehandicapten. 

Met de miljoenen, die werden binnengehaald, werd deze woonwijk en zorginstelling later dan ook gesticht en 
kreeg als naam ‘Het Dorp’ te Arnhem mee. De uitzending in de zendtijd van de AVRO, via de televisie, vond 
plaats op 26 en 27 november 1962 en duurde in totaal drieëntwintig uren. Het programma werd tegelijkertijd 
eveneens via de radio uitgezonden. Alom is bekend dat het programma door Mies Bouwman deels werd 
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Een aantal buitenlandse krantenkoppen over de 
actie “Open het Dorp” 

gepresenteerd en zij bij een groot deel 
van het Nederlandse volk terstond op 
handen werd gedragen. 

De televisieregie van dit legendarische 
programma was in handen van Theo 
Ordeman. Tijdens de uitzending traden 
meer dan vierhonderd artiesten op, 
onder wie de cabaretier Wim Kan, 
die op het podium via de telefoon 
honderdduizend gulden wist los te praten 
bij rijke landgenoten. Nederlanders die 
niet in staat waren hun bijdrage zelf 
naar Mies Bouwman in het RAI complex 
in Amsterdam te brengen kregen volop 
de gelegenheid hun gift in hun eigen 
omgeving weg te brengen. Daartoe 
werden de deuren van duizenden winkels 

geopend om daar de financiële bijdragen heen te brengen. In totaal brachten de Nederlandse televisiekijkers 
21.192.000 gulden bijeen. 

De initiatiefnemer voor dit programma was de medicus Arie Klapwijk (1921-2008). Hij was later waarnemend 
directeur van ‘Het Dorp’ en tevens voorzitter van de Stichting Het Dorp, die enkele jaren later werd gesticht. 
Na zijn opleiding begon Arie Klapwijk zijn medische loopbaan in het revalidatiecentrum ‘De Hoogstraat’ in 
Leersum. In latere jaren werd hij directeur van de Johanna Stichting, dat van naam veranderde naar ‘Het 
Johanna Kinderfonds’. De Johanna Stichting werd opgericht in december 1900 als tehuis voor gebrekkigen 
en mismaakten. Een van de oprichtsters en naamgever van de Stichting was Johanna van Ness. De statutaire 
doelstelling van het Johanna Kinderfonds is het stimuleren en subsidiëren van initiatieven die tot doel hebben 
om mensen met een lichamelijke beperking als gevolg van een aandoening van hersenen, zenuwen, botten en 
spieren, tot de leeftijd van 30 jaar een volwaardige plaats in de maatschappij te geven.

Rond 1960 ontstond het plan om in de buurt van de vestiging van het revalidatiecentrum van de stichting in 
Arnhem een dorp te stichten, speciaal voor mindervaliden met een blijvende handicap. Om ideeën op te doen 
voor revalidatiemethoden bezocht Klapwijk onder meer revalidatiecentra in de Verenigde Staten. Op 26 en 27 
november 1962 presenteerde Klapwijk samen met Mies Bouwman de 23 uur durende televisie-uitzending van 
de inzamelingsactie ‘Open het Dorp’.

Klapwijk was tot mei 1964, toen het administratiegebouw gereed kwam, waarnemend 
directeur van Het Dorp. Hij legde deze functie neer om zich weer te richten op zijn 
medische en leidinggevende taken bij de Johanna Stichting. Klapwijk zette zich 
voortdurend in voor een gelijkwaardige positie voor mensen met een handicap. Hij 
was ook een promotor van de gehandicaptensport. Als initiatiefnemer van Het Dorp 
werd hij wereldwijd uitgenodigd om spreekbeurten te houden. Hij overleed in een 
ziekenhuis in Ede op 86-jarige leeftijd. Voor zijn werk werd Klapwijk herhaaldelijk 
onderscheiden. Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau, Drager van het Mobilisatie-Oorlogskruis, Officier in 
de Orde van de Dannebrog en Ereburger van Het Dorp te Arnhem.Onder de vele 
Nederlanders, die persoonlijk naar de uitzendlocatie kwamen, was ook de toenmalige 
programmaleider van Radio Veronica, Tony Vos, die namens de directie van Radio 
Veronica een genereus gebaar mocht maken. Hij vertelde aan Arie Klapwijk en Mies 
Bouwman dat gedurende de daarop volgende periode maandelijks door de directie 
van het radiostation een bedrag van f 10.000,-- beschikbaar zou worden gesteld aan 
‘Open het Dorp’, als onderdeel van de reclameomzet van Veronica, hetgeen in totaal 
een bedrag van f 140.000,-- werd. De directie van Veronica sloeg daarmee een goede 
slag want het was dat etmaal de één na grootste gift die ter beschikking van de 
organisatie ‘Open het Dorp’ werd gesteld. 

Dr. Arie Klapwijk wist, bij het overdragen van de gift, zijn gevoel voor het radiostation uit te dragen door de 
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volzin “Ik luister graag naar Veronica” uit te spreken. Mies Bouwman stelde: “Is het niet heerlijk, dat wij althans 
op een dag, alleen maar aan een dorp bouwen met zijn allen en alle zuiltjes vergeten!” De Volkskrant had de 
volgende ochtend de volgende opmerking: ‘Hebt U overigens ook zo genoten van de gratis reclame die gisteren 
de AVRO heeft gemaakt voor Radio Veronica? Het is sportief van deze omroep, al konden zij het niet helpen.’

De volgende dag, 28 november, werd bekend dat Prinses Wilhelmina, de voormalige koningin op 82-jarige 
leeftijd was komen te overlijden. Let wel, dit gebeurde in de tijd dat we in Nederland slechts één televisienet 
en twee officiële radionetten hadden. Wilhelmina overleed te Apeldoorn waar ze de laatste jaren van haar leven 
doorbracht op Paleis het Loo. Ze was Koningin van ons land tussen 1898 en 1948. Een halve eeuw, wat een 
enorm lange regeringsperiode was. 

Prinses Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje Nassau werd op 31 augustus 1880 geboren in Den Haag. 
Na de dood van Koning Willem III in 1890 werd ze op 10-jarige leeftijd koningin. Wel onder het regentschap 
van haar moeder Emma. Op 5 september 1898 werd ze in Amsterdam officieel als Koningin ingehuldigd. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog vluchtte ze naar Engeland waarvandaan ze het land bleef regeren. Dit deed ze onder 
andere door het Nederlandse volk via de radio meerdere malen toe te spreken. In 1948 besloot ze om Juliana 
als troonopvolgster aan te wijzen. Wilhelmina leed onder andere aan bronchitis en ze was erg vermoeid. De 
regering wilde moeilijk meewerken maar uiteindelijk deed de Koningin afstand van de troon op 4 september 
1948.

Via Hilversum 1 en Hilversum 2 werd terstond een programma van nationale rouw met treurmuziek opgestart 
en werden de luisteraars, via de nieuwsbulletins op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen. 
Zo werd bekend gemaakt dat de bevolking welkom was op ondermeer Paleis Huis ten Bosch, in Den Haag, voor 
het ondertekenen van een condoleanceregister. Talrijk was het aantal Nederlanders dat op deze manier afscheid 
nam van de voormalige vorstin. Maar ook vele Indische landgenoten lieten blijken hoe belangrijk Wilhelmina 
was geweest in moeilijke tijden. 

In de middag kwam Prinses Irene, per vliegtuig, aan op Schiphol om zich bij haar familie te voegen. Ook 
haar oudere zus Beatrix brak een reis, naar het Verre Oosten, af en werd op Schiphol na aankomst uit Tokio 
opgewacht door haar ouders, Koningin Juliana en Prins Bernhard. Terwijl de leden van de Koninklijke familie 
rond kwart over negen die ochtend Schiphol verlieten, stonden al duizenden in de rij om tijdens een rouwdefilé 
afscheid te nemen van de gestorven Prinses Wilhelmina.

De volgende dag werd ze overgebracht, in een witte 
lijkwagen, naar het Paleis Lange Voorhout in Den Haag, 
waar nog eens duizenden afscheid konden nemen. Het 
een en ander werd via berichtgeving in het nationale 
programma op de radio bekend gemaakt. Uiteindelijk 
werd Wilhelmina een laatste rustplaats gegund in het 
familiegraf van de Oranjes in de Grote Kerk te Delft. En 
uiteraard stonden vele Nederlanders stil bij het lange 
regeringsleven van de overleden voormalige vorstin die 
ook vele malen vanuit Engeland via Radio Oranje haar 
bevolking moed had ingesproken en door het leven zou 
gaan als ‘Moeder des Vaderlands’.

Maar hoe ging het één en ander, die bewuste 28ste 
november 1962, via Radio Veronica. Programma’s 
werden immers dagen vooraf opgenomen en per 
pendelboot naar het zendschip Borkum Riff gebracht om door de dienstdoende technici aan boord te worden 
afgedraaid. Aan boord sprak één van de technici spotjes in, die deels regelmatig waren te beluisteren: “Dit 
is Radio Veronica op de 192 meter. In het verband met het overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Wilhelmina, zullen wij in het teken van de Nationale Rouw onze uitzendingen voor de verdere dag staken.” Een 
spotje met een duur van 21 seconden, dat bewaard is gebleven in het persoonlijke archief van de auteur. 

Een tweede spot luidde als volgt: “Dit is Radio Veronica op de 192 meter. In verband met het overlijden van 
Prinses Wilhelmina zullen wij in het teken van Nationale Rouw onze uitzendingen voor de verdere dag staken.” 
Of men inderdaad uit de ether is gegaan is niet te traceren via een opname die door iemand die ochtend van 
Radio Veronica is gemaakt. Ons resten slechts de voornoemde spots, die ooit tevoorschijn kwamen uit een groot 
aantal bananendozen, dat lag opgeslagen onder een kamervloer in het Noord Hollandse Rading, ten huize van 
de voormalige deejay Klaas Vaak. 
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In een niet gedateerd knipsel, teruggevonden in het ‘Max Lewin archief’ wordt het volgende gemeld: ‘Radio 
Veronica heeft zijn zender het zwijgen opgelegd. Vanmiddag werden de uitzendingen hervat, nadat een klein 
vaartuig banden met gewijde muziek aan boord had gebracht.’ Een mededeling dus op de 28ste november 1962 
verschenen in een avondkrant.

Het Algemeen Handelsblad schreef op 29 november: ‘Ook het ‘piratenschip’ Veronica heeft zijn normale 
programma’s gisteren volledig doen vervallen. Nadat de zender in de ochtenduren had gezwegen, kon men 
’s middags naar gewijde muziek luisteren. Wij hoorden ondermeer enkele gezangen uit een hervormde 
liederenbundel ten gehore brengen door de alt Aafje Heynis en voorts verscheidene symfonieën en concerten 
van Ludwig van Beethoven. In navolging van de legale omroepen zal de commerciële zender de komende 
dagen zijn uitzendingen blijven aanpassen. Van de directie vernamen wij, dat in verband hiermede geen 
reclameboodschappen zullen worden uitgezonden.’ 

HANS KNOT

Nieuwe auto voor de Lijn- en 
Reportagedienst van de NRU
De ‘Lijn- en Reportagedienst’ destijds belast met de technische verzorging van de radioprogramma’s, die buiten 
de studio’s plaatsvonden, was bijna zo oud als de omroepen programma’s verzorgden. De benaming hield een 
tweeledigheid in, waarmee men blijkbaar wenste aan te geven dat twee verschillende soorten van werk aan 
de orde waren: de lijnuitzendingen en de reportage-uitzendingen. De lijnuitzendingen waren in wezen bedoeld 
als studio-uitzendingen, die echter om een bepaalde reden elders plaatsvonden, terwijl het begrip ‘reportage’ 
meer de actualiteit inhield en inhoudt. In één van zijn vele verslagen ging Ing. P. Snoek dieper in op deze 
bovengenoemde termen en het nut van aanschaf van nieuwe reportagewagens voor de NRU.

‘Zoals bij zo vele zaken is ook bij de Lijn- en Reportagedienst een grensgebied, waar het vaag wordt of 
een bepaald programmadeel een reportage is (waarbij de inhoud niet door de omroep is gecreëerd) of een 
lijnuitzending (inhoud wel door of met medeweten van de omroep gecreëerd) is. In de techniek was echter tot 
voor enkele jaren de soort echter wel duidelijk vastgesteld. Overigens meer om praktische gronden dan om 
principieel programmatische gronden.

