100 jaar radio waarvan Fred Zondag er nu 62 van heeft meegemaakt en ruim 50 jaar
aan heeft meegewerkt. Een overzicht en anekdotes van veel radioplezier en
onvergetelijke momenten.
100 jaar, dat is eigenlijk nog helemaal niet zo lang. Er zijn dus nog mensen op deze
aarde (niet zo veel meer) die in hun prille jeugd nog nooit van radio gehoord hebben. Zo
oud ben ik nog niet want de radio was in mijn jeugd altijd aanwezig en is dat op de dag
van vandaag nog steeds.
Eerste herinneringen.
Elke ochtend om 7 uur klonk na het kraaien van een haan, het
Hilversumse stadhuis carillon. Het galmde door de slaapkamer
van mijn ouders als die 7 x sloeg om de tijd aan te geven.
Steevast werd elke ochtend na de wekker de radio boven het
bed aangezet en we konden “genieten” van Ab Goubitz met aan
de vleugel Jacques Schutte, de ochtendgymnastiek.
“Goede morgen luisteraars, staat u allen klaar”........
In ons gezin heeft nooit iemand hieraan meegedaan maar het
stond gewoon altijd aan.
Het eerst radiootje wat ik van mijn vader kreeg was
zo’n heel klein transistorradiootje waarvan het geluid
eigenlijk niet om aan te horen was maar je luisterde
wel. Nu niet meer naar de ochtendgymnastiek maar
naar de uitzendingen van Radio Veronica vanaf zee.
Ik zal toen zo’n 12 jaar oud zijn geweest toen met dat
kleine radiootje van mijn vader de liefde voor de radio
is opgewekt.

We hadden in de huiskamer een grote radio
met platenspeler staan en ik was al snel op de
vrije woensdagmiddag de plaatjes van mijn
ouders aan het draaien. Van de ‘Spelbrekers’,
Tobi Rix, Karin Kent, etc.
Er zat ook een EPtje tussen met
reclameliedjes van het sigarettenmerk
Caballero, die ik steevast tussen de andere
singeltjes ‘programmeerde’ in de
automatische singelwisselaar van de pick-up.
Toen al commercieel aan het denken.
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Eerste singeltje.
Tot grote ontsteltenis van mijn moeder kocht ik in 1970 van mijn zakgeld mijn eerste
eigen singeltje. El Condor Pasa van het Trio Los Incas. “Wat zonde van je spaargeld”
zei ze. Ik heb het singeltje nog steeds.
Al snel kwam de eerste LP, een stereo demonstratie LP... dan moet ik ook maar een
stereo pick-up aanschaffen, zei ik tegen de verkoper van de HIFI zaak aan de
Thomsonlaan in Den Haag.
De echte eerste LP was die van Ekseption en ook die lp staat nog in het steeds kleiner
wordende platenkastje hier
achter mij.

Het ‘plaatjes draaien’ breidde zich steeds meer uit toen ik de beschikking kreeg over
een afgedankte pick-up en ik de eerste cassetterecorder kreeg van mijn vader. Hij was
er altijd als de kippen bij als er iets nieuws op dat gebied uitkwam. Samen met mijn
buurjongen maakten we op de tafel in de huiskamer een “radiostudio”.
Daar zijn gelukkig geen opnames meer van.
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Wel heb ik nog een opname van Radio Veronica op een cassette, waarop Vicky
Leandros nieuw de top 40 binnenkomt. Ik hoor nog steeds, als ik dat nummer beluister,
de jingle “NIEUW” voorbijkomen.
Dat moet zaterdag 8 april 1972 zijn geweest.
Het medium radio had mij gevangen en ik breidde het arsenaal van apparatuur steeds
meer uit tot ergernis van mijn moeder.
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Boos.

Ik kan mij nog herinneren dat mijn geliefde Radio Veronica ging verhuizen van
golflengte 192 naar 538. De ontsteltenis was groot toen de zender van Veronica op 192
werd uitgezet en bijna direct daarna het signaal van Radio Noordzee er te horen was.
“Hoe kun je zoiets doen?. Buiten het feit dat ik technisch niets weet van golflengtes,
frequenties, Khz, Mhz, etc. vond ik het toen geen stijl dat er zomaar door de concurrent
van Veronica destijds op 192 werd uitgezonden.
Ik was actief bij de actie “Veronica blijft, als u dat wilt” en ben in de pen geklommen om
de toenmalige fractievoorzitter van DS’70, de zoon van Willem Drees, de heer Drees jr.,
een brief te schrijven hoe het mogelijk is dat het verdwijnen van Veronica door de
politiek kon worden goedgekeurd. Hij schreef mij een brief terug waarin hij
(kort samengevat) ook zijn schouders hierover ophaalde.
En met enige trots kan ik hier vermelden dat ik zelfs mijn vader zover heb gekregen dat
hij, als omroepgeld betalende burger, ook lid werd van de V.O.O.
In de voorjaarsstorm van april 1973 sloeg het zendschip van Veronica, de Norderney
van zijn anker en spoelde aan op het Scheveningse strand. Met spanning naar de
krakende uitzending geluisterd waarbij de zender ook uit de lucht ging omdat het schip
op de Scheveningse havenhoofden dreigde te crashen.
Een dag later met mijn broer naar Scheveningen gereden om naar het schip te kijken
en het aan te raken! We waren niet de enige die dat zendschip met eigen ogen wilden
zien.
Vele jaren laten nogmaals het schip kunnen
aanraken, nu in de Haven van Amsterdam waar
het nu nog steeds ligt als een verminkte oude
dame, wachten op een verdiende mooie
toekomst.
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Ik had er al aardig de pest in op 18 april 1973 toen er meer dan 200.000 mensen naar
het Binnenhof in Den Haag gingen om te demonstreren voor het behoud van Radio
Veronica. Ik mocht daar van mijn ouders, met name van mijn moeder, niet bij zijn wat
voor een Veronicafan natuurlijk onverteerbaar is/was. Ik werd meegenomen naar
Weesp die woensdag zodat ik ook niet stiekem met de demonstratie mee kon lopen.
(wat was ik toen gehoorzaam zeg....:)
En o, wat was ik boos op 31 augustus 1974 de dag dat Radio Veronica moest stoppen
met de uitzendingen vanaf de Noordzee. Ik lag toen in m’n bed omdat ik die nacht
ervoor in de bakkerij had gewerkt. Ik mocht dit laatste uur toch echt niet missen.
“Ik luister NOOIT’ meer naar de radio” heb ik geschreeuwd maar dat is toch iets anders
gelopen.
Het politieke bewustzijn werd wakker geschud door de woorden van Rob Out in de
laatste uitzending. “Met het afscheid nemen van Veronica sterft er ook een beetje de
democratie in Nederland, dat spijt me voor Nederland”.
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De radio won steeds meer terrein........
Mijn verbazing was groot toen ik op een avond, het zal ergens eind 1974 zijn geweest,
ik al draaiende aan de FM knop van de oude buizenradio ineens ergens rond de 107
Mhz de stem van Lex Haring hoorde....Zo goed en zuiver als dat klonk, had ik nog nooit
gehoord. Later bleek dat er een piratenzender op de FM band de cassettebandjes van
de Stichting Nederlandse top 40 uitzond met de actuele
popinformatieshow......
Was Veronica weer terug ???

