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Voorwoord
Beste lezers,

Nederland is het land van spaarders bij uitstek. Wordt u
ook altijd overspoeld met vragen door de kassière van de
supermarkt: “Kassabon?”, “Lege flessen?”, “Doet u mee
aan de zoveelste actie?” en natuurlijk: “Spaart u zegeltjes?” Je zou bijna wensen dat er een ja/nee etiket werd
ontworpen om op je boodschappentas te plakken, zodat je
van alle vragen af was.
Vorig jaar liep een ludiek bedoelde spaaractie van de Vprogids af. Leden konden door een jaar lang(!) een zegeltje
uit te knippen, sparen voor korting in de Vpro-shop. Wonderlijk genoeg stroomden de zegeltjes destijds binnen bij
de omroep. We hebben er wat voor over!

In de jaren ‘60 was sparen ook al heel gewoon. Hans Knot
bekijkt nu eens hoe de Engelse huisvrouw er mee omging.
Verantwoordelijke uitgever:
En zelf moest ik meteen denken aan de spaarzegels van de
Stichting Media Communicatie, Jan-Fré Vos, Spar uit mijn jeugd met de, eerlijk toegegeven, prachtige
Kornoeljestraat 4a, 9741 JB Groningen
slagzin: “Kopen bij de Spar is sparen bij de koop.”

E-mail: info@mediacommunicatie.nl
www.mediacommunicatie.nl

Ook onder Freewave Media Magazine lezers zullen zich ongetwijfeld veel spaarders bevinden. In ieder geval hoeft
u niet langer een gedrukt exemplaar te sparen, want dit
Correspondentieadres:
is definitief het laatste (voor de nog kleine groep papierHans Knot, Populierenlaan 8, 9741 HE Groningen lezers).

E-mail: hknot@home.nl
www.hansknot.com - www.soundscapes.info

We gaan (digitaal) gewoon verder, zij het onder een iets
gewijzigde naam. De ruimte ontbreekt om nog verder op
de inhoud van deze editie in te gaan, maar bladert dan wel
Lidmaatschap:
Een jaarabonnement (6 digitale nummers) INCLU- scrollt u rustig verder.
SIEF toegang tot de Radio Day kost 14 euro.
Veel leesplezier,
Een abonnement enkel op Freewave Media Magazine
Jan van Heeren
(digitaal) kost 6 euro.
U kunt het pdf-bestand downloaden op:
www.freewave-media-magazine.nl
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Mededeling
Beste lezers van het Freewave Media Magazine, beste donateurs van SMC,
Na het overlijden van Rob Olthof is geprobeerd inzicht te krijgen in de financiële situatie van de Stichting
Media Communicatie. Het blijkt dat het de afgelopen twee jaar, gedurende de ziekteperiode van Rob, snel
bergafwaartse is gegaan met de financiële kant van de Stichting. Mede doordat er bijna geen nieuwe
producten door Rob op de markt werden gebracht als gevolg van ernstig energieverlies. Dientengevolge
is er ook niet, zoals donateurs van hem gewend waren, intens om financiële ondersteunende bijdragen
gevraagd.
Na een periode van 35 jaar gedrukte Freewave Media Magazine zal dit het laatste gedrukte exemplaar zijn
dat verschijnt. Het beloofde boek zal niet in gedrukte vorm verschijnen maar medio mei voor iedereen zijn te
downloaden op de site van het Freewave Media Magazine, www.freewave-media-magazine.nl, en op www.
hansknot.com
We verzoeken de lezers van het gedrukte exemplaar ons te laten weten of men een e-mailadres heeft en zo niet
of men een e-mailadres wil sturen van een familielid, vriend of collega, zodat we kunnen informeren wanneer
het boek, dat als afsluiter van het gedrukte exemplaar van het Freewave Media Magazine zal uitkomen, is
te downloaden. Na het dikke nummer zal vanaf juni/juli weer een tweemaandelijks nummer verschijnen dat
voor een ieder gratis is te downloaden. Het e-mailadres van SMC is: info@mediacommunicatie.nl
Ondertussen is het nog altijd mogelijk een donatie te doen aan de Stichting Media Communicatie:
SMC ● Kornoeljestraat 4a, 9741 JB Groningen ● ING bank NL85INGB0004065700

Jan Fré Vos,
Voorzitter SMC

Hans Knot,
Hoofdredacteur Freewave Media Magazine

Heden en verleden
Capital Radio en
de belangrijkste vrouw
Als we terugkijken naar de
geschiedenis van de zeezenders
in de vorige eeuw, dan zal het
iedereen direct opvallen dat het
percentage vrouwen, betrokken
bij dergelijke radioprojecten, veel
lager lag dan dat van de mannen.
Maar er was toch een radiostation
waar meer vrouwen dan mannen
waren betrokken, waarbij zelfs
de vrouwelijke bemanningsleden
vielen onder de vlag van de
Liechtensteinse marine, daar
het zendschip King David onder
de Liechtensteinse vlag was
verankerd. Niet dat Liechtenstein
omliggende wateren had om een
marine in dienst te hebben. Op
de King David was Capital Radio
gehuisvest, dat met een vermogen
van 1 kW via de 270 meter haar
uitzendingen in een deel van

Berthe Beydals bij Radio Nederland
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1970 verzorgde. Capital Radio was opgezet door The International Broadcasting Society en de belangrijkste
personen in de directie waren de Canadees Timothy Thompson en zijn echtgenote Berthe Beydals. Beiden
hadden elkaar in de jaren zestig van de vorige eeuw leren kennen toen ze een werkcontract hadden bij Radio
Nederland Wereldomroep. Exclusief heeft Hans Knot deze foto van Berthe Beydals vrijgegeven, afkomstig uit
de tijd dat ze nog werkzaam was bij Radio Nederland.
Bijnaamtijd
Deze keer een die door Paul de Wit werd gegeven aan Marc Jacobs en wel ‘Guust Flater’, zoals bekend een
stripfiguur. De bijnaam werd in 1979 gegeven. Ik had recentelijk contact met David Gregory over zijn tijd bij
RNI en hij vertelde me ondermeer dat Steven Ladd de bijnaam ‘Skippy’ van zijn collega’s kreeg omdat hij
uit Australië afkomstig was. Dezelfde Steven Ladd is al jaren weer terug in zijn geboorteland en runt, samen
met zijn zoon, een bakkerij. Het was trouwens in 1979 dat Marc Jacobs op Radio Caroline nieuwslezer Rob
Hudson de bijnaam ‘Maestro Robertos Huupsonos’ gaf. Tenslotte kwam de volgende nog voorbij in de eind
jaren tachtig op Radio Caroline: Colin ‘Lentil Burger’ Mueslibar.
Trieste foto
Deze foto toont
de restanten,
dan wel oud
schroot,
van
wat eens het
zendschip MV
Communicator
was. De foto
is
gemaakt
door
Tommy
Kirkpatrick in
de haven van
Orkney,
vlak
voordat
het
schroot
voor
vervoer vertrok
richting het vaste land van Schotland. Het totale einde van wat eens het legendarische Laser 558 was.
Bijnaam
Fons Winteraeken is de expert op het gebied van Radio Caroline in de periode 1979/1980. Hij spit alle voor
handen zijnde radioprogramma’s uit die tijd door om tot nieuwtjes te komen. Zo hoorde hij een tijdje geleden
een programma van Rob Hudson, dat Rob op 31 augustus 1979 presenteerde. Zijn collega Jeroen Woelwater
kreeg toen de bijnaam ‘De Woel’’ aangereikt.
HANS KNOT

Vroege poging tot samenhorigheid
In het verleden heb ik uitgebreid geschreven over de diverse vormen van protest tegen eventuele
regeringsstappen tegen de vrije radio vanaf internationale wateren, daarbij ook aandacht te hebben
gegeven aan de diverse vormen van steun aan allerlei radiostations, in groepsverband dan wel individueel.
Uiteraard hadden diverse radiostations hun eigen sub-organisatie om luisteraars aan zich te binden, met als
voorbeelden de Caroline Club en de Stichting Vrienden van Radio Veronica.
Uiteraard herinneren we de opkomst van de diverse, door de aanhang opgerichte, vrije radio clubs, waarvan
een deel in 1966 werd opgericht. Maar er blijken, zo leer ik uit recent gevonden documenten uit september
1964, eerdere initiatieven van particulieren te zijn geweest in het gevecht om de vrije radio. Uit een van
de documenten blijkt dat in de editie van het onafhankelijke radio en televisieblad ‘Televizier’ van 15
augustus 1964 een oproep heeft gestaan van de heer A.Ph.M. Cobet uit Bussum, die de lezers opriep zich te
verenigingen om een sterke vuist te kunnen maken in de strijd voor de vrijheid in de ether.
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Enkele weken later wist hij de redactie van Televizier opnieuw warm te maken voor het plaatsen van een
reactie want op 10 september wist Cobet te melden dat er naar aanleiding van zijn eerste bericht zich al
honderden mensen vanuit geheel Nederland hadden gemeld als lid voor de ‘Vereniging voor Vrije Radio en
Televisie in oprichting’. Hij meldde tevens dat het voorlopige secretariaat voor de vereniging was gevestigd
aan de Herenstraat 111 te Bussum. Enthousiaste briefkaarten met bereidverklaringen om als bestuurslid
mede te werken bereikten Cobet vanuit Groningen tot Maastricht.
Cobet schreef verder: ‘Inmiddels worden diverse besprekingen gevoerd om tot een voorlopige commissie
te komen, die de landelijke organisatie op zich zal nemen. Na registratie van de binnengekomen adressen
zal een aanvang worden gemaakt met de oprichting van de afdelingen.’ Hij garandeerde dat diegenen,
die belangstelling voor de vereniging hadden getoond, spoedig nadere informatie zouden krijgen over de
doelstellingen van de organisatie, afdelingsbesturen en te voeren acties, waarna op democratische wijze de
plaatselijke en provinciale afdelingen zouden worden gevormd.
De doelstelling van de Vereniging i.o. was niet alleen steun te geven aan de REM en Radio Veronica maar
ook om betere programma’s te wensen op het eerste televisienet, alsook voor betere en tevens andere
uitzendingen op het tweede net. Vooral op dit laatste net, zo vond Cobet, diende uitsluiting te komen
van forums, politieke praatjes en andere uitzendingen die beter geschikt waren voor radioprogramma’s.
Tegen de georganiseerde kracht van het toenmalige omroepstelsel was de stem van een enkeling volgens
Cobet lang niet voldoende: ‘Daarom is het in ons aller belang, dat wij ons ook organiseren, waardoor
wij de mogelijkheid krijgen ons te weer te stellen, en men zich wel zal wachten, bij een groot deel van
de Nederlanders onsympathieke maatregelen te nemen. Helpt U ons, dan helpt U zichzelf, gezamenlijk
kunnen wij heel wat bereiken en wij vertrouwen dat iedereen, die met onze ideeën sympathiseert, zich om
inlichtingen wendt tot ons voorlopig secretariaat.’

