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Inhoud

Beste lezers,

Regelmatig zoek ik op Marktplaats naar zeezender-
artikelen. Afgelopen week viel plots mijn oog op de 
aan “Veronica” verwante zoekopdrachten - volgens 
Marktplaats wel te verstaan: zeezender, zeezenders, 
radio veronica, top40, auke kok, top 40, gedragen 
damesondergoed, the classics. Kennelijk bestaat er 
een link tussen Veronica en gedragen ondergoed. 
SMC is in ieder geval niet van plan haar assortiment 
zeezenderartikelen hiermee te verrijken. Graag ver-
wijzen wij u daarvoor door naar Marktplaats. 

In deze Freewave Nostalgie begint Hans Knot met 
een duik in het ‘vergeten’ nieuws van 1968 en schijnt 
hij vervolgens zijn licht op de 27MC. Dan een groot 
artikel van André van Os. Ditmaal geen omroephisto-
rie, maar zijn eigen herinneringen en ervaringen met 
40 jaar radio. Een verhaal dat veel herkenning zal 
oproepen bij de gemiddele Freewave Nostalgielezer. 

Paul de Haan klom in de (digitale) pen terwijl hij aan 
boord van een schip zat (waar anders?) en mijmerde 
over de gloriedagen van de stations Radio 390, Bri-
tain Radio 355 en Radio Essex/BBMS. Paul keek ech-
ter niet alleen achterom; in een ander artikel gunt hij 
ons alvast een blik in de toekomst.

Wat staat er verder nog op het menu? In ieder geval 
kunstvlees en jam. Ook aan de treinen- en autolief-
hebbers heeft Hans Knot gedacht. En verder diepte 
Hans uit zijn archief een brief van Paul Acket op, over 
de hoorzitting op de datum die getrouwde hardcore 
anoraks beter weten dan hun eigen trouwdatum: 18 
april 1973! Een van de markante personen aanwezig 
op het Binnenhof was Pistolen Paul. Ook hierover een 
artikel in deze 482ste Freewave Nostalgie. 

Veel leesplezier, Jan van Heeren
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Eva in de ‘koppelverkoop’
In omroepkringen maakte men zich nogal boos over deze koppelverkoop en beschuldigde men de directie 
van de AVRO ervan zich niet te houden aan de overgangsbepalingen van de omroepwet, volgens welke het 
onder meer was verboden directe of indirecte winst te maken, voor zover het niet voor de vervulling van 
de omroeptaak bestemd was. En Eva werd, gelijk aan andere weekbladen, uiteraard met winstoogmerk 
uitgegeven.

Elk jaar in de geschiedenis van de omroepen zijn er van die kleine 
en grote incidenten die al dan niet blijven hangen in de beleve-
nis. Zo werd de AVRO begin 1968 in de geschreven pers beschul-
digd van koppelverkoop. Wat bleek namelijk? Ambtenaren van het 
toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
werk, kortweg CRM, hadden bestudeerd of een wervingsactie van 
de NV Rotagravure uit Leiden in strijd was met de toenmalige 
versie van de omroepwet. 

De uitgeverij-drukkerij was de uitgeefster van de AVRO-uitgave 
Televizier en liet in een circulaire – op briefhoofdpapier van Tele-
vizier - weten dat er een mogelijkheid was een abonnement te 
nemen op het damesweekblad Eva en deze in Televizier inge-
sloten te ontvangen. Daarmee werd de indruk gewekt als zou 
de AVRO achter de actie staan. De Televizier-bezorgers zouden, 
volgens de brief, voor 75 cent beide bladen thuis afleveren. De 
gereduceerde prijs was geldig tot 1 mei van dat jaar.

De toenmalige financieel-economisch directeur van de AVRO, de heer J. C. Bongenaar, zei desgevraagd van 
niets te weten en Rotogravure volledig verantwoordelijk te stellen voor dit incident. Bij dit bedrijf zelf waren 
volgens een woordvoerder direct interne maatregelen genomen die onvolkomenheden dienden te voorko-
men. En bovendien stelde hij dat de directie niet op de hoogte was van de actie. En zoals zo vaak liep het 
met een sisser af. Opvallend is dat je anno 2015 via de Evangelische Omroep met korting een abonnement 
op Eva kunt nemen: https://www.eo-acties.nl/eva/eva-abonnement/jaarabonnement-met-korting?gclid=CM
romN6QiMQCFUcUwwodfioAsA

Win een kleuren-tv
Al schrijvend aan een verhaal over kleuren-
televisie en de reclame die voorlopig in de 
jaren zestig zwart-wit bleef, gingen mijn ge-
dachten naar de oude woonomgeving van 
de Korreweg in Groningen. In 1968 was het 
de, zich ‘vrije handelaar’ noemende, inwo-
ner van het Floresplein die zijn geld op twee 
manieren verdiende. Goed beschouwd was 
hij vertegenwoordiger van Croky, een be-
drijf handelend in chips en soortgelijke zou-
tjes. Een grote bestelwagen stond dan ook, 
in de uren dat hij niet op pad was, voor de 
deur op het Floresplein. Maar ook stonden 
er in de avonduren, als één van de twee 
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Nederlandse televisienetten in de lucht was, tientallen mensen voor het raam van de voorkamer te kijken 
naar de beelden in kleur, vertoond op twee beeldschermen. Juist, de eigenaar, Ebens, was ook verkoper van 
kleurentelevisietoestellen.

Dagelijks kwamen er meer en meer nieuwsgierige buurtbewoners, maar ook velen van buiten de Korreweg-
wijk, een kijkje nemen hoe het nieuwe wereldwonder, genaamd kleurentelevisie, toch zoveel aandacht kreeg, 
ondanks de zeer hoge aanschafprijs van rond de 3000 gulden. Ebens, niet vies van een stuntje, kondigde in 
een advertentie in een plaatselijke krant aan dat hij een slagzin wenste van de lezers inzake het gebeuren 
rond de kleurentelevisie, waarbij de inzender van de – volgens hem beste slagzin – de eerlijke winnaar van 
een kleurentelevisie zou worden.

De volgende ochtend kreeg hij plotseling bezoek toen de economische recherche op de stoep stond van de 
woning aan het Floresplein, waarbij het verdacht werd van het overtreden van de wet op de kansspelen. De 
volgende dag was te lezen dat Ebens het niet eens was met het gestelde en dat hij gewoon doorging met 
de slagzinactie. “Zo’n wedstrijd zou te gemakkelijk zijn zegt de recherche, maar het vereist toch zeker wat 
denkwerk om een dergelijke goede slagzin te bedenken. Niet alleen de slagzinactie van Ebens ging door, 
maar zeker ook de verkoop van vele kleurentelevisietoestellen. 

Brian Epstein
Verbaasd lazen vele men-
sen in de tweede week 
van januari 1968 over de 
nalatenschap van de in au-
gustus 1967 op 32-jarige 
leeftijd overleden Brian 
Epstein. In leven was hij in 
de daaraan voorafgaande 
jaren de manager van The 
Beatles. Op 8 januari 1968 
werd bekend dat hij liefst 
4,5 miljoen gulden had 
nagelaten. Er was echter 
geen testament aanwezig 
en nadat de belasting-
inspecteur zijn slag had 
geslagen bleef er ruim 3 
miljoen gulden over die ter 
beschikking werd gesteld 
van Epstein’s moeder. 

Toch bleek men in popkringen verbaasd over het bedrag, namelijk veel lager dan verwacht. Het was namelijk 
bekend dat hij 25% van alle inkomsten van The Beatles ontving maar dat zijn kostenposten ook immens 
hoog waren. Terwijl Epstein’s bruto-inkomen iets hoger was dan het bedrag dat elke Beatle afzonderlijk 
ontving, dient zijn netto-inkomen veel lager geweest zijn dan dat van een van de vier Beatles. Hoewel de in-
komens van de Beatles in de daaraan voorafgaande vijf jaren astronomisch zijn geweest, waren de sommen, 
die nodig waren om de halve wereld met de Beatlerage te verblinden, eveneens adembenemend. 

Fenklup’s nieuwe gezicht
Soms komen van die verrassende berichtjes voorbij, zoals ook in een knipsel dat ooit uit een krant werd 
gehaald in januari 1968. Het meldde dat een voormalige NTS-omroepster het programma Fenklup ging 
presenteren. Ze zou deze nieuwe rol met ingang van 10 februari gaan vervullen. Tot op dat moment werd 
Fenklup, te zien bij de VARA op de televisie, gepresenteerd door Yvonne van Zuiden. De nieuwe presentatrice 
kwam na haar middelbare schoolopleiding en na enkele jaren als beroepskeuzeadviseuse werkzaam te zijn 
geweest, in dienst van de NTS als scriptgirl bij de cursus voor aanstaande regisseurs in het opleidingscentrum 
Santbergen te Hilversum.
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Deze regiecursus, zo bleek, had de nieuwe pre-
sentatrice van Fenklup zelf ook gevolgd. Daarbij 
verrichtte ze voor de NTS tevens omroepwerk-
zaamheden. Na de regiecursus heeft ze nog een 
cursus ‘presentatie’ gevolgd. Vervolgens bood de 
VARA haar een contract aan voor de presentatie 
van het programma ‘Yin Yang’ en voor het ver-
richten van productionele werkzaamheden ten 
behoeve van het programma ‘De Jonge Onder-
zoekers’.

Het eerste optreden als de nieuwe presentatrice 
bij Fenklup was dus op  zaterdag 10 februari via 
Nederland 2. Zij heeft toen de Beatlefilm ‘The 
Magical Mystery Tour’, die als extra Fenklup-uit-
zending op het scherm werd gebracht, aange-
kondigd en aldus maakten we kennis met Sonja 
Barend bij de VARA, een omroep die ze heel lang 
trouw bleef.

Bak(k)erpraat
De meest vreemde berichten verschenen er 
in 1968, maar ook andere jaren, in de diverse 
kranten. Neem nu eens het volgende bericht dat 
zich van krant tot krant verspreidde. Het ging 
om een bakkerij in de buurt van Manchester. De 
eigenaresse had beloofd haar (geheime) ingre-
diënten voor een nieuw soort brood nog eens 
nauwkeurig te zullen onderzoeken, toen bleek 
dat vrouwen in de omgeving hadden gezegd dat 
het aroma van het nieuwbakken brood een ge-
boortegolf had veroorzaakt. 

In één week tijd waren in dezelfde straat als de 
bakkerij zes baby’s, waaronder een tweeling, ge-
boren. Vreemd genoeg was de kleine geboorte-
golf precies negen maanden nadat de productie 
van het nieuwe broodproduct begon. Zelfs de 
wijkpredikant vroeg zich in het plaatselijk kerk-
blad af of de ‘leven-schenkende kwaliteiten van 
het brood’ verantwoordelijk waren voor deze 
mini-explosie zo dicht bij de bakkerij’.

De bakker wees elke verantwoordelijkheid af: 
“Wij zijn erg gebrand op productiviteit, maar dit 
hadden we niet kunnen voorzien”, was het com-
mentaar. Een duidelijke zaak om uitgezocht te 
worden door de diëtiste, want je wordt toch zo-
maar niet dik van een nieuwe broodsoort. 

foto boven: Sonja Barend, 13 augustus 1968 - 
Nationaal Archief

foto onder: Britse kinderwagens in 1968
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Bovenstaande kop heeft helemaal niets met een penalty 
van het voetbalspel te maken, en ook niet met een andere 
vorm van sport, te bedrijven op velden en/of in zalen. Aan 
de andere kant was het wel een sport om uit de handen 
te blijven van bepaalde personen. In gedachten ga ik terug 
naar de jaren zeventig toen ik woonde aan de Parkweg in 
Groningen. Mijn oudste broer was al langer geïnteresseerd 
in het gebruik van zendertjes, die bleken te werken op de 
zogenaamde 11 meter. 

Toen hij een korte periode aan de Parkweg kwam logeren, 
werd ook uitgebreid uitleg gegeven over het gebruik van een 
zogenaamde 27MC zender. Weer een ander aspect van het 
medium radio ging voor me open. Al vrij spoedig werd er een apparaat en zendmast aangeschaft en werden 
er doordeweeks verbindingen gedraaid met stadsgenoten en werd er zelfs tot diep in Friesland gewerkt. In 
de weekenden was er echter een sportwedstrijd gaande tussen Errol, een inwoner van de Ganzevoortsingel 
- die afkomstig was uit Suriname, vriend Marcel uit Eelde en ons aan de Parkweg. 

Hoe konden we zoveel mogelijk verbindingen maken in de vroe-
ge zondaguren met soortgenoten in het Caribisch Gebied en in 
de VS? De ene week waren wij de hoogst scorende, de andere 
week een van de beide andere amateurs. Op die manier voeg-
den we ons tot het ledenaantal van de Whiskey Oscar Club, 
de amateurs die over de oceaan werkten. Ik was clubmember 
363.

Er werden vele verbindingen gedraaid maar ook bevestigd via 
de zogenaamde ontvangstreports, op formaat van een ansicht-
kaart, waarna vaak een QSL kaart en meer terug werd gestuurd 
door de persoon waarmee was gewerkt. Het leverde schoenen-
dozen vol post op, grotendeels al jaren geleden vernietigd. Maar 
ik ging destijds ook op zoek naar het verhaal over al die zend-
amateurs die zonder een gedegen opleiding toch verbindingen 
draaiden en zich op die manier voegden tot de grootste groep 
van wetsovertreders.

Maar ook al jaren eerder lieten de niet-gelicenceerde amateurs 
zich horen door niet alleen achter een zender te kruipen maar 

deels ook lid te worden van verenigingen. In 1967 was er bijvoorbeeld, met 220 contributie betalende leden, 
een eigen clubblad vol bestuursmededelingen en op elke eerste dinsdagavond van de maand een bijeen-
komst in café Alhena aan de Mathenesserweg in Rotterdam en wel van de Nederlandse Citizens Band Hobby 
Club.

Het was destijds de grootste vereniging van wetsovertreders in Nederland. De NCBHC was een vereniging 
van zendamateurs zonder machtiging, en stelde zich argeloos en onschuldig ten doel het onderhouden van 
vriendschappelijke betrekkingen tussen de leden onderling en met die van de buitenlandse zusterorganisa-
ties.

Een naam die in die tijd direct was verbonden met die van de RCD – de Radio Controle Dienst -  was die 
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van de Chef Opsporingsdienst D. Neuteboom. 
Hij werd vaak door journalisten gevraagd zijn 
mening te geven als het ging om de activitei-
ten van de amateurs en dergelijke clubs en ook 
over de Nederlandse Citizens Band Hobby Club: 
“Jawel, het zijn amateurs, maar dan met illegale 
radiozendertjes op de 11 meterband. Het is niet 
alleen verboden, het is misdadig. Dat gezwam in 
de ether kan mensenlevens in gevaar brengen. 
Deze illegale amateurs stoorden recentelijk het 
radioverkeer van de Haagse Reddingsbrigade. 
Ditmaal liep het goed af, maar wat als er een 
drenkeling in zee dreigt te verdrinken? Dan is 
elke seconde kostbaar, dan kan storing fataal 
zijn.”

Zonder machtiging was en is in Nederland niet 
alleen het gebruik, maar zelfs het bezitten van 
een radiozender streng verboden. Wie toch 
met een zender aan het spelen gaat, is niet in 
overtreding, maar pleegt een misdrijf. In 1967 
tilden de leden van de NCBHC-hobbyisten niet 
zo zwaar aan het eventueel plegen van een mis-
daad en bovendien waren ze nogal negatief over 
de beoefening door anderen van de ethergolven: 
“Etherpiraten, dat zijn de boerenzoons uit Twen-
te en de Achterhoek, die grammofoonplaatjes draaien en reclame maken voor de slager op de hoek. Wij doen 
geen vlieg kwaad en bezorgen geen mens last.” 