De grote buizenradio op mijn kamer was de start van het zoeken naar radiozenders.
Hilversum 3 kwam heel langzaam op gang. Op donderdag de Top 40 met Ferry Maat
helemaal top! Hoewel ik bijvoorbeeld Hugo van Gelderen met de tipparade, helemaal
niets vond. Laten we het dan maar niet hebben over de vrijdagmorgen van de EO met
de muzikale fruitmand.

Er rolde echte tranen over mijn wangen
toen de VOO tot het omroepbestel werd
toegelaten. En toen bij de eerste
uitzending van Veronica op nota bene
een nieuwe FM zender Hilversum 4 voor
klassieke muziek.
Hoe raar zit je wereld dan in elkaar....

Later op vrijdagavond luisteren naar de uitzendingen van Veronica op Hilversum 3 en
daar kwam toen de ABTT. De Adje Bouwman Top 10, toen gepresenteerd door Bart
van Leeuwen. In dat programma zat het item: de gesproken brief. Luisteraars konden
een cassette insturen met een leuk onderwerp. Ik had de hit van Ramses Shaffi, Laat
me, voorzien van allerlei leuke geluidjes en stemmetjes. Dat beviel de heren wel; en het
werd uitgezonden.... voor het eerst was ik op de Nationale radio.
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Naast de hierboven vernoemde gebeurtenissen met Radio Veronica, raakte de radio mij
ook diep in het hart bij gebeurtenissen als de dood van Wim Sonneveld in 1974. In de
bakkerij waar ik toen werkte was het altijd een gevecht op welke zender de oude
buizenradio moest staan. Mijn baas luisterde altijd naar Hilversum en stond met tranen
in zijn ogen toen het bericht door kwam dat Wim Sonneveld was overleden.
Dat raakte mij toen ook.
Ook de dood van Elvis Presley in 1977. Het moet op die 16de augustus rond
middernacht zijn geweest toen het nieuws op de radio bekend werd gemaakt in
Nederland. Je staat stil en je staart naar de radio alsof het een tv is en je luistert naar
datgene wat ze allemaal te vertellen hebben. Het zelfde effect bij de dood van John
Lennon in 1980 en Roy Orbison in 1988. Gebeurtenissen die de radio in je geheugen
hebben gegrift en daar nooit meer weg gaan (hoop ik).
Niet alleen doodsberichten op de radio hebben mij geraakt
maar ook was het de muziek die rechtstreeks je lijf
binnenstormt. Ik had dat met het nummer Owner of a lonely
heart van Yes in 1983. Ik had avonddienst in de bakkerij om
de bestellingen voor de volgende dag klaar te zetten en was
helemaal alleen in de grote fabriekshal van de bakkerij aan het
Willem Dreespark in Den Haag. De radio keihard aan... er was
immers toch niemand en toen draaide Frits Spits in de
Avondspits dit geweldige nummer met zijn bekende
enthousiaste aankondiging waarbij de rillingen over mijn lijf
liepen.... om nooit meer te vergeten.
Heel Hilversum stond op z’n kop toen Veronica op
Hilversum 1 na 00:00 uur ‘s nacht door wilde gaan
omdat ze de Nederlandstalige versie van de War of
the Worlds helemaal wilde uitzenden. Vooraf aan de
uitzending werden allerlei ambtenaren van het
ministerie van CRM bedankt die het mogelijk
hebben gemaakt dat er een tijdelijke
zendtijduitbreiding mocht zijn en dat het nieuws van
00:00 uur pas om 00:30 uur werd uitgezonden.
Je vraagt je nu af waar ze destijds zich druk over
maakten maar zo zat het Hilversumse gedrocht in
elkaar met mierenneukers die van alle omroepen
precies de hoeveelheid zendtijd bijhielden.
Zo kreeg Veronica bijvoorbeeld op een van de kerstdagen extra zendtijd toegewezen
omdat tijdens de reguliere uitzendingen het nieuws en de verkeersinformatie niet bij de
officiële zendtijd van de omroep hoorde. En al die minuten bij elkaar opgeteld gaf vele
extra uren zendtijd waar bijvoorbeeld het Top 100 jaaroverzicht
werd uitgezonden of de Top 100 allertijden.
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Ik ben altijd een liefhebber geweest van de hitparade. Mijn favoriete programma was
dan ook de TROS top 50. Vooral het jinglepakket en het vakkundig gebruik hiervan door
Ferry Maat hadden mijn voorkeur. Ferry is de jingel-koning van de radio hoewel hij
soms ook kon overdrijven tijdens de uitzendingen van de Europarade.......
Tros presents, Tros präsentiert, Tros presenta....etc.etc.