Werd namelijk een programmaonderdeel ter plaatse geregistreerd, dan was het 
een reportage. Werd het programma ‘over de lijn’ naar Hilversum gezonden, 
voor welk doel dan ook, dan was het een lijnuitzending. Hiermede was voor de 
technische dienst de kous af. Van meet af aan, dat wil zeggen vanaf 1935, was 
een reportagewagen een auto waarin registraties konden worden gemaakt. Voor 
lijnuitzendingen ging het slechts om het transport van ‘technische koffers’ waardoor 
dit een vrij oninteressante zaak was, althans in de ogen van de technische Vip’s uit 
die tijden, niet voor de lijntechnicus, die met zijn koffers van ‘het spoor’ gebruik 
moest maken. 

Die eerste reportagewagen, ontworpen door Ir. J.J.Numans voor de AVRO, was voor die tijd al van alle gemakken 
voorzien. Een eigen voeding, voldoende mengmogelijkheden, goed opgestelde registratieapparatuur, goede 
verlichting, butagasverwarming, kortom zijn tijd ver vooruit. De lijnapparatuur, waartoe niet die magische 
registratieapparatuur behoorde, bleef het stiefkind. Reizen via derde klas treinen, taxi’s, maar liever de 
goedkopere stations kruier met bakfiets, eventueel een handwagen. Dat waren de faciliteiten, die de lijntechnici 
ten dienste stonden. Dit trieste beeld bleef zo tot kort na de Tweede Wereldoorlog, toen met de wederopbouw 
van de uitrusting van de ‘Lijn- en Reportagedienst’ werd begonnen. Voor de toenmalige chef van de Lijn- en 
Reportagedienst was het een kwestie van nu of nooit en werden voorstellen ingediend om in het vervolg de 
lijnapparatuur ook per auto te vervoeren en niet meer per trein. Deze toen revolutionaire ideeën werden 
na lang wikken en wegen gedeeltelijk geaccepteerd. De dienst kreeg de beschikking over twee standaard 
bestelautootjes, weliswaar de eenvoudigste die te koop waren en met de nadrukkelijke beperking, dat de 
wagentjes naar behoefte ook voor andere diensten ter beschikking dienden te staan, maar het begin was er. 

Het bleek wel dat een auto beslist geen luxe was en dat voor het transport van lijnapparatuur de trein wel het 
minst geschikt was. Eveneens bleek het dat het toch wel verstandiger was een wat zwaardere en beter verende 
auto te gebruiken dan de ‘minimum wagentjes’, die door hun gehobbel en gestoot een aanzienlijke verwoesting 
van de apparatuur aanrichtten. Toen dan ook, zij het nog op de bon, de Amerikaanse station wagon verkrijgbaar 
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was, werd dit de oplossing voor de Technische Dienst. Inderdaad heeft dit type wagen jarenlang bijzonder 
voldaan, wat blijkt uit het feit dat met dit type meer dan twee miljoen kilometers werden gereden. 

Bij de snel verbeterende registratietechniek ontstond vervolgens de behoefte aan de mogelijkheid van registratie 
ter plaatse van een manifestatie, die als ‘lijnuitzending’ of ‘lijnopname’ bedoeld was. In principe werd hiermee 
het verschil tussen de uitrusting van ‘reportagedienst’ en ‘lijndienst’ opgeheven. Immers beide diensten trokken 
er op uit met registratiemateriaal, weliswaar nog met ongelijk doel, doch in wezen weinig verschillend. Zoals te 

verwachten was, bleek het een 
bijzonder onprettige bezigheid 
te zijn om op de plaats van 
uitzending met lijnapparatuur 
en registratiemateriaal auto uit 
en auto in te sjouwen, waardoor 
daarom de verleiding groot was 
de gehele apparatuur maar in 
de auto te laten staan en alleen 
de microfoons en de kabels 
binnen te brengen.‘

Toen dit eenmaal gebeurde, 
ontstond natuurlijk de klacht 
dat men een stationcar niet als 
controlekamer kon gebruiken. 
Uiteraard terecht, daar de 
inhoud ongeveer 2 m3 was 
en ietwat krap overkwam als 

controlekamer. De volgende stap, waaraan werd gedacht, was een nog grotere stationcar, maar die bestond er 
nog niet. Maar Ing. Snoek had wel een tijdelijke andere oplossing in gedachten in de vorm van een kleine bus 
met een inhoud van ongeveer 8 m3. Hij liet zijn medewerkers een deel van de banken weghalen, hetgeen een 
aardig controlekamertje opleverde. Deze busjes waren van vrij lichte constructie en waren van middelmatig 
sterke motoren voorzien, wat als een verslechtering werd gezien.

Snoek: ‘Men was bij de Lijn- en Reportagedienst stationcars gewend met 8-cylinder motoren van rond de 300 
pk, de zogenaamde Thunderbird, en de overgang naar een Borgwardbusje met ongeveer 50 pk was dus wel 
een stap. Wat gewonnen was aan ruimte en comfort voor berging en opstelling van de lijnversterker-apparatuur 
werd gedeeltelijk weer verloren aan robuustheid en levensduur van de automobiel. De volgende stap in de 
ontwikkeling liet zich wel raden, we gingen op zoek naar een bus model, maar dan zwaarder gebouwd en 
dit type wil ik graag aan U voorstellen. De ‘Lijnregistratiewagen’, eigenlijk een wat minder begaafd broertje. 
De vijf jaar ervaring met het Chevroletchassis type 3642, dat werd toegepast voor de reportagewagens van 
de NRU, deed ons besluiten ook voor de lijnregistratiewagen dit type te kiezen, echter thans met normale 
versnellingsbak in plaats van met een automatische versnellingsbak. 

Voor het gebruik van met glasvezel versterkt polyester voor de carrosserie was in dit geval geen aanleiding, 
omdat het gewicht van de lijnapparatuur veel geringer is dan van de reportagewagenapparatuur, zodat op 
carrosserie-gewicht niet bezuinigd hoefde te worden. Een normale stalen koets dus, waarvan de indeling werd 
gebaseerd op dezelfde toepassing als van de reportagewagen. Namelijk een technische ruimte in het midden, 
aan de voorzijde begrensd door de chauffeurscabine tevens ‘spreekstudio’ en aan de achterzijde met een royale 
bergruimte voor kabelhaspels, statieven en dergelijke. Typisch voor deze wagen, evenals trouwens voor zijn 
voorgangers, is het gebruik van transportabele ‘lijnapparatuur in een rek’. 

Naar behoefte kan de lijnapparatuur zowel ‘in de zaal’ als in de wagen gebruikt worden. Er is niet gerekend op 
een eigen stroomvoorziening, wat zeker beperkingen inhoudt ten opzichte van het maken van reportages. Eén 
en ander is echter bewust zo gekozen om snel tot een vrij goedkope en toch goed bruikbare vervanger van de 
‘Borgward’ en de ‘stationcar’ te geraken. ‘

Het document over de ‘Lijn- en Reportagedienst’ was niet voorzien van een datum maar er kan van worden 
uitgegaan dat het in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw is geschreven. Ik baseer dit op het 
feit dat er gesproken wordt over een vijf jaren aan ervaring, die de Technische Dienst van de NRU had met de 
Chevrolet 3642. Het eerste exemplaar van deze serie werd in Nederland in 1965 in de markt gezet. 

HANS KNOT
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Hudson Rambler Custom 
Cross Country Wagon van de NRU, 1955







Het bloed kruipt waar het niet gaan kan in de radiowereld. Dat bleek 
maar weer na de radiotiendaagse vanuit Kortrijk, België, in augustus 
vorig jaar. Toen werd stil gestaan bij het feit dat de eerste Vlaamse 
zeezender, Radio Antwerpen, vijftig jaar daarvoor de lucht inging. 
De festiviteiten in 2012, inclusief uitzendingen vanaf het zendschip 
Jenni Baynton, hebben geleid tot een nieuw webradiostation: Radio 
19. Freewave sprak met initiatiefnemer en radioveteraan Jean-Luc 
Bostyn.

In oktober 1962 kwam Radio Antwerpen in de lucht vanaf het zendschip Uilenspiegel. Deze tweede zeezender 
in de Benelux, na Veronica, was het geesteskind van ingenieur George de Caluwé, die al in de jaren twintig van 
de 20ste eeuw uitzendingen verzorgde voor de inwoners van Antwerpen, maar na de Tweede Wereldoorlog zijn 
zendvergunning moest inleveren.

Geïnspireerd door de Scandinavische zeezenders kocht hij een betonnen Frans bevoorradingsschip dat voor 
Zeebrugge voor anker ging. Radio Antwerpen was een succes maar wel van heel korte duur. België nam een 
antizeezenderwet aan en was van plan de Uilenspiegel te enteren. De Caluwé overleed op 13 december en een 
paar dagen later liep het schip door een zware storm op de Nederlandse kust. Daar zou het pas in 1971 worden 
opgeblazen, restanten bleven nog tot in de negentiger jaren op het strand van Retranchement zichtbaar.

Tiendaagse 
Die korte maar roerige geschiedenis van Radio Antwerpen kreeg een plek tijdens een radiotiendaagse in 
Kortrijk, die op 10 augustus 2012 van start ging. Het project ‘Radio 19’ bracht tien dagen lang programma’s 
uit de periode 1960 tot 1980 (vandaar de naam), met de muziek uit de hoogtijdagen van de Nederlandse en 
Vlaamse zeezenders.

“Onder andere Marc Jacobs, Peter van Dam, Luk Vankapellen, Walter Galle, Wim van Egmond en Jan Veldkamp, 
maakten programma’s. Omringd en aangevuld met oud medewerkers van diverse grote Vlaamse vrije radio’s 
zoals Gemini, Maeva, Contact, Minerva en Antigoon,” vertelt initiatiefnemer Jean-Luc Bostyn aan Freewave. 
Elke dag stond een andere zeezender centraal en in de avondprogrammering en de hele nacht door, werden 
integraal uitzendingen van toen herhaald, zoals de Veronica Top 100 uit 1971. In studiokwaliteit, dus zoals de 
luisteraars ze nog nooit hadden gehoord.

Zendschip
Het hoogtepunt van de tiendaagse vond 
plaats op 15 augustus, toen Radio 19 een 
dagje op de 1395 kHz middengolf uitzond 
vanaf het zendschip Jenni Baynton van 
Radio Waddenzee in Harlingen. Radio 
Seagull had hiervoor zendtijd afgestaan. 
Dat was “uniek” aldus Jean-Luc Bostyn 
tegen de Belgische krant De Morgen: “Het 
is moeilijk om een frequentie te vinden in 
West-Europa. Binnen enkele jaren zal AM 
een stille dood sterven en wordt zoiets 
onmogelijk.” Bostyn tegen Freewave: “Het 
was bijzonder leuk om tijdens een ode aan 
de zeezenders ook weer eens vanaf een 
zendschip op AM te kunnen uitzenden. Er 
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waren verrassend veel reacties. De meeste uit Nederland.”

Vanuit Kortrijk werd uitgezonden op de evenementenfrequentie 92,2 MHz - FM maar ook dat was volgens Bostyn 
niet zonder symboliek: “Zeezenders waren altijd beter te beluisteren in West-Vlaanderen en Kortrijk had als 
radiohoofdstad van de provincie met Radio Gemini de opvolger in huis van laatste zeezender Mi Amigo,” vertelde 
hij in De Morgen. Radio Gemini had in 2011 al een tiendaagse comeback gemaakt als evenementenradio. Ook 
met studio’s in Wevelgem en de VZW Nordica als vergunninghouder.

Initiatiefnemer
Radiohistoricus Bostyn is bepaald geen onbekende in de radiowereld. In 1973 bedacht hij met Frans Schuurbiers 
Baffle: een blad over vrije radio, dat nog werd uitgebreid met een telefonische nieuwsdienst (Radio Infoon). 
In 1977 wijzigde de naam in RadioVisie, dat sinds 1995 bestaat in een online versie. Het gedrukte maandblad 
evolueerde daardoor snel naar een dagelijkse online editie.

Met de Vereniging Vrienden van Vrije Radio werkte Bostyn mee aan de 34-delige serie over de geschiedenis 
van de zeezenders, die in 1976 op zondagmiddag werd uitgezonden door Radio Mi Amigo. De serie wordt 
nu op Radio 19 integraal herhaald. Op de afgelopen RadioDay in Amsterdam werd hij nog, geflankeerd door 
Schuurbiers, ondervraagd door Walter Galle over de VVVR.

Van 1978 tot 1984 was Bostyn, alias Tom Bremer, betrokken bij het Belgische Radio Gemini, dat hij als 
programmaleider groot maakte. Daarna presenteerde hij nog voor een keur aan Vlaamse stations. En nu is 
hij dus de initiatiefnemer van Radio 19, dat zich na de radiotiendaagse van 2012 ontwikkelde tot permanent 
webradiostation.