Sterker nog, de voorzitter van de NCBHC was er destijds heilig van over-
tuigd dat hij heel nuttig werk deed. “De NCBHC is er tegen dat er schuine 
bakken worden verteld, dat er wordt gevloekt in de ether, dat er reclame 
wordt gemaakt en dat grammofoonplaatjes worden gedraaid,” stelde 
voorzitter A. P. de Jong. Zijn bestuur had daarom ook regels opgelegd 
aan de leden. “Een lid dat zondigt, wordt uitgepeild en geroyeerd.”

Op het dak van de amateurs stond een op het oog heel gewone antenne, 
naast de vele televisieantennes die er in de tijd op de daken waren te 
vinden. Had het gebruik van de zender en antenne dan geen invloed op 
de ontvangst bij de buren? Wijzelf hielden ons destijds vooral aan tijden 
dat de televisie niet in de ether was, wat vooral in de vroege ochtend of 
de nachtelijke uren het geval was. Wel was het zo dat als je een zoge-

naamde nabrander aankoppelde, het signaal versterkt werd en ook de buren zeker meer dan last kregen van 
een gestoord signaal op de radio-ontvangst, behalve als ze gebruik maakten van de Draadomroep. Als buren 
klaagden, hield je een tijdje het vermogen laag, maar er waren in die tijd zoveel mensen met die vorm van 
radio bezig dat vaak niet eens was te traceren wie er op dat moment stoorde.

Maar ook over de storing van de buren en de naleving van de regelgeving binnen de wet had de Chef Op-
sporingsdienst destijds zijn mening: “Het klinkt zo onschuldig, maar dat is het beslist niet. Het is druk op de 
weg, er zijn verkeersregels nodig, en een automobilist moet eerst zijn rijbewijs halen, eer hij achter het stuur 
mag zitten. Hij moet de spelregels kennen, anders gebeuren er nog meer brokken dan nu al het geval is. In 
de ether is het nog drukker dan op de weg. Amateurs moeten een eenvoudig examen doen en pas met een 
machtiging mogen ze aan de seinsleutel gaan zitten, en dan nog moeten ze blijven op de banden die voor 
amateurverkeer zijn gereserveerd, de 80, 40, 20, 15, 10 en 2-meterband en op de 70 centimeterband. Een 
fietser moet nu eenmaal niet op een autoweg gaan rijden als hij van Amsterdam naar Rotterdam wil.”
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Neuteboom had vaak in zijn commentaar spre-
kende voorbeelden van wat wel en niet kon en 
zo stelde hij dat de 11-meterband was toegewe-
zen aan mensen, die voor hun werk een walkie-
talkie nodig hadden, zoals kraanmachinisten en 
antennebouwers, aan de reddingsbrigade, aan 
amateurs die met draadloos bestuurde modellen 
wilden experimenteren. 

Neuteboom: “Een kraanmachinist die bezig is met 
millimeterwerk, mag niet worden gestoord. Eén 
vergissing, en de last valt uit de takels. Behalve 
een strop van honderdduizenden guldens, kan 
dat het leven van een bouwvakker kosten. Het is 
voorgekomen dat een jongeman met een walkie-
talkie opzettelijk de elf meterband stoorde, met 
de bedoeling draadloos bestuurde vliegtuigmo-
dellen neer te halen. Het lukte hem ook nog.” 

Het was toch eigenlijk wel voor een paar jaar 
een machtige hobby voor mannen met een hang 
naar ethercontacten en gevoel voor techniek. Het 
was voor een breed publiek toegankelijk en men 
had geen ‘ir.’ voor zijn naam nodig om met een 
microfoon om te gaan en ook de man met de 
kleine beurs kon meedoen. Bij Loe Lap, zo was 
in diverse advertenties terug te vinden, kocht je 
al twee walkietalkies voor nog geen zestig gulden 
en een ‘bakkie’ was er ook al vanaf 100 gulden. 
Je zette er een antenne en een voorversterkertje 
aan en je kreeg een groot deel van de wereld 
in de huiskamer. Toen echter de straffen voor 
eventuele misdrijven werden opgevoerd, haakte 
de een na de ander af. En daarmee was ook dit 
onderdeel voor vele radioliefhebbers een stukje 
nostalgie geworden.
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Het moet 1975 of 1976 zijn geweest, toen mijn zeven jaar oudere broer Nico mijn kamer binnenkwam om 
me te laten kennismaken met zeezenders. Nog bedankt! Het zou het begin zijn van een levenslange inte-
resse voor radio en daarmee eigenlijk ook van een deel van mijn werkend bestaan. Maar het was toen een 
simpele gebeurtenis. Ik denk dat het de oude Philips radio van mijn oma was, een klein rood apparaat, van 
hard plastic. Pas daarna volgden de mooie, grote bruine buizenradio’s die natuurlijk het beste waren om dat 
middengolfsignaal van de zeezenders te laten klinken. De radio van oma viel ooit kapot toen mijn opklap-
bed weer eens omlazerde omdat de pootjes niet goed waren uitgeklapt en ook die bruine radio’s hebben 
we allang niet meer. Soortgelijke exemplaren staan nu in de vitrines van de Beeld en Geluid experience in 
Hilversum, als antiquarische aardigheden. 

Nico liet me luisteren naar Radio Mi Amigo en Radio Caroline en ik was er meteen helemaal weg van. Ik kende 
die radioschepen natuurlijk wel, want iedereen in huis was weg van Radio Veronica. Mijn broer was lid van de 
Veronica Omroep Stichting, we hadden volgens mij vanaf het allereerste nummer in 1971 het Veronicablad in 
huis en de enorme poster van de Norderney, het schip van Veronica, hing tegen het (uiteraard niet geïsoleer-
de) dakbeschot op zolder. In de jaren ’00 zouden we met de kinderen die boot gaan bekijken in de haven van 
Antwerpen en nog weer later bezoeken in Amsterdam - ook een keer met broerlief, zodat de cirkel rond was. 
We luisterden in mijn toenmalige woonplaats Drachten naar de laatste dag en het laatste uur op Veronica en 

het maakte op mij als 8-
jarige grote indruk dat 
iedereen zo verdrietig 
was; kennelijk was het 
geen goed jaar, want er 
vond in 1974 ook een 
voetbalwedstrijd plaats 
waardoor iedereen cha-
grijnig werd: Nederland 
- Duitsland op het WK. 
Maar ja, wist ik veel... 
Nadat Veronica uit de 
lucht was, hebben we 
geloof ik nog de laat-
ste twee uur van Ra-
dio Noordzee gehoord. 
Maar ik was te jong om 
er echt een band mee 
te hebben. 

foto: archief Hans Knot

40 Jaar luisteraar
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Mi Amigo
Dat was bij Mi Amigo, Caroline en de zeezenders daarna wel anders. Ik luisterde naar Mi Amigo van ‘s och-
tends vroeg tot het ‘s avonds laat niet meer te ontvangen was; jammer genoeg waren de radio’s te groot om 
onder je kussen te stoppen (transistors kregen we later en hadden ook niet zo’n goeie ontvangst). Tussen 
de middag fietste je van school naar huis om een half uurtje te kunnen luisteren naar het middagprogramma 
Baken 16. Daarin las mijn favoriete DJ Marc Jacobs ooit een brief van mij voor die ik naar Mi Amigo in Spanje 
had gestuurd (en die dus daadwerkelijk aan boord was gekomen). Zelf heb ik het nooit gehoord omdat ik 
snel weer terug moest naar school, maar mijn moeder wist het later die middag te vertellen. En omdat ze 
een gevat antwoord gaf dat Marc had gegeven op één van mijn vragen heb ik nooit in twijfel getrokken dat 
de brief daadwerkelijk was ‘behandeld’. Ook gaf Marc toe dat een recente nieuwsuitzending van de allang 
ex-DJ Jan van der Meer een bandje was geweest. Was het oud nieuws dan? Heerlijk, mysterie op de radio. 
Net als de zogenaamde ‘live’ uitzendingen vanaf Flashback ‘67 in Londen, de eerste avonduitzendingen met 
Ferry Eden, alles van Frank van der Mast en de eigenlijk hinderlijke onderbrekingen van live-programma’s 
door helden als Stan Haag en Peter van Dam met hun bandprogramma’s uit Spanje. Het maakte niet uit, zelfs 
Michelle en later Haike Dubois waren welkom, compleet met de eindeloze reeks Vlaamse commercials.

Zo volgde ik het wel en wee van het station, het zendschip werd nauwkeurig nagebouwd van Lego en ik 
mocht lid worden van de Vlaamse Mi Amigo fanclub (voor 10 gulden). Nico volgde vooral het Engelstalige Ca-
roline en had abonnementen op de Caroline Newsletter en het Amsterdamse Free Radio Magazine (FRM). We 
waren uitzonderingen, want bijna iedereen in noord-Nederland luisterde naar Hilversum 3 waar wij uiteraard 
van gruwden (dat feit én het station). De enige uitzondering was de Dik Voormekaarshow en de uurtjes die 
de Veronica Omroep Organisatie mocht vullen. Die waren niet ‘besmet’. In het uurtje Top 40 op vrijdagavond, 
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1979, vlnr: Rob Hudson, Otto, Kees Borrell en Marc Jacobs
(archief Hans Knot)



meen ik mij te herinneren, wisten ze ooit zo’n eindeloze 
drive-in-show spot te persen in het intro van een lange 
versie van John Paul Youngs ‘Love is in the Air’. Timing, 
dat was leuk! Zelf wilde ik natuurlijk ook radio gaan ma-
ken. Eerst met een (ja, alweer) Lego mengpaneel voor 
mezelf en de kat, toen met cassettes voor vrienden wat 
uitgroeide tot een piratenzender, ziekenomroepen en uit-
eindelijk lokale radio; veel later via mijn werk landelijk en 
zelfs nog een tijdje wereldwijd bij de Wereldomroep.

Tijdens het huiswerk maken op de middelbare school 
mocht ik live de dramatische gebeurtenissen meema-
ken van het bijna zinken van de Mi Amigo (iemand had 
een verkeerde kraan opengedraaid), het opblazen van 
de generator waardoor Mi Amigo roemloos uit de ether 
verdween in het najaar van 1978, opnieuw het bijna zin-
ken van dezelfde boot met inmiddels Delmare DJ’s aan 
boord. En toen die prachtige, zonnige dag met Pasen in 
1979, toen Caroline terugkwam met een Engelse én een 
Nederlandse service. De nieuwe DJ’s als Paul de Wit en 
het strakke format vond ik prachtig. Het mondde uit in 
een natte zeezenderdroom in die zomer, draaiend aan de 
afstemknop van de nieuwe Delmare boot (192) via het 
nieuwe Mi Amigo (272) op die mooie Magdalena naar 
het vertrouwde Caroline (319). De media hadden einde-
lijk volop aandacht voor de zeezenders, maar aan het 
eind van het jaar was het allemaal alweer voorbij. Met als 

dramatisch dieptepunt natuurlijk het uiteindelijke echte zinken van de Mi Amigo in maart 1980. Tranen met 
tuiten waren gepast bij de beelden op het NOS Journaal die aan elke twijfel een einde maakten: de boot waar 
ik met zoveel plezier naar had geluisterd lag onder de golven. Over en uit, zoveel was duidelijk.
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De Magda Maria van Radio Paradijs wordt weggesleept 



Monique
Een jaar later gingen we op tienertoer: 
zo’n goedkope NS-vakantiekaart waarmee 
je een week lang door Nederland kon trei-
nen. Die week bracht ons bij oma (van die 
ouwe radio) maar ook in de entrepothaven 
van Rotterdam waar de complete vloot 
van Delmare aan de ketting lag. Juist toen 
kwam het nieuws door dat Radio Paradijs 
was geënterd en het schip was opgebracht 
naar een andere entrepothaven, die van 
Amsterdam. Wat tegenwoordig een hippe 
nieuwbouwwijk is, was toen een onooglijk 
stuk oud Amsterdam. Vlakbij waren later 
de TopFormat jinglestudio’s gevestigd, 
waar ik me jaren daarna als klant zou mel-
den namens een Amsterdamse ziekenom-
roep en jonge mannen luidruchtig hoorde 
praten over de bevoorrading van Radio 
Monique. Op dit moment in 1981 was het 
probleem echter dat ik geen fototoestel 
bij me had, want dat lag nog in het Friese 
Drachten. De tienertoerkaart bracht uit-
komst: snel de trein naar Heerenveen, bus 
naar Drachten en ik denk de volgende dag 
weer naar Amsterdam om foto’s te maken 
van het zendschip Magda Maria. Streng 
verboden dichterbij te komen, zo maakten 
de douanebeambten duidelijk, maar de 
boot lag goed in het zicht vanaf de open-
bare weg. En wat waren we boos over die 
illegale entering door minister Job de Rui-
ter namens de Nederlandse overheid.

Nog twee jaar later kwam het toch nog goed. Terwijl we volop 
bezig waren geweest met een eigen FM piratenzender (Radio 
Atlantis) die over Drachten heen straalde, het tapen van C120 
cassettes voor Weekend Muziek Radio in België en met het 
maken van talloze programma’s voor de plaatselijke zieken-
omroep, hoorden we ineens weer ons geliefde Radio Caroline, 
ditmaal vanaf de Ross Revenge. Van het toen ook actieve La-
ser heb ik gek genoeg niet heel veel mee gekregen. Ik hield 
van het nieuwe, cleane Caroline format en maakte dat ook 
duidelijk in het Free Radio Magazine, waarin columnist John 
Wendale het station continu bekritiseerde. Zo verscheen er 
ooit een FRM waarin een bescheiden bijdrage van mij werd 
afgedrukt vlak na de vaste column van ene drs. W. de Valk van 
Radio Monique. Hij zou veel later een collega bij de Wereld-
omroep en een vriend worden. Monique: dat vond ik in die ja-
ren een geweldig station. Naast de live-uitzendingen waren 
ook de tape-programma’s, die op de Hilversumse Vaartweg 
werden opgenomen, het beluisteren waard. Het avondpro-
gramma Van der Meijdenwerk vond ik een waardig tegenwicht 
voor Hilversum 3. En toch: het was altijd knokken om tijdens 
vakantiebaantjes de radio op de 963 middengolf te krijgen. 

12 • FREEWAVE Nostalgie

Ro
ss

 R
ev

en
ge

   
  ©

 P
et

er
 H

ar
m

se
n

De
ur

 s
tu

di
o 

Ra
di

o 
M

on
iq

ue
   

   
©

 R
ob

 O
lth

of



Hilversum 3 lag veel meer 
voor de hand. Middengolf 
was toen al, gezien de ge-
luidskwaliteit, moeilijker te 
verkopen.

Toch volgde ik de zeezender 
verrichtingen vanaf de Ross 
Revenge minder intensief 
dan de periode op de Mi 
Amigo. Ik was met andere 
dingen bezig, zoals een ver-
blijf in Israël, voor het eerst 
in 1984 en 1985. Op mijn 
eerste ochtend in Tel Aviv 
kon ik tijdens het ontbijt in 
het hotel live luisteren naar 
The Voice of Peace. Ja, het 
station stond echt overal aan. 
Maar in het uiterste noorden, 
aan de Libanese grens waar 
ik daarna lang verbleef, was 
het niet te ontvangen. Hoe-
wel Nederlandse Unifillers in 
Libanon er veel naar luister-
den, waren de bergen van 
Noord-Galilea kennelijk een 
te grote barrière om het signaal in Noord-Israël, een halve kilometer van de Libanese grens, te ontvangen 
op transistor of stereo-installatie. In plaats daarvan luisterden we naar The Voice of Hope (vanuit Libanon), 
BFBS (vanaf Cyprus) en het werkelijk uitstekende Radio Jordan, dat kristalhelder binnenkwam op FM.