Vind ik alles goed op de radio??? Nee lang niet alles. Ik ben geen liefhebber van de
Shock Jocks. DJ die iets extreems doen om in de aandacht te komen. Een superhekel
heb ik bijvoorbeeld aan Giel Beelen die zich in een uitzending door een prostituee liet
pijpen.... wat heeft dat nou met goede radio te maken. En ik kan me kapot ergeren aan
dj die “het vak” van dj misbruiken zoals dat een keer in een nachtuitzending op radio 3
gebeurde bij.......ik weet geeneens meer hoe dat jochie heet. Wel 20 keer het intro van
een plaat van de Golden Earring proberen in te spreken...totaal geen leuke radio en
minachting voor de luisteraars.
Felix Meurders met de Nationale Hitparade op vrijdagmiddag vond ik saai. De dinsdag
van de VARA op Hilversum 3 was aardig maar niet mijn favoriet behalve toen Dolf
Brouwers de parlementair medewerker was tussen de middag van 12 tot 14 uur.
Geweldige radio !

En het is eigenlijk veel leuker om over prettige dingen te schrijven die de radio heeft
voortgebracht. Vrijdagavond met je radiootje onder de dekens luisteren naar Germaine
Groenier die je dan vertelde hoe je “het” moest doen. Cor Gallis en Peter Flik in de
Hoogwerker...VPRO radio.
Maar radio is ook meestal het muzikale behang, maakt niet uit wat
er aan staat, als er maar geluid is. Als ik ergens binnen kom en er
staat een radio aan, wil ik weten ‘welke’ zender er aan staat en
ben ik benieuwd of die altijd aanstaat en of er ook wel eens naar
iets anders wordt luistert .......
De keuze is tegenwoordig zóóó groot.
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FM piraten.
Al snel ontdekte ik de FM piraten zenders in Den Haag waar op vrijdagmorgen wel de
lekker popmuziek gedraaid werd ook al was de presentatie niet altijd even goed. Dat
verbeterde in een rap tempo toen Radio Centraal in Den Haag programma’s als Haagse
BUF en van Guy Patrick ging uitzenden. De liefde voor de radio was weer helemaal
terug ik ging zelf ook programma’s maken voor, in eerste instantie de piratenzender
Radio Rekken in de Achterhoek wat een blauwe maandag heeft geduurd.
Ook bij Radio Den Haag met Tony Houston/Frans Maas, een afsplitsing van Centraal,
heb ik maar heel even nonstop muziek kunnen maken omdat de zender snel uit de lucht
werd gehaald.

Verder heb ik toen programma’s gemaakt voor Radio Desperado in Rotterdam, Radio
Entertainer in Leiden, Wonderful Radio Power in Breda.
Rond 1979/1980 kwam Hofstad radio in de ether in Den Haag met een vermogen waar
je U tegen zegt. Professionele programma’s van Dj’s die eerder op Radio Centraal te
horen waren. Daar wilde ik ook bij horen en ik stuurde de Hofstad radio organisatie een
brief waarin ik aanbood om nonstop muziekbanden aan te leveren. Na enige tijd kreeg
ik een brief vol met taal- en stijlfouten terug waarin mijn aanbod werd afgewezen omdat
ik geen REVOX bandrecorder had. Dat was natuurlijk tegen het verkeerde been en niet
snel daarna stond er een REVOX B77 in mijn slaapkamer/studio aan de Mezenlaan.
Een rib uit mijn lijf toen maar ik werkte nog bij de bakker op de hoek en had dus wel wat
centen kunnen sparen.
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Gelijktijdig met de brief naar Hofstad radio had ik ook een brief geschreven naar Radio
Centraal en Rob Candy had daar snel op gereageerd en kwam bij mij thuis om kennis
te maken en er werden gelijk knopen doorgehakt wat betreft een programma.
Het werd iedere maandag t/m woensdag van 11 tot 12, de Halfom-show met Fred Zet.
Een programma met nieuwe en oude platen, om en om gedraaid, met het weerbericht
e.d. Ik moest zelf de band gaan opzetten in de studio aan de Hoefkade.
Allemachtig, dat ging wel heel snel allemaal... durf ik dat wel want het was officieel
natuurlijk allemaal verboden.
Ik weet nog heel goed dat ik voor de eerste keer de zolder opkwam aan het adres van
de Hoefkade boven de fietsenwinkel van Jaap Alleblas waar ik eerst de sleutels moest
ophalen. Direct op de zolder aangekomen stond er een houten kistje, een plank
eigenlijk met wat radiolampen erop en een lang snoer naar het zolder raam......was dit
de zender van het grote Radio Centraal ??????