Programma’s
“Radio 19 probeert om zoveel mogelijk de sfeer van de vroegere zeezenders op te roepen,” vertelt Bostyn tegen 
Freewave. “Met muziek uit die periode, maar ook met alles wat zo typisch was: horizontale programmering, 
de jingles, tunes, presentatie, korte nieuwsbulletins (verzorgd door Lokaal Media Netwerk, red.) en een mix 
van Nederlandse en Vlaamse presentatoren.” De website, www.radio19.fm, brengt een radiodagboek waarin 
de lotgevallen van zowel de publieke als de commerciële omroepen, maar ook die van de vrije radio’s en 
zeezenders, dagelijks aandacht krijgen.

Er werken nu zo’n zestig mensen mee aan het station, allemaal op vrijwillige basis. En die kun je ook tegenkomen, 
bijvoorbeeld bij ‘Salon BV’ dat wordt opgenomen in Salons Cortina in Wevelgem met publiek. Je komt er Bekend 
Volk én 19-medewerkers tegen. Met zekere regelmaat wordt ook ‘live on tape’ opgenomen op andere locaties 
in de regio Menen-Kortrijk-Waregem en er is wekelijks een zeezendergast (archiefprogramma’s met recentelijk 
bijvoorbeeld Tony Houston en Joop Verhoof).

Toch wil Radio 19 geen uitgesproken Vlaams of Nederlands station zijn: “Gewoon lekker over de landsgrenzen 
heen. Het is radio waarmee een hele generatie babyboomers is groot geworden. Wars en dwars van alle 
moderne marketingregels en wetjes. Lekker het buikgevoel laten primeren en vooral met heel veel plezier bezig 
zijn,” zo verklaart Bostyn de programmafilosofie.

Vooralsnog wordt er geen reclame uitgezonden in de programma’s, maar er wordt wel naar adverteerders 
gezocht. “19 wordt momenteel 
gefinancierd door de vrijwillige bijdrage 
van de leden van de VZW Nordica. Dat 
is de organisatie die het project juridisch 
begeleidt,” legt Bostyn uit. Een VZW is 
een vereniging zonder winstoogmerk, een 
Belgische rechtspersoon vergelijkbaar 
met een Nederlandse vereniging.

Studio’s
Er worden verschillende studio’s gebruikt 
voor Radio 19. De live studio staat 
in Bissegem (Het Bijenhof). Bostyn: 
“Deze studio wordt gebruikt voor 
live-uitzendingen, maar is vooral het 
technische hart van 19. Alles en iedereen 
wordt hier met elkaar verbonden: 
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internet, telefoon en de live programma’s 
van elders worden er doorgeschakeld. 
Ook de uitzendcomputer staat hier.”

Toch komen er niet veel live-programma’s 
vanaf deze locatie, “enkel een paar uur op 
zondag. Het is gewoon zoveel handiger 
als iedereen zijn ding thuis doet: internet 
en de computer doen de rest. Er wordt 
zowel live als ‘live on tape’ gewerkt bij de 
diverse medewerkers thuis.” Er is ook nog 
een opnamestudio in Wevelgem en een 
productiestudio in Moorslede.

Toekomst
De medewerkers zien voor Radio 19 
een rooskleurige toekomst weggelegd. 
Bostyn: “We merken dat we met 19 een 

gat in de markt hebben aangesproken. Nu komt het er vooral op aan om gestaag meer zieltjes te winnen. 
Internetradio is en blijft omslachtig om naar te luisteren. Naarmate dat makkelijker wordt, zullen we ook 
meer luisteraars hebben.” Momenteel heeft Radio 19 een respectabele 6000 luisteraars op weekbasis. “Het is 
ontzettend boeiend om mee te kunnen bouwen aan dit nieuwe medium. Een raar gevoel, want de leeftijd van 
de gemiddelde medewerker is om en nabij de 50 jaar. Net die generatie staat nu mee aan de wieg van een 
nieuw soort radio.”

Radio 19 is en blijft een webradiostation met af en toe een evenementenuitzending. Dit jaar zal die in het teken 
staan van de Vlaamse zeezender Radio Atlantis, die 40 jaar geleden voor het eerst begon met uitzenden. En 
hoewel Radio 19 duidelijk geworteld is in de regio Kortrijk en daar ongeveer 75.000 inwoners kan bereiken, 
leent het format zich niet voor een lokale dekking op bijvoorbeeld FM. “Die is duur en kan niet optimaal ingezet 
worden,” meent Bostyn. “Het product is daarvoor te ‘internationaal’. In Vlaanderen zijn nog hooguit een dertigtal 
lokale projecten. De meeste vroegere ‘vrije radio’s’, die later lokaal zijn geworden, zijn opgegaan in de diverse 
netwerken.” Maar mocht het op wat voor manier dan ook mogelijk zijn om een nationaal signaal te krijgen dan 
is Radio 19 natuurlijk wél geïnteresseerd.

Piraatzenders werkzaam 
op Oostends grondgebied?
Zie daar een vragende kop, destijds afgedrukt in rode letters 
in een Vlaamse krant, waarvan helaas de bron niet meer is te 
achterhalen, maar waarvan wel de datum bekend is, namelijk 3 
april 1964. Waarom, na bijna 50 jaren, uitgerekend dit artikel in 
het voetlicht zetten? Alleen al om het gegeven dat er zoveel foute 
informatie in stond, wat destijds voor de lezers waarschijnlijk niet 
opviel maar de lezer van nu, met zijn opgedane kennis van de 
afgelopen decennia, een dikke glimlach op het gezicht brengt.

Aangenomen mag worden dat er in eerste instantie een landpiraat 
actief is geweest in de omgeving van dan wel in Brussel, want 
de journalist ‘Ed. L’ begon zijn artikel met ‘Enkele tijd geleden kwam heel onverwacht een nieuwe zendpost in 
het luchtruim, zij kondigde zich aan als Radio Pegarie. Op 27 maart werd aangekondigd dat de uitzendingen 
op de 200 meter band stop zouden worden gezet tot 18 april 1964.’ De journalist in kwestie koppelde daaraan 
de mening dat ‘de uitzenders waarschijnlijk met vakantie gingen, en vandaar uit kon men het logisch gevolg 
trekken dat het om een studentenzender ging’. Een prachtig Vlaams woord voor opsporingsdienst vervolgde 
het artikel: ‘De opzoekingsdiensten uit Brussel zijn onmiddellijk in actie getreden maar wij menen te weten dat 
er nog niets gevonden werd en dat gewacht zal moeten worden op de herneming van de uitzendingen om de 
opzoekingen voort te zetten.’

Freewave  • 11

Wim Coryn in de opname-
studio in Wevelgem



‘Ed. L.’ had nog wel enige informatie, waarschijnlijk bij zendamateurs, ingewonnen want hij wist te melden 
dat deskundigen hadden geconcludeerd dat de zender ergens in de omgeving van het Leopoldpark, in het 
Brusselse, stond opgesteld. De journalist bleef proberen het station te beluisteren en kwam dan plotseling een 
ander station tegen op de 199 meter, die hij nog nooit had gehoord, Radio Caroline.

Begin april werd het hem duidelijk dat de ontvangst van het ene signaal niets te maken had met het eerdere 
ontvangen signaal van Radio Pegarie: ‘Het is thans uitgemaakt dat deze uitzendingen plaats hebben vanop een 
vaartuig, dat op 6 mijl ter hoogte van Felixstowe, aan de zuidkust van Engeland, voor anker ligt.’ Uiteraard ligt 
Felixstowe nog steeds aan de oostkust van Engeland, maar de journalist had al wel het nodige rond dit nieuwe 
station vanaf zee vernomen: ‘Deze uitzendingen hebben protest uitgelokt vanwege de kust- en vuurtorenwacht, 
die nu nog slechts hun instructies kunnen vernemen tegen een doordringende muzikale achtergrond en dat is 
een gevaar voor de scheepvaart.’

Maar niet direct werd er gedacht aan de mogelijkheid dat het met Radio Caroline om een zeezender ging. 
‘Vooraleer men Caroline definitief kon lokaliseren en gezien de kracht van deze zendpost, dacht men dat ze 
insgelijks gevestigd was op Oostends grondgebied of in zee, dichtbij de Vlaamse kust. Nu is het gebleken dat 
zulks niet het geval was. Het schip ligt buiten territoriale wateren en de overheid kan er niets tegen ondernemen. 
Momenteel wordt er slechts muziek uitgezonden wellicht in afwachting dat de publiciteitscontracten opdagen.’

Eerder had de Magda Maria, nadat de uitzendingen voor de Zweedse kust van Radio Nord waren stopgezet, 
zowel voor de Nederlandse kust als in de haven van Oostende gelegen, wat de journalist een vergelijking 
opriep: ‘In verband hiermede vraagt men zich af of ‘Caroline’ soms de verbouwde Magda Maria zou zijn die 
lange tijd gemeerd lag in de haven van Oostende en waarvan gezegd werd dat het vaartuig zou dienst doen 
als piraatzender buiten de territoriale wateren van België. Er werd in ieder geval onderhandeld met ‘would be’ 
kopers maar uiteindelijk verliet het schip de haven van Oostende en men hoorde er niet meer van spreken.’

Dat de betreffende journalist en zijn directe collega’s de daaraan voorafgaande dagen niet de internationale 
berichtgeving over het uitvaren van de MV Fredericia hadden gevolgd, laat staan het nieuws over de 
testuitzendingen en de officiële start van Radio Caroline, mag blijken uit de slotconclusie van het artikel: ‘Van 
Caroline wordt gezegd dat het een op eigen kracht bewegend vaartuig is met een motor van 300 PK, de zender 
werkt op 10 kW. Stemmen deze gegevens overeen met deze van de Magda Maria? Meteen zou dan bewezen 
worden, dat de reden die opgegeven werd toen dit vaartuig de haven van Oostende verliet, namelijk dat het 
naar Mexico zou vertrekken en er gesloopt zou worden, uit de lucht werd gegrepen. Wat er ook van zijn, de 
luisteraars hebben thans een post temeer en hebben geen moeite Caroline op de 199-band op te vangen.’ 

HANS KNOT

Gustav Czopp: een vergeten radioheld
 
Gustav Czopp was een verlegen, stuntelige, briljante 
radiomaker. In de jaren dertig werd hij de geestelijk 
vader en sterverslaggever van het AVRO-Radiojournaal. 
Hij was pas achter in de twintig. Czopp werd geboren in 
Rotterdam, woonde kort in Duitsland, en was behalve 
journalist ook toneelspeler. Dat bracht hem via het 
redacteurschap van diverse (toneel-)bladen bij het 
AVRO-RadioToneel. Ook vertaalde en bewerkte Czopp 
hoorspelen en werkte hij mee aan de literaire rubriek 
van P.H. Ritter. 

In zijn hoogtijdagen bij het Radiojournaal maakte hij 
honderden interviews, waarover hij uitgebreid uit de 
school klapte in een boek: ‘De wereld kreeg radio, uit het 
dagboek van een radio-reporter’ (Amsterdam, 1939). Hij 
schreef daarin harde woorden aan het adres van zijn 
werkgever. Hoewel actuele reportages waren vrijgesteld 
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Gustav Czopp interviewt de Duitse filmacteur Emil Jannings.
(Foto: AVRO)



van de toenmalige overheidscensuur door de Radio Controle Commissie, dwong de omroep zelf Czopp tot 
censuur: zijn verslag over de Volkenbondsvergadering in Geneve in 1936 ging over 
alles behalve over politiek, kritiek op het opkomend fascisme werd uit reportages 
gesneden, geïnterviewden werden herhaaldelijk ‘bedrogen’. 

Ook het bestel kreeg in het boek een veeg uit de pan. ‘In geen enkel land is de radio-
luisteraar zoo machtig als in het onze’, schreef Czopp. ‘Hij krijgt voorgezet wat hij 
wenscht, en wat hij niet wenscht te hooren wordt verre van hem gehouden. Onnoodig 
te zeggen, dat onder zulke omstandigheden van het vervullen eener cultureele taak 
door den omroep zelden sprake kan zijn’. AVRO-baas Willem Vogt was ‘not amused’ 
toen hij Czopps boek las en de sterverslaggever werd zonder pardon ontslagen. Weinig 
later, na de Duitse invasie, volgden beroemde collega’s als Han Hollander en Max Tak.  
Gustav Czopp wist onder te duiken maar werd uiteindelijk verraden en door de Duitsers 
gepakt. In Dachau werd hij op 30 december 1944 vermoord.

ANDRÉ VAN OS

Open sollicitatie Joop Verhoof via Lex Harding
Nog steeds komen er, via diverse kanalen, documenten me 
tegemoet met als doel te bewerken en een plek te geven in mijn 
archief. Zo kreeg ik recentelijk een deel van het ‘Veronica-archief’ 
toegeschoven via Robert Briel, vele jaren hoofdredacteur van het 
Veronicablad. De documenten beschrijven tal van onderwerpen, 
terwijl er ook diverse verrassingen zijn terug te vinden.