Amsterdam
Eind jaren tachtig belandde ik voor mijn studie in Am-
sterdam en ook wat betreft radio was het een verre van 
saaie periode. Allereerst was daar STAD Radio Amster-
dam op 93,4 Mhz. Illustere radiomakers als Stan van 
Houcke, Jan Mom, Heikelien Verrijn-Stuart en vele an-
deren hadden eigenlijk een prachtig format voor lokale 
radio. Geen 24 uurs-uitzendingen, maar ‘vensters’ op 
Hilversum 1: korte blokjes na het ANP-nieuws en drie 
keer per dag een uurtje, ‘s ochtends, tussen de middag 
en ‘s avonds, met lokaal nieuws en leuke programma’s 
als de kla-la-la-la-Klaaglijn. Informatieve, echte stads-
radio, natuurlijk van een stel bij uitstek linkse honden, 
die zich in elk geval bij mijn vader niet geliefd hadden 
gemaakt door hun verslagen van de krakersrellen in het 
kroningsjaar 1980. Verderop zat de FM-band bomvol 
piraten: Radio Sjuul en Radio Octaaf had ik het meest 
aan staan, en allemaal hadden ze de reclames voor ‘JR 
aan de Amstel’ (“volg de pijlen vanaf het Delta Lloyd 
gebouw”). Vreemd genoeg kan ik me niet herinneren 
te hebben geluisterd naar grote stations als Radio Uni-
que. Pas later zou ik ontdekken hoe fabelachtig veel 
geld daarin om ging. Maar muziek was er in elk geval 
genoeg! 
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André van Os, ziekenomroep RONS in Drachten, 1983



Terwijl de Ross met Radio 
819 en 558 nog steeds zijn 
best deed, begon ik grote 
waardering te krijgen voor 
het aanbod op de kabelradio 
(toch de nieuwerwetse versie 
van de draadomroep). Vooral 
toen eind jaren tachtig Radio 
10 begon, was ik een trouw 
luisteraar van het station, 
met DJ’s als Ferry Maat, Pe-
ter van Dam en Eddy Keur. 
Een echt 24-uurs radiosta-
tion in FM stereo; het radi-
oleven werd steeds mooier. 
En hun programmering werd 
zelfs afgedrukt in lokale Am-
sterdamse radiokrantjes. 
Tussendoor volgde nog een 
lang verblijf in Israël. Ik zag 
vanuit het vliegtuig het Peace 
Ship op zee blinken voor de 
kust van Tel Aviv. Tijdens de 
invasie van Irak in Koeweit en de opbouwende oorlogsdreiging zat ik in een appartement in Tel Aviv program-
ma’s van The Voice of Peace op te nemen van hun 100 Mhz FM stereo-frequentie. Iedereen had het station 
aan staan en vanaf het strand zag je waar de muziek vandaan kwam. Terug in Nederland bleek het met radio 
vanaf zee aldaar definitief gedaan te zijn, na de dramatische stranding van de Ross op de Goodwin Sands.

In Amsterdam had ik eind jaren tachtig radio gemaakt bij een ziekenomroep (met Paul Haenen als onbezol-
digd columnist) maar ging ik nu aan de slag bij de Onafhankelijke Nieuwsdienst Lokale Media (ONLM). Met 
90 vrijwilligers (bijna allemaal studenten) maakten we nieuwsuitzendingen op het hele uur, nieuwsflitsen op 
het halve uur en later een compleet actualiteitenprogramma: Extra Editie was het Amsterdamse Met het oog 
op morgen. Binnen de totaal versplinterde Salto-constructie van de hoofdstedelijke lokale omroep wisten 
we eigen nieuws-zendtijd te bedingen op stations als AmsterdamFM en de allochtone kanalen. Tientallen 
medewerkers stroomden door naar de regionale en nationale omroep, want de ONLM was een zeer gedegen 
kweekvijver, met eigen opleidingen voor nieuws schrijven en lezen. En na de uitzendingen was er natuurlijk 
altijd de kroeg en zelfs hele feestweekends voor de vrijwilligers.

Hilversum
Eind jaren negentig kwam ik professioneel in 
dienst bij de nationale omroep, waar we vroe-
ger maar al te hard op hadden afgegeven. Nu 
werd het NOS Omroepkwartier (nu Media Park) 
mijn werkplek en dat zou het ruim twintig jaar 
blijven. De eerste baan was bij NOS-Teletekst, 
waar ik experimenten deed om bij een radio-
documentaire het Woodstock-festival opnieuw 
tot leven te brengen, inclusief tekeningen op 
Teletekst van de podia. Zeker zo leuk was een 
ander experiment om De Avondspits met Frits 
Spits live te begeleiden op Teletekstpagina 
283: overdag bereidden we achtergrondinfor-
matie voor, over de platen, de poplimerick en 
andere items en ‘s avonds brachten we live in 
de studio alle informatie op de buis. De Radio 3 
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Frits Spits

André van Os, ziekenomroep Valerius in Amsterdam, 1987



luisteraar die tegelijkertijd Teletekst aan had staan zag synchroon informatie over alle platen en onderdelen 
van het programma, terwijl Frits live een dartpijltje op de kaart van Nederland gooide om te bepalen wie er 
kon inbellen. André vaNOS was de geuzennaam die hij me in de laatste uitzending gaf. Dat was een leuk 
weekje samenwerken met een radioheld.

Van de NOS 
stapte ik 
over naar 
de NPS (een 
afspl i ts ing 
van de NOS, 
die later de 
NTR werd) 
om de internetafdeling op te zetten. En terwijl nog vrijwel niemand een permanente internetverbinding 
had, zagen we grote mogelijkheden. Dat resulteerde in websites voor programma’s als de 2 Meter Sessies 
(allemaal integraal te beluisteren en te downloaden) het 3FM programma Kort en Klijn, uitgebreide web-
pagina’s rond radiodocumentaires en Radio 4-programma’s, tot ons eigen NPS-Webradio. De basisgedachte 
was om een eigen NPS-kanaal in de lucht te brengen met al onze producties: live als we op dat moment 
in de lucht waren op één van de toen vijf publieke zenders en opgevuld met archiefopnames. Die kwamen 
van CD uit een enorme CD-wisselaar met tientallen schijfjes, want uitzenden vanaf harddisk was absoluut 
nog geen optie. Een geweldige ICT’er van de NPS knoopte het met zijn Macs allemaal aan elkaar (op een 
moment dat Apple zo goed als failliet was, maar als Mac adepten hielden we fanatiek vast aan die mooie 
eerste computertjes). Het station NPS-webradio, met eigen jingles ingesproken door radiomaker Willem Jan 
Hagens, werd heel officieel geopend door toenmalig NPS-directeur Willem van Beusekom en bestuursvoor-
zitter Harm Bruins Slot. Met live microfoon en al. Ik ben ervan overtuigd dat de publieke omroep in die tijd 
mede de aanzet heeft gegeven tot de enorme doorbraak van breedband internet in Nederland. Met diensten 
als Uitzendinggemist.nl werd de toon gezet in online innovatie, terwijl bijvoorbeeld de dagbladen wel veel 
klaagden over onze ‘oneerlijke concurrentie’, maar in de praktijk vooral veel miljoenen weggooiden met hun 
eigen experimenten en geen duidelijk en aantrekkelijk aanbod wisten neer te zetten. De voortdurende kritiek 
van dagbladen en commerciële omroepen heeft er wel voor gezorgd dat de Nederlandse Publieke Omroep 
(NPO) uiteindelijk de handdoek in de ring gooide en zijn hele centrale internetafdeling heeft opgedoekt. In 
de ogen van ons pioniers was dat niet alleen doodzonde maar ook idioot.

Intussen mocht ik vanaf 2001 verder experimenteren bij de RVU 
educatieve omroep. Na de VPRO waren we de tweede omroep in 
Nederland die podcasts van al zijn radioprogramma’s aanbood, onder 
andere via het nieuwe iTunes. Daarna waren we de eerste met een 
streaming mp3-station: RVU webradio. Dat ging al makkelijker dan 
bij de NPS, omdat we nu alles vanaf harde schijf konden program-
meren. 24 uur per dag gesproken woord: documentaires, interviews 
en andere praatprogramma’s. 

Daarna was het hek van de dam en barstte de internetexplosie in alle 
hevigheid los. Voor een radioliefhebber een waar walhalla. Want had je net een leuk nieuw radiostation op 
FM zoals RTL Rock Radio (hé, daar waren de oude helden Marc Jacobs, Frank van der Mast en Johan Vis-
ser ineens weer met een Caroline-achtig-format) dan trok het moederbedrijf na een paar maanden alweer 
de stekker eruit. Op internet had je dan ineens verrassende alternatieven, zoals Radio Paradise van Bill en 
Rebecca uit Paradise, California: absolute internet radiopioniers (sinds 2000!) met wie we ooit een interview 
hadden in Freewave. Op internet was de sky al de limit. Ik snapte weinig van het enthousiasme over DAB, 
dat toen al de ronde deed. Ik ontmoette ooit Ad Ossendrijver van Arrow Classic Rock (ook lang een favoriet 
station van me) die me vertelde dat je op DAB maar een beperkt aantal stations kon herbergen. Dat vond 
ik raar in de euforie van het eindeloze internet. Ik luisterde begin jaren 
‘00 voor het eerst naar DAB op een autoradio maar was nog steeds niet 
gegrepen. Nu heb ik een DAB-transistor in de keuken en ja, het voegt 
iets toe aan mijn oude Sony wereldontvanger (waar inmiddels weinig 
meer op te ontvangen valt met een vrijwel lege korte- en middengolf), 
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maar er gaat toch niets boven een streamende computer of iPhone die de stereoset voorziet van radio uit 
de hele wereld.

Worldwide
In 2007 kwam ik bij de Wereldomroep, wat toen nog het radiowalhalla aan de Witte Kruislaan in Hilversum 
was (tegenwoordig zit AVRO/TROS in het schitterend gerenoveerde pand). De Willy Wortels van het frequen-
tiebureau en de uitzendstraat zagen toe op radiosignalen die via satellieten, korte golf zenders op onder an-
dere Bonaire en Madagaskar, internet en lokale FM-stations in onder meer Spanje de hele wereld bestreken 
in negen talen. Maar het hoogtepunt was allang voorbij. De uitzendingen werden gestaag afgebouwd en 
uiteindelijk werd de stem van Nederland in het buitenland nagenoeg wegbezuinigd door een meerderheid 
van het parlement.

Door het schrijven van een stuk over 40 jaar Voice of Peace kwam ik in contact met de mensen die het station 
op internet een nieuw leven hadden ingeblazen en sinds 2013 maak ik voor hen een wekelijks programma, 
eerst was dat een uur op dinsdagavond en tegenwoordig twee uur op zaterdagavond. Ik luister natuurlijk 
graag naar het station. Maar ook Radio Caroline staat bij ons thuis heel veel aan, net als Radio Paradise en 
soms wat uitstapjes naar BNR, KXradio en de BBC World Service, die zich nog steeds niet gek laat maken 
door formattering of modes - helaas niet meer op de transistor via de 647 middengolf, maar wél op de iP-
hone. 

Eigenlijk verbaas ik me nog steeds, net als bijna veertig jaar geleden, dat de massa luisteraars de echt leuke 
stations kennelijk niet weet te vinden. Non stop muziek -zonder reclame en geklets- op 3FM Alternative (een 
DAB-kanaal). Liefhebbers van muziek, met soms wel veel geklets maar ook een Jan Donkers en Hans Hoog-
endoorn op KXradio (tegenwoordig ook op DAB). Geweldige Amerikaanse stations als KHUM (radio without 
the rules) uit California, WFUV in New York en KCRW eclectic... Wat hebben mensen nog te zoeken op die 
FM-band? De jeugd in elk geval niets. Geen van mijn kinderen luistert zelf echt naar de radio - behalve als 
Caroline in de huiskamer aanstaat uiteraard. De liefde voor het medium is niet overdraagbaar gebleken. 
Hoewel, voor een goeie Dik Voormekaarshow wordt altijd tijd gemaakt - gestreamd uiteraard...
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Recentelijk werd bekend dat de bestedingen van adverteerders aan televisiereclame per jaar bijna de grens 
van 1 miljard Euro hebben overschreden. In 2014 werd in totaal 964 miljoen voor dit doel uitgegeven, een 
stijging van 3,3% vergeleken met het jaar daarvoor. Het geld werd zowel ingezet voor reclamespots, spon-
soring van programma´s als de online videoplatforms.

Dan was het in de beginjaren van de televisiereclame binnen het Nederlandse bestel wel heel andere koek; 
een korte terugblik naar januari 1968. Diegene die in het bezit was van een kleurentelevisie, en dat waren 
er nog niet zoveel, had de mogelijkheid rond de acht uren aan programma’s te bekijken die in kleur werden 
uitgezonden. Omgerekend was dit rond de 20% van de totale zendtijd die via Nederland 1 en 2 per week 
werden uitgezonden. Maar reken er maar niet op dat in de toenmalige STER-blokken, waarin de diverse 
reclamespots waren verpakt, sprake was van kleurrijke spots. Slechts in zwart-wit werden de producten 
aangeprezen.

Het zou nog geruime tijd duren voordat de ‘reclamespots-in-kleur’, zoals destijds de vakterm luidde, op 
de beeldbuis zouden verschijnen. Welgeteld waren er op dat moment ongeveer 15.000 kleurentelevisies 
verkocht. Vaak stonden grote groepen mensen ’s avonds in de etalages van speciaalzaken te kijken naar de 
fascinerende kleurenbeelden die voorbij kwamen. Een groot probleem was dat de aanschaf alleen mogelijk 
was voor de zeer spaarzame medemens en de veelverdieners. 

Het aantal verkochte exem-
plaren tezamen kon voor de 
adverteerders niet voldoende 
rendement opleveren de ho-
gere kosten van de productie 
van reclamefilms in kleuren 
commercieel te rechtvaardi-
gen. Zo vond ik een verkla-
ring terug in mijn archief van 
de heer B. Doyer, destijds ge-
delegeerd commissaris voor 
Nederland en België van het 
Amerikaanse reclameadvies-
bureau J. Walter Thompson, 
dat in Nederland destijds 
ongeveer 8 procent van alle 
zwart-wit reclamespots voor 
de televisie vervaardigde. Hij 
geloofde, dat de adverteer-
ders er zeker niet vóór 1970 
op mochten rekenen dat er 

Televisiereclamein soberheid


Grundig T1110 kleuren-tv uit 1968
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reclamespots in kleur zouden worden uitgezonden. “Feitelijk loont het pas goed als 10 procent van de kijkers 
naar kleurentelevisie kijkt. Berekeningen geven aan dat rond 1970 er 350.000 kleur-ontvangers zullen moe-
ten zijn, wil men aan het produceren van de reclamespots in kleur kunnen beginnen.”

Het was de combinatie van verhoogde kosten met het veel kleinere bereik, dat de reclamewereld destijds 
voorlopig nog niet aan kleuren-reclamespots op de televisie deed denken. De verwachtingen over de even-
tuele invloed van gekleurde reclame was echter al wel hoog gespannen. Uit internationale ervaring wist men 
bij Walter J. Thompson dat het produceren van een kleurenspot niet meer dan 20 tot 25 procent duurder 
behoefde te zijn dan van een zwart-wit spot, terwijl de visuele indruk (impact) gemiddeld 30 tot 50 procent 
hoger kwam te liggen. 

Ook zonder kleur in de reclamespots stonden destijds de adverteerders zich in Hilversum en Bussum al 
te verdringen om aan bod te komen. Er werd zes dagen per week reclameblokken uitgezonden met een 
maximum van rond de 18 minuten per dag en dus rond de 110 minuten per week. Het programmeren van 
reclamespots op radio en televisie op de zondagen was destijds nog totaal uit den boze.