Wat er verder van de plannen van de heer Cobet uit Bussum is geworden, is totaal onbekend. Navraag bij
diverse mensen bezorgde mij geen bevredigend antwoord terwijl ook de hedendaagse zoekmogelijkheden
verder niets hebben opgeleverd. Maar Cobet was niet de enige die in september 1964 met de ideevorming
rondliep. Een andere persoon berichtte in Televizier dat, gezien Nederland met de REM en Radio Veronica
twee vrije omroepen bezat, het tijd was geworden deze moreel en daadwerkelijk te gaan steunen. ‘Wij zijn
van plan een vereniging van jongeren tussen 16 en 21 jaar op te richten om het door ons gestelde doel te
bereiken. Dat doel is, naast het verlenen van steun, het doen van suggesties ten aanzien van programma’s
en het pogen bij de overheid begrip te kweken voor de behoefte die er in ons land aan vrije omroepen
bestaat’. De schrijver van deze brief was van mening dat voor de realisatie van deze plannen er wel een
grote organisatie nodig was en hij sprak de hoop uit dat derhalve een grote groep jongeren zich bij hem
zou aansluiten om een vuist te kunnen maken en te komen tot het stichten van provinciale afdelingen. De
redactie van Televizier meldde dat ter wille van de eendracht de schrijvers van beide oproepen elkaars adres
inmiddels hadden gekregen.
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Wie was destijds de schrijver van de tweede ingezonden brief? Wel, hij zou nog een aantal malen in de
geschreven pers opduiken. Allereerst in 1970, toen in Groningen een piratenzender met de naam RNI
Groningen door de RCD uit de ether werd gehaald. Liever gezegd een inval werd gedaan in een huis,
waarvoor tot enkele minuten eerder een zender actief was, maar deze zender in de kolenbak achter het
huis was verdwenen. Ook verscheen deze persoon nog uitgebreid in een landelijk dagblad toen hij erop los
fantaseerde het zendschip de MV Mi Amigo te hebben gekocht. De Helperwestsingel 283 in Groningen was
zijn adres en zijn naam Anton Rabbeljee.
HANS KNOT

Lodewijk den Hengst solliciteerde al
Tekst: Hans Knot
Archiefstukken: collectie Robert Briel
eerder bij Veronica
Soms komen wonderbaarlijk de meest unieke documenten boven water. Er wordt mij door verschillende
mensen met een radioverleden al jarenlang hun documenten toevertrouwd voor beschouwing, archivering en
eventuele openbaring. Uit bijgaand document blijkt dat Lodewijk den Hengst uit Boskoop al in oktober 1966,
toen hij dus nog niet in dienst was van Radio Dolfijn, de vrijheid had genomen te kijken of er misschien een
vacature was bij Radio Veronica, om daar zijn kunsten te mogen vertonen. Helaas voor Lodewijk den Hengst,
dan wel Lex Harding, was het de toenmalige programmaleider Willem van Kooten, die hem een brief schreef
waarin hij hem meldde dat naar aanleiding van de sollicitatie geen aanleiding bestond tot een gesprek en dus
vertrok Lodewijk den Hengst naar de Laissez Faire om voor Radio Dolfijn te gaan werken.
In de maand februari kwam het zendschip Laissez Faire, van waar ondermeer Radio Dolfijn haar uitzendingen
verzorgde in een storm terecht, waarbij onder andere de mast brak. Lex was op dat moment in de ether
maar werd niet direct geïnformeerd dat de zendmast het had begeven en dus zat hij rustig zijn programma
te presenteren zonder een enkele luisteraar te hebben. In februari kreeg Lex van de directie achter de
stations op de Laissez Faire een document waarin werd aangetoond dat hij in dienst was van Radio Dolfijn
en werkzaam op het zendschip de Laissez Faire.
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Herinneringsplaquette Georges de Caluwé
Op het Verdraagzaamheidsplein, in het zogenaamde
Joodse Kwartier van het prachtige Antwerpen,
staat sinds kort niet alleen een Vredesboom maar
is er ook een aantal herinneringsplaten aan de
wandelpad aangebracht dat herinnert aan bekende
personen. Zo is er ondermeer een herdenkingsplaat
voor de in december 1963 overleden Georges
de Caluwé, eigenaar en oprichter van Radio
Antwerpen, dat kortelings vanaf het betonnen
schip de MV Uilenspiegel uitzendingen verzorgde
voor de Vlaamse luisteraars vanuit internationale
wateren.
De in 1989 in Rijssel geboren De Caluwé kreeg in
1922 een zendvergunning om een officieel lokaal
radiostation op te richten, dat hij Radio Antwerpen
noemde. Doordat de zendantenne op de kerktoren
werd geïnstalleerd kreeg de zender al gauw de bijnaam Radio Kerkske. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak
vernietigde hij zijn installatie om te vermijden dat de Duitsers er gebruik van konden maken. Na de oorlog
kreeg De Caluwé geen nieuwe zendvergunning. Verbitterd richtte hij hierop zijn eigen politieke partij op
en bleef illegaal radio uitzenden. Alhoewel hij meer
dan 10.000 stemmen haalde, kwam Radio Kerkske
niet meer terug in de ether. Hij begon ondertussen
een winkel in radio- en televisietoestellen in de
Antwerpse Gemeentestraat. In september 1955 nam
de Belgische overheid al zijn apparatuur in beslag.
De Caluwé besloot jaren later met een betonnen
boot naar de internationale wateren te varen om
zijn Radio Antwerpen terug in de ether te brengen.
De Caluwé overleed in 1962 na een operatie. Op 16
december 1962 vernietigde een storm zijn illusies
en kwam het zendschip op de Zeeuwse kust terecht.
Twee dagen later keurde de Belgische overheid een
wet goed die piratenzenders op zee verbood.
Met dank aan Ben Bode

HANS KNOT

Tweede poging Radio Popular de Mallorca
Het is juli 1968 dat de dagelijkse uitzendingen van Radio Veronica via Radio Popular de Mallorca een aanvang
namen op het zonnige eiland. De leiding van het plaatselijke station, dat in 1959 met uitzendingen begon,
ziet wel wat in de dagelijkse twee uurtjes van de Veronica deejays, waarbij vooral Rob Out en Robbie Dale
– maar ook andere collega’s - de vakantiegangers uit Nederland en België op het eiland verpozen met
vrolijke muziek en commercials. Na een paar jaar kwam er een einde aan dit project waarbij men zich aan
de Utrechtseweg, waarheen de studio’s van Radio Veronica inmiddels waren verhuisd, op andere doelen ging
richten.
Betekende dit, dat met de stopzetten van deze uitzendingen op Mallorca, een einde was gekomen aan de
samenwerking tussen de leiding van Radio Popular de Mallorca en de radiomakers in Nederland? Decennia
nadat de activiteiten werden stilgezet kwamen er documenten boven water, waaruit blijkt dat er wel
daadwerkelijk contacten zijn geweest tussen Radio Popular de Mallorca en Lex Harding namens een aantal
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voormalige medewerkers van Radio
Veronica. In 1976 heeft hij contact
gehad met de Spanjaarden om te
bezien of er mogelijkheden waren de
samenwerking weer op te pakken.
Vanaf Mallorca werd op 14 april van
dat jaar een brief verstuurd, waarin
allereerst de nieuwe directie van Radio
Popular werd voorgesteld en tevens
ideeën werden gedeponeerd voor een
eventuele hernieuwde samenwerking.
Nadat in 1959 Radio Popular de
Mallorca werd opgericht blijkt dat
de organisatie in Spanje een enorme
expansie heeft doorgemaakt en er
allerlei andere stations onder dezelfde
naam zijn opgezet als bijvoorbeeld
Radio Popular de Zaragoza of Radio
Popular de Salamanca. In totaal
ging het in 1976 om precies vijftig
verschillende stations.
De brief bleef enige tijd liggen op het bureau van Lex Harding en de Veronica Omroep Organisatie, waarna
hij op 8 juni 1967 alsnog antwoord verstuurde naar de heer Panero, de directeur van de organisatie. Harding
begon de brief, nadat hij excuus had aangeboden voor het late antwoord, te danken voor het aanbod. Door
de enorme groei van de VOO, waarbij ondermeer een keer per drie weken een televisieprogramma diende
te worden geproduceerd, was een antwoord niet eerder mogelijk. In het schrijven stelde Harding dat men
desalniettemin geïnteresseerd was in de aanbieding om de programma’s van Radio Veronica opnieuw op te
starten. Hij stelde zelfs dat daartoe besprekingen op gang waren gebracht met potentiële adverteerders, die
gingen bekijken of in het lopende seizoen er nog geld over was voor een dergelijk project.
Tevens meldde Lex Harding dat hij met deejays in
onderhandeling was, waarbij in het vooruitzicht
werd gesteld dat Lex binnen korte termijn een
proefuitzending zou opsturen naar Mallorca. Hij
benadrukte wel dat het al dan niet doorgaan van
het project afhankelijk was van de bereidheid
van adverteerders om reclamezendtijd binnen
de programma’s in te kopen. In afwachting van
die beslissing vroeg Harding wanneer eventueel
dergelijke programma’s een aanvang zouden
kunnen nemen via Radio Popular. Ook vroeg hij
wat de minimale proefperiode zou kunnen zijn,
waarbij hijzelf een periode van acht maanden als
een redelijk termijn zou vinden. Om een indruk
te geven van de toen huidige activiteiten van de
VOO werd een verrassingspakket meegestuurd
naar Mallorca.
Over het verdere verloop van de correspondentie
dient gegist te worden, het vervolg van de
correspondentie is niet te vinden in het archief,
dat aan mij beschikbaar werd gesteld door
Robert Briel.
HANS KNOT
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Was er duidelijke invloed op de