Zoals eerder genoemd, ik heb
geen kennis van de techniek
betreffende radiozenders dus
voor mij was het allemaal nieuw.
Na verloop van tijd en na vele
invallen van de Radio Controle
Dienst werden de zenders
steeds mooier en beter en
sterker.
Mijn programmering op Centraal was inmiddels ook uitgebreid naar de zaterdag en later
ook naar de vrijdagnacht en zaterdagnacht. In mijn kleine slaapkamerstudiootje
kwamen de hele week, in een strak schema, in de avond de DJ’s de programma’s
opnemen voor de zaterdagprogrammering. Jack Muller op dinsdag, Peter Laagdorp op
woensdag, donderdagavond maakte ik zelf mijn zaterdagprogramma de Tijdbalk met
veel gouwe ouwe en vrijdagavond werd er, door mijn eerder genoemde buurjongen die
zich Frits van Dam ging noemen, het programma “Pas geperst” opgenomen met de
nieuwste plaatjes van die week, gehaald bij Platenzaak Van der Horst aan de
Loosduinseweg.
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De zaterdag werd een succes op Centraal hoewel niet iedereen te spreken was over
het stemgeluid van radiovriend Frits Ressel. Onzin vond ik dat, die jongen zette een
goed informatief programma in elkaar voor Radio Centraal en waarom zou hij geen
programma mogen maken omdat hij een wat hese stem heeft. Luister eens naar Felix
Meurders... nee die heeft een lekkere stem.... was altijd mijn verweer destijds.
Er kwamen speciale zaterdagsponsoren als Van der Horst lest uw muzikale dorst en
Banketbakkerij Paanakker.
Het succes breidde zich uit met de vrijdagavond en de zaterdagavond en nacht waarin
er live werd uitgezonden vanaf de zolderkamer aan de Hoefkade met het programma
35 op een rij of de gouden fragmentenshow. Het programma kon uitlopen tot diep in de
nacht.
Het schijnt zo te zijn dat
bij bepaalde
weersomstandigheden
de FM zenders heel ver
kunnen komen met het
signaal zodat we in de
nacht tijdens de
uitzending werden
gebeld dat we te
ontvangen waren op de
autoradio van een
Londense taxi, in Londen
uiteraard.
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De vrijdagmorgen van Radio Centraal begon al om 06:00 uur omdat ik toen in de
bakkerij werkte en om 6 uur moest beginnen. Voor het werk even een band in de studio
aan de Hoefkade opzetten. Deze band bevatte het programma “Het ochtendgloren” met
Bart Lansing/Joop Kroon, die later in de Lokatel tijd secretaris van de stichting is
geworden. Op de andere kant van de band stond het programma van Gary
O’Shannon/Ron van der Tuijn. Legendarisch is de openingszin van het programma
ochtendgloren geworden toen Bart zijn luisteraars ‘een vrolijk nummertje onder de
lakens vandaan wilde laten toveren” ... de lachbui die toen ontstond duurde de gehele,
zeer zoete tune, lang.......(er zijn nog opnames van ;))
Mijn radiobloed was in een stroomversnelling gekomen en het
was een komen en gaan van programmamakers in mijn
slaapkamertje tot ergernis van mijn moeder die altijd maar de
koffie klaar moest hebben en ’s-avond de deur moest openen
voor weer een dj waarvan ze niet iedereen even netjes en
beleefd vond.
Even een overzichtje van de programma’s die ik voor Centraal
maakte of aan heb meegewerkt al is het misschien niet
compleet, ik ben tenslotte een hitparade liefhebber en gek op
overzichtjes:
-

De Halfomshow
De gestructureerde tijdbalk
De zaakjes van Den Haag
35 op een rij
De gouden fragmentenshow
3 om 3 nonstop

Ik werkte mee aan programma’s of had een productionele bijdrage bij programma’s als:
Rotonde
Fiësta
Met Arie op Muzieksafari met Arie de Haas, zoals hij zich toen noemde.
De lach en de traanshow met Arie op dinsdagavond
De Koffieshop met Jack Muller
Het Ochtendhumeur met Peter Laagdorp
De Resselshow met Frits Ressel
“Pas geperst” met Frits van Dam
De club der eenzamen harten met Rinaldo van Krotendonk
It’s Rock and Roll time met Johan Snel
Eenmalige uitzendingen als:
de kerstuitzending van de 4 van Den Haag (CENTRAAL, HOFSTAD,
TELSTAR en CONSTANT.
10 jaar Radio Centraal met Haagse Buf en Eric Beekman
van Gitaar tot gitaar met René van der Horst
Dodenherdenking van 1983 met Arie en Fred
It’s Rock ’n Roll time met Pem van der Horst
de Haagse top 40 allertijden
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Als het tegen 1985 loopt, worden de acties van de Radio Controle Dienst steeds vaker
en heftiger uitgevoerd en gaat de continuïteit van het maken van de programma’s er
een beetje uit. Inmiddels was ik verhuisd naar de Loosduinsekade waar ik in de
achterkamer een prima studio had ingericht met een platencollectie van zo’n 15.000
singels en 1500 LP’s.

Omdat ik in 1985 in het onderwijs ging werken, stopte al mijn (illegale) radioactiviteiten
op één na, het opnemen van het programma Met Arie op Muzieksafari. Elke week
kwam Arie met een dikke houten platenkoffer vol met verzoekjes en LP’s het portiek
aan de Loosduinskade 3 hoog opklimmen om daar zijn 3 uur durende programma op te
nemen. Ik had inmiddels voor wat “aankleding” van het programma gezorgd in de vorm
van een openings- en tussenjingels en heb mijn kennis van de opera en operette wat
kunnen bijspijkeren in de periode waarin Arie met mij zijn programma opnam.
Altijd gezellig, altijd iets lekkers voor bij de koffie bij zich van zijn vrouw Lilian en zo ging
de avond van de opname snel voorbij waarbij de afspraak was dat als we eenmaal de
band hadden gestart voor de opname, hij niet meer zou worden gestopt totdat de 3 uur
erop stonden. Er ging dus wel eens wat “semi’ live verkeerd..... en vooral veel bellen
met Moeder Irma.
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Weer boos.....