De vraag om reclamezendtijd te kopen was destijds zeker twee tot drie maal zo groot en men kon bij lange 
na niet aan alle aanvragen van de potentiële adverteerders voldoen. De reclamespots, die in de VS destijds 
vaak langer dan een minuut waren, werden in ons land veel korter van duur geproduceerd. Vaak waren ze 
minder dan 30 seconden van lengte. 

Nederland was trouwens wel een van de voorlopers op het gebied van kleu-
rentelevisie. Van de zeven landen in de gehele wereld, die tot op dat moment 
beschikten over kleurentelevisie (VS, Canada, Engeland, Duitsland, Frankrijk, 
Rusland en Nederland) had de ‘reclame-in-kleur’ nog alleen zijn intrede ge-
daan in de eerste drie genoemde landen.

Uit een onderzoek, dat Walter J. Thompson destijds had laten uitvoeren over 
de prijzen van kleurenontvangers met een beeldbuis van 63 cm. doorsnee, 
was gebleken dat deze toestellen in Duitsland voor een prijs van f 2000 of 
minder op de markt werden gebracht, in Frankrijk voor ongeveer f 4000, 
terwijl de prijs in Engeland en in Nederland ongeveer f 3000 bedroeg. Uitein-
delijk kwam de verwachting uit en verschenen de eerste reclamespots in kleur 
in Nederland in 1970 op de televisie.  

MediaPages.nl
Zeezenders en mediaherinneringen
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Als aan boord van de mijnenveger Naarden van het ZKK Delfzijl de 
‘biefstukken zijn gebakken en de Chinees-Indische rijsttafel bereid 
is’, komen de momenten om eens te overpeinzen hoe het toch ook 
al weer zo ver kwam, die bovenmatige interesse in schepen, zee-
zenders, het medium radio, de muziek uit de mid 50’s tot de mid 
80’s. Hoogste tijd om het aan het papier toe te vertrouwen.

Wie anno 2016 liefhebber is van artiesten en orkesten zoals Frank 
Sinatra, Peggy Lee, Ray Conniff, The 101 strings, Herb Alpert, Tony 
Bennet, Doris Day, Andy Williams, Nancy Wilson en Bert Kaempfert 
zal tevergeefs op middengolf, lange golf, korte golf en zelfs DAB 
zoeken naar een geschikt radiostation. Zelfs op het hoogtepunt in 
de zeezenderij in de mid zestiger jaren waren er maar drie stations 
welke dit muziekformat hanteerden.

Radio 390, Britain Radio 355 en Radio Essex/BBMS tussen september 1965 en augustus 1967 draaiden in 
tegenstelling tot Caroline, London, City, SRE, 270, Scotland en Caroline North niet de top hits uit die tijd maar 
bovengenoemde artiesten en orkesten. Deze drie stations hadden als overeenkomst dat ze in de brede zin 
van het woord easy listening draaiden, echter onderling met verschillen. Op 390 hoorde je Mantovani wel, 
op de andere twee niet. Essex en 390 hadden aandacht voor Big Band. Britain Radio 355 geen Big Band 
maar draaide wel degelijk Rolling Stones maar dan niet luidruchtige hits als We Love You, maar eerder Ruby 
Tuesday. Ondenkbaar op 390, zeer onwaarschijnlijk op Essex/BBMS.

In september 1965 zag Radio 390 het levenslicht vanaf de Red Sands Towers ter hoogte van Whitstable Kent 
in internationale wateren. 390 werd de opvolger van Invicta/KING, stations met ook veel easy listening in het 
‘format’, maar ook popmuziek en de hits van die tijd. Bij beide stations werkte dat format niet en de techniek 
van deze stations met betrekking tot zendersterkte en antennes was van het niveau ‘houtje touwtje’. Nieuwe 
investeerders stelden Ted Allbeury aan om de bezem door het fort Red Sands te halen, letterlijk en figuurlijk. 
Ted had een reclame achtergrond en wist van 390 een zeer succesvol station te maken maar bovenal enorm 
gewaardeerd door de luisteraars. Als het maar Beautiful Music was dan werd het gedraaid. Dat samen met 
een hang naar nostalgie voor de 20’er en 30’er jaren muziek gaf het station een uniek profiel. 

Feitelijk was 390 de tijd ver vooruit door muziek te draaien die 45 jaar eerder op de vroege ‘grammophoon-
plaat’ was gezet, toen al aandacht voor de oldies. Geen deejays maar presentatoren die vooral formeel 

VANUIT  DE 
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tekst: Paul de Haan

(deel 1)

ZKK Delfzijl



dienden te blijven en 
respectvol naar de luis-
teraars.

390 kende de luxe dat 
er aparte slaap- en 
woonruimtes waren 
alsmede kombuis en 
recreatieruimtes op 
het Red Sands fort in 
de Thamesmonding. 
Ruimte genoeg, im-
mers men had de be-
schikking over circa 6 
‘towers’,  die onderling 
met bruggen waren 
verbonden. De muziek 
werd voor de presen-
tatoren uitgezocht en 
samengesteld waarbij 
opviel dat op 390 meer 
instrumentaal dan vo-

caal was te horen. 3x instrumentaal versus dan 1 x vocaal was vrij normaal. Het imago van 390 was hoogpo-
lig tapijt bij een haardvuur, goede wijn en gezelschap van windhonden, tweed colbert met elleboogstukken 
en in de vrije natuur een Panama op het hoofd, een echte wel te verstaan. 

De heren aan boord van the Red Sands gingen keurig gekleed en geschoren en hadden indrukwekkende 
lunches en diners at eight, bereid door een heuse offshore kok. Op de achtergrond dan altijd The strings of 
Mantovani, soms Russ Conway maar dat was toch wel erg frivool. Ja, het ging er wat dat betreft heel an-
ders toe dan aan boord van the Knock John Tower een aantal zeemijlen noordwaarts waar ontbijt, lunch en 
diner als hoofdzaak smackworst bevatten of corned beef in alle variaties, wassen en scheren was verboden. 
Scheurbuik lag op de loer! Toch draaiden ze daar ook Mantovani en Russ Conway met als aantekening dat 
Russ vaker voorbij kwam dan Manto. Aan boord van Radio Essex vond men Manto op een vreemde manier 
feitelijk frivoler dan Russ. Hoe zat het ook al weer met dat tweede easy listening/sweet music station Radio 
Essex/BBMS aan boord van the Knock John?

Ronde de Kerst van ‘65/’66 begon 
Radio Essex met uitzenden vanaf 
het fort Knock John zo’n slordige 
22 zeemijlen van Southend on Sea 
in Essex. Ex-visser en army major 
Roy Bates startte het station met 
een investering van circa 1000 
UK Pounds. Veel te weinig, maar 
het werkte wel degelijk, er kwam 
geluid uit. De leefomstandighe-
den aan boord van het fort waren 
Spartaans en deejays zaten weken 
achtereen op het fort 24 uur per 
dag Middle of the Road muziek te 
draaien. Frank Sinatra, Peggy Lee 
en Ray Conniff, met in de avond-
uren Big Band en de nachtelijke 
uren wel degelijk popmuziek. 
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Red Sands tijdens WO II

Red Sands met zendmast van 
Radio 390 in 1967 



Radio Essex was  als 
eerste zeezender 24 
uur per etmaal op 222 
meter middengolf te 
beluisteren. Zender-
sterkte was variabel, 
op zijn best misschien 
300 watt, vaak door 
de hopeloze anten-
neopstelling 50 watt. 
Vaak had het station 
moeite om het vas-
teland te bereiken en 
draaiden deejays voor 
de zeemeeuwen. Toch 
werd het station zeer 
gewaardeerd door 
het format en de toe-
wijding van de 18-20 
jarige deejays die aan 
boord van de Knock 

John het vak leerden en bovendien allen een muziekspecialiteit hadden en veel platen uit eigen collectie 
meenamen. 

Als het station te beluisteren was klonk het als een klok. Alles op dit station was low budget, de commercials 
werden meestal door Bates zelf ingesproken op een taperecorder die in  de keuken op een tafel stond, vaak 
lange teksten voor kleine shops ingesproken op een manier of the Major zijn troepen drilde. Als je de winkel-
tjes niet bezocht kreeg je bij wijze van spreken de Major aan de deur voor een ‘goed gesprek’. Muziek werd 
in de Essex studio aan de tekst toegevoegd, Essex moest dan een uurtje uit de lucht voor productiewerk, 
een tweede studio was niet voor handen. Van Essex is een klein aantal uren overgebleven dat beschikbaar 
is via offshore radio fora. Low budget was ook het fort, geen aankoop, geen huur, gewoon tijdelijk in bezit 
genomen. Meestal een man of 6 aan boord daar waar ruimte voor meer dan 50 man was. 

Technisch gezien waren er grote verschillen tussen 390 en Essex. De presentatoren van 390 hadden de 
beschikking over een 10.000 watt middengolfzender op een vrije golflengte van 390 meter en een zendmast 
van meer dan 70 meter hoog op het dak van 1 van de towers, die ook al zo’n slordige 20 meter boven de 
zeespiegel uit kwamen. Twee studio’s met goede mixers, draaitafels, cartmachines en taperecorders. De 
cartmachines alleen voor commercials en instumental tunes voor de circa 40 verschillende programma’s die 
per dag werden uitgezonden, half uur dit, kwartier dat. 390 opende ‘s ochtends om 05.30 uur en sloot met 
het volkslied om 00.00 uur. Jingles had het station niet, paste niet bij hoogpolig tapijt en al het andere zoals 
boven omschreven. 

De deejays van Essex, ja zij werden als deejays bestempeld, hadden op the Knock John de beschikking over 
een omgebouwde marinezender die zich maar slecht met muziek liet moduleren. De zendmast was op zijn 
best 1 á 2 steigerdelen hoog en viel met regelmaat om, dan werd simpelweg een koperdraad vastgemaakt 
aan wat voorhanden was. Bijvoorbeeld het boordkanon! Dat het toch bereik had kwam door het feit dat 
men omgeven was door zout zeewater en het dek van het fort ook een 18 meter boven de zee uitstak. Een 
oversized bezemkast diende als studio, dekens als isolatie. De studio met daarin 2 redelijke draaitafels, een 
eigenbouw mixer/versterker en een huiselijke bandrecorder voor de commercials, waar er niet te veel van 
waren. 
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Knock John Tower
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Op een derde goedkope draaitafel werden jingles gedraaid die op een elpee waren gezet, de in kringen 
bekende Generic Series. Verwarming was een probleem, de CV werkte niet meer en alle ramen, in feite 
koperen portholes zoals op een schip, waren al jaren geleden verwijderd, met landbouwplastic werd de zaak 
afgedicht. De aanvoer van water en diesel ging in kleine jerrycans die per touw naar boven werden gehesen, 
zo werd je trouwens ook als ‘star deejay’ naar boven gehesen. Maar niemand klaagde!  Daar waren twee 
redenen voor: enerzijds het feit dat de jonge deejays hun droom wilden verwezenlijken, anderzijds omdat 
Bates verbaal zeer krachtig en kordaat tekeer kon gaan. Zijn rekruten draaiden vol overgave Peggy Lee, Ray 
Connif en niet te vergeten de plaat die altijd de sfeer van Essex terug haalt, namelijk The big Hurt van Miss 
Tony Fisher.

Een dure diesel generator hoefde niet te worden aangeschaft, 1 van de rekruten had twee rechterhanden en 
kreeg de WO II generatoren weer aan de praat. In 1972 zou hij de drijvende kracht zijn aan boord van de Mi 
Amigo om hier weer stroom op te wekken, zijn naam…..Dick Palmer. Voordeel van de zeer jeugdige deejays 
die het vak nog moesten leren was het feit dat de zender aan boord van het fort zo zwak was dat zonder 
problemen alle omringende offshore stations te beluisteren waren, men leerde dus veel van the boys over at 
Big L en Caroline en weer anderen op the Knock John die weinig op hadden met popmuziek, luisterden liever 
naar 390 met als hoop daar ooit aan het werk te kunnen gaan.

De verhalen over de prima kombuis aan boord en de CV en douches hadden een grote aantrekkingskracht 
alsmede het feit dat de platen keurig voor je werden uitgezocht en op zaterdagavond op de Red Sands twee 
flesjes bier per persoon genuttigd mochten worden. Op the Knock John had Major Bates zelfs bezwaar tegen 
‘teveel’ water drinken en een met thee gevulde theepot kon je zeker 5 x hergebruiken, immers thee blijft 
thee. De situatie voor liefhebbers van Easy Listening/Beautiful Music/Middle of the Road was rooskleurig 
in de lente van 1966, enerzijds had men de violen van Mantovani op 390 anderzijds de overgemoduleerde 
piano van Russ. 

In mei 66 zou de situatie nog verder verbeteren voor de liefhebbers van deze, toen ook al vergeten, muziek. 
Immers de BBC door middel van the Light program op 1500 meter besteedde maar weinig tijd hieraan, fei-
telijk wel hun taak maar de Beeb gaf een andere wending aan Light. 

De belettering “Radio Essex 222” is decennia 
later nog steeds te lezen  (links op de rand)
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Op 3 mei 1966 in de vroege middag op 227 meter middengolf waren de eerste voorzichtige klanken te horen 
van de Amerikaanse opvatting van het Easy Listening format volgens  een heuse format klok. Inhoudelijk viel 
die klok wel een beetje tegen, de klok kende slechts drie posities in een uur: Male Singer- Female Singer- 
Strictly Instrumental. Deze drie variaties liepen door het gehele uur, simpel maar wel doeltreffend. Britain 
werd het derde Easy Listening station waar vooral de grote Amerikaanse vocale namen hun plaats vonden, 
de Olga Patricia was de Atlantische Oceaan overgestoken met een ruim vol USA Easy Listening, op plaat maar 
ook via een voor die tijd zeer modern Radio automation systeem via Scully Tape recorders in combinatie met 
cartmachines  in een carrousel, alles mechanisch aangedreven en gestart op cue tones. Het systeem voorzag 
zelfs in aankondigingen van de muziek die uit de recorders kwam. De deejay in de studio kon die aankondi-
gingen uitschakelen en zelf gaan presenteren terwijl het systeem de muziek en jingles verder draaide.

Er was een nadeel aan verbonden: met een geopende microfoon maakte het systeem een kakofonie aan 
allerlei vreemde “klikklak” mechanische geluiden. Dit systeem was gekozen om Britain Radio low budget te 
laten draaien, weinig deejays nodig dus. Het werkte niet en uiteindelijk bleek men toch een volledige deejay 
crew aan te moeten nemen voor Britain Radio. De Amerikaanse deejays van het Top 40 zusterstation Radio 
England konden niet omgaan met het format. 

Maar de toon was gezet, Radio 390 verkocht vooral commercials op het gebied van eenvoudige huishoudspul-
len en regionale ondernemers. Radio Essex was blij met de meubelzaak en slager om de hoek. Britain Radio 
kwam met volgens eigen zeggen een zeer professionele salesafdeling om de grote nationale en internatio-
nale vissen binnen te halen en leek wat meer dan 390 te gaan voor de mannelijke luisteraar. Resultaat van 
dit alles was het feit dat de luisteraar uiteindelijk de winnaar was, immers zij hadden geen boodschap aan 
de onafgebroken stroom tophits van de andere zeezenders en werden nu op hun wenken bediend met dit 
drietal. Lang zou het niet duren, als eerste verdween op 1e Kerstdag 1966 Radio Essex, Radio 390 stopte in 

Laissez Faire (Olga Patricia), 
thuisbasis van o.a. Britain Radio



juli 1967 en Britain Radio 355 verdween uit het Britse radiolandschap in de eerste week van augustus 1967. 
De liefhebbers van Russ, Mantovani en Frank ‘the Voice of America’ Sinatra stonden weer met lege handen 
want nog steeds weigerde de BBC 1 om haar stations uit te rusten met dit format. 