etherpiraten in 1964?
In de zomer van 1964 begonnen zowel de radio- als televisieprogramma’s vanaf het REM-eiland en was Radio
Veronica al een aantal jaren populair in ons land. Toen in de maand november het toenmalige zendschip
van laatstgenoemd station werd vervangen door de Norderney, dat met een sterkere zender was uitgerust,
steeg die populariteit nog meer. In vooral het oosten en noorden van het land waren daarnaast nog vele niet
gelegaliseerde zendamateurs, vooral landpiraten genoemd, actief op het gebied van radio. Waren ze meer
en meer actief – gelet op het succes van RTV Noordzee en/of Radio Veronica?
In die tijd was er een speciale afdeling van de PTT, verantwoordelijk voor Post, Telegrafie en Telefoon, actief
die zich bezighield met het opsporen en opruimen van de zogenaamde clandestiene zenders. Daar in 1964
de ontwikkelingen rond het REM-eiland in de dagbladpers een enorme publiciteit opleverden, werd algemeen
aangenomen dat dit een duidelijke invloed had gehad op de activiteiten van de landpiraten, ofwel er een
grote uitbreiding aan dergelijke zenders was geweest.
Een onderzoek volgde in opdracht van de directie van de PTT
en op zaterdag 7 november kwamen de resultaten van het
onderzoek in diverse kranten naar buiten. In ‘het Vrije Volk’
van die bewuste zaterdag was te lezen dat het bestaan van
Radio Veronica en de REM geen merkbare invloed had op
het rechtsbewustzijn in Nederland, in die zin dat het bestaan
van clandestiene zenders aan de wal minder erg zou worden
gevonden. Ook werd eruit duidelijk dat het aantal clandestiene
zenders aan land niet had toegenomen. Volgens de heer
Neuteboom, eindverantwoordelijke bij de opsporingsafdeling
van de PTT, was het aantal amateurzenders in de daaraan
voorafgaande periode juist aanzienlijk afgenomen.
Neuteboom: “Dit aantal is de afgelopen jaren zelfs zo
aanzienlijk gedaald, dat de Bijzondere Radiodienst van de
PTT dit voor de scheepvaart, luchtvaart en reddingsdiensten
zeer gevaarlijke euvel in feite onder controle heeft.”
Een week eerder was er in dezelfde krant een artikeltje
verschenen waarin gewag was gemaakt van een opsporing
van een illegale zender, die in de ether was gebracht door
een 17-jarige jongen, Eduard V. Men had de moeder van de
knaap aan het woord gelaten na zijn arrestatie, waarbij ze
verklaarde dat het voor haar zo moeilijk was geweest haar
zoon duidelijk te maken, dat hij niet datgene mocht doen wat
de ‘heren met de miljoenen’ in het land blijkbaar wel mochten
doen. Daarbij doelend op de activiteiten van de eigenaren
van Radio Veronica en de beleidsvoerders achter het REMeiland-project.
Terugkomend op opsporingsbeambte Neuteboom – de PTT was nog een staatsbedrijf – stelde deze dat tijdens
de periode dat Radio Veronica in de ether was – op dat moment ruim 3,5 jaar – het aantal illegale zenders
aan land met bijna 25% was afgenomen, terwijl er voor hem ook een duidelijk verschil was. Neuteboom:
“Voor ons zijn Veronica en de clandestiene zenders aan de wal bovendien twee verschillende zaken. Het
is goed niet te vergeten, dat wij tot driemaal toe, apparatuur van Veronica aan de wal in beslag hebben
genomen. Thans onttrekt deze zender zich aan onze bevoegdheid.” Uiteraard daarbij doelend op het gegeven
dat het zendschip van Radio Veronica in internationale wateren verankerd lag en bovendien was voorzien van
een vlag van een andere natie, waardoor wettelijk niet kon worden ingegrepen.
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Zoals al gesteld, waren het vooral bepaalde delen van Nederland die in de jaren voor 1964 berucht waren
vanwege het grote aantal illegale zenders dat via de middengolf actief was. Te denken valt aan: Twente,
de Achterhoek, Drente, Friesland en een deel van de provincie Groningen. De Opsporingsdienst van de
PTT, onder leiding van de heer Neuteboom, had in de daaraan voorafgaande jaren, in samenwerking met
ambtenaren van de Gemeentepolitie en de Rijkspolitie, liefst 800 van de clandestiene zenders uit de ether
gehaald. Volgens Neuteboom had het bestaan van deze zenders vooral een sociologische achtergrond, omdat
er voor de wetsovertreders weinig andere vormen van vrije tijdsbesteding mogelijk waren.
Neuteboom; “Het uitdelen van strenge straffen, onze intensieve opsporingsmogelijkheden en een goede
voorlichting, hebben er toe geleid tot het keren van deze gevaarlijke vloedgolf van clandestiene zenders.” Er
sprak echter ook een stuk emancipatie uit van de genoemde gebieden uit het verdwijnen van zenders als
‘Revolver Henkie’, ‘Oompie Koerier’ en ‘de Blonde Zeeman’. Het was opvallend te noemen dat vrijwel alleen
werkloze en ongeschoolde mensen zich in die tijd bezig hielden met deze vorm van ethervervuiling. Met een
veroordeling achter de rug was het voor een deel van hen niet moeilijk andermaal het pad der illegaliteit te
betreden.
Aan de andere kant had het uitdelen van strenge straffen en
hoge boetes wel geleid tot het keren van de vloedgolf van
illegale zenders, die door de overheid als zeer gevaarlijk werden
bestempeld. Desondanks werden er in het najaar van 1964
nog tal van illegale zenders opgepakt. Maar niet alleen in het
oosten en noorden van Nederland was men actief. Neuteboom:
“In Amsterdam zijn er recentelijk vier piraten tegelijk
opgepakt, jonge knapen met belangstelling voor elektronica,
die te ongeduldig zijn te wachten op het moment waarop ze
het beslist niet moeilijke examen voor zendamateur kunnen
afleggen. Dit examen kan door iedereen met een normaal
verstand met succes worden gedaan. Het bewijs daarvan
wordt geleverd door de ruim 1300 gelicenceerde stations die
Nederland rijk is.”
De speciale opsporingsdienst van de heer Neuteboom vond
destijds over het algemeen geen waardering voor de door
de zendpiraten ingezette apparatuur, die was ingezet voor
Dhr. Neuteboom
hun uitzendingen. Andermaal Neuteboom: “Het zijn meestal
zenders, die volgens een meer dan twintig jaar oud schema
zijn gebouwd. Dit leidt tot het gebruik van veel slechte apparatuur. Juist die slechte apparatuur levert echter
zoveel gevaar op voor de van radio afhankelijke luchtvaart en scheepvaart. Onlangs nog vonden we een
zender die de ontvangst van televisiesignalen in een radius van 12 kilometer stoorde. Voortdurend werd
daardoor het plezier van de kijkers vergald door een muziekpiraat, die werkte op de 240 meterband. Het
komt wel voor dat een dergelijke illegale zender wel – via spiegeling – op acht verschillende frequenties is te
beluisteren. Aan het afstemmen van de zenders herkent met vaak de ‘vakman’. “
Zie ook: ‘Het sociale kwaad van de ethernozems. Over de blijvende beeldvorming van etherpiraten’ in Journal
for Media and Music Culture Soundscapes:
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME14/Etherpiraten_altijd_opgejaagd.shtml


In december 2014 is het een halve eeuw geleden dat de Nederlandse regering besloot in te grijpen tegen de
in hun ogen ‘illegale’ uitzendingen van RTV Noordzee, die vanuit internationale wateren werden uitgezonden
vanaf het REM-eiland voor de kust bij Noordwijk. Dit jaar zal er dan ook een boek over de roemruchtige
geschiedenis van het REM-eiland worden uitgegeven, dat wordt geschreven door Hans Knot. Af en toe
geven we een korte impressie van enkele onderdelen van het boek, zoals onderstaand commentaar in een
vooraanstaande Amerikaanse krant.
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Ondertussen was op 22 december 1964 te lezen dat de ‘Washington Post’ ook aandacht had besteed aan
de actie tegen het REM-eiland. In een redactioneel commentaar adviseerde men, dat een drukknopoorlog
het enige doeltreffende antwoord was op het binnendringen van twijfelachtige figuren in de Nederlandse
huiskamers. Men vond het een bewijs van paraatheid van de NAVO dat de Nederlandse marine en politie zo
doeltreffend op het pirateneiland in een beperkte oorlog tot zwijgen kon brengen. ‘Inderdaad bedreigde TV
Noordzee de veiligheid van West Europa. Eén miljoen kijkers in Nederland werden rechtstreeks blootgesteld
aan zulke verwerpelijke wapens als ‘Ben Casey’, ‘Rin tin Tin’ en ‘The Inviseble Man’. De Nederlandse ‘force
de frappe’ was tegen de situatie opgewassen en de piraten werden gemakkelijk overwonnen door de uit
helikopters gedropte invasiemacht. Maar hoewel de piraten de schermutselingen mogen hebben verloren,
zullen ze de oorlog misschien winnen, want het is nu waarschijnlijker dat ruimere radio- en televisiefaciliteiten
in Nederland goedkeuring zullen verwerven. Van hieruit gezien kunnen wij de Nederlanders slechts adviseren,
dat er geen echte defensie bestaat tegen absolute wapens als ‘Ben Casey’ en ‘Rin Tin Tin’. De enige goede
vergeldingsstrategie is een drukknopreactie: knop omdraaien!’

“Put your hand on the
radio and pray with me”

HANS KNOT

Hij werd in Rotterdam op 5 december in 1918 geboren en
stierf op 18 september 1997. In hoeverre de radio uitging
als hij weer – zowat op dagelijkse basis – was te beluisteren
op de zeezenders als RNI, Caroline en Monique, is nooit
onderzocht. Maar er zijn genoeg aanhangers van dergelijke
radiostations geweest die mij in de loop der decennia hebben
duidelijk gemaakt, dat ze de uitzendingen van de Evangelist
Johan Maasbach maar niets vonden. Op voornoemde
stations huurde Maasbach zendtijd om zijn boodschap te
verspreiden maar ook in andere delen van de wereld werd
zijn boodschap uitgezonden. En uiteraard werden zijn
toehoorders gevraagd om financieel bij te dragen aan het
runnen van de organisatie, die hij had opgericht: ‘Johan
Maasbach Wereldzendingen’.
Johan Maasbach

Johan Maasbach werd geboren als de twaalfde van veertien
kinderen en hij groeide op in Rotterdam. Op negenjarige leeftijd kwam hij, volgens eigen zeggen, tot het
geloof tijdens een dienst van de plaatselijke afdeling van het Leger des Heils. Niet veel later was hij overtuigd
dat zijn roeping daar was en daarna liep hij als jonge heilsoldaat door de straten van de havenstad.
Dat er met het brengen van de boodschap en het helpen van hulpbehoevende mensen, via het Leger des
Heils, voor hem geen goede boterham was te verdienen leidde ertoe dat zijn ouders hem overtuigden een
opleiding te gaan volgen; hij werd bakkersknecht. Niet veel later, in 1935, trok de zee en besloot hij als
koksmaat te gaan werken op een van de grote schepen, die op de Holland-Amerika-Lijn waren ingezet.
Het was tijdens de Tweede Wereld Oorlog dat Johan Maasbach, aangekomen in New York, besloot op
zoek te gaan naar één van zijn broers, die er al sinds 1919 woonachtig was. Na lange gesprekken over
familie en ook over de vondst van het geloof bij het Leger des Heils vertelde zijn broer hem ook over diens
geloofsbelevenissen via de Pinkstergemeente. Hij ging mee naar diverse bijeenkomsten en na terugkomst
in Nederland besloot hij zich in 1947 aan te sluiten bij een zogenaamde ‘Kleine Volle Evangeliegemeente’.
Niet veel later werd hij door het ontvangen van de ‘Doop met de Heilige Geest’ geheel opgenomen in de
Pinksterbeweging. Wel bleef hij nog enige tijd varen op internationale wateren en tijdens een van die tochten
kreeg hij een enorme ruzie waarbij hij het onderspit delfde, maar een dermate toonbare schade opliep dat
zijn tegenstander werd gestraft via het laten betalen van een hoge schadevergoeding.
Freewave • 11

Het ontvangen bedrag werd niet verbrast maar degelijk geïnvesteerd in de aankoop van een grote tent en
zeshonderd klapstoeltjes, waarmee hij trekkend het land in ging om evangelisatiecampagnes te houden.
In 1952 trouwde Maasbach met Willy Klumper, die hem acht kinderen schonk. Jaren later, in 1958, was hij
aanwezig bij een grote evangelisatiebijeenkomst van de Amerikaan Thomas Lee Osborn, die twee grote
steden van ons land aandeed om zoveel mogelijk mensen zijn boodschap te kunnen brengen.
T.L. Osborn stond vorig jaar na zijn overlijden
op de cover van het Maasbachblad ‘Nieuw Leven’.