In hun streven om alle Haagse piratenzenders uit de lucht te krijgen had de Radio
Controle dienst een ware heksenjacht geopend op alles wat maar met de radiopiraten
te maken had. Adverteerders werden aangeschreven dat ze moesten stoppen met
adverteren op de zender. Een ‘deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft
het plegen van misdrijven’- artikel 140 van het wetboek van Strafrecht’ hing dan boven
hun hoofd. De lol ging er een beetje vanaf en juist op het moment dat ik met Arie had
afgesproken nog één keer het programma op band te zullen opnemen, zijn de
opsporingsambtenaren van de RCD hem gevolgd van zijn huis aan de Hoefkade naar
het adres aan de Loosduinsekade en hebben daar de hele avond gepost om er zeker
van te zijn dat Arie, weer met zijn platenkoffer uit de portiek zou komen lopen.
Ze hebben toen niet besloten een “heterdaad” te doen maar gewacht tot de volgende
dag, of een paar dagen later, dat weet ik niet meer. Op het moment dat ik naar mijn
werk was, is de voordeur geforceerd en is alle apparatuur en zijn alle platen in beslag
genomen. De woede was dan ook heel groot toen ik laat in de middag thuis kwam en
een briefje op de openstaande deur zag met het verzoek contact op te nemen met het
politiebureau.
Mijn altijd waakzame buurvrouw wist mij te vertellen dat de politie die ochtend met veel
geweld de deur had opengebroken nadat ze 2 x hadden aangebeld en de hele ochtend
bezig zijn geweest om dozen met plaatjes en andere spullen van drie hoog af in een
politiebusje te sjouwen. Ze begreep er niets van en kreeg ook geen antwoord van de
politie wat er aan de hand was toen ze daar naar vroeg. Toen ik vertelde dat het
populaire radioprogramma Met Arie op Muzieksafari, waar ze altijd naar luisterde, hier
werd opgenomen, was ze stom verbaasd en zei: ‘is dat alles, moeten ze daarvoor de
hele boel openbreken’. Die gedachte kwam niet alleen bij haar op maar zou mij de
komende maanden nog lang bezighouden.
Gelukkig kwam mijn goede radiovriend
Ron van der Tuijn direct naar Den
Haag toe om mij bij te staan in deze
stressvolle periode en om te
voorkomen dat ik nog meer deuken in
de metalen archiefkast zou slaan die
in de studio was achter gebleven.
En dan komen je spulletjes in de krant
te staan.
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De zaak is inmiddels verjaard dus ik kan nu wel mijn strategie vertellen
tijdens de verhoren en de rechtszaak die daar op volgde. Ik heb altijd volgehouden dat
ik een radioliefhebber ben en dat ik de bandjes met reclames en programma’s op een
radiomarkt had gekocht en dat daar toch niets illegaals aan was. De heren, waarvan ik
de namen niet meer weet, hebben dus niet kunnen bewijzen dat ik daadwerkelijk had
meegewerkt aan het vervaardigen van het programma dat op een illegale zender werd
uitgezonden. In eerste instantie werd er door de politierechter voldoende bewijs geacht
mij te kunnen veroordelen en zei in zijn uitspraak dat ik 14 dagen de tijd had om in
hoger beroep te gaan. Ik antwoordde hem dat ik daar geen 14 dagen de tijd voor nodig
had en heb via mijn pro-deo advocaat hoger beroep ingesteld
In het hoger beroep is ook erkend dat er te weinig en onvoldoende bewijs was en ben ik
van alle vervolging ontslagen en kreeg ik later de mededeling dat ik de 15.000
singels,1500 lp’s en alle apparatuur op kon halen bij de dienst der domeinen in
Bleiswijk. Peter van der Aar en ik zijn toen 3 x heen en weer gereden met een klein
busje om alle spullen weer op de Loosduinsekade 3 hoog te krijgen.
We zijn dan op de tijdbalk ergens in 1988 denk ik.
Via Ron ben ik toen muziekprogramma’s gaan maken bij Omroep Rijnland, het latere
Holland Centraal in Leiden e.o. Het programma de Oude Rijn heeft een aantal jaar
gedraaid daar. Ik had ook een klein bedrijfje opgericht onder de naam “Zondag
Speakcommercials” en heb voor lokale radiostations voor een gereduceerd bedrag
radioreclames gemaakt en ingesproken.
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Jaap/Arie kreeg van Radio West het verzoek een proefprogramma te maken waarop
zijn eerste antwoord was: ‘dat ga ik echt niet doen’. ‘Ik ken die apparatuur helemaal niet
en dat wordt helemaal niets’. Toen heb ik hem overgehaald om met mij als technicus
naar Radio West te gaan, toen nog in Rijswijk, en daar hebben we, met wat tegenzin
van de aanwezige technicus, het proefprogramma opgenomen dat ook is uitgezonden
via radio West. Daarna was de koud water vrees van Arie weg en is hij tot zijn 79ste
actief geweest op Radio West met zijn Muzieksafari en met veel succes.
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Het radiobloed kruipt waar het niet gaan kan en ik
ben betrokken geraakt bij de oprichting van de
officiële lokale radio in Den Haag ‘LOKATEL’
(wie verzint zo’n naam)
Een heel moeizaam begin waarbij de focus van de organisatie vooral op het maken van
Televisie was gericht. De afdeling radio werd weggestopt op een zolderverdieping van
een school aan de Escamplaan waar Lokatel gebruik mocht maken van de
studiofaciliteiten van de ziekenomroep Zoba.
Lopez Hemerik was het sturende baasje
in die tijd en samen met Ron van der
Tuijn had ik de eer om, nu onder onze
eigen namen, de uitzendingen te starten
met een aflevering van het
muziekprogramma: Het Plein.
Ik weet nog wel dat we heel voorzichtig
te werk gingen en we heel netjes
probeerde te presenteren want het
mocht niet te veel op dat piratengedoe
lijken.