Deze situatie duurde voort tot circa 3 jaar geleden toen het huidige door Garry Stevens opgerichte Britain 
Radio deze luisteraars serieus nam en er weer een heus Easy Listening station te beluisteren was. Niet meer 
als zeezender, die tijd is voorbij, nu als internet only station met een grotendeels non stop music format 
met een mix van de stijl van 390, Essex en Britain Radio uit de zestiger jaren. Het huidige Britain Radio is 
een waarachtig  heritage station geworden en houdt vast aan 6 dagen per week non stop. Wat voorzichtig 
begon wordt nu  verder toegepast, het toevoegen van Engelse vintage 60’s radio commercials zoals ze toen 
op de offshore stations werden gedraaid, een feest der herkenning en het past goed bij de huisstijl van het 
huidige Britain Radio. 

Veel van deze com-
mercials komen 
weer boven water 
en op goede kwa-
liteit. Vele kwamen 
uit het archief van 
Hans Knot net als 
de vele instrumen-
tals die Britain Ra-
dio draait. Andere 
ex-zeezender me-
dewerkers voor-
zien ons van spe-
ciale muziek die o 
zo goed bij Britain 
Radio past, bijvoor-
beeld de schitteren-
de cd-serie van the 
Mills Brothers welke 
Rob van Dam ter 

beschikking stelde. Op zondag voegt Britain Radio voices toe aan de muziek, commercials en huidige Britain 
Radio vormgeving. Een klein groepje presentatoren dat in de meeste gevallen Britain Radio in the 60’s beluis-
terde en op hun eigen manier het station weer laat schitteren. In het boeiende internetradio landschap, waar 
oldies stations fors vertegenwoordigd zijn, is Britain Radio een aanwinst gezien het feit dat veelal ‘forgotten 
music’ hierdoor weer gehoord wordt. 
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Olga Patricia anno 2015, 
verbouwd tot vissersschip

The offshore radio archive

https://www.fl ickr.com/photos/offshoreradio/sets

STEEDS WEER AANGEVULD MET DE MOOISTE FOTO’S



Zomaar een aantekening uit mijn archief. De NCRV-televisie bracht donderdag 
18 januari 1968 via Nederland 1 een Nederlandse bewerking op het scherm 
van ‘Pleidooi voor een rebel’ van de Algerijnse schrijver Emmanuel Roblès. Dat 
Roblès destijds internationale bekendheid genoot kwam vooral door Albert 
Camus, die hem voor de letterkunde ontdekte en er voor zorgde dat zijn 
toneelwerk in Frankrijk werd opgevoerd. 

Enkele romans en novellen hadden Roblès toen al een zekere reputatie 
bezorgd, maar door zijn stuk ‘Montserrat’ kreeg hij voor het eerst terecht 
internationale erkenning. In ‘Pleidooi voor een rebel’ ging het vooral om 
het nutteloze van iedere opstand. Roblès was daarbij uitgegaan van een 
werkelijke gebeurtenis.

Ter wille van de actualiteit verplaatste hij de handeling naar Nederlands Indië ten tijde van de verzetsstrijd, 
die zou resulteren in het einde van het koloniaal bewind en de oprichting van Indonesië. In de Nederlandse 
bewerking door Willy van Hemert, die tevens de regie voerde, was de handeling opnieuw verplaatst, zodat de 
geschiedenis zich afspeelde in dat deel van Borneo, dat in 1968 nog onderworpen was aan Brits gezag.

Het ging in ‘Pleidooi voor een rebel’ over 
een zeer gewaardeerde elektromonteur 
in een grote fabriek. Deze man had als 
blanke echter de zijde gekozen van de 
opstandelingen. Dit werd hem door zijn 
landgenoten bijzonder kwalijk genomen. 
Op zekere dag gaf de leiding hem op-
dracht een tijdbom te plaatsen, waar-
mee een aantal vitale turbines vernietigd 
diende te worden. Op de bewuste avond 
bleek echter, dat in tegenstelling tot de 
normale gang van zaken, de machinehal 
niet verlaten was. De elektromonteur 
wenste zich niet schuldig te maken aan 
bloedvergieten, waardoor hij vervolgens 
maat- regelen nam om de explosie te 
voorkomen. Deze daad van naastenlief-
de werd hem echter noodlottig: hij werd 
opgemerkt en gearresteerd, want nie-
mand bleek hem te geloven. Jules Hamel 
speelde in dit televisiestuk de titelrol. Bo-
vendien waren de kijkers getuige van het 
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Zomaar een aantekening uit mijn archief. De NCRV-televisie bracht donderdag 
18 januari 1968 via Nederland 1 een Nederlandse bewerking op het scherm 
van ‘Pleidooi voor een rebel’ van de Algerijnse schrijver Emmanuel Roblès. Dat 
Roblès destijds internationale bekendheid genoot kwam vooral door Albert 
Camus, die hem voor de letterkunde ontdekte en er voor zorgde dat zijn 
toneelwerk in Frankrijk werd opgevoerd. 

Enkele romans en novellen hadden Roblès toen al een zekere reputatie 
bezorgd, maar door zijn stuk ‘Montserrat’ kreeg hij voor het eerst terecht 

Ter wille van de actualiteit verplaatste hij de handeling naar Nederlands Indië ten tijde van de verzetsstrijd, 



debuut als actrice van de zangeres Margie Ball. 

Wikipedia over deze zangeres van Indorock: Ze 
werd als Margaretha Ball geboren in Bandoeng in 
1948 en kwam met haar ouders naar Nederland. 
In Den Haag volgde Ball zang- en gitaarlessen en 
wijdde ze zich al snel aan het schrijven van ei-
gen liedjes. In 1962 begon ze in haar woonplaats 
Voorschoten te zingen, maar haar zangcarrière 
kwam pas echt serieus op gang in 1965. Vanaf dat 
jaar, ten tijde van haar eerste single, werd ze vaak 
begeleid door The Gamblers, een groep opgericht 
in 1965 door haar broer Lenn.

In 1965, toen ze in de vijfde klas van het Bona-
venturacollege in Leiden zat, kwam haar eerste 
plaatje Goodbye To Love uit. Dit nummer zou het 
op 5 juni 1965 tot de 15de plaats in de Hitparade 
brengen, waar het 10 weken in stond. Haar mana-
ger in die periode was Theo Joosten, tevens haar 
leraar Nederlands op diezelfde school.

Vrij kort hierna maakte ze haar radiodebuut bij Veronica in het programma Binnen zonder kloppen en daarna 
was ze voor het eerst te zien op televisie, in het jongerenprogramma Rooster van de AVRO. In 1966 deed 
Ball mee aan het destijds enorm populaire Songfestival van Knokke. De televisie volgde dit songfestival op 
de voet met rechtstreekse tv-uitzendingen. Ball verdween na haar succes in Knokke naar het clubcircuit. Ze 
bleef regelmatig optreden en er verschenen nog diverse singles van haar. De hitparade bereikte ze echter 
niet meer.

In 1968 trouwde ze met Peter Huisman, de leider van het Haagse orkest The Cosy Corner Streetparaders. 
Met deze band nam zij in 1967 een langspeelplaat op, waarop zij twee nummers zong. In 1969, na de ge-
boorte van haar dochter, stopte zij met haar professionele zangcarrière maar bleef zij nog wel incidenteel 
optreden. In 1985 vertrok Ball naar de Verenigde Staten om zich daar te vestigen. Zij overleed in 1999 op 
51-jarige leeftijd in Hollywood.
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Margie Ball in de Houtrusthal



............ Honderd jaar na het droogvallen van de Waddenzee waren de Harlinger haven en daarin alle sche-
pen overwoekerd door enorme bossages en bomen. Vijfhonderd jaar daarna deden natuuronderzoekers in 
het Oerwoud van Harlingen, Friesland,  een onverwachte ontdekking. Men vond een vreemd roodgekleurd 
schip met een oversized zaklantaarn op het achterdek.
 
Een bewoner in de omgeving , ene Kniert Jan van dhen Heanen,verre achterkleinzoon van ene Paul de Haan 
< fanatiek enigszins zonderling radioliefhebber> had brieven achtergelaten en vreemde websites waaruit nu 
blijkt dat dit een zogeheten zendschip is vanwaar vroeger obscure muziek werd gedraaid. Dit fenomeen, zee-
zenderij genoemd, wordt verantwoordelijk gehouden voor een vreemd, inmiddels totaal verdwenen volkje: 
de zogeheten Anoraks. Jaarlijks organiseerden zij vreemde rituele bijeenkomsten waarbij de zalen volstroom-
den met gelijkgestemden. Vaak werden vreemde gezangzels gehoord die 
in die prehistorische jaren tussen 1958 en 1990 door die zendschepen 
werden uitgezonden: Jingles. Na zo’n zendingsdag keerden deze anoraks 
weer huiswaarts met een voldaan gevoel. Thuis hadden de echtgenotes 
gedurende 10 maanden geen kind meer aan ze, de overige twee maanden 
begon het weer te jeuken. Zie nu een onthullende foto van een eens zo 
trots zendschip dat voor anker lag in de haven van Harlingen, toen ja,  toen 
er nog sprake was van Waddenzee en Harlinger haven.

Volgens de modernste reconstructietechnieken zou
het schip er ooit zo uitgezien moeten hebben
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In het jaar 3016
tekst: Paul de Haan
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In april bereikte Graham Gill de mooie leeftijd van 80 jaar. Aanleiding voor Hans Knot en Martin van der Ven 
om hem weer eens een bezoekje te brengen. Graham woont al lange tijd in onze hoofdstad. Zijn carrière 
is zo omvangrijk dat deze bij lange na niet met één zinnetje is af te doen. Daarom probeer ik dat ook maar 
niet. Zeezenderfans weten natuurlijk toch wel een paar radiostations te noemen waarop hij te beluisteren 
is geweest. En wie het even niet weet, die (her-)leest toch gewoon Graham’s boek “Way Back Home” nog 
een keertje? 
Graham is een trouwe bezoeker van de RadioDay in ons land en zong daarbij meermalen zijn lijflied. In 2011 
ontving hij de RadioDay Award voor “an outstanding contribution to offshore radio”. Erg leuk natuurlijk om te 
zien dat het certificaat en de bijbehorende microfoon een plekje in zijn woonkamer hebben gekregen. 

Dat we Graham nog maar 
vaak op radiodagen (zoals die 
in Erkrath) mogen ontmoe-
ten!

(JvH)

Op bezoek bij Graham Gill

foto’s: Hans Knot
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In 2012 werd er door de directie van de Nederlandse Spoorwegen aangekondigd dat spoedig de verbinding 
tussen Groningen en Amsterdam sneller zou gaan worden dan voorheen. Door vanuit Zwolle door de polders 
te rijden dacht men de reistijd tot ruim twee uur en een kwartier terug te kunnen brengen. Deze reistijd komt 
echter totaal niet overeen met de voorspellingen die in januari 1968 werden gedaan op de te verwachten 
reistijden voor het jaar 2000.

Men voorspelde namelijk dat in een uur tijd met de trein van Groningen naar Amsterdam gereisd kon gaan 
worden. Tevens had men de verwachting dat elke tien minuten met de trein van de ene nieuw gecreëerde 
dorps- of stadswijk naar de andere kon worden gereisd. Dat was volgens de wetenschappelijk gevormde 
medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen allemaal mogelijk voor de noordeling in het jaar 2000.

De wetenschappelijke NS-staf ontwierp namelijk een rail-plan voor Noord-Nederland, dat als een vinger-
wijzing was bedoeld. Men gaf duidelijk een boodschap mee voor de regering: ‘Wijk af van de huidige wijze 
van steden bouwen, maar creëer nieuwe wijken rond stations zodanig dat elke bewoner slechts maximaal 
achthonderd meter behoeft te lopen om de trein te pakken’. Maar de deskundigen waarschuwden er tevens 
voor dat een goed functionerend openbaar vervoer onmogelijk zou worden als de wooncentra bleven uitdijen 
en steeds meer auto’s zich op de weg zouden gaan begeven.

De planologen gaven wel aan dat het ruimtelijk model voor het Noorden, waarin het openbaar vervoer een 
hoofdrol vertolkte, geen initiatief was geweest van de Nederlandse Spoorwegen. “We hebben een nauw con-
tact met de Rijksplanologische Dienst. Die heeft ons gevraagd onze visie te geven op de spoorwegplannen”, 
vertelde drs. H. M. de Bruyn, tijdens de presentatie van de plannen. Met zes anderen behoorde hij tot de 
planologische werkgroep, die zich waagde aan een ‘filosofie gebaseerd op de concurrentie
met de auto’.

Bij de ontwikkeling van dit toenmalige facetplan was men uitgegaan van de cijfers in de ‘Tweede Nota Ruim-
telijke Ordening’, die drie miljoen inwoners voor Noord-Nederland in 2000 verwachtte en van de al bestaande 
spoorlijnen: “Met die bevolkingsprognoses in de hand hebben we getracht die aantallen inwoners onder te 
brengen volgens een bepaalde opzet, “ stelde drs. De Bruyn. Het resultaat was een keten van bestaande en 

Een foute
snelheidsverwach-

ting

tekst: H
ans Knot



nog te bouwen wooncentra, met ongeveer vijftienduizend zielen verbonden door een net van spoorlijnen. Op 
deze wijze zou men 85 procent of 2.550.000 van de drie miljoen in het jaar 2000 verwachte Noordelingen 
binnen loopafstand van de diverse stations kunnen laten wonen.

In het hart van deze vierkante wooneenheden was een station gepland. De warenhuizen en winkels zouden, 
zo was de bedoeling, over het spoor heen gebouwd worden. Daarnaast waren er wijkgebouwen, bioscopen 
en bijvoorbeeld vergaderzalen gepland. Kleine industrie en kantoren completeerden dit stadsdeelcentrum in 
het plan.

Daar omheen waren de woonbuurten gepland, die door vrij liggende wegen en paden met het centrum zou-
den worden verbonden. Op welk punt men dan ook zou wonen, om een van de geplande stations te bereiken 
hoefde men niet meer dan ongeveer 10 minuten te lopen. Tussen deze wijken, die als parels aan een snoer 
zouden worden geregen, bleef ruimte over om grote parken of industrieterreinen aan te leggen. Langs de 
rand van dergelijke ‘wijken’ zouden de grotere autowegen kunnen lopen. 

Er waren aanwijzingen dat, wanneer men de afstand tot de stations zou verkleinen, het gebruik van de auto 
tevens zou gaan afnemen. Ook zou het gebruik van de trein gaan toenemen. Men verwachtte dat het daarom 
in het jaar 2000 niet onmogelijk zou zijn dat er elke tien minuten een randstadtrein een ‘wijk’-station zou 
binnenlopen. Voor het provinciale verkeer dacht men aan zogenaamde semi-sneltreinen. Maar het ging nog 
verder, want men was van mening dat voor de verbinding met ondermeer het Westen van ons land treinen 
konden worden ingezet die tweehonderd kilometer per uur zouden gaan rijden. Hierdoor kon een Groninger 
na ongeveer ruim een uur in de Kalverstraat lopen te winkelen.

Wel waren de planologen van mening dat voor de randstadverbinding  ander materieel diende te worden 
gebruikt. Het te gebruiken treinstel zou een veel grotere acceleratie en remvermogen dienen te krijgen dan 
de treinen die in 1970 in doorsnee in gebruik waren, omdat anders de reistijd door het veelvuldig stoppen 
op de talrijke stations nadelig zou worden beïnvloed. 