Op initiatief van de heer J.E. van der Brink werd Osborn
uitgenodigd om naar ons land te komen. Osborn zag hierin
Gods leiding en stemde toe. Enkele leiders belast met de
organisatie, bezochten hem in het Franse Rennes. Na dit
overleg, waarin werd besloten op twee locaties lezingen te
geven, werd voor het Malieveld in ’s Gravenhage en voor
het Bodenterrein in Groningen gekozen. Voor beide steden
werd een interkerkelijk werkcomité gevormd. In de grote
dagbladen verschenen advertenties, maar de beste reclame
werd gemaakt door de NCRV. Op 18 augustus 1958 zond
de NCRV een televisiereportage uit van de in Luik gehouden
Osborn-samenkomsten. Peter van Campen hield aansluitend
gesprekken met Osborn. Ds. Willem Glashouwer Sr., arts J.
Iken, het echtpaar Stroethoff en met verschillende mensen
die tijdens de campagne waren genezen. De uitzending sloeg
aan.
Het Malieveld stroomde avond aan avond vol met tienduizenden
bezoekers. Sommige avonden waren meer dan 100.000
mensen tezamen. Vaste gewoonte van Osborn was na de
prediking een oproep voor hen die genezen wilden worden. Er werd een groot aantal genezingen onder zijn
prediking gemeld. Ook de steevast gedane oproep tot bekering lokte veel reacties uit.
Het voorbereidend comité had Johan Maasbach niet betrokken, maar hij was wel aanwezig bij een algemene
voorbespreking voor voorgangers en medewerkers. De vertaler van Osborn deed echter tijdens de diensten
zijn werk niet goed en Osborn pikte vanaf het podium Maasbach uit het publiek. Johan Maasbach zou de
Amerikaan bijna tijdens de hele campagne vertalen. Hij dankte de bijnaam ‘Osborns echo’ daaraan.
Er valt nog op te merken dat de
bijeenkomsten in Groningen bij
lange na niet zo’n opkomst zagen
dan op het Malieveld. Slechts de
Pinkstergemeenten stonden achter
de
evangelisatiebijeenkomst
en
aan de poorten van het terrein
stonden vertegenwoordigers van
de Gereformeerde Kerk een pamflet
uit te delen waarin de activiteiten
van de Amerikaan Osborn werden
afgewezen. Ook de Inspecteur van
de Volksgezondheid in de provincie
Groningen verwees in de plaatselijke
dagbladpers naar de hoek van
gevaarlijke optredens.
De optredens bij Osborn leverden
Johan
Maasbach
een
grote
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bekendheid op en hij trok grote groepen mensen bij zijn eigen evangelisatiecampagnes. Bijna elke grote
plaats in Nederland kreeg vervolgens de Nederlandse Osborn op bezoek. In sommige plaatsen ontstonden
gemeentes, die in de regel onder Maasbach zijn supervisie bleven opereren.
Een explosie van activiteiten ontketende zich vervolgens. Binnen drie jaar werden tweeduizend samenkomsten
gehouden, een blad, ‘Nieuw Leven’, met een oplage van twintigduizend exemplaren uitgebracht. In 1961
werden de eerste radio-uitzendingen begonnen via Radio Luxembourg, waar hij liefst 23 jaar lang was
te beluisteren, en tienduizenden boeken werden er verkocht. In juni 1964 werd begonnen met het Zion
Bijbelcollege. En 1964 is het jaar dat ik Johan Maasbach iets nader wens te belichten.
De wekelijkse radio-uitzendingen via Radio Luxemburg kostten Maasbach destijds f 25.000 per jaar. Zijn
drukkerij leverde regelmatig traktaten, die in enorme oplagen werden afgedraaid. Enkele malen per jaar
werd er een evangelisatiekrant gepubliceerd in een oplage van een half miljoen per editie.
In het Nieuwsblad van het Noorden was dat jaar ondermeer over hem te lezen: ‘Regelmatig laat de eigen
uitgeverij boeken uitkomen in oplagen die zelden lager zijn dan 3500 exemplaren, maar soms de 50.000
overschrijden. Wij zullen nog van Johannes Maasbach horen. Op 12 januari zal de schooltelevisie aandacht
aan hem wijden en kort daarna zal de film van Jan Vrijman in omloop komen. En hoe men ook over hem en
zijn beweging mag denken, hij is er en dat valt moeilijk te negeren.’
‘Gebedsgenezing’ heette de filmreportage, die cineast
Jan Vrijman voor de VARA-televisie maakte over
gebedsgenezer Johannes Maasbach en zijn door ‘enige
honderdduizenden sympathisanten’ gedragen stichting;
een documentaire die echter nooit de televisie heeft
gehaald. Men durfde het bij de VARA niet aan de haast
magische kracht, die van de religieuze bijeenkomsten
van deze groep mensen uitstraalde, zonder enig
tegenwicht in de huiskamers te brengen. Gevreesd
werd dat er zieken zouden zijn die hun dokter en de
verstrekte medicijnen de rug zouden toekeren. Maar er
bleek in 1964 toch toekomst voor de documentaire te
zijn, getuige andermaal berichtgeving uit het Nieuwsblad
van het Noorden:

Jan Vrijman

‘Maar de filmbeelden van ‘Gebedsgenezing’ zullen ons niet worden onthouden. In een Amsterdamse studio
is Jan Vrijman bezig ze samen te voegen met andere opvallende reportages om het geheel over enkele
maanden als avondvullende film in de bioscopen te brengen. Het publiek wacht een onthutsende ervaring:
het zal getuige zijn van het merkwaardige schouwspel in een zwembad, waarin Johannes Maasbach zijn
volgelingen ruggelings onderdompelt; van talloze hartstochtelijk gebrachte getuigenissen van mensen die
geloven, na handoplegging en gebed, genezen te zijn van ziekten en gebreken. De toeschouwer wordt
betrokken in die mystieke sfeer van de Pinksterbeweging, de innige gebeden, de opwindende bijeenkomsten
met juichende, zingende, schreeuwende gelovigen, smekende, vrolijke, dankbare mensen. De film toont
ons een stukje Nederlandse werkelijkheid. Want wat zich daar’ op het doek afspeelt, kan men dagelijks
beleven.’
Het leek erop dat de journalist, die het artikel geschreven had, volop deelnemer was in de activiteiten van
Johan Maasbach, want hij ging nog een stapje verder door te schrijven: ‘ledere dag is er in diverse steden
en dorpen van ons land zo’n samenkomst van Volle Evangelisten, waar iedere belangstellende zomaar kan
binnenlopen. Johannes Maasbach, die deze storm van religieuze demonstraties heeft ontketend, ziet het
allemaal nog maar als een begin. Als een bezetene trekt hij door Nederland en de wereld om ieder jaar meer
dan 300 bijeenkomsten te leiden. Hij leidt de evangelisten op, die zijn missie verder uitdragen.’
Vervolgens ging men in op de radio-uitzendingen, die hij regelmatig had: ‘Hij is de enige predikant die zich
van een commercieel radiostation bedient — iedere zondagmorgen om 8 uur op Radio Luxemburg — en hij
schrijft brieven, talloze brieven aan mensen die zijn hulp inroepen. Johannes Maasbach was het dertiende
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kind waarmee zijn ouders werden verblijd. Dat gebeurde op Sinterklaasavond in 1918. Hij wordt dus nu 46
jaar, een stevig gebouwde man met het uiterlijk van een geslaagd zakenman.’
Ondanks dat Maasbach ook financieel zeer veel succes had werd hij door de journalist niet aangezien als
zakenman: ‘Hij zou stellig zijn geslaagd als hij in zaken was gegaan, getuige de efficiënte wijze waarop hij
met aangeboren organisatorisch talent zijn religieuze bedrijf heeft opgebouwd. Dat bedrijf heeft ten doel het
verkondigen van het evangelie in de geest van de Pinksterbeweging, die tien miljoen volgelingen telt.’
Inmiddels was Maasbach deels overgestapt van zijn landelijke
bijeenkomsten in een grote tent naar een hoofdkwartier: ‘Nu vindt men in
de Koningstraat in Den Haag zijn hoofdkwartier in een groot pand. ‘Jezus
Redt’, staat er in vlammende neonletters op de gevel. Beneden is er een
winkel met boeken, tijdschriften en grammofoonplaten op religieus gebied.
Op de bovenverdiepingen werken 22 personeelsleden in vaste dienst aan
de administratie, correspondentie en verzending van propagandamateriaal.
Op de eerste etage, aan de achterzijde, is de directiekamer: een stalen
bureau, archiefkasten, bakken vol brieven, steeds rinkelende telefoons en
aan de wanden kaarten waarop met vlaggetjes de evangelisatiecampagnes
staan aangegeven. Elders in het gebouw dreunen de adresseermachines,
buiten draait een betonmolen bij de bouw van een nieuwe kantoorvleugel
en in het aangrenzende vertrek ratelen drie automatische schrijfmachines onophoudelijk brieven, waarvan
de teksten op ponsbanden worden ingevoerd.
Het was Maasbach zelf die ook aan het woord kwam over de vermeende genezingen tijdens zijn diensten:
“Ik heb nog nooit iemand genezen. Het is Jezus die de mensen redt. Ik ben slechts de dienaar van de
Here. Alles wat zich hier bevindt, staat in dienst van Jezus. Het klinkt wat onwezenlijk in deze omgeving,
die het hoofdkwartier van een handelsfirma zou kunnen zijn. Ik ben geen wonderdoener. Op het genezen
van ziekten leg ik nooit de nadruk. Ik wil de mensen bekeren. Wie zich geheel aan Jezus Christus overgeeft,
vindt vanzelf genezing,” aldus Maasbach, die het even later nog simpeler zei: “Als je gelooft dat God je heeft
gemaakt, moet je immers ook kunnen geloven dat God je kan repareren.”
Over de rol van een gemiddelde huisarts had de Hagenees ook zijn eigen mening: “Een dokter kan niet meer
doen dan adviseren. Hij kan vaak het lichaam beter maken, maar nooit de mens. Want ziekte komt door de
zonde en die zonde raakt men niet kwijt door het slikken van medicijnen en kan evenmin door een chirurg
worden weggesneden.”
De bijeenkomsten, die Maasbach organiseerde en die altijd volle zalen trokken, kenmerkten zich door een
enthousiasme dat aan hysterie grensde. Hij was een begenadigd spreker met veel gevoel voor humor en
hij had het merendeel van zijn gehoor volkomen in de hand. Het aantal samenkomsten breidde zich in het
begin van de jaren zestig zodanig uit dat hij zich van assistenten ging bedienen. Er zijn zelfs enkele tientallen
zelfstandige gemeenten uit zijn werk voortgekomen.
Maasbach beperkte zich destijds overigens niet tot
het preken in Nederland. In de zomer van 1963 trok
hij met een staf door Spanje, waarbij hij diverse
malen door de politie werd opgebracht. Maar
volgens Maasbach bewerkte ‘de Here het hart van
de politiecommissarissen’ en zo werd hij ondanks de
overtreding van het verbod van evangelisatiewerk
steeds weer vrijgelaten. In het voorjaar van
1964 leidde hij voorts tientallen bijeenkomsten
in Antwerpen, Londen, Stockholm en Helsinki. En
steeds weer probeerde hij de mensen duidelijk te
maken: ‘Wie gelooft, geneest.’
En met de uitzendingen via Radio Luxembourg
14 • Freewave