Later werd de programmering uitgebreid en kreeg ik iedere ochtend om 10 uur het
koffieprogramma ‘HAAGS BAKKIE’ met als subtitel, een programma boordevol muziek
en wetenswaardigheden.
Met mijn werkgever had ik afgesproken dat mijn lessen pas om 12:00 uur zouden
beginnen en daarom had ik de gelegenheid elke ochtend het programma live te kunnen
doen. Samen met Harry Luckel hebben we vele uitzendingen gemaakt waarbij het
Haagse altijd de voorkeur had.... morghe... is er al koffie !
Elke dag een recept van een Haagse chefkok en wekelijks aandacht voor het Haags
Dierencentrum om weer een hond of poes een nieuw baasje te bezorgen.
Vrijdags werd het programma door anderen gemaakt.
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Maar, wij (Peter van der Aar en ik) als fanatieke radiomakers wilde meer. We wilde ook
nieuwsuitzendingen “doorprikken” maar het was toen nog niet toegestaan om het
ANP/NOS nieuws “door te prikken” Wij hadden snel de oplossing gevonden. De
commerciële zender Radio 10 was begonnen met uitzenden en bood de
nieuwsuitzendingen gratis aan met omlijsting. d.w.z. met de aankondiging dat het hier
het nieuws van Radio 10 betrof.
Wij hadden het technisch in orde gemaakt en hebben op een gegeven ogenblik die
nieuwsuitzending ‘doorgeprik’ tot ontsteltenis van de nieuwe coördinator radio Fons
Delemarre die op dat ogenblik net met de gemeente in gesprek was en zich juist sterk
maakte voor het feit dat er geen commerciële bemoeienis was met de afdeling Radio
van Lokatel..... dit kwam hem niet zo goed uit en binnen een dag waren de
nieuwsuitzending alweer verdwenen.
Later zijn de NOS nieuwsuitzending wel gewoon doorgegeven in de programmering van
Lokatel radio.

Het Haagse Bakkie is in totaal 896 keer uitgezonden via Lokatel en ik heb daar met
heel veel plezier aan gewerkt. Op de foto de laatste uitzending op 31 maart 1992 met
een aantal medewerkers waaronder Hans Tupker, Freya Lightenberg, Hans van
Rossem, Fons Delemarre en Harry Luckel.
In de deuropening staat Goos Mante, een van de technische jongens van Lokatel.
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Inmiddels was de organisatie van Lokatel danig in beweging en kwamen de
uitzendingen, nu 24 uur per dag, vanuit de Kerkstraat in Den Haag. Daar had de
afdeling radio een leegstaande school laten ombouwen tot 2 prachtige radiostudio’s en
het plan was, om in nauwe samenwerking met de TV tak van Lokatel, de programma’s
voor Den Haag te gaan maken. Na verloop van tijd ging het eerder omschreven gevoel
van het netjes presenteren op de officiële radio verloren en waren we weer lekker bezig
met programma’s die uit de piratentijd weer terug kwamen op de radio zoals 35 op een
rij en de nachtuitzendingen die goed beluisterd werden. Tijdens zo’n nachtuitzending
komt er altijd een moment waarin de boel een beetje inkakt en als op dat moment, na
een oproep een broodje shoarma te komen brengen, er 4 taxichauffeurs het plein van
de studio in de Kerkstraat komen oprijden met de heerlijkste broodjes en snacks, dan
weet je dat je niet voor niets het leukste wat er is aan het doen bent n.l. radio maken
voor je luisteraars.
Samen met René van den Abeelen hebben we op 31 augustus (ik denk in 1991) een
thema uitzending gemaakt over de zeezenders en voor mij zijn de uitzendingen vanuit
het gemeentehuis over de gemeenteraadsvergadering samen met Hans van Rossem
ook onvergetelijk omdat er een soort van magie ontstond tussen de presentator in de
studio (ik) en de reporter op locatie (Hans).
Ik heb een reportage gemaakt over de Royal Tour door Den Haag met Harry van der
Maat en bij Prinsjesdag kon ik met de perskaart overal komen waar anderen geen
toegang hadden. Uitzendingen vanaf het Nord Sea Jazz festival toen dat nog vanuit het
Congresgebouw kwam en de locatie uitzendingen van de Haagse Zomer.
Er kon eindelijk een mooi jinglepakket worden aangeschaft voor de radio en Peter en ik
zijn naar Top Format in Haarlem afgereisd om daar met Bart van Gogh, mijn oude
collega bij Radio Centraal (Erik Beekman/Guy Partick), het een en ander te regelen.