Zoals algemeen bekend was er een aantal mensen in 1975, dat 
de toekomst van de VOO niet zo zag zitten. Het was deze groep 
die besloot contact te zoeken met Sylvain Tack, de eigenaar 
en directeur van Radio Mi Amigo in het Spaanse Playa de Aro. 
Doel van de reis en besprekingen was te komen tot een nauwe 
samenwerking, waardoor gezamenlijk vanaf het zendschip van Radio Mi Amigo en Radio Caroline, de MV Mi 
Amigo, kon worden uitgezonden. Elders is uitgebreid beschreven waarom de onderhandelingen niet tot een 
goed einde kwamen en de Veronica mensen, waaronder Lex Harding, weer terugkeerden naar Nederland.

Aan de onderhandelingen destijds nam namens Radio Mi Amigo ondermeer deejay en de latere programmaleider 
Joop Verhoof deel en hij hield lang, maar wel onregelmatig, contact met Lex Harding. Op 14 november 1976 
schreef hij aan Lex Harding een brief waarin hij als het ware zich excuseerde voor het lang uitblijven van een 
brief: ‘zo in de donkere dagen voor Sinterklaas en kerst vond ik het toch nodig weer eens wat van me te laten 
horen.’ 

In zijn brief memoreerde Verhoof aan de controverses die er, bij herhaling, tussen de Belgische en Nederlandse 
medewerkers al waren geweest en na 1976 nog een aantal malen zouden gaan plaatsvinden: ‘Zoals je 
waarschijnlijk al wel gehoord zult hebben zijn we weer op de zender na een paar gesprekken met Sylvain 
Tack, die hem toch enigszins tot inzicht hebben gebracht dat er een werkelijk verschil is tussen opvattingen 
van Belgen en Nederlanders. Het is overigens wel zo dat de schrik er, begrijpelijk, bij de Belgische collega’s 
behoorlijk in zit na de straffen die in Brussel uitgedeeld zijn.’ 

Maar er waren toch meer problemen want de bij Radio Mi Amigo in dienst zijnde Belgen hadden allen, aldus 
Verhoof in zijn brief, bijna verlopen paspoorten die waarschijnlijk niet verlengd konden worden. ‘De Belgische 
ambassade heeft al te kennen gegeven dat men in principe niet op verlenging kan rekenen. Dat brengt uiteraard 
met zich mee dat ze dan ook geen verblijfsvergunning meer kunnen krijgen en in het slechtste geval zelfs over 
de grens gezet kunnen worden, met alle gevolgen van dien.’

Het broeide behoorlijk rond die tijd binnen de organisatie in Playa de Aro waarbij zekerheid rond de toekomst 
van Radio Mi Amigo een grote rol speelde want Joop schreef ondermeer: ‘Sylvain is op dit moment bezig uit te 
zoeken of men ook voor medewerking hier (in Spanje) gestraft kan worden. En als dat het geval mocht blijken 
dan ziet het er voor ons als station niet zo best uit, want dan neem ik aan dat men gaat overwegen te stoppen.’ 
Pas in 1978 zou de Spaanse regering wettelijke maatregelen nemen, waardoor medewerking aan een zeezender 
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Ook het bestel kreeg in het boek een veeg uit de pan. ‘In geen enkel land is de radio-
luisteraar zoo machtig als in het onze’, schreef Czopp. ‘Hij krijgt voorgezet wat hij 
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Joop Verhoof



vanuit Spanje ook onmogelijk werd zonder eventuele strafvervolging.

Maar Joop Verhoof dacht ook aan zijn eigen toekomst en wilde gaan voor een baan in Nederland, want hij 
schreef in de brief aan Lex Harding: ‘En dan ben ik gelijk op het punt gekomen waar deze brief mede voor 
geschreven is, namelijk of er in de nabije toekomst misschien wat voor mij te doen valt bij Veronica. Je zou dit 
als een verkapte sollicitatie kunnen opvatten, wat het eigenlijk ook wel is.’ 

Waarschijnlijk was het in Spanje ook doorgedrongen dat de situatie voor de VOO fleurrijker was geworden 
doordat de omroep een officiële C-status zou worden toegewezen, wat meer zendtijd op radio en televisie in 
de toekomst ging betekenen. Verhoof schreef hierover: ‘Met het oog op de situatie hier, enerzijds, en met de 
gedachte aan de C-status van jullie lijkt het me noodzakelijk me eens te oriënteren wat voor mij te doen valt bij 
Veronica. Ten eerste omdat de wijze van opvatting, qua radio en televisie, van jullie overeenkomt met datgene 
wat ik erover denk. Ten tweede eigenlijk een beetje uit historische overwegingen.’ 

Verhoof had niet expliciet een rol als presentator bij de radiopoot in gedachten, maar had wel een bepaalde 
voorkeur. ‘Ik heb me eigenlijk niet concreet voorgesteld wat ik eventueel zou kunnen gaan doen maar wat 
dat betreft ben ik nogal flexibel ingesteld en ik denk dat ik mij dienstbaar zou kunnen maken op verschillende 
plaatsen in het bedrijf Veronica. Mocht ik echter toch een bepaalde voorkeur mogen uitspreken dan gaan mijn 
gedachten uit naar iets in de productieve sfeer of iets in de sport. Dat laatste is dan een aansluiting op mijn 
uitgebreide kenniskring onder sportlieden.’

Afsluitend meldde Verhoof dat ook negatief op zijn open sollicitatie mocht worden gereageerd: ‘Mocht het uit 
jullie oogpunt erg moeilijk zijn mij in dienst te nemen, dan kun je mij dat gewoon laten weten zonder dat ik 
enig gevoel van rancune zal hebben.’ Joop Verhoof zou geen verbintenis met de VOO krijgen en na terugkeer 
in Nederland aan het werk gaan binnen de regionale omroep Oost. Op 18 juli 2002 kwam Joop Verhoof op 56-
jarige leeftijd te overlijden. 

HANS KNOT


Tijdens de RadioDay in Amsterdam kreeg ik in november een enveloppe van John Hogg waarin drie zelf 
uitgeschreven hitlijsten van RNI uit 1970, lijsten die nooit officieel eerder waren gepubliceerd. Samen met 
zijn radiovriend Jan Kellock heeft hij ze destijds samengesteld. In deze en de komende Freewaves worden ze 
gepubliceerd, te beginnen met de lijst van  15 maart 1970. (HK)
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Maar Joop Verhoof dacht ook aan zijn eigen toekomst en wilde gaan voor een baan in Nederland, want hij 

RadioDay 2014
Dit is het voorlopige programma:

‘The Pirate Radio Documentary’ (video)
Radio Scotland - Your Host Off The Coast

The Sound of Young Europe - Radio Nordsee 
International

Easy Listening with Britain Radio and Radio 355
Radio Caroline: The Seventies
The Tower of Power: Radio City

Radio Caroline: The Sixties
Radio Day 2014 Awards

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 no-
teren: zaterdag 29 maart 2014.  Meer info: www.radioday.nl



01  BRIDGE OVER TROUBLED WATER 
      Simon and Garfunkel
02  THAT SAME OLD FEELING  
      Picketywitch
03  LET IT BE    
      Beatles
04  DON’T CRY DADDY   
      Elvis Presley
05  MY BABY LOVES LOVIN’  
      White Plains
06  EVERYBODY GET TOGETHER  
      Dave Clark Five
07  YOUNG GIFTED AND BLACK  
      Bob and Marcia
08  FAREWELL IS A LONELY SOUND   
      Jimmy Ruffin
09  SOMETHING’S BURNING  
      Kenny Rodgers and the First Edition
10  CAN’T HELP FALLING IN LOVE  
      Andy Williams
11  ELIZABETHAN REGGAE   
      Boris Gardner
12  CECILIA    
      Harmony Grass
13  BY THE WAY    
      Tremeloes
14  HOW THE WEB WAS WOVEN  
      Jackie Lomax
15  EVERYBODY’S GOING HOME, THE 
                                             PARTY IS OVER 
      Clodagh Rodgers
16  THE JOY OF LIVING   
      Cliff Richard and Hank Marvin
17  SAVE THE COUNTRY   
      Thelma Houston
18  RAINDROPS KEEP FALLING ON MY               
                                                              HEAD 
      BJ Thomas
19  A STREET CALLED HOPE  
      Gene Pitney
20  INSTANT KARMA   
      Plastic Ono Band

Radio
Nordsee40

21  THANK YOU    
      Sly and the Family Stone
22  GOVINDHA    
      Radha Krishna Temple
23  UNITED WE STAND   
      Brotherhood of Man
24  WANDERING STAR   
      Lee Marvin
25  RAG, MAMMA RAG   
      Band, the
26  JESUS IS JUST ALRIGHT  
      Byrds
27  FLYING    
      Faces
28  MORNING PLEASE DON’T COME  
      Tom and Dusty Springfield
29  JENNIFER TOMKINS  
      Street people
30  SYMPATHY    
      Rare Bird
31  BRONTOSAURUS   
      Move
32  I WANT YOU BACK   
      Jackson Five
33  YOU KEEP ON FIGHTING IN UPON ME 
      Box Tops
34  YEARS MAY COME, YEARS MAY GO 
      Herman’s Hermits
35  SOUL BROTHER CLIFFORD  
      Equals
36  LET’S WORK TOGETHER         
      Canned Heat
37  DECLARATION    
      Fifth Dimension
38  BACK TO DREAMING AGAIN  
      Grassroots
39  I’LL BE HOME IN A DAY OR SO  
      Dream Police
40  LORD AND LADIES   
      Troy Dante
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Welkom in de alweer zesde aflevering van deze serie vol herinneringen aan de muziek, media en meer van het 
jaar 1963. Ook dit keer haalt Hans Knot tal van bekende en meer onbekende zaken naar boven. Zo verhaalt 
hij over de toenmalige situatie in Maleisië en geeft hij ondermeer een kijkje in de keuken van de Borkum Riff, 
het toenmalige zendschip van Radio Veronica. Ook technische problemen bij de Nederlandse televisie, het 
overlijden van Robert Schuman en de introductie van de voorganger van de videorecorder behoren tot de vele 
onderwerpen van deze aflevering.

Begin 1963 werd er in het 
kort stilgestaan bij een 
onderzoek betreffende het 
eventuele teruglopen van 
het aantal bezoekers aan 
toneelvoorstellingen. Het 
resultaat van het onderzoek 
wees uit dat de televisie beslist 
geen ongunstige invloed 
uitoefende op het bezoek 
aan toneelvoorstellingen. Het 
resultaat was vastgelegd in 
een verslag uitgegeven in 
opdracht van de directie van 
de Koninklijke Schouwburg 
in Den Haag. Tussen 1951 en 

1961 was de zaal van de Haagsche Schouwburg in doorsnee voor tegen de tachtig procent bezet. Als men 
er aan denkt dat juist tegen het einde van die periode het aantal bezitters van televisietoestellen aanzienlijk 
was toegenomen, hoefde – aldus het rapport – niemand bang te zijn voor concurrentie. Letterlijk stond er 
geschreven: ‘De veronderstelling lijkt gerechtvaardigd dat mogelijk in de toekomst zal kunnen blijken, dat 
eerder het tegendeel het geval is.’

Er speelde rond die tijd meer, want begin februari 1963 werd bekend 
gemaakt dat musici hun staking ten opzichte van de omroepen opgaven. 
De Nederlandse Toonkunstenaarsbond had haar leden duidelijk gemaakt 
een einde te maken aan het protest tegen de NTS, de Nederlandse Televisie 
Stichting. Vanaf dat moment betekende het dat de musici weer normaal 
aan de programma’s van de omroepen zouden gaan meewerken. De 
stakingsactie tegen de NTS was begonnen op verzoek van de Stichting 
van de Arbeid. Deze wilde met het verzoek de weg vrij maken voor 
nieuwe onderhandelingen met de NTS, die spoedig van start gingen. De 
Toonkunstenaarsbond was zijn actie begonnen om hogere tarieven voor 
medewerking aan televisieprogramma’s te verkrijgen. Eerder had de directie van de NTS een compromisvoorstel 
gedaan dat door de NTB was verworpen.

Het besluit was gevallen tijdens een vergadering in Den Haag. De secretaris verliet het gebouw van de NTB, 
met de mededeling dat hij zijn functie van secretaris der NTB neerlegde. De heer Ferares verklaarde tegenover 
‘het Nieuwsblad van het Noorden’ het niet met de andere leden van de NTB onderhandelingsdelegatie te 
kunnen eens zijn, omdat zowel het hoofdbestuur van de NTB als de ledenvergadering uitdrukkelijk besloten 
had dat de staking niet opgeheven zou worden alvorens een definitief akkoord bereikt zou zijn met de NTS 
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over de honorering der musici. ‘Laat op de avond vertelde de heer Ferares bovendien dat hij uit de studio’s te 
Hilversum en Bussum telefonisch adhesiebetuigingen had ontvangen van talrijke 
musici die het met de door de onderhandelingscommissie gevolgde gedragslijn 
niet eens waren.’ 