Programmatape voor Radio Monique, jaren ‘80

en later dus ook via ondermeer Radio Caroline, RNI en Radio Monique, kwamen er meer aanhangers
van Maasbach bij en kon het geld ook via die weg binnenstromen. Nu, bijna vijftig jaar later, bestaat de
organisatie, die door zijn zoon David wordt gerund, nog steeds. Of je wel of niet achter het werk staat van
hen, duidelijk is dat het doorzetters zijn. David Maasbach is iedere zondagmorgen te volgen via SBS 6, terwijl
er ook een eigen online radiostation bestaat: http://www.maasbachradio.com/
HANS KNOT

Het Veronicavlaggen-“mysterie”
Nog altijd blijft het zoeken naar nieuwe feiten betreffende de geschiedenis van de zeezenders succesvol te
zijn. Recentelijk werd weer een duik genomen in het historische krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek
en trof ik in het Nieuwsblad van het Noorden, gedateerd op zaterdag 9 januari 1965 een bericht aan inzake
het onderzoek naar de vlag van de Borkum Riff, het zendschip van Radio Veronica. Volgens de berichtgeving
was het onderzoek naar de vlaggenstaat, dat langs diplomatieke weg werd verricht, gestaakt.
Reden van de stopzetting van het onderzoek, was dat de Veronica-1 naar België was verkocht om te worden
gesloopt en door een nieuw schip, de Norderney, was vervangen. De regering had besloten geen nieuwe
diplomatieke stappen meer te ondernemen om de identiteit van de vlaggenstaat van het tweede radioschip
vast te stellen. Om de identiteit van de Norderney na te gaan, zou men opnieuw aan de 117 landen, die op
dat moment daarvoor in aanmerking kwamen, moeten vragen of het schip daar wellicht was geregistreerd.
Deze tijdrovende procedure was ook gevolgd ten aanzien van het eerste Veronica zendschip, de Borkum Riff,
zonder dat men daardoor iets wijzer was geworden. Hooguit vroeg men zich in regeringskringen af of de
Borkum Riff wel ooit onder een vlag had gevaren.
Ook ten aanzien van het tweede zendschip, de Norderney, begon de indruk steeds sterker te worden dat
het schip geen vlag voerde. Het verdrag van Straatsburg, waarvan de ondertekening door de deelnemende
landen vanaf 20 januari 1965 zou openstaan. Waarschijnlijk had in het daaraan voorafgaande jaar de
Nederlandse overheid zo veel geld besteed aan het stilleggen van de activiteiten van Radio TV Noordzee, dat
directe verdere financiële investeringen tegen Radio Veronica niet gedoogd konden worden.
Dezelfde dag was er trouwens een nog opmerkelijker mededeling die vanuit het kabinet Marijnen in de

November 2009: Hans Knot schenkt de vlaggen van Guatemala en Honduras, afkomstig van de Norderney, aan
museum Rock Art. Vijftien jaar daarvoor kreeg Hans de vlaggen van Bull Verweij.
Foto: Martin van der Ven
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kranten was te lezen. De toenmalige minister-president had namelijk de dag ervoor, tijdens de wekelijkse
persconferentie bekend gemaakt dat de regering ervan overtuigd was dat een open bestel voor radio en
televisie in Nederland duidelijk haalbaar was. “Iedereen staat er open voor, het is een kwestie om er een
duidelijke vorm aan te gaan geven.” In de avond was er nog een interview met Marijnen te zien in het AVROprogramma: ‘Parlementaire Spiegel’, dat op Nederland 2 werd uitgezonden en waarbij hij werd geïnterviewd
door drs. Ferry A. Hoogendijk. Hieruit bleek dat er vooral gekeken diende te worden naar de nieuwe toetreders
tot het omroepbestel, terwijl ook ruimte diende te worden gecreëerd voor reclame op de radio en televisie.
Volgens Marijnen kon dit in verschillende vormen gaan verschijnen, zonder dat hij duidelijkheid gaf op welke
vormen hij doelde. Hij voegde eraan toe dat voor het kabinet de openheid van het radio- en televisiebestel
nog een open kwestie was. Wel vond het kabinet dat het noodzakelijk was dat men in ons land eindelijk tot
een open bestel zou komen. Niet veel later zou er een eerste concessie worden verleend aan de TROS.



HANS KNOT

De babyboomers werden in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw veelvuldig gewezen op de
mogelijkheid om via de Zilvervlootactie veel te sparen, zodat er op 18-jarige leeftijd een aardig bedrag voor
hen klaar stond. De Nederlandse huisvrouw werd tegelijkertijd veelvuldig in contact gebracht met het sparen
van zegeltjes. Een voorbeeld daarvan was de Zilverzegel actie. In tal van winkels, van de kruidenier, via de
slager tot de bakker, kon per bedrag al dan niet een aantal zegels worden verkregen, die gratis waren en de
huisvrouw de mogelijkheid gaf ze op speciale spaarkaarten te verzamelen, waarna – bij inlevering – een
bedrag werd uitgekeerd.
Albert Heyn, de grootgrutter die aan het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw de zelfbediening in
grotere vorm had geïntroduceerd, had ook al de huisvrouw geïndoctrineerd door vooral zegels te kopen. Voor
elke gulden die was gekocht kon er een zegel van 10 cent worden bijgekocht en als het boekje vol was (500
zegels) kreeg de huisvrouw er 52 gulden voor terug. Mijn moeder spaarde het hele jaar door om op die manier
voor de zomervakantie
een extraatje te hebben
voor de hele familie.
Een andere grootgrutter,
het katholieke bedrijf
De Gruyter, lokte de
huisvrouw door de oranje
kassabonnen vooral te
bewaren en wanneer deze
in totaliteit tot een bepaald
bedrag waren opgelopen,
een bedrag als bonus uit
te keren. Een extra optie
om vooral bij De Gruyter
te kopen was dat er
iedere week weer voor
de kinderen een extraatje
was te halen middels ‘Het
snoepje van de week’.
In januari 1965 kwamen resultaten naar buiten van een onderzoek betreffende het spaargedrag van
huisvrouwen in Engeland. Het bleek dat Britse huisvrouwen steeds meer belangstelling kregen voor het
sparen van zegeltjes, die door de winkeliers werden uitgegeven. In begin 1964 had nog maar 28 procent van
de huisvrouwen de gewoonte om de zegels te verzamelen, maar het onderzoek had uitgewezen dat er eind
1964 al door 36 procent van de huisvrouwen zegels werden geplakt. Het scheelde echter wel in welk deel van
het land zij woonden. De huisvrouwen in Londen waren het spaarzaamst, want daar verzamelde 60 procent
van de ondervraagde mensen zegels. In Noord-Engeland kwam het percentage echter niet boven 23 uit.
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Het hing, volgens de onderzoekers, ook een beetje van de leeftijd af of de huisvrouw er de moeite voor
over had om de zegels op te plakken. De jongeren, dat wil zeggen beneden de 35 jaar, toonden meer
belangstelling dan de dames boven 55 jaar. De vrouwen van geschoolde arbeiders hadden meer interesse
dan de vrouwen behorende tot de midden- en hogere klasse.
Het Economische Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, dat opdracht gaf tot het onderzoek, publiceerde
de voornaamste redenen waarom 57 procent van de ondervraagde huisvrouwen nooit zegels verzamelde.
Het was vooral gelegen in het gebrek aan belangstelling voor een dergelijke manier van sparen. Een andere
reden was dat de winkels, waar zij gewend waren hun inkopen te doen, geen zegeltjes verstrekten. Zeven
procent was opgehouden met sparen omdat zij het teveel moeite vonden, of omdat de belangstelling
ontbrak.
Er waren in Engeland allerlei soorten van spaarzegels in omloop. Wat dat betreft was er niet veel verschil met
de situatie in Nederland. Het scheen echter dat er in Engeland meer werd gedaan aan ‘cadeau-sparen’ dan
in Nederland. Over het sparen voor speciale cadeauartikelen had de enquête uitgewezen dat ruim een derde
van het aantal ondervraagde mensen er nooit in geslaagd was om een boekje vol te sparen. Een vijfde deel
deed er vijf maanden over om een boekje vol te krijgen en de rest moest meer dan een halfjaar zegeltjes
plakken om het begeerde artikel te kunnen verkrijgen.
De meeste dames hadden er geen idee van hoe groot het bedrag was dat zij bij elkaar moesten sparen
om een begeerd artikel te kopen. Slechts een op de vijf van de dames wist het bedrag juist te schatten.
Het verrassend groot aantal onwetenden was des te verwonderlijker als gelet wordt op de grote publiciteit
destijds in de consumentenpers over dit onderwerp. Zeer veel huisvrouwen gingen de zegels sparen omdat
de winkel, die zij gewoon waren, te bezoeken, ze begon uit te geven. Een gering aantal spaarde de zegels
omdat zij er een soort geld sparen in zagen, of omdat zij het cadeauartikel aantrekkelijk vonden.