Het thema werd’ dichter bij de Hagenaar” waarvan ik de originele band op 38 cm nog
heb liggen hier in mijn (zolder)archief. (of een kopie dat kan ook)
Vanaf die tijd ben ik ook de voice-over van Lokatel radio geworden en sprak alle
promo’s en openingsjingles van de zender in.
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Van Nederpop tot Indorock was een goed beluisterd programma op Lokatel en
presentator Dick Zuidwijk en producer Leon Donnars hadden het idee om op een avond
(ik denk dat het een zondagavond is geweest) een live programma te maken met live
muziek waarvoor de gehele studio en redactieruimte aan de Kerkstraat eigenlijk nog te
klein was. Of ik de techniek wilde verzorgen.....samen met Peter van der Aar, nou dat
hebben we geweten. Zonder repetitie gelijk de zender op met gierende gitaren en
enthousiaste drummers. Maar de uitzending was van een prima kwaliteit zodat er van
de opnames een singeltje op 33 toeren werd uitgebracht. Lokatel Indorock.
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De Haagse lokale omroep Lokatel maakte het ook mogelijk om als onafhankelijke
organisatie zendtijd te huren op het tweede kabelkanaal op de Haagse kabel.
De Stichting Hofstad Radio zond vanaf mei 1989 weer uit in Den Haag op de
kabelfrequente 95.5 MHz. Aan de eerste legale periode van Hofstad Radio kwam in
september 1990 een einde omdat er een betalingsachterstand was opgebouwd bij
Lokatel. De stichting Hofstad Radio dreigde te verdwijnen en toen hebben Peter van der
Aar en ik de koppen bij elkaar gestoken en hebben de stichting gered met het idee er
later nog iets mee te gaan doen. Zo ben ik jaren lang voorzitter geweest van de
slapende stichting Hofstad Radio maar in 2008 hebben we de stichting laten ontbinden
omdat het alleen maar geld kostte en er niets mee werd gedaan.

De organisatie van de radioafdeling van Lokatel was opgedeeld in
sectoren met aan iedere sector, een sectorhoofd.
Ik ben een lange tijd sectorhoofd geweest van de muziekprogramma’s en was daarom
ook verantwoordelijk voor de muziekservice in de nacht. Dat waren nonstop muziek
cassettebandjes, gemaakt door medewerkers van Lokatel in hun homestudio’s. De
bandjes werden door een soort van cassettewisselaar de hele nacht, onbemand
uitgezonden. De opkomst bij de eerste vergadering van (toekomstige) muziekservice
medewerkers in het gebouw van de François Vatelschool aan de Amalia van
Solmsstraat in Den Haag was zo groot, dat we met moeite iedereen in de beschikbare
ruimte konden krijgen. Op dat ogenblik had Lokatel radio meer medewerkers dan
luisteraars, althans daar leek het op.
De computer had nog niet zijn intreden gedaan bij Lokatel, dat altijd geld te kort kwam.
Zo wil het zijn dat er een medewerker is geweest die, met of zonder opzet, ergens in
1992 in de nacht opnieuw de Golfoorlog heeft laten uitbreken omdat er een oude
nieuwsuitzending op het cassettebandje stond. Hij is direct geschorst.
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Bij Lokatel heb ik wel alle facetten van radio maken leren kennen, van regie bij
Sportsignaal tot het presenteren van Haags Nieuws waar ik mijzelf niet geschikt voor
achtte vanwege mijn dyslectie. Snel een nieuwsuitzending even voorlezen is er voor mij
dan ook niet bij. Overigens kan dat bij ervaren medewerkers ook verkeerd gaan. Vlak
voor de uitzending van Haags Nieuws waarbij Peter van der Aar het nieuwsbulletin
verzorgde, kwam er op de redactie een melding van een grote brand in Den Haag
binnen. Snel werd er iets op papier getypt, (zo ging dat vroeger met een elektrische
typemachine) en naar de nieuwslezer gebracht die het nog net kon meenemen in het
bulletin. Hij vond het bericht erg kort en wilde het aanvullen met de mededeling dat er
geen slachtoffers waren gevallen maar hij maakte ervan ‘en er vielen helaas geen
slachtoffer”. De verdere uitzending van Haags Nieuws is rommelig verlopen, iedereen
lag letterlijk onder de mengtafel van het lachen.
Elke zaterdag werd er een programma gemaakt waarbij de belangrijkste items uit de
uitzendingen van het programma Haags Nieuws werden “gecomprimeerd:” in het
programma Compact dat werd geproduceerd en gepresenteerd door Tjeerd Spoor die
op zaterdagmiddag soms meer aandacht had voor wat er in de studio gebeurde dan
voor het samenstellen van het Compact programma. Logisch ook want op de zaterdag
middag zat daar Rogier Dankerlui met de Haagse Hitparade die hij op een uitstekende
wijze de ether in bracht.
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Nog eens boos.