In het rail-plan voor het Noorden waren tevens nieuwe spoorlijnen aangegeven. Er was ondermeer een lijn 
getrokken van Groningen, langs het Schildmeer naar het toen net nieuwe ‘Eemshavengebied’. Tevens was 
gedacht aan een spoorwegverbinding van de Martinistad met Amsterdam via Drachten en Lelystad. Ondanks 
het grote aantal geplande stations was men van mening dat niet meer personeel behoefde te worden aange-
trokken, omdat men dacht aan onbemande haltes, waar de reiziger kaartjes uit de automaten kon trekken. 
Rond die tijd was het gebruikelijk dat reizigers hun kaartje desgevraagd op het perron lieten controleren, 
terwijl ook voor mensen die familie of vrienden naar de trein brachten een verplicht perronkaartje dienden 
te worden aangeschaft.
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De controle zou dan, volgens het plan, in de toekomst in de treinen dienen te geschieden door ‘vliegende 
ploegen’. In hoeverre gebruik zou worden gemaakt van bijvoorbeeld de centrale radio verkeersleiding hing 
af van de resultaten van de proef die op dat moment op de lijn Sauwerd-Roodeschool werd genomen. “We 
moeten een duidelijker inzicht krijgen”, meende drs. De Bruyn. “Gedacht wordt over de mogelijkheid alle 
vervoer, ook dat van de diverse busondernemingen, in een pool onder te brengen. Met een gemeenschap-
pelijk tarief en een gecentraliseerde leiding zou het overstappen en het reizen veel eenvoudiger worden. 
Voor een reis behoeft men in dat geval slechts één kaartje te kopen. Zelfs speelt gesubsidieerd taxivervoer 
een rol in deze gedachtegang.”

De Bruyn beëindigde zijn promotiepraatje tijdens de persconferentie met: “Inmiddels is het noordelijk rail-
plan aangeboden aan de verschillende planologische diensten, die van gedachten wisselen met de spoorwe-
gen. Men gaat nu al ernstig rekening houden met het plan. Het is een uitgangspunt voor studies. Ook voor 
andere delen van Nederland zijn dergelijke plannen in voorbereiding.”

Inmiddels zijn we 45 jaar verder, is er van het lijnenplan niets terecht gekomen en zijn de plannen in de 
ijskast gestopt. Vele dorpen lopen leeg en is het busvervoer tot een minimum teruggebracht. Ook betalen we 
nog steeds aan twee verschillende ondernemingen als het gaat om bewegingen op het Groninger spoortra-
ject en gaat de trein nog steeds niet in ruim een uur naar Amsterdam.

Veelvuldig erger ik me aan mensen, vooral jongeren, die je op 
de fiets passeren. Luidruchtig zijn ze, vaak aan leeftijdsgeno-
ten, hun nieuwtjes aan het overbrengen. Het gebeurt daarbij 
toch regelmatig dat men de persoon aan de andere kant van 
de ‘satelliet’-lijn op niet mis te verstane wijze de waarheid 
geeft. Wat was de tijd van een jaar of vijftig toch totaal an-
ders. Een bericht uit de jaren zestig meldde dat de VARA, 
destijds ook niet vies van de nodige opruiende publiciteit, niet 
meer van plan was vragen te stellen in het programma, waar-
bij telefonische reacties werden opgeroepen. 

Het bleek namelijk dat al meerdere malen tijdens de uitzen-
dingen van ‘Achter het Nieuws’ de PTT – destijds verantwoor-
delijk voor de transmissie van telefoonsignalen – geconfron-
teerd was met heftige storingen. Zo was er een telefonische 
enquête geweest over een voetbalwedstrijd tussen Ajax Am-
sterdam en Feijenoord uit Rotterdam. In het hele land waren 
er storingen opgetreden als gevolg van overbelasting van het 
telefoonnet, waarbij de storingen in Rotterdam en omgeving 
zelfs ernstig waren geweest. 

In een periode, ver voordat alle ver-
bindingen draadloos en via satelliet-
transmissie tot stand kwamen, kon 
de PTT geen voorzieningen treffen, 
omdat van tevoren niet vaststond 
uit welke delen van Nederland de 
meeste reacties op de vaak vrij 
stompzinnige vragen kwamen. 

Vara wil niet storen
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In juni is het liefst 22 jaar geleden dat er een thematentoonstelling was in het voormalige Omroepmuseum 
aan de Amersfoortseweg in Hilversum. Het thema was: ‘de Nederlandstalige zeezenders’. De loop op het 
museum was in de periode dat de tentoonstelling was gepland zo groot dat de tentoonstelling nog met een 
aantal maanden werd verlengd. Veel van de toenmalige luisteraars van de zeezenders, zoals Radio Veronica, 
Radio Noordzee en Radio Mi Amigo, wisten goed de weg naar het museum te vinden om herinneringen op 
te halen en soortgenoten te ontmoeten.
 
In de jaren daarna kwamen veel van deze personen met regelmaat bijeen tijdens de Radio Days en de ver-
schillende reünies die op een aantal plaatsen in den lande werden georganiseerd. Liefst 42 jaar na de invoe-
ring van de zogenaamde anti-zeezenderwet zijn de herinneringen aan de tijd van de zeezenders zo sterk dat 
een groep personen op het idee is gekomen tot het inrichten en openen van een zeezendermuseum.
 
Het blijkt dat sinds januari er een samenwerking tot stand is gekomen, waarbij ondermeer vertegenwoor-
digers van 192 TV (Bert van Breda), de Stichting Norderney (Juul Geleick en Ad Bouman) en Museum Rock 
Art (Jaap Schut) zijn betrokken. Men is druk in de weer te komen tot de opening van een ‘Veronica- en zee-
zendermuseum’ in het gebouw van 192TV in Nijkerk.  Lex Harding is één van de ‘drijvende’ krachten achter 
het project. Samen met de eigenaar van 192TV, Bert van Breda, is hij verantwoordelijk voor de uiteindelijke 
realisatie, dit samen met de mensen van museum RockArt in Hoek van Holland. De laatsten hebben immers 
veel kennis over het inrichten van een dergelijk museum en over deze materie in huis.
 
De Stichting Norderney zal medeverantwoordelijk zijn voor het aanleveren van veel informatie uit hun om-
vangrijke archief betrekking hebbende op Radio Veronica en andere zaken. Daarnaast zullen voormalige 
medewerkers van andere zeezenders hun medewerking gaan verlenen. Men is van mening – en terecht 
– dat de periode van de zeezenders niet is afgelopen bij de indiensttreding van de wet in september 1974 
en er dus ook aandacht in het toekomstige museum dient te komen voor de radiostations die daarna vanuit 

Is er toekomst
voor een
Zeezender-
museum?

tekst: Hans Knot
Het toekomstige pand voor het Zeezendermuseum
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internationale wateren actief zijn geweest.
 
Ook heeft men al een flink aantal artiesten benaderd dat bereid is om een steentje bij te dragen. Immers 
hebben velen hun populariteit te danken aan de stations uit die tijd. De samenwerking dient uit te monden 
in een permanente tentoonstelling in het museum. Uiteraard, gelet op de betrokken personen, zal er veel 
over de geschiedenis van Radio Veronica als zeezender te zien en te horen zijn. Ook werd er gedacht in de 
toekomst vanuit het gebouw van 192TV in Nijkerk radio-uitzendingen te gaan verzorgen op speciale dagen.
 
Het ligt in de bedoeling ook een aantal themazaaltjes in te richten, zoals over de geschiedenis van de 
Nederlandse Top 40, over 1967: ‘the summer of love’, over de grote actie ‘Veronica blijft als U dat wilt’ en 
een over de Nederpop. Uiteraard zal er ook een filmzaaltje worden gepland, waar diverse films van en over 
bijvoorbeeld de zeezenders te zien zullen zijn.
 
Het streven is om het geheel in Nijkerk in première te laten gaan op 31 augustus aanstaande. Een groot 
voordeel van de keuze voor Nijkerk is dat het centraal is gelegen in Nederland. Het lijkt mij nostalgie van de 
bovenste plank.
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Ik diende even flink over een streep te worden getrokken om andermaal een boek te gaan recenseren dat te 
maken heeft met het door vele leeftijdsgenoten geliefde zeezenderverleden. Vorig jaar was daar plotseling, 
nadat het in 2008 al was aangekondigd: ‘De Veronica Tapes: meer dan de waarheid’, een boek geschreven 
door oud-Veronicamedewerker Will Luikinga, dat volgens hem volgens de waarheid was geschreven. De 
vuiligheid en vunzigheid dropen eraf en halverwege het boek heb ik het in de prullenmand gegooid omdat ik 
niet langer de tijd wenste te besteden aan het lezen van een dergelijk boek, dat volgens mij alleen tot doel 
kan hebben gehad enkele voormalige collega’s even flink te schofferen. 

En ik was niet de enige die teleurgesteld was in de toen kersverse auteur van een boek, die in vervlogen 
tijden ons best aardige stukjes had toevertrouwd in het al weer 45 jaar geleden voor het eerst uitgegeven 
‘192’, de voorganger van het huidige Veronicablad.

Dat andere, nieuwe boek waar ik 
op doel is deze maand uitgekomen 
met als titel: ‘De mediamaker’, een 
roman geschreven door Rob Wil-
son. Ten tijde van der invoering 
van de anti-zeezenderwet was de 
auteur net 18 jaar en bekeek hij 
alle gebeurtenissen destijds rond 
stations als Radio Veronica en Radio Noordzee (RNI) van de zijkant, hoewel hij graag een loopbaan via de 
zeezenders had gemaakt. Die loopbaan liep echter via de omroepen in Hilversum bij RTV Utrecht waar hij 
ondermeer Marc van Amstel regelmatig tegenkwam en waar hij nog meer verhalen hoorde over wat er zoal 
rond de zeezenders gebeurde dan hij elders al aan verhalen had opgedaan. Inspiratie dus genoeg voor het 
schrijven van een uitstekend boek.

In ‘De mediamaker’ zijn ondermeer hoofdrollen weggelegd voor advocaat Pieter van Geel en Monique Kleijn, 
directrice van Radio Poseidon. De laatste wordt in gevangenschap wegens een aanslag op het gebouw van 
concurrent Radio 186 – het hoofdkantoor in Noorwegen werd flink beschadigd – geïnformeerd door Van Geel 
over eventuele hiaten in de anti-zeezenderwet en beiden gaan onder voorwaarden met elkaar in zee om de 
Nederlandse staat aan te pakken in een fantastisch heerlijk geschreven verhaal waarin allerlei andere perso-
nen ook de revue passeren. Let wel het verhaal in de roman begint in januari 1974. 

Men besluit te kijken of er een rechtszaak tegen de Nederlandse staat kan worden aangespannen wegens 
hiaten in de wetgeving. Poseidon was ver voor het Verdrag van Straatsburg begonnen met haar uitzendingen 
en dit station verbieden zou een inbreuk op de vrije meningsuiting betekenen. Voor diegenen die deze tijden 
van weleer hebben gevolgd, zal het boek een feest van herkenning zijn waarbij heerlijk gespeeld is met 
namen van oud medewerkers en andere betrokkenen. Wees eerlijk, is minister Splinter te vergelijken met 
minister Harry van Doorn en wat te denken van Jimmy Elder die eenzelfde rol speelt in het boek als Rob Out 
destijds, waarbij buitenechtelijke verhoudingen niet worden vergeten.

Maar ook advocaat Pieter en directrice Monique overschrijden grenzen tijdens een detentievrij weekend van 
haar. Geadviseerd en besloten wordt de banden met Radio 186 (was het niet de 186 meter waar RNI voor 
het eerst haar programma’s vanaf verzorgde?) aan te trekken en er wordt een gezamenlijke actie in augustus 
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1974 op touw gezet onder het motto: ‘Augustus, een maand 
lang hart voor Nederland’. Jimmy Elder heeft ondertussen an-
dere problemen als een eerste aanvraag voor officiële zendtijd 
binnen het publieke bestel wordt verworpen. 

Het totale team van Radio Poseidon wordt op de hoogte gesteld 
over de loophole in de wetgeving en over het besluit na de of-
ficiële datum van indiensttreding van de anti-zeezenderwet toch 
door te gaan met uitzendingen via een heerlijke constructie. 

Wat er na de 31ste augustus gebeurt – en dat is heel veel en 
afwijkend van wat destijds met Radio Veronica en RNI is gedaan 
– kunt u achterhalen door snel naar de boekhandel te gaan of 
op andere wijze dit prachtig smeuïg geschreven boek ‘De Media 
maker’ aan te schaffen, een must om te lezen en een prachtige 
aanvulling voor de collectie boeken over de zeezenderperiode. 

Anno 2016 liggen er volop producten in de schappen en koelingen in supermarkten die bestemd zijn als 
vleesvervangende producten en gericht zijn op de vegetariër. Begin 1968 was er voor het eerst sprake van 
het op de markt brengen van een dergelijk product onder de noemer ‘kunstvlees’. Dat niet iedereen het 
serieus nam met dit nieuwe product blijkt duidelijk uit de berichtgeving in het Nieuwsblad van het Noorden 
in februari van dat jaar:

‘Over een paar dagen zitten we in deze stad met een artistiek gezicht op kunstvlees te kauwen. Het zal de 
volbloed slagers een zorg zijn, heb ik gistermiddag gemerkt. Ze zijn wel geboeid door het gerucht dat in de 
kunstvleesfabrieken uiteindelijk ook kunstvrouwen van de lopende band zullen komen. Maar ze geloven er 
bepaald niet in dat alle stadjers straks driftig kunstvlees zitten door te slikken. 

Het is alsof een alom bekende slogan over de stad Groningen een eerder jasje had gehad toen er door de 
betreffende journalist werd gemeld: ‘Er gaat niets boven een lapje échte koe’. Een klein onderzoek rond 
stadse vakslagers, die er toen nog in vele aantallen actief waren, wist hij te melden dat, zolang het niet lukte 
een echte koe na te maken, de vakslagers geen buikpijn van het kunstvlees zouden krijgen. 

Status Quo 

Fl�p��ks�: 

In de jaren 70 luisterden miljoenen mensen naar piratenzenders als 
radio Veronica en Radio Noordzee. De mediamaker speelt zich af in 
die periode, toen de piraten werkelijk geen zee te hoog ging om hun 
zender, legaal of illegaal, in de lucht te houden. De mediamaker is een 
sleutelroman, een liefdesverhaal en een thriller in één. Een boek dat 
de nostalgie opwekt naar radioromantiek die voorbij is, maar in de 
herinnering nog voortleeft. 
Advocaat Pieter van Geel en directeur Monique Kleijn van Radio Po-
seidon nemen het op tegen de Staat der Nederlanden die Poseidon 
wil verbieden. Een maas in het Verdrag van Straatsburg nekt de mi-
nister van CRM. Het Nederlandse radiolandschap gaat er heel anders 
uitzien...
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De presentatie van het eerste kunstvlees was gepland in de toen nog bestaande zelfbediening in de kelder 
van Vroom en Dreesmann en de verwachting werd in de berichtgeving uitgesproken dat tijdens de presen-
tatie er zeker een reünie van stadse vaakslagers was te verwachten. Voor commentaar was de verslaggever 
op bezoek gegaan bij de zeer bekende slager Woest: ”Ze zijn stuk voor stuk verhipte nieuwsgierig om het 
pseudo-vlees even te proeven. Ik wil verdorie weten wat voor spul dat is. Maar je kunt er niet eens jus van 
maken. En wat moet je nu zonder jus. Niets meneer”. Slager Woest peinsde er geen moment over om op 
kunst over te gaan. Kunstvlees deed hem denken aan een soort magere boterhamworst. En dat kon hij zelf 
ook wel voor een prikkie slijten.

Een andere Slager, Meyers, vreesde zo ongeveer dat de kindertjes van de directieleden van Vroom en Drees-
mann maanden kunstvlees op het brood zouden krijgen, want volgens hem werd het een flop. “Ik heb het 
spul in Engeland gezien. Daar wilden ze er ook niet aan. En als je nu nagaat dat er in dat kunstvlees eiwit 
van sojabonen zit, dan vind ik dat namaakspul maar verhipte duur”.