Uit het onderzoek was tevens naar voren gekomen dat de huisvrouw niet snel van winkelier veranderde omdat
een andere zaak dan de winkel, waar zij gewend was te kopen, tot uitgifte van zegels overging. Blijkbaar
lieten de Engelse huisvrouwen zich weinig in de keuze van de winkels beïnvloeden door de mogelijkheid om
zegels te sparen. Ondertussen werd in Huize Knot driftig doorgegaan met bonnen sparen van bijvoorbeeld
Douwe Egberts of Castella kopjes, immers overal was voordeel uit te halen. Niet alleen mijn moeder voerde
de spaardrift op, ook mijn vader – al dan niet ingegeven door moeder – wees zijn scheerklanten er met
regelmaat op dat ze de mogelijkheid hadden een scheervoordeelkaart te kopen. Een vaalgroene kaart die
tien ‘knipjes’ had. Was de kaart vol dan kreeg men een gratis scheerbeurt. Op die manier waren er vele
scheerklanten die – zondags uitgezonderd – dagelijks door vader Knot werden geschoren. Zelf zorgde ik
ervoor om op zaterdag in de salon vader te helpen bij het inzepen, dat vaak van de klanten een dubbeltje
opleverde om …. te kunnen sparen!
HANS KNOT

Onrust in omroepland
Het begin van 1965 was voor de medewerkers van de omroepen in Hilversum rumoerig begonnen.
Doorsnee was er grote ontevredenheid omtrent de invulling van het nieuwe cao, waarbij volop dreigingen
door omroepmedewerkers, al dan niet via hun vakbond, werden geuit om zowel de radio- als televisieuitzendingen plat te gaan leggen.
In de late avond, na een zeer rumoerige vergadering, werd op 5 januari bekend gemaakt dat de staking
op radio en televisie voorlopig voor de tijdsduur van twee weken was bezworen. Tijdens de besloten
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vergadering waren vertegenwoordigers aanwezig geweest van de drie
bonden enerzijds en de radio- en televisiemensen anderzijds. Naast
een eventuele staking werd er ondermeer geopperd over te gaan tot
een vorm van modelactie, maar ook dit idee werd uiteindelijke terzijde
gelegd.
Na afloop van deze, door ongeveer 700 mensen (20% van alle radioen televisiepersoneel van destijds) bezochte besloten vergadering
werd door de drie vakbondsbestuurders, L. Roettger (algemene bond
Mercurius), P. de Wit (Christelijke beambtenbond) en G. J. H. Kriek
(Rooms-Katholieke organisatie voor administratief en commercieel personeel in de industrie) mededelingen
gedaan over wat tijdens de vergadering besproken was.
Allereerst was er verslag gedaan van een bezoek aan de ministers van Sociale Zaken en Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, dat eerder die dag had plaats gevonden in Den Haag. Volgens vakbondswoordvoerder
Roettger, bracht het verslag een storm van verontwaardiging in de vergadering teweeg. Men was bijzonder
boos over het feit, dat wel de mensen van de hoorspelkern en de musici hun drieënhalf procent salarisverhoging
hadden gekregen en de overige radio- en televisiemedewerkers dit niet hadden gekregen. Reden hiervan was
volgens Roettger, dat sinds jaar en dag de salariëring van deze twee groepen gekoppeld werd aan die van
de grote symfonieorkesten en toneelgezelschappen.
De vergadering heeft in de avonduren van de 5de januari telegrammen aan de regering, de Stichting van de
Arbeid en de voorzitter van de Tweede Kamer gezonden, waarin gesproken werd van de ernstige situatie, die
was ontstaan door het aanhouden van de beslissing betreffende de looncorrectie 1964 door de Stichting van
de Arbeid en door het nog steeds niet tot stand komen van een uitspraak over de status van het personeel
bij radio en televisie, zoals dit begrip gehanteerd werd in de loonpolitieke discussies en tevens met het oog
op de toenmalige toekomstige positie van dit personeel.

De voltallige hoorspelkern

Hieromtrent was in november 1961 een toezegging gedaan naar aanleiding van de motie Zwanikken. De
besturen, rekening houdend met de mogelijkheid van een staking, drongen met klem aan op een spoedige
bepaling van het standpunt betreffende de status en wel uiterlijk op 20 januari 1965, in die zin dat op die
datum dit standpunt ‘ter fine van advies’ aan de besturen van de vakbonden diende te worden voorgelegd.
Voor de hoorspelkern en de musici gold het overheidsbeleid, voor het overige personeel werd deze lijn niet
gevolgd. Hier wachtte men nog steeds op een duidelijke stakingsbepaling. Vanuit de ledenvergadering werd
sterke aandrang uitgeoefend om met ingang van de volgende morgen om 6 uur in staking te gaan en wel
voor de duur van 48 uur. Dit idee werd echter verworpen door het bestuur, ondanks een meerderheid van
stemmen. Men achtte het namelijk in dit stadium van de onderhandelingen onjuist een staking als wapen
te hanteren. Bovendien was de termijn, die lag tussen de afloop van de vergadering (half twee in de nacht)
en het aanvangsuur van de staking erg klein. Er zou niet eens overleg gepleegd kunnen worden met de
bondsbesturen en de vakcentrales.
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Verder was aan de ministers in Den Haag beloofd niet te gaan staken. De minister was, volgens de
vakbondsleiders, van goede wille, maar de knoop lag bij de Stichting van de Arbeid.
Vanuit Den Haag meldde de volgende dag een correspondent het volgende: ‘De hoop van het omroeppersoneel
om van de regering op staande voet een uitspraak te krijgen over zijn status — de vraag of dit personeel
betreffende salarisverhogingen wel of niet gelijk te stellen is met de ambtenaren — is gisteren niet in
vervulling gegaan. De ministers Veldkamp (Sociale Zaken) en Bot (O. K. en W.) verwezen de omroep met zijn
moeilijkheden naar de zogenaamde gemengde commissie, die al sinds 1962 onder meer de statuskwestie
in behandeling heeft. Deze kwestie heeft men destijds, bij de wijziging van het loonpolitieke systeem, laten
rusten om af te wachten hoe de praktijk van de loonpolitiek zou uitvallen. Minister Veldkamp meent dat,
nu zich voor het eerst moeilijkheden voordoen, de gemengde commissie zo snel mogelijk een beslissing zal
moeten nemen over de maatstaven, die voor de salariëring bij de omroep dienen te gelden.’
En het was nog maar begin 1965, een jaar waarin het nog veel onrust zou gaan geven als het ging om de
problematiek van de omroepen.
HANS KNOT

Memories to the Voice of Peace
Recently I got an e-mail from Bruce Wayne, who worked on the Voice of Peace in the late eighties. He found
on www.soundscapes.info some of the chapters of my book on Abe Nathan and the Voice of Peace and
asked me if he could also get the chapter concerning his period on the ship, so I did and asked him also to
write his own memories. So exclusively in Freewave and the Hans Knot International Radio Report here are
Wayne’s memories:
‘Thanks for the 1988
Chapter. It’s great that
people
have
worked
together to document the
comings and goings on the
ship. Relatively speaking
my time onboard in 1988
was just the blink of an
eye but it’s something I will
never forget. The photo is
of myself on the right and
Ruven Levy on the left. It
was taken in the VOP office
in Tel Aviv. I appear to be
‘hamming it up’ with some
kind of paperwork.

Ruven Levy (l) en Bruce Wayne

I arrived in Israel in
December 1987 just as the
first Intifada or uprising
of the Palestinian people
commenced. I was 20 years old and knew nothing about the politics of this region. I’d gone there to work on
a Moshav, which I soon learnt was nothing like a Kibbutz. I worked from dawn till dusk picking tomatoes. My
first association with the Voice of Peace was as a listener while sweating it out in the desert. My boss had the
radio on loud all day on the tractor and I started to think that floating around at sea playing music would be
a much better idea than working all day for next to no pay on a tomato farm. I had a few years announcing
experience in Australia and was not that fond of hard physical work.
I knew nothing about VOP and had no idea about how I could even make contact with this ship ‘somewhere
in the Mediterranean’. A few weeks later I had quit the Moshav and made some good friends in Jerusalem,
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who as Israeli’s, knew all about the Voice of Peace and Abie Nathan. I kept listening to VOP and one day while
stacking boxes in a warehouse near Jericho I heard an announcement on the air that VOP was looking for a
cook. I called the office and when it became apparent they were really after somebody who had experience
running a kitchen, I mentioned that I had two years broadcasting experience working in regional Australia
and maybe I could work as a DJ. The response was delivered in a style I became familiar with, always direct
but understated.....’so arrr maybe you come to Tel Aviv now? We have a boat going out to the ship today, so
arrr maybe you come now?’
Within two hours I was on the Egged bus from Jerusalem to Tel Aviv. This was a time pre mobile phones so
how Ruven found me at the bus terminal in Tel Aviv I can’t recall but it all happened very quickly. I was driven
around in a van we collected some boxes of food then got on the tender vessel. I was out on the ship before
dark and on-air pretty much straight away. I don’t even recall having to do any audition. For some reason I
thought I couldn’t use my real name. Somebody told me that what we were doing was illegal so it would be
best to use another name. After being referred to by the English as ‘Bruce’ I went with that. I think there’s a
Monty Python sketch that involved Australians all being called Bruce. So I became Bruce Wayne.
I remember most of the people
who were on the ship at the
time but for some reason I
have very vivid memories of
Max the Irish cook, who used
to refer to me as ‘Convict
Bollocks’. I think Max was from
a Catholic background but
was contemplating Judaism.
His cooking was a bit up and
down. No matter what food
was served John McDonald
would always smother it in HP
Sauce. To this day I am unable
to eat potato salad because of
my time on VOP. I was very sea
sick the first day and I recall
Abie Nathan in 1988, bij de 15e verjaardag van de VoP (archief Martin van der Ven)
throwing up over the ship with
nothing but potato salad in my stomach. Now whenever I even see potato salad I associate it with that day
and the smell of diesel fumes that I breathed in while hanging off the side of the ship vomiting. The seas
were high (although the Captain disagreed) so I spent that night above deck in the TV lounge. I remember
the rocking of the ship from side to side was so extreme that at one stage we tilted so far that I was sure
the tilt-back would see us topple over.
Like all the jocks out there I did a variety of different shifts from the Country Music show to the Kazakh
hour. I recall the International Top 40 was the most desirable of all the gigs, outside of breakfast. Kenny
Page had that one sewn up. The hardest part was keeping the needle on the records. In hindsight it was
an extremely enviable lifestyle. Living on a boat anchored in the blue waters of the Mediterranean, doing a
few hours work a day and getting meals provided. My contemporaries were Kenny, John, Ian Hudson, Steve
Crombie, Michael O’Sullivan and Martin Murphy. Pita Bread came on when I went off. Steve Crombie had
an unmistakable stutter. He told me that the reason he was on the ship was to try and rid himself of it. His
back-announce of Phil Collins hit Su Su Sudio is still one of the great jokes of all time. Steve also used to like
to pretend he was broadcasting in a different costume each day. For example he’d say he was wearing his
fireman’s outfit or his bus driver’s uniform.
Abie enjoyed being in control and issued edicts about certain songs being played. For example Gerry
Rafferty’s Baker Street had to be played at a certain time every day. Abie’s reading of the Desiderata was
another constant. It was played every day at Sunset. My mate Pita Bread and I returned to Australia to
continue our broadcasting careers. I added ‘international radio experience’ to my resume, rather than just
‘picking tomatoes’.
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I feel extremely privileged to have been a part of the Voice of Peace. It’s only in hindsight that I have come
to appreciate its importance and place not only in the world of broadcasting but on a larger scale as a symbol
in the region. Such a shame the actual vessel could not have been preserved. Internet radio and streaming
has changed everything and we will never see anything like the Voice of Peace again.’