Op 8 februari 1963 werden de omzetcijfers bekend als het ging om het rokertje. 
Het was zeer verontrustend wat naar buiten werd gebracht. In Nederland waren in 
1962 meer dan 15 miljard sigaretten in rook opgegaan en op die manier werd er 
723 miljoen gulden aan het ‘rookgenot’ besteed. Let wel een pakje sigaretten had 
toen een gemiddelde prijs van f 1,25 met een inhoud van 20 stuks. In vergelijking 
met 1961 waren er meer dan een half miljard sigaretten meer gerookt hetgeen 
neerkwam op een waarde van 228 miljoen gulden. Met de stijging van tien miljoen 
bereikten de kleine sigaren een verbruik van 319 miljoen en vertegenwoordigde 
dit een waarde van 23 miljoen, een omzetstijging van 2 miljoen gulden vergeleken 
met 1961.

In de beginmaanden van 1963 was er een aantal kranten dat hun verslaggevers uitstuurde naar het Veronica 
zendschip op de Noordzee om een verslag te doen van het leven aan boord. Zo werd de voor de lezers van het 
‘Algemeen Dagblad’ bekende journalist ‘P.W. Russel’ in de ochtend van vrijdag de 8ste februari van dat jaar in 
de haven van Scheveningen verwacht om vervolgens aan boord te worden gebracht van een 34 jaar oude kotter 
met de naam Ger-Anne. Zijn verslag terug lezend bleek Russel het op het scheepje behoorlijk koud te hebben 
maar volgens de stuurman van de tender, de uit Rotterdam komende Hendrik Korthuis, diende het raam open 
te blijven om een goed zicht te behouden en hij voegde eraan toe dat de tocht naar de Borkum Riff slechts een 
kleine drie kwartier zou gaan duren. 

Terwijl tijdens de tocht een van de matrozen kolen gooide op het vuur in het potkacheltje in het vooronder van 
de Ger-Anne, kwam deze met een Schevenings accent vertellen dat stuurman Korthuis een jaar eerder een paar 
ribben had gebroken. Russel berichtte de volgende ochtend in zijn rubriek in het ‘Algemeen Dagblad’: ‘Stuurman 
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Korthuis wilde op de Veronica uit zijn kooi stappen. Windkracht negen gaf hem een zwieper heen en weer en de 
stuurman kwam precies tegen de punt van een tafel terecht. Dat is de eerste keer geweest dat Scheveningen 
Radio werd ingeschakeld voor een bericht aan wal. Anders mag het ook niet, alleen in geval van nood.’

Het was niet het enige nieuwtje 
dat de journalist had want hij wist 
ook te melden dat de eigenaren 
van Veronica, de Gebroeders 
Verweij,  vastgoed hadden 
waaronder een bungalowpark 
in Italië en een recreatieterrein 
in Hoenderloo. Wie was dan 
die stuurman uit Rotterdam: 
‘Een lange, heel kalme man is 
die stuurman Korthuis van 49 
jaar, die er vele jaren kustvaart 
op heeft zitten. “Ga maar naar 
beneden om warme voeten te 
krijgen”, raadde hij me aan en 
toen ik later weer naar boven 
ging in de kajuit van de tender 
zag ik alleen een kompas. “Ja, 
echolood en radio-installatie 
zijn van boord gehaald, die 
mochten we van de PTT niet 
hebben.” Het leek Russel 

vreemd om zo mensen te laten varen in een tijd, dat allerlei vernuftige dingen, om bij het navigeren te helpen, 
al bestonden. Voor stuurman Korthuis was het allemaal geen probleem. Hij kende zijn weg op de Noordzee, 
mist of ijsschotsen, hij wist precies waar hij de Veronica moest vinden en precies drie kwartier bleek verstreken 
toen men langszij de Veronica kwam.

Het is niet bekend wat P.W. Russel zich had voorgesteld hoe het één en ander aan boord van de Borkum Riff 
eruit zou zien. Maar hij was blijkbaar totaal verbaasd over wat hij er aantrof. ‘Ik stond tegen een radiator; er 
was centrale verwarming. Het zag er allemaal uit als een showroom van een nieuwe winkel. Beneden, in de buik 
van de Veronica, de muziekkamer, de draaitafels en de oneindigende rijen bandjes.’ Ook gaf hij een beschrijving 
van de daar aanwezige personen: ‘De jeugdige Hans van Velzen uit Leiden zat de banden te draaien op een 
gloednieuwe – aan de grond vastgeschroefde – stoel. Hij is een ‘tape-jockey’, zoals ze aan boord zeggen. 
En ze hebben er nog een, M. van der Harst uit Scheveningen. Samen met technicus José van Groningen 
(ook afkomstig uit Leiden) huizen ze in die splinternieuw ingerichte en keurig geschilderde en afgetimmerde 
muziekkamer.’

Het werk hadden de bemanningsleden zelf uitgevoerd. Vervolgens berichtte Russel over de toen 43-jarige 
kapitein Arie de Ruiter, die geen prater bleek. ‘Een twintig jaar op de kustvaart heeft hij erop zitten. Soms reizen 
van zes maanden, ’s morgens binnen en dezelfde dag weer weg. Het leek hem niets meer en vandaar deze 
rustige baan, want helemaal aan de wal zal ook niet lukken. En wat deed de kapitein ’s avonds? Kapitein de 
Ruiter rolde een nieuw sigaretje: “Och, wat televisiekijken, wat praten, een kaartje leggen en tegen twaalven 
naar bed.”

In de maand mei 1961 was Arie de Ruiter voor het eerst als gezagvoerder op het zendschip gekomen. Naast 
de drie mannen in de muziekkamer voerde hij het gezag over een machinist, een drietal matrozen en een 
kok en over de bijzondere dingen aan boord meldde De Ruiter: “Bij mist lopen we ankerwacht en verder wat 
belsignalen. Verder hebben we twee pas gemonteerde bergingspompen, die drie honderd ton per uur eruit 
halen als dat moet, voorschrift van de verzekering.” De terugweg op de Ger-Anne gebeurde vervolgens in ‘het 
grijs’ want ook de mist was komen opzetten, maar na drie kwartier precies werd de haven van Scheveningen 
weer bereikt. 

De Tsjechische ambassadeur in de Britse hoofdstad London diende in februari bij het Britse ministerie van 
Buitenlandse Zaken een klacht in, omdat hij in zijn werkkamer een verborgen microfoon had ontdekt. Technici 
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en rechercheurs van de Londense politiekorps werden naar de ambassade gestuurd en stelden een onderzoek 
in. Zij ontdekten dat de leiding van de telefoon naar een kamer naast de werkkamer van de ambassadeur liep. 
In die kamer had de privélijfwacht van de ambassadeur zijn domicilie. In plaats van de gedachte dat hij door 
Scotland Yard werd afgeluisterd bleek dat hij door de spionagedienst uit Praag in de gaten werd gehouden.

In een elders gepubliceerd verhaal over de actie ‘Open het Dorp’, waarbij miljoenen in Nederland werden 
ingezameld via een actie van de AVRO televisie, berichtte ik uitgebreid over het succes van de televisie als 
massamedium. Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse Televisie werd eind november 1962 bijna 
een etmaal non stop uitgezonden, waarbij het Nederlandse volk – onder bezielende leiding van Mies Bouwman 
– werd opgeroepen geld en goederen ter beschikking te stellen voor deze actie. Maar wat moest men eigenlijk 
doen met alle goederen die ter beschikking werden gesteld? Het antwoord was in diverse kranten terug te 
vinden op 9 februari 1963.

‘Gisteravond is in Arnhem op een vergadering van het 
bestuur van de Stichting ‘Het Dorp’ beslist op welke 
wijze de talloze goederen, die zo spontaan tijdens de 
26-november-actie zijn aangeboden, ten gelde kunnen 
worden gemaakt. De bedoeling van de gevers om 
de goederen op Amerikaanse wijze te verkopen om 
een zo hoog mogelijke opbrengst te verkrijgen, is om 
technische redenen (de voornaamste is wel de ontzaglijke 
hoeveelheid) onuitvoerbaar gebleken. Het bestuur heeft 
gezocht naar een mogelijkheid om zo veel mogelijk 
tegemoet te komen aan de bedoeling van de gevers: 
enerzijds een zo hoog mogelijke opbrengst, anderzijds 
zoveel mogelijk Nederlanders bij deze tegeldemaking te 
betrekken. Behoudens ministeriële goedkeuring is het de 
bedoeling door middel van advertenties in de dagbladen 
de mogelijkheid te openen deel te nemen aan de verdeling 
van deze goederen, waarbij iedere deelnemer tegen 
een bepaalde, geringe vergoeding een kans maakt een 
dezer goederen te verkrijgen. Het spreekt vanzelf, dat de 
goederen, die voor ‘Het Dorp’ bruikbaar zijn, niet voor de 
verdeling in aanmerking komen. Ook die goederen, die een 
grote gevoelswaarde hebben, zoals de Olympische medaille 
van Rie Mastenbroek en de voetballen van Leo Horn, zullen 
op een andere, passende wijze een bestemming vinden.’

Laten we ook een kijkje nemen in het aanbod van de toenmalige films die er in de diverse bioscopen werden 
gedraaid. Er was indertijd in Frankrijk enig gerucht geweest over de roman van Georges Simenon en de 
daarnaar door Henri Verneuil gemaakte film ‘Le Président’. Dit was voor velen in Frankrijk begrijpelijk omdat 
de hoofdpersoon van het boek en de film een Franse ‘président du Conseil’ was. Emile Beaufort, die in principe 
veel gelijkenis vertoonde met de toenmalige president van de republiek Frankrijk, De Gaulle, vooral betrekking 
hebbende op diens integriteit en zijn stellen van het belang van het vaderland boven alles in de wereld, 

ook boven het persoonlijk geluk. Maar hiermee hield de vergelijking 
dan ook op. Beaufort was als 73-jarige sinds 15 jaar oud-president, 
nadat hij in de volksvertegenwoordiging een nederlaag leed omdat de 
meerderheid niet met zijn ideeën wenste mee te gaan. Beaufort schreef 
zijn memoires in het landgoed in zijn geboortestreek, waar hij zich had 
teruggetrokken. Hij bemoeide zich niet meer direct met de politiek, met 
één enkele uitzondering, die in de film de rode draad vormde en in 
flashbacks werd onthuld.

De filmredactie van het Nieuwsblad van het Noorden destijds over 
de regie van ‘Le Prédisent’: Regisseur Henri Verneuil maakte van 
deze intrige een bijzonder knappe film, waarbij hij Jean Gabin als de 
president bijna voortdurend in het beeld hield. Dit vereist niet alleen 
van de hoofdvertolker, maar ook van de regisseur een grote artistieke 
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bekwaamheid, die Verneuil in hoge mate bezat. Zijn 
film kreeg dankzij zijn regie een grote innerlijke 
dynamiek. Daartoe werkten mee de knappe 
fotografie van Louis Page en de uitgebalanceerde 
montage van Jacques Desaqueaux, maar bovenal het 
spel van Jean Gabin. Een rol als die van de president 
— hij leek een beetje op Clemenceau en Bismarck 
beiden — was deze geroutineerde filmspeler op 
het lijf geschreven. Zijn mimiek en houding waren 
uiterst sober maar zeer effectief om de ‘president’ 
volkomen aanvaardbaar en geloofwaardig te maken. 
En met tegenspelers als Renée Faure, Bernard Blier 
en anderen kwam hij volkomen tot zijn recht zowel 
in het bijna stille spel als de oude Beaufort, die ook 
bij het schrijven van zijn memoires het belang van 
het vaderland dierbaar was, als in de rol van de 
toe nog actieve staatsman, die zonder aanzien des 
persoon, al was deze een vriend, zijn weg ging.’ 