Nieuw waren die kunstproducten volgens slager Meyers ook niet: “In Japan drinken de kindertjes al jaren 
kunstmelk. En hier doen ze in de cafetaria’s kunsteiwitten door de kroketten.” Wel heeft hij er over zitten 
peinzen om Vroom en Dreesmann te gaan jennen. Hij wilde kunstvlees uit Engeland halen en hier in de stad 
voor een habbekrats verkopen. Alleen de gedachte dat zijn familie de hele partij zou moeten doorslikken, 
deed hem beslissen niet door te zetten: “Met die prijzen van het kunstvlees zit het een beetje moeilijk. Neem 
nou de kunstbacon. Twee ons kost u straks f 3,25. Maar u moet het dan in water leggen, waardoor er 8 ons 
water, bij inzuigt. Zodat je tenslotte een kilo bacon krijgt voor drie gulden en een kwartje. Een kilo echte 
bacon ligt ergens in de buurt van negen gulden. Je kunt het nauwelijks vergelijken, want de voedingswaarde 
van echt vlees ligt veel hoger.”

De verkoopleider van Vroom en Dreesmann, D.A. Draaisma, was er ook van overtuigd dat een echt stukje 
vlees toch veel meer was dan de eerste vormen van namaakvlees. “Eigenlijk is het best te eten, maar je moet 
het niet als een echte vleesschotel zien. Het is erg geschikt voor in de nasi en zo. Maar een echt runderlapje 
zal toch wel lekker blijven,” smikkelde de verkoopleider.

Kunstvlees bij V&D, 1968           © ANP Historisch Archief
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In de eerste helft van de jaren zestig van de vorige eeuw was menig klasgenoot dol op alles wat met auto’s 
had te maken. Ik denk dat dit mede het geval was door twee oorzaken. Ten eerste werd er door de verschil-
lende dealers van automerken volop geadverteerd in de regionale krant met de nieuwe modellen in getekend 
patroon. Maar vooral het gegeven dat tal van garages niet op de nu zo populair zijnde autoboulevard waren 
gevestigd maar gewoon op diverse plekken in de binnenstad of aan de rand van de binnenstad, kan een 
reden van de populariteit van garages onder middelbare scholieren zijn geweest. 

Bleek dan weer dat garage A had geadverteerd met bijvoorbeeld een nieuwe Fiat dan ging een groepje klas-
genoten gezamenlijk naar de betreffende garage om te kijken of er weer een mooie glossy folder kon worden 
gescoord. Aan de Korreweg in Groningen, waar ik de ruim 20 eerste jaren van mijn leven heb gewoond, had 
je bijvoorbeeld garage Van Eerden met in de etalage diverse auto’s. Heden ten dage is in dit complex een 
immense Chinese supermarkt gevestigd maar nog vaak denk ik aan de tijden dat er weer een nieuw product 
uit de fabriek van General Motors, waarvan men ondermeer de dealer was, blinkend in de showetalage was 
te zien. Een nieuwe Vauxhall misten we dus nooit en folders werden gespaard en met elkaar gedeeld. 

Op weg naar de middelbare school was er ook nog een garage in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, die leve-
rancier was van elk nieuw type Volkswagen en handel voerde onder de naam Century. Men verhuisde in 
1970 naar een pand aan het Kattendiep, hoek Oosterstraat. Maar er waren meer garages in de binnenstad, 
ondermeer op het Zuiderdiep en in de Oude Ebbingestraat. Gremi was een typisch Groninger familiebedrijf in 
de drukke Oude Ebbingestraat en als er weer een nieuwe lading auto’s van een bepaald merk was binnenge-
komen dan werden deze allemaal achter elkaar geparkeerd in de betreffende straat. Een betere showroom 
was immers niet denkbaar.

Maar in de tweede helft van de jaren zestig verdwenen meer en meer garages uit de binnenstad en was 
de jacht op folders ook aanzienlijk minder geworden. De voornoemde Gremi Garage was verhuisd naar een 
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industrieterrein aan de oostrand van de gemeente Groningen. Waren het voorheen vooral Gogomobils, mo-
toren van het Italiaanse merk Motto Guzzi, die onze aandacht trokken, toen men eenmaal zich buiten de stad 
had gevestigd werd een totaal andere markt aangeboord en werden de exclusieve rechten verworven voor 
de aankoop en verkoop van Russische merken.

In 1970 werd bekend dat het aantal Russische auto´s in de daaraan voorafgaande vijf jaar op onze wegen 
was vertienvoudigd. Gekenmerkt door degelijke en stevige bouw was het Russische product duidelijk bezig 
een vaste plaats op de Nederlandse markt te veroveren. Het was vooral de explosief actieve manier van han-
del doen vanuit de Sovjet-Unie die de belangstelling voor de auto’s in West-Europa aanwakkerde. De familie 
Been, die de Gremi Garage runde, stond op scherp om de belangrijkste merken naar Groningen te halen en 
om de belangrijkste dealer te worden voor de Nederlandse markt. 

Treinladingen vol met Scaldia’s, Volga’s, Jelta’s, Lada’s, Zastava’s en andere merken kwamen via de haven 
van Delfzijl op het eerder genoemde industrieterrein terecht. En reken maar dat ze er niet lang stonden, want 
vanwege de zeer lage prijzen en stevige bouw waren de Russische auto’s een aantrekkelijk product, waarvan 
de firma Gremi volop heeft geprofiteerd. Alleen, een folder van een van deze Sovjetproducten is nooit in mijn 
collectie terecht gekomen. 

afbeeldingen uit Scaldia folder, 1968

bladzijde uit Jalta folder, 1968
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Soms zijn er van die flitsmomenten dat je bij het aanzien van een kop in een krant meteen een directe link 
kunt leggen naar een eigen herinnering. Zo ook met een bericht uit een krant van maart 1967 waarin melding 
werd gemaakt van een bezoek van Paul Wilking, beter bekend als Pistolen Paul, aan de stad Amersfoort. Als 
grote dierenliefhebber en –beschermer vond hij het nodig in de Keistad de nodige mensen blij te maken, die 
zich als goed mens hadden gedragen tegenover ‘het dier’. 

Het bleek dat enige dagen eerder een 34-jarige man een hondje van de derde etage van een flat naar be-
neden had gegooid. Een politieagent had zich over het gewonde beestje ontfermd en naar het dierenasiel 
van mejuffrouw Cor van der Pol gebracht, die het beestje verder verzorgde. Ontroerd door de berichtgeving 
besloot Pistolen Paul uit dankbaarheid zowel Cor van der Pol als de betreffende politieagent, Broers, te be-
denken met een ‘gouden horloge’. Aan een journalist van de Amersfoortse Courant meldde Wilking dat hij 
regelmatig gouden horloges uitdeelde aan mensen die zich op een of andere manier voor het goede doel, 
met het dier op de voorgrond, inzetten. 

Laat er ook een dergelijk ‘gouden horloge’ bij mij op zolder 
aan een haakje hangen. Eerlijk gekregen tijdens een bezoek 
aan dezelfde Paul Wilking in zijn huis aan de Van Breestraat 
in Amsterdam Zuid. Ik neem u mee terug naar een herin-
nering uit februari 2005 toen ik het volgende schreef voor 
MediaPages.nl: Terugkerend van een reis naar Luxemburg, 
waar ik op nostalgische wijze nog eens de geschiedenis heb 
verteld van de beginjaren van dit legendarische radiostation 
voor de VPRO microfoon, kwam het op maandag 7 febru-
ari tijdens de tocht door België plotseling op het o nderwerp 
‘horloges’.

Mijn reisgenoot, Rob Olthof, constateerde dat ik een ander 
‘klokje’ om had dan normaal. Niet geheel juist, maar dat 
terzijde. Heel gek kwam vanuit dit o nderwerp een ander 
o nderwerp naar voren en wel ‘Paul Wilking’. Het moet rond 
half 12 in de ochtend zijn geweest dat we het over Pistolen 
Paul hadden. Aangekomen in Groningen, rond acht uur in de 
avond, werd laat in de avond de mail geopend en zat daar, 

vanuit Ierland via mijn zoon Pim - die het daar op internet had gevonden - het trieste nieuws dat Paul Wilking 
was overleden op 80-jarige leeftijd in zijn woning in Amsterdam Zuid. 

Paul was de achterbuurman van Rob Olthof en vooral tijdens o nze zomerse bezoeken aan Amsterdam zaten 
we nogal eens te mijmeren op het balkon over o nze speciale o ntmoetingen met Wilking in zijn woning in de 
Van der Breestraat. En die o ntmoetingen waren er niet omdat hij toevallig de vriendelijke achterbuurman van 
Rob Olthof was of omdat hij veelvuldig in de media werd genoemd als oplichter, vervalser, wapenhandelaar 
en bovenal dierenvriend nummer één van Nederland.

Paul Wilking had ook iets met de zeezenders. Toen op 18 april 1973 de hoorzitting werd gehouden inzake 
Radio Veronica en de tot op dat moment grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis werd gehou-
den, was Paul Wilking, beter bekend als Pistolen Paul, één van de boegbeelden van o ns volk om de speciale 

Paul Wilking en zijn 
‘gouden weggevertjes’

In 1966 waagde Pistolen Paultje zich 
aan het maken van dit singletje
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commissie te vertellen over hoe hij dacht inzake het eventuele voortbestaan van het zo immens populaire 
radiostation. 
 
Maar ook bij een ander project zou hij zijdelings betrokken zijn. Het kleine ministaatje Sealand, eigendom 
van Roy Bates, eens de man achter Radio Essex en BBMS, had in de eind jaren zeventig een zogenaamde 
‘putsch’ beleefd waarbij een zekere Achenbach de macht had overgenomen en aanwezige mensen op het 
kunstmatige eiland, waaronder de zoon van Bates, Michael, had gegijzeld. Ook een Nederlander, de zwager 
van Willem van Kooten, behoorde tot de gegijzelden. Het hele verhaal is terug te lezen in ‘De Droom van 
Sealand’, een boek door mij geschreven in 1988. 

Om heel kort te zijn, kwam er na de coup een tegencoup en werd de Oostenrijker verdreven. En daarna 
kwam Paul Wilking om de hoek. Achenbach was namelijk nog niet tevreden en zocht contact met een groep 
Amsterdammers om andermaal mensen bereid te vinden een bestorming op Sealand te doen. Eén van hen 
was Paul Wilking.  Zoals al gemeld stond Paul bekend als wapenhandelaar, maar ook had hij faam gemaakt 
als huurling. Zo was hij ondermeer betrokken bij het Front Nationale de Ben Bella tijdens de Algerijnse Oor-
log, was nauw betrokken bij de studentenopstand in Griekenland en zat tijdens de Tweede Wereldoorlog al 
in het verzet. 
 
Vol trots vertelde hij me tijdens één van onze ontmoetingen over hoe hij de toenmalige Papandreou uit 
Griekenland liet smokkelen en vervolgens liet onderduiken in zijn huis in Amsterdam Zuid. Direct tijdens het 
eerste gesprek met Achenbach in 1978 werd Paul al benoemd tot kolonel van het leger en kreeg hij een pas-
poort van Sealand plus de opdracht het eiland terug te winnen tegen betaling van een bedrag van 300.000 
gulden. Paul destijds in het interview met mij: ‘Er viel natuurlijk wel het nodige te verdienen, maar het leek 
me allemaal erg vaag. Ik heb twee ontmoetingen met ze gehad in het Hilton Hotel in Amsterdam en tijdens 
deze gesprekken rolden de miljoenen over tafel. 
 
Afgesproken werd dat ik een huurlegertje zou samenstellen en een tweede poging zou wagen het eiland 
Sealand te bezetten. Ik heb allereerst een klein vliegtuigje gehuurd om met een aantal sterke jongens, onder 
wie Wim Ruska, de situatie rond het platform, dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd en gebruikt 
werd voor de inzet van afweergeschut, te bekijken. Toen we boven het eiland vlogen, werden we direct onder 



FREEWAVE Nostalgie  • 41

vuur genomen en de hagel vloog als het ware om o nze hoofden. Ik heb 
toen besloten terug te vliegen naar het vliegveld van Southend o n Sea. 
We hebben toen contact gezocht met o nze opdrachtgever Achenbach en 
na drie uren kregen we andermaal contact waarin werd gezegd dat we 
o ns dienden terug te trekken. Het bleek dat de landsadvocaat Ooms aan 
Achenbach had aangeraden maar geen stappen meer te o ndernemen 
omdat de Nederlandse overheid ook wenste in te grijpen vanwege de 
nogal negatieve publiciteit rond Sealand. 

Niet alleen de gijzelneming en de putsch waren aandachttrekkers, maar 
ook de plannen van Willem van Kooten en compagnons om op het eiland 
een radiostation te beginnen hadden volop publiciteit getrokken. Paul zijn 
betrokkenheid bij de problemen rond Sealand waren dus van zeer korte, 
maar felle, duur. 

In een later gesprek met Prince Roy Bates vertelde deze mij dat hij ook 
geprobeerd had de kleine, maar beroemde Nederlander, in te huren voor 
het runnen van een hulpleger om het eiland te kunnen verdedigen. Dit laatste heeft Wilking altijd o ntkend 
omdat hij de Prins nooit heeft o ntmoet en er dus ook geen sprake kan zijn van een toenmalige dubbelrol.

Terugkomend op het ‘andere klokje’, het o nderwerp van gesprek tijdens de treinreis op de morgen dat 
Wilking kwam te overlijden, gingen o nze herinneringen terug naar één van de o ntmoetingen met Paul. Het 
was de week dat mijn boek ‘De Droom van Sealand’ uitkwam en nadat ik hem maanden eerder had geïn-
terviewd, vroeg hij mij een persoonlijk getekend exemplaar langs te brengen als ik weer in Amsterdam zou 
komen. De betreffende dag zat ik al om 12 uur in de ochtend met hem aan de whisky te mijmeren over de 
vele spannende dingen uit zijn leven. Hij was vol trots dat ook de belevenissen met Sealand in schrift waren 
vastgelegd, wat vol dank werd bekroond. Hij wenste nog eens vier exemplaren van het boek. Kosten per 
exemplaar destijds 25,00. Paul rekende meteen af en stelde dat wanneer de boeken langs werden gebracht 
er nog eens hetzelfde bedrag zou volgen. 

‘En, loop even mee naar de achterkamer’. Daar werd mij een gouden horloge overhandigd, iets dat – zoals 
ik later hoorde – een ritueel was als Wilking gasten o ntving in zijn huis. Een amusante en tevens plezierige 
man, die naar mijn mening af en toe te foute publiciteit heeft gehad.

het runnen van een hulpleger om het eiland te kunnen verdedigen. Dit laatste heeft Wilking altijd o ntkend 

18 april 1973: Paul Wilking komt 
met Willeke van Ammelrooy in zijn 
zilvergrijze Rolls naar het Binnenhof. 
Links op de grote foto staat Veronica 
PR-man Rob Kuil
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Op de zaterdagochtenden proberen we zo rond half acht in de ochtend op te staan en vervolgens, na het 
aankleden, ga ik op de fiets richting het winkelcentrum Selwerd om daar bij Albert Heijn vier pas gebakken 
warme broodjes te scoren. Ik kijk dan ook altijd even naar lekker beleg zowel in de categorie ‘hartelijk’ als 
‘zoet’. In het midden van de winkel stond een stellage met daarbij het bord ‘alle artikelen in deze stellage met 
50% korting’. Daarbij was ondermeer een zestal kleine proefpotjes met diverse jams verpakt in een doosje. 
Jams die in grote potten ook in de markt worden gezet door deze grootgrutter. 

Het leken me heerlijke smaken die werden voorgesteld en dus voor 1 euro 50  meegenomen. Ondermeer de 
smaken ‘Reine Claude’, ‘Mango-abrikoos’ en ‘Vijg-sinasappelbloesem’. De inhoud van zo’n potje is goed voor 
het vullen van een boterham en een beschuit, waarna het glazenpotje in de tas met glaswerk verdwijnt, die 
eens in de week wordt afgevoerd naar de container.