Bruce Wayne (Shields)

Hörzu Radio Guide, Alles über Rundfunksender
und Radiohören in Deutschland.
Die neue Ausgabe 2014/2015
•
•
•
•
•
•

Tiende editie
Hoofdredactie Dipl. Ing. Gerd Klawitter en Dipl. Ing. Wolf Siebel
464 pagina’s.
Bestelnummer 413 0018.
ISBN: 978-3-88180-884-2
Prijs: 14,90 euro, exclusief verzendkosten

In de loop van de afgelopen drie decennia verschenen negen edities
van de Hörzu Radio Guide van Wolf Siebel en Gerd Klawitter, beiden
veelschrijvers en verbonden aan de uitgeverij VTH Verlag in Baden
Baden. Van dezelfde auteurs ontvingen we zopas de tiende, en dus
jubileumeditie van de Hörzu Radio Guide, een naslagwerk dat door
Klawitter en Siebel vanaf 1998 op onregelmatige tijden wordt bijgewerkt en heruitgeven. Dat betekent dat
dit 463 pagina’s dikke boekwerk telkens wordt bijgewerkt.
Ook deze nieuwe, tiende, editie begint zoals gebruikelijk met een opsomming van alle publieke omroepen in
de diverse staten van Duitsland, een overzicht dat 86 pagina’s beslaat. In het overzicht vind je uitgebreide
informatie over de radiostations, de frequenties, het vermogen, de programmering, de adressering en
natuurlijk e-mailadres en internetinformatie, want daar kan al jaren geen enkel radiostation meer zonder.
Vervolgens wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de privaat gerunde commerciële radiostations in
Duitsland. Waarna je snel duidelijk wordt dat het radiolandschap er in het afgelopen decennium verrijkt is
met een enorme schat aan stations.
In deze tiende editie van Hörzu Radio Guide zijn er ook speciale artikelen opgenomen die het boek, naast
de standaardinformatie, nog completer maken. Het bevat bijvoorbeeld een uitstekende impressie van het
ontstaan en de ontwikkeling van de private radio in Saksen, waar een warm radiolandschap is te vinden.
Het artikel is door Gerd Klawitter samen met Hendrik Leuker geschreven. Daarna volgt ondermeer een
verhaal over de expansie van het radiostation SAW dat in Sachsen vooral na grote hoogten groeide tijdens
de hoogwaterstanden en overstromingen tijdens de voorzomer van 2013.
Naast alle andere extra’s is een recent overzicht te vinden van de AFN en BFBS stations, die op diverse
locaties actief zijn, inclusief de frequenties waarop men de uitzendingen verzorgt. Maar ook deze keer zijn
de buurlanden, waar Duitstalige programma’s worden verzorgd, niet vergeten op te nemen in ‘Hörzu Radio
Guide’.
Maar wat er dit keer in deze publicatie bovenuit steekt is het prachtige verhaal, geschreven door Thomas
Lustig, over 50 jaar radio en televisie te beluisteren of te kijken en de link naar het tijdschrift ‘Hör Zu’. Het
was Duitslands meest geliefde televisietijdschrift, waaruit dan ook veel informatie is gehaald, versierd met
pracht foto’s om de rijke geschiedenis te benadrukken. Snel per internet besteld via www.vth.de is dit een
prachtig boek om te lezen.
Hans Knot
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Sender & Frequenzen 2014
Auteurs: Michael Schmitz en Wolf Siebel
608 pagina’s formaat 14,8x21cm.
Bestelnummer 413 1400
ISBN 978-3-88180-888-0
Prijs exclusief verzendkosten Euro 29,80
31ste editie, rijk geïllustreerd
Al meer dan drie decennia lang komt het boek Sender & Frequenzen
medio november uit en bij mij de brievenbus binnen. En ieder jaar rond
dezelfde tijd zit ik me al een paar weken lang te verheugen om te kijken
wat de veranderingen ten opzichte van het voorgaande jaar zijn en vooral
welke extra verhalen er in de nieuwe editie van Sender & Frequenzen van
Michael Schmitz en Wolf Siebel te vinden zijn. Het is het enige naslagwerk
in haar soort in de Duitse taal dat jaarlijks uitkomt en alle radiostations
ter wereld die via de korte golf, middengolf, lange golf, via de satelliet
maar ook via internet in Duitsland kunnen worden ontvangen, benoemt.
Men beaamt over ieder station, uit meer dan 200 landen van de wereld, informatie te verstrekken over tal
van onderwerpen waaronder de uitzendfrequenties, de uitzendtijd van de programma’s in de Duitse taal, het
Engels en het Frans, het Spaans en in het Esperanto.
Natuurlijk wordt er ook gedacht aan de bereikbaarheid van de stations via de luisteraars en dus worden
adressen verstrekt maar ook adviezen gegeven onder welke condities de stations eventueel in Duitsland
kunnen worden ontvangen. Maar ook voor lezers buiten Duitsland is het boek enorm interessant te noemen.
Al vele jaren schrijf ik in mijn recensie dat ik Sender & Frequenzen een vriendelijker boek vind om uit de kast
te pakken dan het World Radio and TV Handbook.
Ook dit jaar zijn er weer frequentielijsten in het handboek toegevoegd van de frequenties tussen de 150 kHz
en de 30 MHz, daarbij ook 14 landkaarten met daarop de posities van de verschillende grote zenderparken.
Tal van andere onderwerpen verschijnen in afzonderlijke hoofdstukken voor de ogen van de lezers.
Niet voor niets wordt het boek, met de gele rug, door mij telkens op de hoogste linker plank van de
boekenkasten vol met boeken over radio en televisie geplaatst. Immers, vele tientallen malen per jaar wordt
Sender & Frequenzen met warmte uit de kast gehaald om andermaal actuele informatie te halen uit de
‘bijbel’ van de internationale radio. Het lijkt een veel gebruikte ‘quote’ maar zonder dit geweldige naslagwerk
zou mijn weg naar de internationale radio aanzienlijk meer gesloten zijn.
Ook dit jaar zijn er in de uitgave van Sender & Frequenzen 2014 hoofdstukken toegevoegd waarin thema’s
onder de loep worden genomen. Zo is er aandacht voor World Radio Network, dat vanuit haar gebouw in het
Londense Vauxhall voor tientallen radiostations fungeert als een platform voor verspreiding van programma’s.
Maar ook is er in een speciaal hoofdstuk aandacht voor de enorme expansie van radio- en televisiesignalen
per satelliet, die vrijwel probleemloos in Europa zijn te ontvangen. Iets dat in de vroegere edities van Sender
& Frequenzen niet voor mogelijk werd gehouden vanwege de enorme beperkingen die de verschillende
regeringen hadden ingesteld.
Voor diegene, die helemaal mee wil met de moderne vormen van beluistering, is een hoofdstuk opgenomen
hoe podcast-uitzendingen via de iPhone kunnen worden geactiveerd. Uiteraard is er aandacht voor de
zogenaamde clandestiene radio en voor de hobbyisten die in het weekend via de korte golf radio maken.
Op de één of andere manier trekt het boek me telkens weer naar internet om bepaalde gegevens te checken,
waarbij mij de kwaliteit en de geloofwaardigheid van de door Schmitz en Siebel verstrekte informatie steeds
weer verbaast.
In ieder geval raad ik een ieder aan om ook deze editie van Sender & Frequenzen 2014 niet uit de weg te
gaan. Het is te bestellen via de vth bestelservice te vinden via www.vth.de
Hans Knot
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Not und Katastrophenfunk auf Kurzwelle
Auteur: Reinhardt Klein-Arendt.
320 pagina’s in Din A5 formaat
Prijs: 28,90 euro, exclusief verzendkosten.
ISBN 978-3-88180-887-3
8 afbeeldingen
VTH Verlag Baden Baden
Nood- en rampenorganisaties overal ter wereld hebben in de laatste
jaren de korte golf herontdekt. In het boek ‘Not und Katastrophenfunk
auf Kurzwelle’ worden de nood - en rampenradiosystemen van zeeen kustradio, van toeristische bedrijven in ‘exotische’ regio’s, van
diensten van civiele bescherming en van internationale hulporganisaties
gepresenteerd. We vinden er een omvangrijke lijst terug met frequenties
met opgave van roepsignalen, namen van stations en overdrachtsmodi.
Gedetailleerde informatie wordt verstrekt over organisaties en hun
gebruikte afkortingen.
Doelgroepen voor het boek zijn deskundigen die een overzicht willen hebben over de situatie en de
mogelijkheden van de nood- en rampenradio via de korte golf wereldwijd.
Maar het boek ‘Not und Katastrophenfunk auf Kurzwelle’ is ook uitermate nuttig voor journalisten ter plaatse,
die snelle informatiebronnen nodig hebben, en voor de korte golf luisteraars en zendamateurs. Het boek is
een zeer uitgebreide versie van de eerder in 2006 verschenen editie van dit boek.
Noodradiosystemen op de ‘Grote Vaart’, nood-radiosystemen voor toeristen en reizigers in afgelegen gebieden,
noodradiosystemen voor bescherming van de bevolking in Zweden, Spanje, Italië en Nieuw-Zeeland. Verder
zijn er de korte golf netten voor de bescherming bevolking in de VS en Bangladesh, plus korte golf radionetten
voor bescherming van de bevolking, nood- en rampenradio van internationale hulporganisaties, korte golf
frequentielijsten, ITU landenextensies (afkortingslijst).
Speciale hoofdstukken zijn er bijvoorbeeld over de betekenis van de korte golf radio; van de Titanic tot en
met Fukushima. Ook wordt ingegaan op GMDSS, wat staat voor Global Maritime Distress and Safety System;
de moderne piraterij op de vrije zeeën en veel meer.
Email: Service@vth.de www.vth.de
Van dezelfde uitgeverij is het technische boek ‘Selbsgebaute Röhrenradio’s’ van de auteur Andreas Hartung
uitgekomen.
Over meer informatie inzake deze publicaties en andere recente uitgaven verwijs ik u naar www.vth.de
Hans Knot

Mi Amigo happening in mei
Tijdens de periode ‘Oostende voor Anker’ dit jaar herdenken de organisatoren de Vlaamse Zeezender Radio
Mi-Amigo. Van donderdag 29 mei tot en met 1 juni zendt men live uit vanaf een driemaster, de Artemis. Dit
zal gebeuren vanaf een locatie een kleine 5 mijlen uit de kust van Oostende.
Op vaste tijdstippen zal, tijdens die periode, de Artemis de haven binnenvaren ter hoogte van ‘de Kantine
Vismijn’ van Oostende. Er zal worden uitgezonden op de FM-band via een zogenaamde tijdelijke evenementen
licentie en via het internet. Een aantal van de voormalige Mi-Amigo Deejays uit de jaren zeventig van de
vorige eeuw heeft al toegezegd om aan de programma’s mee te doen. Wie zich verder geroepen voelt kan
dit laten weten aan de organisatie via Walter Galle: waltergalle@yahoo.com
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Het wordt dus andermaal een internationale gebeurtenis met Vlamingen, Nederlanders en Engelsen. Ook zal
er aandacht worden besteed aan Radio Kompas uit Koekelare, die in de begin jaren 80 de opvolger was van
Radio Mi-Amigo in West-Vlaanderen.
‘De Artemis’ – genoemd naar de godin van de jacht, werd in 1926 in Noorwegen gebouwd voor de
walvisvangst. Het schip werd indertijd ‘Pol II’ genoemd, het zusterschip van ‘Pol IV’, de tegenwoordige
‘Stedemaegt’. Tot 1940 werd het schip ingezet in noordelijke en zuidelijke poolzeeën. ‘Pol II’ was uitgerust
met een stoommachine en twee masten In 1948 werd het schip naar Zweden verkocht en onder de naam
‘Lister’ omgebouwd tot vrachtschip. In 1951 werd het twee meter verlengd tot de huidige lengte. Van 1967
tot 1998 zette rederij Grube uit het Deense Marstal haar in op de wilde vaart tussen Azië, Zuid-Amerika en
Scandinavië. In 1998 werd de ‘Artemis’ opgekocht door de gebroeders Bruinsma, die het verbouwden tot een
driemast bark en geschikt maakten voor reizen met gasten. In het ruim, waar vroeger menige walvis werd
gevild, bevinden zich tegenwoordig veertien uiterst comfortabele hutten met douche en wc. Het schip heeft
centrale verwarming en airconditioning, beschikt over de modernste navigatie- en communicatieapparatuur,
en een kleine hotelkeuken, die niets te wensen overlaat. Uiteraard is ook volledige voorgeschreven
veiligheidsuitrusting voor de grote vaart aanwezig.
Internet: www.MiAmigo40.be