Jean Gabin was dan zeer populair in Frankrijk, 
hetzelfde kon men zeggen van een opkomende ster 
in ons land, Rudi Carrell. Een opinieonderzoek had 
uitgewezen, dat de Nederlandse kijkers hem vlot 
en soms ook wel een tikkeltje arrogant vonden. 
Het waren vooral de jonge mensen, die de vaart in 
Carrell’s show waardeerden en hem met 41 procent 
een tweede plaats in populariteit bezorgden. In 
Hilversum stond — gelet op de binnenkomende post 
— VARA’s ‘Top of Flop’ op de eerste plaats. Laten 
we eens kijken wat de radio- en televisieredactie 
van het ‘Nieuwsblad van het Noorden’ schreef over 
het programma van Rudi Carrell, dat in de eerste 
week van februari 1963 op de Nederlandse televisie 
te zien was: 

‘Origineel was het interview, dat Carrell zichzelf 
afnam, waarbij de camera’s beurtelings de linker en 
rechter kant van zijn gezicht (de ene helft gegrimeerd 
als van de Elfstedenrijder ‘Jeen Jeffertsma’ onder 
schot namen. Geslaagd was ook het optreden van 
het Robot-orkest. Nee, Gerard Wendland zong ‘Ik 
hou van Holland’, maar hij kon Joseph Schmidt bij 
lange na niet evenaren. Wanneer de kleine zanger 
met de grote stem in de jaren voor de oorlog ‘Is het 
kleine Holland mij het meeste waard’ zong, voelde 
hij dit zo. Het komt ons voor dat voor Wendland 
de Heimat nummer één is. Een hoogtepunt vormde 
het optreden van de Amerikaanse zanggroep The 
Limelights, drie knapen die hun ritmische en vocale 
prestaties vakkundig aan de man brachten, zonder 
show en maniertjes, maar helemaal gewoon, zelfs 
tot in hun kostuums. Hoorde u de voortreffelijke 
banjospeler in het country- en westernnummer? 
De jonge Antwerpenaar Will Sompel zong niet 
onverdienstelijk. Goed liedje. De scène van de 
Mounties aan de lopende band bezat iets te weinig 
tempo en points. Het zich in een poppenfabriek 
laten afspelen van de gehele show deed behalve bij 
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de twee nummers van de Mounties, overigens wel wat gewild aan. Het liedje: ‘De speeldoos’, waarmee Annie 
Palmen de volgende maand naar het Eurovisie Songfestival in Londen zal gaan, heeft merites: een goede tekst 
(maar dat legt weinig gewicht in de schaal in Londen) en een melodieus en fijnzinnig wijsje. Het arrangement 
was voortreffelijk. De orkestbegeleiding haalde het liedje na de eerste versie met speeldoosgetinkel belangrijk 
op.’

Terugdenkend aan al die dagelijkse rubrieken in de diverse kranten, die ondermeer terugblikten en vooruitkeken 
op de televisieprogramma’s konden deze gezien worden als een rijkdom in de kranten van 1963 en de jaren 
daaromheen. Elk programma, dat op het enige televisienet van Nederland werd uitgezonden kreeg enige vorm 
van aandacht met zowel positieve als negatieve opmerkingen van de televisiecriticus, die het programma geheel 
diende uit te zitten. Immers waren er geen mogelijkheden het op video of dvd terug te zien, laat staan terug 
te kijken via internet.

Als de gemiddelde Nederlander van middelbare 
leeftijd anno 2013 denkt aan het concert in 
Blokker dan denkt men onmiddellijk terug aan 
het legendarische concert dat The Beatles in juni 
1964 gaven in de Noord-Hollandse gemeente. 
Maar in de 60’er jaren werden er meer optredens 
gegeven. Eén in die tijd heel populair gebeuren 
was het ‘Internationaal Teenager Festival’ dat 
jaarlijks in de avond van Hemelvaartsdag werd 
gehouden. In 1963 vond de happening plaats 
op donderdag 23 mei en werd het georganiseerd 
door Muziek Parade, dit in samenwerking met het 
theaterbureau van Ben Essing. Het was tevens de 
eerste avond van het totale Blokker Festival dat 
jaar. 

De aankondiging van het Internationaal Teenager 
Festival was al te zien in de Muziek Parade, die 
eind april uitkwam en waarin Vince Taylor en een 
keur aan nationale en internationale artiesten 
werd beloofd. ‘Het wordt een festival om nooit te vergeten; een festival dat iedere teenager moet meemaken’, 
aldus de advertentie. De redactie van Muziek Parade had het zo geregeld dat alle MP-lezers en -lezeressen, die 
naar Blokker wilden gaan, ook werkelijk in de gelegenheid gesteld werden dat te doen. Er werd voor van alles 
gezorgd. Want voor diegene die vervoersproblemen had om naar de kop van Noord Holland te gaan werden 
er vanuit diverse plaatsen in ons land speciale MP-bussen ingezet, die na afloop van het festival deze mensen 
ook weer keurig bij de opstapplaatsen afleverden. Vertrok je bijvoorbeeld uit Groningen dan was een retourtje 
slechts 6 gulden; de rest van de kosten werd gesponsord. 

Maar of je echt kon spreken van een keur aan internationale- en 
nationale artiesten op Hemelvaartsdag 1963? Uiteraard was de groots 
aangekondigde Vince Taylor aanwezig die de zaal tot wilde toestanden 
wist op te zwepen, maar voor de rest van de avond werd een groep 
Nederlandse artiesten ingezet, waarvan vreemd genoeg een groot 
aantal een opmerkelijke loopbaan nog te goed had. Die avond genoot 
men van een jonge Sandra, Rob de Nijs en The Lords en ook ondermeer 
van het Cocktail Trio en Johnny and the Cellar Rockets. In die groep 
speelde een zekere Jan Akkerman mee, die later wereldberoemd zou 
worden. Zoals op bijgaande poster (pag. 20) te zien is, waren de andere 
avonden meer gericht op een ouder publiek en wel voorzien van 
internationaal bekende artiesten. 

Op 6 maart 1963 kwam in het Academische Ziekenhuis in Utrecht de voor Groningers zeer bekende heer K. ter 
Laan op 91-jarige leeftijd te overlijden. Hij was vooral bekend als de Nestor van de Groninger Beweging. De heer 
Ter Laan, die in Wassenaar woonde, was reeds geruime tijd ziek en moest enkele weken voor zijn overlijden in 
een Utrechts ziekenhuis een operatie ondergaan. ‘Het Nieuwsblad van het Noorden, een dag na zijn heengaan: 
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‘Met de heer Ter Laan ging een man heen, die in het gehele land grote bekendheid genoot als voorvechter 
van het Groninger dialect en de Groninger folklore. Niet minder dan 36 jaar lang was hij lid van de Tweede 
Kamer voor de toenmalige SDAP. De heer Ter Laan was voorts 23 jaar burgemeester van Zaandam. Toen hij de 
benoeming als zodanig ontving, kreeg Nederland zijn eerste socialistische burgemeester. De heer Ter Laan werd 
op 8 juli 1871 te Slochteren geboren. Hij bezocht scholen in Sappemeer en werd in deze gemeente onderwijzer 
in 1889. Later was hij nog onderwijzer te Appingedam, Dordrecht en Arnhem en schoolhoofd te Sluis.’

Van 1897 tot 1901 was de heer Ter Laan vervolgens schoolhoofd en later directeur van de Handelsavondschool 
in Delft. Wegens het aanvaarden van het Tweede Kamerlidmaatschap voor de SDAP (in 1901) werd hij in Delft 
ontslagen. Kort na zijn ontslag als schoolhoofd in Delft en zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer vestigde 
Ter Laan zich in Den Haag, waar hij in 1905 als eerste SDAP’er tevens in de gemeenteraad werd gekozen. Hij 
bleef dit tot 1914, toen hij tot burgemeester van Zaandam werd benoemd. Als Kamerlid hield Ter Laan zich 
vooral bezig met militaire aangelegenheden. Men noemde hem een deskundige op dit gebied. Hij maakte deel 
uit van vele commissies. Bij zijn afscheid als burgemeester van Zaandam roemde men zijn werk op ‘t terrein van 
de arbeiderswoningbouw, het onderwijs en de werklozenzorg.

Andermaal ‘het Nieuwsblad van het Noorden’: Meer nog dan als Kamerlid en als burgemeester kreeg de heer Ter 
Laan echter alom in den lande grote bekendheid als voorvechter van het Gronings. In 1951 nog werd hij door 
Prins Bernhard onderscheiden met de Zilveren Anjer van het Prins Bernhardfonds, voor de zeer verdienstelijke 
arbeid voor de Nederlandse dialect- en volkskundestudie, in het bijzonder van die van zijn geboorteland 
Groningen. De heer Ter Laan is meer dan dertig jaar voorzitter geweest van het Groninger Genootschap, dat 
hem na zijn aftreden als zodanig prompt tot erevoorzitter benoemde.’

Van 1947 tot eind 1959 was hij voorzitter van het Nederlands Volkskundig 
Genootschap. Tal van grote publicaties heeft Ter Laan op zijn naam staan. 
In december voor zijn overlijden mocht hij het eerste exemplaar van zijn 
boek ‘Geschiedenis van Slochteren’ in zijn geboorteplaats overhandigen aan 
burgemeester K. Kuipers. Van alle publicaties die in de loop van vele jaren 
van de hand van Ter Laan verschenen, wordt zijn grote Nieuw Groninger 
Woordenboek, waaraan hij werkte van 1904 tot 1929 algemeen gezien als 
zijn grootste werk. Boeken die gewild zijn in antiquariaten. Ook de Groninger 
Encyclopedie van K. ter Laan is voor vele Groningers een souvenir in hun 
boekenkast. Bij zijn leven was K. ter Laan nog benoemd tot Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. 

Vreemde eenden in de bijt zijn van alle tijden, zo ook in 1963. Er was de 
rockabilly zanger Ulysses L. Baxter, die, als je nu op internet zijn naam zoekt, 
enkele plaatjes heeft opgenomen in het begin van de jaren zestig. Zo komen: 
‘Mother congratulate your son’ en ‘Beautiful woman’ op een aantal verzamelaars 
voor, terwijl hij destijds een contractje had bij het ‘Rue’ platenlabel. Het is dan 

ongeveer meteen het enige dat er in de toch wel vele links naar zijn muziek te vinden is. Omtrent de persoon, 
wie hij was, waar hij zijn roots had en meer, niets. In mijn archief kwam ik een bericht tegen uit de maand 
juli 1963 en wel uit ‘de Panorama’. Daarin werd een weddenschap van deze Ulysses L. Baxter uit Oklahoma 
beschreven. Hij slaagde er namelijk in een olienootje in zes dagen tijd naar de top van een vierduizend meter 
hoge berg te brengen. Dit gebeurde op een wel heel uitzonderlijke manier, want er was een lepel aan zijn neus 
vastgebonden waarmee hij het nootje diende voor te bewegen. Uiteraard was de afgelegde afstand veel langer 
dan de hoogte van de berg, want pas na 16 kilometer was zijn doel bereikt en werd hij onthaald door muziek. 
Niet bekend is of het zijn eigen muziek was die er ter plekke ten gehore werd gebracht.

In de maand mei viel er nog een klein incidentje te vermelden toen er een reeks van schakelfouten was geweest 
tussen de studio in Bussum en een voetbalstadion in Brussel, alwaar de voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en 
Dundee plaatsvond en waarvan via de Nederlandse televisie verslag zou worden gedaan. In die tijd was het 
gebruikelijk dat elk vertoond programma vooraf werd gegaan door een aankondiging van een omroepster van 
dienst, die niet alleen te horen, maar ook te zien was. Dat er schakelfouten waren leidde niet alleen tot ergernis 
bij de technici en de verslaggever in het stadion, die achteraf niet rechtstreeks verslag kon doen van het eerste 
doelpunt, dat viel, maar ook van de omroepster van dienst.

Die avond was het Ageeth Scherphuis die de kijkers diende te verwelkomen bij de voetbalwedstrijd. Ook zij was 
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dus duidelijk geïrriteerd door reeks 
schakelfouten, die men al achter de 
rug had. Na haar aankondiging ging 
ze ervan uit dat haar microfoon al 
was uitgeschakeld en stelde ze nijdig 
de vraag: “Welke idioot..’, waarna 
de technicus van dienst de fader 
van de microfoon op de mengtafel 
snel dicht deed. De volgende dag 
kwamen de kranten met het incident 
naar buiten en bleek dat Ageeth 
Scherphuis “Welke idioot haalt het 
in zijn hoofd om die knop niet in te 
drukken?” had willen zeggen. Na het 
tweede journaal van de betreffende 
avond bood Ageeth de kijkers haar 
verontschuldigingen aan.

Ageeth Scherphuis werd in maart 1933 geboren in Zaandam en kwam in april 2012 op 79-jarige leeftijd 
te overlijden. Naast omroepster werd ze journaliste en programmamaakster. Ze werkte drie jaar als 
stadsverslaggeefster bij ‘de Typhoon’ in haar woonplaats Zaandam. In 1956 volgde ze Mies Bouwman op als 
televisieomroepster bij de AVRO. Vele jaren was ze het gezicht van deze omroep en op 21 september 1967 
was ze de eerste omroepster op de Nederlandse televisie die in kleur te zien was; Scherphuis droeg voor deze 
gelegenheid een citroengele jurk. 