Met moeite lukte het de deksel van het potje met ‘Reine Claude’ los te krijgen, waarna we beiden genoten 
van deze traktatie. Maar toen, bij het afruimen van de tafel het potje in de tas met glaswerk werd gedaan, 
gingen er eigenlijk twee dingen tegelijk in mijn gedachten op. Allereerst was het in 1979 dat Paul de Haan 
en ik een aantal alternatieve en tevens positieve spots hebben geproduceerd met als doel de inwoners van 
Groningen te attenderen op het gezamenlijk schoonhouden van de stad Groningen en meer. In de laatste 
categorie was er ondermeer een spot die we produceerden om de inwoners bewust te maken van het ge-
bruik van de toen pas in de stad Groningen geïntroduceerde glasbak. Promotiespots die destijds op Radio 
Groningen werden uitgezonden.

De tweede gedachte, die opkwam, betrof statiegeld op glaswerk. Bij de introductie van de glasbak was er 
enige discussie over het milieuvriendelijke van de glasbak, waarbij ondermeer werd gesteld dat bijvoorbeeld 
een bierflesje met een dubbeltje statiegeld veel vriendelijker en tevens goedkoper in gebruik was dan bij-
voorbeeld een appelmoespot die in de container verdween en dus gerecycled diende te worden. 

Het bracht me ook bij de gedachte dat in vroegere jaren op veel meer glaswerk statiegeld zat. In zomerva-
kanties in de jaren zestig van de vorige eeuw, werkte ik in het bedrijf van de familie Gosschalk in Epe, waar 
ondermeer een vroege vorm van zelfbediening was. Achter in de opslag was het vaak een verzameling van 
allerlei flessen en glaspotten die eens in de paar dagen werden uitgezocht op soort. En daar zaten ook de 
jampotten bij, waar een dubbeltje statiegeld op bleek te zitten. Ze waren allemaal schoon ingeleverd, dat wil 
zeggen dat de klant ze had gewassen en er geen jamresten meer inzaten. 

Een potje met jam





FREEWAVE Nostalgie  • 43

Herinner je nog wat een feest het was om vroeger met een vork en een stukje brood nog eens flink uit te 
halen op de bodem van de jampot om de laatste beetjes jam er uit te halen? Dat was toch een groot feest. 
Reden genoeg om ook even uit te zoeken hoe dat eigenlijk precies zat met de afschaffing van statiegeld op 
klein glaswerk. 

Het blijkt dat in de maand maart 1967 voor het laatst de lege jampot, bij inlevering, een dubbeltje waard 
was. Er werd een landelijke actie op poten gezet om iedereen ervan te overtuigen de laatste keer alle potten 
in te leveren. Ook op potten waar geen statiegeld op het etiket was vermeld kreeg men de ‘laatste’ inzame-
lingsweek nog een dubbeltje statiegeld. Wat vele huismoeders niet door hadden was dat de leveranciers van 
de jampotten een maand eerder de prijs per pot snel met 5 cent hadden verhoogd. Dit was gebeurd omdat 
tussen 1 april en 1 augustus 1967 nog een periode volgde waarin men nog 5 cent kon terugkrijgen als men 
een lege jampot of ander klein glaswerk inleverde. Na 1 augustus 1967 kwam het statiegeld hierop helemaal 
te vervallen. 

Statiegeldpotjes uit de jaren ‘60

www.offshore-radio.de
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Wie kent dit afgebeelde betaalmiddel, dat tot het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw heel 
gebruikelijk was? Het was voor de onderneming een mogelijkheid om je – vaak naast een rekening – ook een 
dergelijke stortingskaart mee te sturen waardoor je gemakkelijker het gewenste geld kon overmaken. Eens 
per week of eens per maand, gebruiker afhankelijk, werd 
dan de tocht naar het postkantoor ondernomen. Die waren 
er nog volop, zeker zonder gepantserd glas, zoals later het 
geval zou zijn. Achter het loket werden de formaliteiten 
verricht, het geld geïnd en vervolgens het zijstrookje voor-
zien van een postzegel en stempel. Het bewijs dat de beta-
ling was verricht. Het te betalen bedrag werd dan verhoogd 
met de prijs van de postzegel en de transactie werd verder 
door de Postcheque- en Girodienst verder afgerond.

Wie kent nog de IBS, the Interna-
tional Broadcasting Society, zoals 
genoemd op deze stortingskaart? 
Het was een onderneming die enige 
jaren actief was vanuit Nederland 
en jaarlijks een prijs uitreikte aan 
iemand die internationaal een grote 
prestatie had verricht op het gebied 
van radio. Maar ook runden ze een 
radiostation vanaf een schip in In-
ternationale wateren, Capital Radio. 

Over dit station schreef ik een aantal jaren geleden het vol-
gende: http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME14/
Capital_Radio.shtml

Inmiddels zijn al lang zowel de betaalkaart als het radiosta-
tion verdwenen en blijven slechts de herinneringen.

De herinneringen blijven...

tekst: Hans Knot
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Welke 60-plusser herinnert zich niet 
de voor die tijd allergrootste demon-
stratie die ooit had plaatsgevonden in 
Den Haag, gehouden op 18 april 1973. 
In de jaren tachtig is het aantal de-
monstranten daarna slechts een keer 
verbeterd tijdens één van de anti-kern-
energie demonstraties. Op 18 april gin-
gen we naar Den Haag want ‘we kun-
nen het toch proberen’ om te demon-
streren tegen eventuele maatregelen 
betreffende de toenmalige zeezenders 
waaronder Veronica, Radio Noordzee 
en Radio Caroline. De grote demon-
stratie, die vanaf het Malieveld richting 
de Tweede Kamer werd gehouden, was 
massaal ondersteund door spotjes die 
vele malen per dag weken lang werden 
gedraaid op de 538 meter, destijds in 
gebruik door Radio Veronica.

De hoorzitting was bedoeld voor be-
kende Nederlanders en andere betrok-
kenen bij Radio Veronica om op hun  
eigen wijze een positieve rede te hou-
den voor het behoud van dit station en 

andere zeezenders. Ruim een maand eerder, op 7 maart 1973, was een oproep voor de openbare hoorzitting 
gedaan aan deze personen door de Griffier van de bijzondere Commissie voor de wetsontwerpen 11 373 
en 11 374, drs. A.J.B. Hubert. In deze oproep stond vermeld dat men welkom was om het woord te voeren 
waarbij tevens de lengte van de spreektijd werd vermeld en het verzoek te reageren op het al dan niet aan-
wezig zijn tijdens deze hoorzitting.

Eén van de betrokken personen, die genodigd was, kon niet komen daar hij op vakantie in het buitenland 
zou zijn. Op 3 april, een dag nadat het zendschip van Radio Veronica, de Norderney, was gestrand bij Sche-
veningen, liet Paul Acket weten niet te kunnen komen. Hij was op dat moment niet alleen directeur van het 
wel overbekende ‘Organisatiebureau Paul Acket’ maar ook directeur van Muziek Expres N.V., uitgever van de 
maandbladen ‘Muziek Expres’ en ‘Popfoto’. In zijn brief aan de Griffier meldde Acket dat eventueel namens 
zijn organisatie Ruud van Dulkenraad, toenmalig hoofdredacteur van ‘Muziek Expres’ het woord kon gaan 
voeren.

Omdat hij er niet van overtuigd was dat in zou worden gegaan op 
zijn verzoek Van Dulkenraad het woord te laten voeren, besloot 
Paul Acket in de brief goed te onderbouwen wat de reden was 
van zijn bureau om te streven tot behoud van Radio Veronica en 
andere zeezenders.

De standpuntbepaling kwam er op neer dat de Telegraaf- en Telefoniewet van 1904 zodanig gewijzigd diende 
te worden dat de uitzendingen van Radio Veronica, al dan niet vanaf zee, voortgezet konden worden. Dit 
niet alleen op grond van het gewoonterecht, dat volgens Paul Acket op dat moment zo langzamerhand toch 
wel van toepassing was, maar ook gezien de steeds meer nieuwe impulsen die het radiostation gaf aan een 
bepaalde tak van de amusements- en recreatie-industrie.

In zijn brief vervolgde Acket met de mededeling dat zijn bedrijf zich innig verbonden voelde met de activi-
teiten van Radio Veronica en dat men er trots op was dat de samenwerking met Veronica al dateerde vanaf 
ongeveer zes maanden nadat het radiostation in 1960 in de ether kwam. Acket: ‘In feite waren wij het eerste 

Niet aanwezig 
op  hoorzitting
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Nederlandse bedrijf met landelijke bekendheid dat destijds op perma-
nente basis met Radio Veronica ‘in zee’ ging.’ 

Het was in de tijd dus dat Radio Veronica zelfs in Den Haag en om-
geving nog moeilijk te ontvangen was. Men was in zee gegaan met 
Radio Veronica omdat men van mening was dat binnen afzienbare tijd 
de populariteit van Radio Veronica gigantische vormen zou gaan aan-
nemen, hetgeen gunstige resultaten teweeg zou kunnen brengen voor 
vele bedrijven en instellingen. Acket stelde verder dat mede door Radio 
Veronica de maandbladen ‘Muziek Expres’ en ‘Popfoto’ een grote le-
zerskring hadden verworven, hetgeen bovendien had betekend dat het 
bedrijf groter was geworden en dat men op dat moment ruim 40 perso-
neelsleden in dienst had. Hij stelde tevens dat dit voor de werknemers 
een plezierige werkplek betekende.

En ook vermeldde hij dat de publiciteit die Radio Veronica gaf aan de 
door het Organisatiebureau ‘Paul Acket’ georganiseerde zalen als bij-
voorbeeld het Concertgebouw, de Doelen in Rotterdam en het Con-
gresgebouw in Den Haag, eveneens niet te onderschatten was. Ook 
was hij ervan overtuigd, aldus de brief aan de Griffier Hubert, dat het 
wegvallen van deze ‘free publicity’ bij het verdwijnen van Radio Veronica 
vermoedelijk een teruggang in het aantal te organiseren concerten zou 
betekenen.

Acket: ‘Het kan niet alleen voor ons maar ook voor tal van bedrijven 
nadelige gevolgen opleveren, waarbij we slechts denken aan ondermeer 
theaters en schouwburgzalen, drukkerijen van affiches en programma’s, 
hotels, transportbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en meer.’ Tenslotte 
wees Paul Acket er op dat de uitslag van de ‘Muziek Expres Populariteits-
verkiezingen’ over 1972 in de categorie ‘favoriete radiostation’ Radio 
Veronica de eerste plaats bezette met 51,8%; de tweede plaats voor 
Radio Noordzee was met 29,9% en dat Hilversum 3 met 18% slechts 
de derde plaats behaalde. Volgens de poll was het populairste radio-
programma de ‘Radio Veronica Top 40’ met 31,0% gevolgd door de 

Lexjo van Veronica met 18%. Als 
populairste deejay kwam, aldus 
Acket, Lex Harding uit de bus met 
23,6%. Tot slot maakte Acket er 
geen bezwaar tegen dat de inge-
zonden brief voor de hoorzitting 
ter inzage van de pers verstrekt 
werd. Het is inmiddels ruim 43 
jaar na dato dat het schrijven van 
Acket naar de Griffier werd ver-
stuurd...

beeldmateriaal: archief Luc van Heeren
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“Toen niets mocht en alles toch kon” - Kris Diercks
Ontdek waarom John en Yoko op de vloer van hun Rolls be-
landden toen ze België doorkruisten. Waarom Queen eigenaar 
werd van 65 fi etszadels en de meiden van de The Ladybirds 
hun behaatjes in de coulissen lieten. Toen niets mocht en 
alles toch kon neemt je mee naar die boeiende tijd toen alles 
verboden leek en alles toch mogelijk werd. Geniet van de tur-
bulente jaren met wonderlijke verhalen en pikante anekdotes 
over Phil Bloom, Hoepla, de baanbrekende Hitweek, Willeke 
van Ammelrooy en de blote bipsen van Mary Porcelijn. Maar 
ook over de omstreden minister van Justitie Alfons Vranckx, de 
zedenmeester van Jazz Bilzen, de modderpoel op Woodstock 
en de schandaalfi lms Blue Movie en Deep Throat.  
Rijk geïllustreerd, full color boek voor€ 24,95 (NL)

De gouden glans van radio, De turbulente geschiede-
nis van RNI - Ferry Eden/ Marc van Amstel
In het boek vertellen de booteigenaren Meister en 
Bollier en ook kapitein Harteveld hun verhaal en 
komen deejays als Joost den Draaijer, Jan van Veen, 
Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Hans ten 
Hooge, Andy Archer (e.a.) aan het woord over hun tijd 
bij RNI. Het is een kleurrijk boek met 160 pagina’s, 
175 foto’s en circa 75 andere illustraties en de moeite 
waard voor zowel de toenmalige luisteraar van Radio 
Noordzee als de echte zeezenderfan.
Een rijk geïllustreerd boek in full color € 24,95 (NL) of 
€ 30,95 (buitenland)



Laser 558 in mp3, giga 
set
Voor de ware Laser Lover 
is er deze DVD-box met 
ongeveer 575 uren aan 
MP3 opnamen, opgeno-
men vanaf de midden-
golf. Zowel Laser 558 als 
Laser Hot Hits en Laser 
730 (de testen met de 
‘ballon’) komen aan bod. 
Herbeleef het Laser-tijd-
perk van 1984 - 1987. VEEL 
uren voor weinig geld.
De complete box kost: 
€ 15,00 (NL)/ € 20,00 
(buitenland)

HET REM-EILAND - Hans Knot
DE ONSTUIMIGE GESCHIEDENIS VAN RADIO EN TV NOORDZEE

Ruim vijftig jaar geleden ging Radio en TV Noordzee van start. 
Een commercieel station dat vanuit volle zee haar programma’s 
richting Nederland straalde. Hans Knot belicht de opkomst en 
ondergang van deze unieke onderneming in zijn nieuwste boek.

In 2014 is het vijftig jaar geleden dat dit commerciële initiatief van start ging. Ik 
neem U graag mee in mijn nieuwe boek meer terug naar een periode waarin 
Nederland nog een behoorlijke conservatieve sfeer hing en midden in de opbouw, 
na de Tweede Wereldoorlog, verkeerde.” - Hans Knot 

€ 20,00 (NL) of € 26,00 (Buitenland)



Bestellen:  vermeld op de overschrijving aub uw adres en de bestelling. 
Of stuur een mailtje met deze gegevens naar: info@mediacommunicatie.nl
Bankrekening:  NL85 INGB 0004 0657 00 tnv Mediacommunicatie te Groningen



MONIQUE 963
 - Jan-Fré Vos

Het is er: het boek over Radio Monique

Toen in maart 1980 de Mi Amigo zonk leek het gedaan 
met de Nederlandstalige zeezenders. Tot eind 1984. In 
december hoorden we ineens testuitzendingen van een 
nieuw Nederlandstalig station: Radio Monique. 

Het station werd ongekend populair en had een gro-
te schare luisteraars. Joost den Draaijer, Tony Berk en 
Stan Haag waren weer terug op de radio. Bijna drie jaar 
duurde het avontuur. 

Op 25 november 1987 kwam de zendmast naar beneden en was het avontuur plotseling 
voorbij. Daarna kregen we nog Radio 558/Radio 819, maar die wisten, mede door het zwak-
kere signaal, niet meer zo populair te worden als hun voorganger. 

Dit boek gaat over de periode 1984-1987, over de uitzendingen van Radio Monique vanaf de 
Ross Revenge. Het verhaal van hoge luistercijfers maar ook van stakende deejays die weer 
eens een keer naar hun zin te lang aan boord moesten zitten. 
In de woorden van het station zelf: Radio Monique, het station voor jou en mij.

€ 21,95 (NL) of € 27,95 (buitenland)

17 september 2016 - aanvang 12:00 uur
zie: www.offshore-radio.de