In het oneindige streven van de inmiddels gewijzigde Lokatel directie, om steeds
professioneler te worden, hadden ze verzonnen dat de (populaire) programmering van
de radio moest worden gewijzigd. Vrijwillige medewerkers kregen te horen dat ze niet
meer welkom waren en sommige medewerkers moesten, als ze wilde blijven, een ander
programma gaan maken. Zo werd mij voorgesteld door Henc (met een c) van Zaalen
om het programma ‘Op Verzoek’ te gaan maken van 9 tot 11, een soort schrijven voor
bedrijven of arbeidsvitaminen of muziek terwijl u werk (lekker origineel). De eerste week
zouden de verzoekjes door Henc (met een c) zelf worden aangeleverd. Het werd één
grote teleurstelling en toen hij weer met wat maatregelen kwam en er goedwillende
vrijwilligers teleurgesteld weg gingen zoals Bob van Huët, heb ik de toen in mijn bezit
zijnde sleutelbos van het studiopand aan de Kerkstraat boos door de gang gegooid en
ben weggegaan om er nooit meer terug te keren.
We zijn dan op de tijdbalk aangekomen bij eind 1992 denk ik.
Het werd een beetje stil op radiogebied omdat ik mij meer moest concentreren op mijn
betaalde werk. Wel heb ik nog meegewerkt aan een aantal radiopropgramma’s in die
tijd. Ik heb een paar keer het programma ‘Het Haagse Hitarchief’ van Rob van Dijk
mogen overnemen op de nieuwe lokale omroep ‘Stadsradio Den Haag’. Dat vond ik erg
leuk om te doen, ook de uitzending van Radio 25 op dat zelfde station waarbij een
overzicht van 25 jaar Haagse illegale radio werd gemaakt en waarbij ik het programma
35 op een rij nog een maal mocht maken op de zaterdagavond, was een feesie op je
radio.
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Er was een bestuurscrisis bij de lokale omroep van
Voorburg-Leidschendam Midvliet. Zoals dat altijd gaat
met lokale omroepen was er een chronisch tekort aan
geld en vrijwillige medewerkers en moest er een plan
worden gemaakt om de omroep, die alleen radio toen maakte,
weer levensvatbaar te maken.
In die tijd kwam de radio-automatisering op. De uitzendingen werden
allemaal door een computer verzorgd en medewerkers konden de live assistent
van de computer gebruiken bij de live uitzendingen. Prima oplossing om de 24 uurs
uitzendingen te kunnen garanderen. En 24 uur per dag uitzenden had je weer nodig om
eventuele adverteerders aan te trekken. Ik werd voor een tijdje ad interim voorzitter van
de club en het samen met Peter van der Aar hebben we een plan gemaakt om de
omroep commerciëler op te zetten met gebruik van de computer. Helaas waren de
toenmalige medewerkers het niet eens met het plan en om toestanden zoals bij Lokatel
te voorkomen heb ik mij uit het bestuur terug getrokken. Midvliet is nog steeds een goed
draaiende vrijwilligersomroep met uitzendingen voor de gemeentes VoorburgLeidschendam en Wassenaar.
Wel ben ik als medewerker aan de omroep verbonden gebleven en heb daar jarenlang
met plezier de Vinylclub op zaterdagmiddag gepresenteerd. Later kwam daar, met
gebruik van de inmiddels aangeschafte uitzendcomputer, het dagelijkse programma
The 70’s en 80’s bij.

De vinylclub is overgenomen door Ron van der Tuijn en draait nog steeds met succes
bij de club en inmiddels ook bij Radio Extra Gold. Het programma de 70’s en 80’s koste,
ondanks de aanwezigheid van de uitzendcomputer, toch veel voorbereidingstijd en die
tijd had ik niet meer omdat ik ondertussen ook de andere liefde van mijn leven was
tegen gekomen en waarmee ik met veel plezier stedentripjes ging maken en we lekker
lang op vakantie gingen. Van die dingen ja.....
Mijn radioactiviteit kwam tot stilstand en dat heeft tot 2016 geduurd. Toen ik door ‘einde
contract’ ineens een heleboel tijd over had, ben ik mij weer bezig gaan houden met mijn
oude liefde, radio maken. Via het internet zijn er inmiddels honderden radiostations te
ontvangen waaronder de legale voortzetting van Radio Centraal waar ik weer voor het
eerst mijn medewerking verleende aan de Top 100 allertijden. Nu is mijn ‘radio maken’
uitgegroeid tot een wekelijks programma “De Tipparade van Toen” op 11 van deze
internet radiostations waarvan enkele ook op de magische middengolf uitzenden en die
soms ontvangen worden tot in Zweden. Maar ook gewoon via de kabel in Den Haag via
Den Haag totaal/Hollands Palet.
Geen hitparade, maar de tipparade, plaatjes die een kans maakte in de top 40 te
komen. Niet altijd de platgewalste hits in het programma maar juist die “Oja’ plaatjes die
je ooit wel eens gehoord hebt en leuk vond (of niet) en nu weer terug hoort op een van
de onderstaande radiostations. Dat vind ik leuk om te maken.
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Weer een overzichtje ?
Amplivier radio op AM 1224 middengolf in Noord Friesland en in delen van
Groningen.
Hollands Palet (webradio) en Den Haag Totaal op de Haagse kabel
Radio Seabreeze is te ontvangen in Friesland, Groningen, Flevoland en in
delen van Noord Holland en Overijssel op 1395 KHz (215 meter) middengolf
Radio Centraal Den Haag (webradio)
Radio 172 vanuit het Groene hart van Nederland (webradio)
Radio Emmeloord 1224 KHz, golflengte 245 meter
Radio Zeeuws Vlaanderen (webradio)
Polderpop Radio In de regio Veldhoven/Eindhoven middengolf 891 kHz.
Round & Sound radio (webradio)
PopRock FM (webradio)
Al deze radiostations zijn naast de vermelde frequenties ook via het internet in HIFI
stereo te ontvangen.
En terwijl ik hier driftig aan het typen ben om al mijn herinneringen aan meer dan
50 jaar radio op te schrijven, start er op de achtergrond via de Radio Seabreeze
uitzendcomputer ergens in Friesland een uitzending van mij met een oude tipparade
van 1971. Ik ben het nog niet verleerd hoewel ik wel gretig gebruik maak van alle
nieuwe digitale technieken tegenwoordig.
Het is weer een feestje op de radio voor beide oren en je kan het overal in de wereld via
internet ontvangen...ook hier op het Franse platte land.... geweldig toch, dat kon ik in
1970 als 12 jarig jongetje niet vermoeden.
100 jaar radio, zal dit prachtige medium de 150 jaar halen?
Ik maak dat niet meer mee maar ik hoop van harte dat over 50 jaar de mensen dan ook
nog kunnen wegdromen bij een mooi gemaakt radioprogramma.
Radio zit in je hart.... dat gaat er nooit meer uit.
Veel luisterplezier,
Fred Zondag.
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