Van 8 februari 1958 tot 25 mei 1960 speelde zij de rol van televisieomroepster Ageeth in het 
kindertelevisieprogramma ‘Varen is fijner dan je denkt’, geschreven en geregisseerd door Mies Bouhuys, 
met als hoofdrolspeler Piet Römer als meneer King, die met zijn schip ‘De Krikkemikke’ allerlei avonturen 
beleefde. Met Philip Bloemendal presenteerde ze vanaf oktober 1966 het programma Monitor, het eerste 
actualiteitenprogramma met amusement van de NTS, dat op de zondagmiddagen tot december 1968 live vanuit 
Studio Santbergen te Hilversum werd uitgezonden. In de jaren 1970 maakte Scherphuis een links-feministisch 
blad Serpentine en een serie televisieprogramma’s onder de titel ‘Ot.... en hoe zit het nou met Sien?’. Daarnaast 
was ze redacteur van Vrij Nederland dat ze bleef tot aan haar pensioen.

Uitvindingen, al dan niet 
gepatenteerd, zijn van alle 
tijden. Als ik het met u over 
een sneeuwscooter heb dan 
is dat een heel normale 
zaak. In landen waar vaak 
veel sneeuw ligt zijn ze het 
ideale vervoermiddel om 
mensen snel te kunnen laten 
verplaatsen. Hoe anders 
was dit in 1963? Het was 
toen een nog redelijk nieuw 
speeltuig voor volwassenen, 
uitgevonden in de Verenigde 
Staten, dat in 1963 door 
een ondernemende 
Westfaalse zakenman uit 
Iserlohn in het Sauerland 
op de Duitse markt werd 
gebracht. Het ging eigenlijk 
om een originele slee, 
die gemotoriseerd was. 
Het kreeg desondanks de 
naam ‘sneeuwscooter’ mee. 
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Het had een klein voorwiel dat werd aangedreven door een 4-pk motor en was tevens van sneeuwkettingen 
voorzien. Er werd beweerd dat op vlak land er een snelheid van 50 kilometer per uur mee gemaakt kon worden. 
Maar ook, zo demonstreerde de zakenman, kon je aardig snel bergopwaarts met de nieuwste uitvinding.

Op 31 augustus 1963 was het Premier Lee Kuan Yew die de volledige 
onafhankelijkheid voor Singapore afgekondigde. Met ingang van 1 
september nam het land, dat reeds intern zelfbestuur bezat, van de Britse 
regering alle bevoegdheden op het gebied van buitenlandse zaken en 
defensie over. Op 16 september zou Singapore, deel gaan uitmaken van 
de toen nieuwe Federatie Maleisië. In een ANP bericht werd het volgende 
gebracht: ‘Serawak heeft zaterdag binnenlands zelfbestuur gekregen. 
Te middernacht van vrijdag op zaterdag is de gekozen regering officieel 
in functie getreden, hoewel premier Stephen Ningkan reeds enige tijd 
zijn functies uitoefende. De Engelse troepen in Serawak zijn gisteren in 
staat van paraatheid gebracht wegens de toegenomen activiteit langs 
de Indonesische grens. De verloven werden afgelast en de troepen 
moesten in de kazernes blijven Goerkha troepen werden in het gebied 
van Soengai Bangki gebracht om het hoofd te bieden aan een groep van 

39 zwaarbewapende Indonesische militairen die voedsel zochten in Kuching. Er zijn belastende documenten in 
beslag genomen. Inmiddels zijn Indonesische en Filippijnse waarnemers in Kuching aangekomen om mee te 
helpen bij het onderzoek naar de vraag of deze gebieden zich willen aansluiten bij de Federatie Maleisië.’

Op 4 september 1963 kwam Robert Schuman, voormalig Frans premier en de vader van de Europese 
eenheidsgedachte, in het plaatsje Scy-Chazelles, dicht bij Metz, op 77-jarige leeftijd te overlijden. Algemeen 
was bekend dat Schuman reeds verscheidene maanden aan een hartkwaal leed. Zijn toestand was in augustus 
dat jaar ten gevolge van een hersentrombose verergerd.

Uiteraard stonden de telexen bij de internationale persbureaus, na het bekend worden van het overlijden, niet 
stil en brachten tal van verklaringen naar buiten: ‘President De Gaulle heeft in een telegram van rouwbeklag 
aan de familie van Robert Schuman gezegd dat deze Franse politicus recht heeft op de eer en het respect 
van allen. “Namens het land breng ik hulde aan het hoge plichtsgevoel waarmee hij het land heeft gediend 
en de eminente bijdrage die hij aan de zaak van het Verenigde Europa en het werk van zijn organisatie heeft 
bijgedragen.”

Paus Paulus heeft Schuman’s familie een telegram gezonden, waarin hij zijn medeleven betuigde en verklaarde 
voor de eeuwige rust van de overledene te zullen bidden. Op het hoofdkwartier van de EEG in Brussel werden 
de vlaggen halfstok gehesen, onmiddellijk nadat bekend was geworden dat de vader van de Europese 
eenheidsgedachte, Robert Schuman, was overleden. 

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft destijds, naar aanleiding van het overlijden van 
Robert Schuman, het volgende naar buiten gebracht via het ANP: ‘De 
Nederlandse regering betreurt het heengaan van een vooraanstaand Frans 
staatsman en groot Europeaan, die een voorname rol heeft gespeeld bij 
het leggen van de grondslagen voor de Europese eenwording. De achting 
van de Nederlandse regering voor de heer Schuman kwam in 1950 tot 
uiting in zijn benoeming tot Drager van het Grootkruis in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. In de nagedachtenis van Robert Schuman eert de 
Nederlandse regering één van de grote zonen van Frankrijk die de nauwe 
verbondenheid van dat land met alles wat zich in Europa afspeelt door 
zijn onvermoeid streven gestalte heeft gegeven.’ De Duitse Bundespost 
vereerde Robert Schuman met de uitgave van een speciale postzegel.

In september 1963 maakte een woordvoerder van de American Broadcasting Corporation bekend dat men 
verrassende resultaten had geboekt met een nieuw, verplaatsbaar televisiebandopnameapparaat. Het toestel 
woog dertig kilo en nam slechts een tiende van de ruimte in van de gebruikelijke installaties, die men bij ABC 
gebruikte. Onder andere bij de reportages van het bezoek van president Kennedy aan Europa was het toestel 
gebruikt en heeft het goede diensten bewezen. ABC kondigde tevens aan dat men het toestel wilde gaan 
gebruiken bij het verslaan van de Olympische Winterspelen in 1964 in Innsbruck. Het was de eerste stap op 
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weg naar de zogenaamde ‘open reel recorders’, waarbij Sony eind jaren zestig de professionele markt zou 
veroveren.

Maar ook Philips in Nederland had groot nieuws want dankzij de uitvinding van de zogenaamde gradatiefilter 
en inpassing in het televisieapparaat werd het mogelijk een veel minder hard beeld te aanschouwen waarin 
tevens veel meer contrast zat dan in de voorgaande beeldbuizen en het nieuwe product leverde tevens een 
veel scherper beeld via de nieuwe televisietoestellen in de huiskamers op. Pittige prijzen stonden tegenover 
de nieuwe toestellen die in 1963 varieerden tussen de f 725,-- en f 1165,--. Ondanks de hoge prijzen werd er 
door Philips een grote reclamecampagne in alle landelijke en regionale kranten gestart om het product in de 
markt te zetten.
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Opmerkelijk was een actie van de Gemeente Groningen in september 
1963 te noemen. Inwoners van de stad hadden op tal van plekken, 
zoals op reclamezuilen en schuttingen, reclameposters van het circus 
Sarrasani aangetroffen die allemaal ingesmeerd waren met teer. Men 
dacht aan vandalisme die door uitgaand publiek in het weekend 
was gepleegd. Een dag later bleek echter dat de gemeentelijke 
Reinigingsdienst van Groningen, nadat deze dienst opdracht had 
gekregen, een aantal affiches gedeeltelijk onzichtbaar te maken er 
‘hulptroepen’ bij had gekregen, die de biljetten geheel zwart hadden 
gemaakt. Op 3 september stond in lokale krant te lezen: ‘Omstreeks 
4 uur zaterdagmorgen kwamen er bij de politie berichten binnen dat 
telefooncellen en verschillende schuttingen in de stad clandestien 
met biljetten van genoemd circus waren beplakt. Daarop kreeg de 
reinigingsdienst opdracht op te treden. Van deze biljetten werd alleen 
de naam van het circus onzichtbaar gemaakt, omdat er in verband 
met de vrije zaterdag geen personeel beschikbaar was de biljetten te 
verwijderen. Hulptroepen zijn daarna komen opdagen om de biljetten 
geheel met teer te besmeuren. De politie stelt een onderzoek in naar 
eventuele daders.’

En zo komt er andermaal een einde aan een aflevering van Muziek-, 
Media- en Andere Herinneringen en het jaar 1963. Mocht u eigen 
herinneringen hebben en deze willen delen met de lezer dan kunt u 
me mailen op: HKnot@home.nl

 


Vandaag lag bij de post de nieuwste editie van ‘Radio Journal’ een 
tijdschrift uit Duitsland waar ik ook met enige regelmaat voor schrijf. 
Daarin het bericht dat sinds half januari een einde is gekomen aan 
een radioprogramma dat veel populariteit had en eigenlijk gezien 
dient te worden als opvolger van een televisieprogramma, dat ook 
vanuit studio’s in Bremen werd uitgezonden. 

Vooral diegenen die destijds, in het midden van de jaren zestig van 
de vorige eeuw, in het Noorden en Oosten van ons land woonden 
hebben wel eens of zelfs altijd naar het programma gekeken, dat 
vanuit de studio in Bremen via ‘Erstes Deutsches Fernsehen’ werd 
uitgezonden tussen september 1965 en december 1972. Het was na de 38ste aflevering dat de productie door 
Bremen gedeeld werd met de WDR, waardoor het in grotere delen van Duitsland kon worden verspreid. 

Pure nostalgie als ik er aan terugdenk en gelukkig zijn er heel veel 
oude opnamen in zwart wit destijds bewaard gebleven en op DVD 
heruitgebracht. Artiesten als Zager and Evans, Cream, Dave Dee Dozy 
Bicky Mick and Tich, Black Sabbath, Jimmy Hendrix, David Bowie en 
meer hadden er hun eerste optredens op de West Europese televisie. 
Na 7 jaar van uitzendingen werd het programma, dat inmiddels in kleur 
werd uitgezonden, van titel en inhoud veranderd in ‘Musikladen’. 

Het programma ‘Beat-Club’ was een idee van Gerhard Augustin 
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en Mike Leckebusch en op die legendarische 25ste september 1965, toen de eerste show eruit ging via de 
ARD, presenteerde het duo Augustin en Uschi Nerke het programma. Na acht afleveringen werd Augustin 
vervangen door deejay Dave Lee Travis. Hij was destijds werkzaam bij Radio Caroline – dat ook de nodige 
populariteit in Nederland en West Duitsland had verworven. Dave reisde eens per maand naar Bremen voor de 
copresentatie. Vooral in het begin kwam het erop aan om de artiesten live te laten optreden, maar later werd 
er ook geplaybackt. Artiesten, die nog totaal onbekend waren, kregen er ook een eerste kans. In het jaar 1967 
werden er voor het eerst ‘go go girls’ ingezet om te 
dansen op de muziek van artiesten, als die niet in staat 
waren aanwezig te zijn in de studio’s. 

Dave Lee Travis hield het tot begin 1969 vol waarna 
hij werd vervangen door zanger Dave Dee. Op 
31 december 1969 werd er overgeschakeld naar 
uitzendingen in kleur. Medio 1970 verdween dan ook 
Dave Dee als presentator en bleef Uschi Nerke er 
alleen voor staan. 

Ook Musikladen presenteerde ze heel lang, totdat in 
1984 er een einde aan de uitzendingen kwam. Begin 
deze eeuw werd besloten om een radioversie van het 
aloude Beatclub te introduceren via Radio Bremen Eins 
en twaalf jaar lang was vervolgens de presentatie in 
handen van dezelfde Uschi Nerke.

Een wees nu eerlijk heren, waren jullie niet een heel 
klein beetje verliefd destijds op Uschi? Troost je er is 
nog steeds een enorme rage rond het programma in 
Duitsland en het programma heeft zelfs een eigen You 
Tube kanaal:
http://www.youtube.com/user/myBeatclub

HANS KNOT

    


De 40e verjaardag van The Voice of Peace is op 
zondag 19 mei uitgebreid gevierd met een dag vol 
speciale (live-)uitzendingen. DJ’s die aan boord van 
de MV Peace hebben gewerkt in de periode dat het 
schip actief was (1973-1993) haalden herinneringen 
op, vertelden mooie anekdotes en draaiden 
bijzondere fragmenten. The Voice of Peace zond 
voor het eerst uit op 19 mei 1973.