Internet surftips
Surf Radio brengt: ‘Music Latina’ iedere donderdagavond van 22 tot 23 uur in de presentatie van Dick de
Graaf, die we nog kennen uit de tijd van RNI, waar hij een van de boord deejays was.
http://www.surfradio.nl/liveradio
Andrew Hewkin van de BBC stuurde me deze link naar een heel oud nummer dat dienst deed voor de
herkenningspingel op Radio 390.
http://www.youtube.com/watch?v=jUt2_0OZlj8&list=PL5DA8BEA157007A20
David Kindred maakte in de jaren zestig van de vorige eeuw vele prachtige foto’s van de zeezenders en sinds
kort is er ook een filmpje beschikbaar met unieke opnamen uit die tijd:
https://www.youtube.com/watch?v=eg98Kx0uMiE
Interessant is ook deze site: http://media.nationalarchives.gov.uk/index.php/the-secret-listeners/
Een oude opname van een UK University TV waarin Mike Raven werd geinterviewd over zijn tijd bij ondermeer
Radio Atlanta, Invicta, KING en Radio 390: http://youtu.be/mEQb1Cf5PC0
In april 1994 had ik een interview met Keith Skues tijdens de Radioday, die dat jaar in Utrecht werd gehouden.
Nu terug te zien op You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=SgWsdAAfD9o
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Dan twee interessante sites over Amerikaanse radio:
http://www.playlistresearch.com/Dallas%20Radio%20History.htm
http://www.dfwradioarchives.info/
Vorig jaar was het veertig jaar geleden dat de eerste commerciële radiostations in Engeland van start gingen.
Wie herinnert zich niet stations als Capital, LBC en Piccadilly? Er is een feestje gevierd om dit te herdenken
en er kwam ook een prachtige herdenking video:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J0A0xjWUR7o
Vervolgens een tweetal links naar prachtige foto’s van wat eens de Magdalena van Radio Mi Amigo 272
werd:
http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=1650217
http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=1816195
De mannen die ooit hun eerste hit dankten aan airplay op ondermeer Radio Caroline, Status Quo, hebben
weer een ode voor het station opgenomen: http://www.youtube.com/watch?v=IUe7sFYvrw8
Andermaal een internetstation dat ons door een van de lezers is aangeraden te melden:
http://cruisinradio.tk/.
De mannen achter Jingleweb maken regelmatig een update van ‘hun’ historische foto’s, zoals op bijgaande
link is te zien: http://www.jingleweb.nl/index.php/2013/10/14/vroege-dagen-veronica/
De volgende link brengt ons naar Nieuw-Zeeland, alwaar de
trailer is te zien van de rond deze tijd uit te komen film ‘3 Mile
Limit’. http://www.youtube.com/watch?v=zQ9ajV-3b8U
Beolit 40, 1940 is een prachtige oude radio uit de fabricatielijn
van Bang en Olufsen uit Denemarken. Tijdens een vakantie in
Denemarken kwam Martin van der Ven er een tegen in een
museum. Enig zoekwerk op internet leverde deze prachtige site
met veel meer moois uit deze fabriek op:
http://www.bangandolufsenhistoryproducts.dk
Andrew Emmerson wees ons op een interessante site omtrent
de geschiedenis van de compact cassette:
http://www.theregister.co.uk/2013/08/30/50_years_of_the_
compact_cassette/
En dan Meindert Dikboom, die ons wees op het hedendaagse
luisteren naar de programma’s van AFN:
http://www.afneurope.net/tabid/2101/Default.aspx

De film ‘3 Mile Limit’ gepromoot bij een bioscoop
in Wellington, NZ (februari 2014)

Samengesteld door Martin van der Ven uit de collecties van Hans Knot, Martin van der Ven en Rob Olthof,
maar ook met foto’s van andere personen zijn hier duizenden foto’s te vinden.
http://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets
Ook zijn er rond de 400 dia’s op hoge kwaliteit terug te vinden, die Dietmar Flacke maakte in de jaren tachtig
tijdens bezoekjes aan Laser en Caroline:
http://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets/72157637705661675/
Tenslotte een nieuw elektronische nieuwsbrief over radio in Azië. Info kan worden gevonden op:
www.asiaradiotoday.com
MARTIN VAN DER VEN en HANS KNOT
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Rob Olthof maakte deze foto's van Radio London in Eerbeek,
in september 1995. Het station startte in juli van dat jaar en
had als thuisbasis drie treinstellen afkomstig uit de DDR. Al
snel werd de naam veranderd in Q-FM/ Q-Radio.

De treinstellen werden omgeruild voor de MV Communicator. Van 1999-2002 zond het station uit onder
de naam Q The Beat. Daarna was het geld op.
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RADIO DAY 2014
22 maart
Hotel Casa 400
Amsterdam
Zaal open: 10.00 uur
Entree: € 15,00
Kaartverkoop aan de
zaal. Reserveren niet
nodig.

RADIO DAY 2014:
10:30 - 10:35 - Welcome with Hans Knot and Martin van der Ven
10:35 - 11:25 - ‘The Pirate Radio Documentary’ - A video documentary by Wayne Hepler
11:30 - 12:15 - Swinging to you on 242: Radio Scotland

Ian Biggar (moderator), Jack McLaughlin, Tony Meehan, Bryan Vaughan, Pete Bowman,
Ben Healy, Brian Webb

12:20 - 12:45 - The Sound of Young Europe: Radio NorthSea International (RNI) - Part 1

Nico Steenbergen (moderator), Ferry Maat, Hans ten Hooge, Marc van Amstel, Pieter Damave, Peter Jager,
Peter Ford, Dick de Graaf, Jan Harteveld

12:50 - 13:25 - The Sound of Young Europe: Radio NorthSea International (RNI) - Part 2

Robbie Owen (moderator), Victor Pelli, Andy Archer, Arnold Layne, Robb Eden, Graham Gill, Dave Gregory, Peter Chicago, Brian
McKenzie, Michael Lindsay, Roger Kent, Paul May, Bruno Brandenberger*, Robin Banks*,
Peter and Werner Hartwig, Roger “Twiggy” Day

13:30 - 14:15 - Easy Listening with Britain Radio and Radio 355
John Ross-Barnard (moderator), Phil Martin, Tony Meehan, Jack McLaughlin, Graham Gill, Dave MacKay*, Mark Sloane, John Aston

14:20 - 14:50 - Radio Caroline: The Seventies - Part 1

Andy Archer (moderator), Johnny Jason, Paul Alexander (Rusling), Robb Eden, Don Stevens, Graham Gill, Clive Correll, Dennis King,
Elija Vandenberg, Barry Everitt, Charlotte Ribbelink, Robin Adcroft*, Mickey Mercer

14:55 - 15:25 - Radio Caroline: The Seventies - Part 2

Stephen Bishop (Johnny Lewis, moderator), Stevie Gordon, Richard “Buzby” Thompson, Stuart Russel (Nigel Harris), Roger Mathews,
Peter Chicago, Ad Roberts, Martin Fisher

15:30 - 16:15 - The Tower of Power: Radio City

Bob Le-Roi (moderator), Ricky Michaels, Norman St. John, Terry Dawson, Mike Hayes, Dave Gilbee*, RWB, Dick Dixon, Ben Healy,
Martin Green, Peggy Knight (Linda Bass)
16:20 - 17:15 - Radio Caroline: The Sixties
Ray Clark (moderator), Robbie Dale, Andy Archer, Keith Skues, Norman St. John, Bryan Vaughan,
Gordon Cruse, Roger Scott, Mark Sloane, Ross Brown (Freddie Beare), Bud Ballou, Steve Young, Tony
Prince, John Aston, Wally Meehan, Alan Turner, Johnnie Walker, Keith Martin,
Graham Webb, David Williams, Roger “Twiggy” Day

17:15 - 17:20 - Wally Meehan singing “You’ll never walk alone”
17:20 - 17:30 - The Radio Day - A retrospect with Hans Knot and Martin van der Ven
17:30 - 18:00 - The Radio Day 2014 Awards Ceremony

www.radioday.nl
www.radioday.n
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Het REM-eiland, de onstuimige geschiedenis
van Radio en TV Noordzee

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Radio en TV Noordzee
van start ging. Een commercieel station dat vaniuit volle zee
haar programma’s richting Nederland straalde. Hans Knot
belicht de opkomst en ondergang van deze unieke onderneming in zijn nieuwste boek. De prijs voor Nederland is
€ 20,00 en voor West-Europa € 23,00

Veronica boven water,
Het Max Lewin archief: De pioniersjaren van Radio Veronica
Nadat het eerste signaal van Radio Veronica de ether was ingegaan, is er tal van onderwerpen totaal niet belicht ofwel onderbelicht gebleven. Hans Knot diepte de eerste jaren van de Veronicageschiedenis verder uit in dit boek.
De prijs voor Nederland is € 20,95 en voor West-Europa € 23,50

CD Loving Awareness
Digitaal en met bonus tracks.
Slechts € 5,00
CD The Legend Lives On
Over Radio Caroline. Geproduceerd door Hans Knot en ingesproken
door Marc Jacobs € 5,00
Way Back Home, the Graham Gill Story
Het boek met levensverhaal van radio-icoon Graham Gill. Na 14 jaar radiomaken in
Australië, arriveerde Graham in 1966 in Europa. Hier werkte hij voor diverse stations,
waaronder Radio 390, Caroline en RNI. € 20,95
Rob Olthof: Vaar mee met SMC
Over de vele avontuurlijke boottochten, maar ook over diverse andere activiteiten die
SMC de afgelopen tientallen jaren heeft ontplooid, zoals de Radio Days en het uitgeven
van Freewave Media Magazine. Nog enkele exemplaren in voorraad. € 13,50.
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