De programmering op 19 mei 2013 zag er als volgt uit 
(tijden in Eastern Mediterranean Time, in Nederland een 
uur eerder):
08.00 Rob Charles
10.00 Mark Hanna
12.00 Alan Roberts
14.00 Chris Williams
16.00 Guy Starkey
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18.00 Geoff Tracy
19.00 Andy Cox
20.00 Shelley Sherman
21.00 Richard Ticho
23.00 Brendan Mee
00.00 Carl Kingston

Opvallend waren de 
gastoptredens van 
Geoff Tracy, Brendan 
Mee en Carl Kingston. 
Alle andere DJ’s werken 
ook nu nog voor The 
Voice of Peace, dat sinds 
een aantal jaren weer 
uitzendt via internet: 
www.thevoiceofpeace.
co.il. De meeste DJ’s 
draaiden platen uit de 
jaren dat ze zelf aan 
boord werkten.

Eén van de hoogtepunten van de dag was de ochtendshow van Mark Hanna. Hij bracht een eerbetoon aan 
de tientallen DJ’s die op de MV Peace hebben gewerkt, door verspreid door het programma hun namen op te 
lezen met op de achtergrond ‘Thank You for Being a Friend’ van Andrew Gold. Voor de volledige lijst van 250 DJ 
namen verwees Hanna naar Hans Knots website Soundscapes.info. 

Verder waren er oude fragmenten van een aantal DJ’s en herinneringen aan de oprichter van het station, 
vredesactivist Abie Nathan. Zo hoorden we Don Stevens, Alan Roberts, Kas Collins (Van Iersel), Guy Starkey, 
Kevin Turner, Ken Dickings en Carl Kingston. De moeite waard was ook het verhaal achter de beroemde 
jinglesets van de VOP, waarbij veel voorbeelden werden gedraaid, en een mooie BBC-reportage uit 1992 over 
het station en Abie Nathan.

Alan Roberts draaide vervolgens muziek uit 
zijn boordperiode, 1976-1977, en vertelde 
het verhaal van de tocht van het vredesschip 
door het Suez-kanaal naar Eilat en Akaba. Hij 
benadrukte dat het station in zijn tijd -en tot 
zijn spijt- vooral easy-listening draaide, wat 
nu twee uiterst relaxte uurtjes opleverde. Na 
de leuke herinneringen van Chris Williams 
en Guy Starkey, draaide oud-gediende Geoff 
Tracy een keur aan oude fragmenten. We 
hoorden veel Abie, natuurlijk nog een keer 
Chris de Burgh’s ‘Ship to Shore’ en zelfs 
een rondleiding over de MV Peace met een 
beschrijving van de boot door de DJ’s. Richard 
Ticho liet een aircheck horen van hemzelf 
uit 1986 terwijl hij de kapotte AM-zender 
beschrijft, zijn microfoon verbonden met de 
studio door een meterslange kabel. De zender 
zou later volgens Ticho aan PLO-leider Arafat 
zijn geschonken.

De bedoeling is dat alle speciale verjaardagsprogramma’s binnenkort een plek krijgen op de ‘Audio and Visual 
page’ op de website. Het verjaardagsfeest van The Voice of Peace is goed beluisterd. De technische man achter 
de schermen, Yaniv Dayan, meldde halverwege de dag al dat bijna een half miljoen streams waren opgevraagd 
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door luisteraars uit 87 landen en dat er honderden e-mails waren binnengekomen, onder meer uit Egypte en 
Pakistan. Er waren acht stream-servers ingezet voor de programma’s die aangeleverd werden uit studio’s in 
Engeland, Ierland, de VS, Italië en Zwitserland.

Behalve via het internet was het ook de bedoeling samen te werken met het lokale Israëlische radiostation 
Radius, dat uitzendt op 100 mHz FM, de oude frequentie die in de zeezenderperiode werd gebruikt. Maar 
hoewel het team van Radius graag iets met The Voice of Peace wilde doen, werd dat geblokkeerd door de 
eigenaren. Het station, dat al enige jaren een vast wekelijks VOP ‘tribute’-programma heeft, besloot daarop een 
eigen herdenkingsprogramma te brengen van 07 tot 19 uur met o.a. oud VOP en Caroline DJ Tim Shepherd.
De mensen achter de huidige Voice of Peace zijn blij met alle publiciteit die de 40e verjaardag heeft opgeleverd, 
en die heeft gezorgd voor grotere belangstelling voor de reguliere programma’s en de activiteiten op bijvoorbeeld 
Facebook. Binnenkort zal dat wellicht nog versterkt worden door de documentaire waar de Duitser Eric Friedler 
aan werkt. Dit document, dat 90 minuten moet gaan duren, is onder meer gebaseerd op het boek over Abie 
Nathan en de VOP van Hans Knot uit 2006.

ANDRÉ VAN OS

Internet surftips
Chris Baird stuurde ons een link naar een prachtig archief met televisieopnamen uit de jaren vijftig en zestig 
van de vorige eeuw. Als je goed zoekt op trefwoorden dan kun je aardige dingen tegenkomen gerelateerd aan 
de geschiedenis van de radio en televisie: http://www.eafa.org.uk/catalogue/1030

De volgende link brengt je terug naar een mooie tijd van Radio Caroline: http://www.youtube.com/
watch?v=s8x1dnjHOcM

En wat te denken van het prachtige, Duitstalige, artikel, dat Martin van der Ven schreef over een zeezender 
die in de Tweede  Wereldoorlog actief was tegen Hitler en 
de zijnen? 
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME15/
Seesender_gegen_Hitler

Een wekelijks, technisch, chatprogramma kan hier worden 
gevolgd: http://www.thisweekinradiotech.com/

Christopher Brisland heeft een leuke facebook pagina over 
oude radio’s: 
https://www.facebook.com/pages/Wireless-of-the-
Week/226227664055040 

En dan nog een met aandacht voor oude radioprogramma’s: 
http://playback.ning.com/groups/group/show?id=646362
0%3AGroup%3A1758&xg_source=msg_mes_group

MARTIN VAN DER VEN en HANS KNOT

Gedrukte Freewave verdwijnt
Met ingang van mei 2014 zal de gedrukte versie van het Freewave Media Magazine gaan verdwijnen en zal het 
alleen nog als digitaal tijdschrift worden uitgebracht. Dit betekent dat in de maand april de laatste gedrukte editie 
zal verschijnen. En dat zal niet zo maar een laatste editie zijn, want de abonnees op het gedrukte exemplaar 
zullen dan een speciaal boek krijgen toegestuurd, waar Hans Knot op dit moment mee aan het schrijven is. Dat 
vooral voor de vele trouwe abonnees die ons sinds 1978 hebben gevolgd als mediatijdschrift. Aangezien we dus 
in mei 2014 geheel digitaal gaan overschakelen zullen er geen nieuwe abonnees meer worden aangenomen 
voor het gedrukte exemplaar van het Freewave Media Magazine.

Rob Olthof, Stichting Media Communicatie
Uitgever van het Freewave Media Magazine
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Emmeractie 
in Carré

Elders in deze editie berichtten we al over 
‘Open het dorp’. Op 9 mei 1969 was Mies 
gastvrouw in wéér een tv inzamelingsactie. 
Ditmaal was zij zesenhalf uur lang op de buis 
ten bate van de Stichting Bisschop Bekkers. 
Deze zette zich in voor het gehandicapte 
kind. In den lande werd in emmers geld 
ingezameld, vandaar de naam ‘emmeractie’. 
De uitzending liep uit tot 2.00 uur ‘s nachts en werd zo de langstdurende kleurenuitzending in Europa op dat 
moment. De teller was toen al de 5 miljoen gulden gepasseerd. Overdag hadden 200 bn’ers al gecollecteerd in 
diverse gemeenten.

Niet alles verliep vlekkeloos. Zo wachtte men in Heerenveen vergeefs op de komst van Johnny Kraaijkamp. Hij 
was per abuis naar Amstelveen gereden. Leen Jongewaard, die  op dat moment in Bolsward een voorstelling 
gaf, reed met een snelle auto naar Heerenveen om daar de actie alsnog in te luiden. Ook Jeen van den 
Berg, van beroep onderwijzer, werd gebeld. Hij stuurde de kinderen eerder naar huis en voegde zich bij Leen 
Jongewaard.

Medewerkenden aan de tv-uitzending waren, naast Mies, o.a.: Fred Oster, Joop den Uyl, Piet Hendriks, Leen 
Jongewaard, Hetty Blok, Willem Duys, de mannen van Farce Majeure, Wim Sonneveld, Kees Verkerk, Henk 
Vonhoff, Marian Bierenbroodspot, Willy Alfredo, Rijk de Gooyer, Heintje Davids, Tonny Eyk, Simon Carmiggelt, 
Willeke Alberti, Joop Doderer, Jan Blaaser, Herman van Veen, Lenny Kuhr, Frans van Dusschoten, Carry Tefsen, 
Lex Goudsmit, Kees van Kooten, Wim de Bie en Rita Reys.

De actie leverde ook nog een klacht op bij de Raad van de Journalistiek. Wat was het geval? Een journalist 
zamelde op een receptie van hoge ambtenaren geld in. De meesten gaven wat, alleen de burgemeester van 

Heemstede vertrouwde het zaakje niet. In het rapport van de Raad valt te lezen 
dat de burgemeester “werd benaderd door een hem onbekende met een emmer”. 
Die avond verscheen de persoon met de emmer bij Mies op de tv. Hij meldde dat 
iedereen iets had gegeven behalve de burgemeester van Heemstede, die “er zijn 
neus voor ophaalde”. De Raad vond het niet kies hoe de journalist had gehandeld, 
maar achtte de klacht van de burgemeester ongegrond. De naam van de journalist 
zal u wel bekend zijn; het ging om Simon van Collem.

Van de hoogtepunten van de marathon verscheen een lp, waarvan u hierbij enkele 
hoesfoto’s ziet afgebeeld.

JAN VAN HEEREN
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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 met 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 Mat-
thews, Fergie McNeil, Bhagwhan, Dave James, John Tyler, Keith Lewis, Ri-
chard Staines, Mark Warner, Mick Williams, Paul Graham, Nick Bolland, 
Jackie Lee, Simon West, Tim Allen, Nigel Harris, Keith Francis, Steve Con-
way, Chris Kennedy, Mike Watts, John Bibby, Rowena Wild, Mike Dixon, 
Richard Jackson, Dave James, Steve Masters, Alex, Ian Mack, Judy Murphy, Rob Harrison, Colin Müs-
libar, 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,-.   

Ook te bestellen via Paypal: rob@mediacommunicatie.nl

A Tribute to the Pirate Stations
7 cd’s + de dvd “The Boat That Rocked”
Chicago, The Kinks, James Brown, The Four tops, The Allman Brothers, 
Golden earring, Procul Harum, The Zombies, Gladys Knight, Black  Sab-
bath, Ten Years After, Jethro Tull, Uriah Heep, Lighthouse, Cream, Free, 
David Gates, e.v.a.
En dat voor maar € 35,-- 

Richard Jackson, Dave James, Steve Masters, Alex, Ian Mack, Judy Murphy, Rob Harrison, Colin Müs-

SMC
shop

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 

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

Radio Caroline - From 1983 to 1990
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Veronica boven water, het Max Lewin 
archief De pioniersjaren van Radio Veronica 

Het boek is leverbaar via de Stichting Media Communicatie. De prijs voor 
Nederland is € 19,95 en voor België € 22,50, inclusief verpakkings- en ver-
zendkosten. 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

“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

CD’s: een prachtige mix aan muziek:

1) FOCUS: Very Best of Collected
2-CD € 18,99

2) SHOCKING BLUE: Very Best of Collected  
2-CD € 18,99

3) 100  Summer Hits of the Sixties
5 CD-box om alvast de zomer in huis te halen
Fats Domino, Stevie Wonder to Elvis Presley, Manfred Mann, Georgie Fame, 
James Brown, e.v.a.  
€ 18,99

4) BREAD & David Gates - Collected
49 tracks, waaronder: The Guitar Man , Lost without your love , Make it with 
you, It don’t matter to me
3 CD-box € 18,99

SMC
shop

Veronica boven water, het Max Lewin 
archief 

Het boek is leverbaar via de Stichting Media Communicatie. De prijs voor 
Nederland is 
zendkosten. 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
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4) BREAD & David Gates - Collected
49 tracks, waaronder: The Guitar Man , Lost without your love , Make it with 
you, It don’t matter to me
3 CD-box € 18,99 A��� ������� 
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