In februari 1971 werd de uitwisseling van programma’s tussen de
NOS en Radio Moscow al naar één uitzending stopgezet. De leiding
van de NOS wilde meer weten over de positie van joden in de
toenmalige Sovjet Unie. De serie uitwisselingsprogramma's tussen
Radio Moskou en de NOS waren tot stand gekomen in het kader van
het culturele verdrag tussen Nederland en de Sovjet-Unie. Het was
de leiding van Radio Moskou die bekend maakte dat men na één
uitzending voorlopig niet de uitwisseling kon voortzetten en dat men
voor 1971 van meer programma’s diende af te zien in verband met het
overladen programmaschema. Uiteraard was de werkelijke reden dat
men vanuit de Sovjet Unie met geen woord wilde ingaan op de
vraagstelling die vanuit Hilversum was ontvangen.
Als regelmatige luisteraar naar allerlei korte golfdiensten, die in
verschillende spraken waren te beluisteren, werd door mij ook
afgestemd op de programmering van Radio Moskou. Het was de
bedoeling dat in het tweede uitwisselingsprogramma, dat als titel
‘tussen Leningrad en Rotterdam’ meekreeg, informatie zou worden
verstrekt over de positie van de joden in de Sovjet-Unie. Een
dergelijk verzoek was door de programmamakers in Hilversum bij de
collega’s in de Sovjet Unie ingediend maar viel bij de leiding van Radio
Moskou dus niet in goede aarde.

De opgegeven reden van een te volle programmering bleek achteraf
vaker een gebruikelijke smoes te zijn om niet in te hoeven gaan op

bepaalde wensen en vragen van westerse collega’s. De leiding van
Radio Moskou liet de collega’s van de NOS dagen later alsnog weten
dat er geen enkele aanleiding was om van de positie van de joden in
de Sovjet-Unie een zaak te maken, omdat al vaker was gebleken dat
de publieke opinie in Nederland slecht geïnformeerd was over de
werkelijkheid in de Sovjet Unie. Verder ging men niet in op in
hoeverre dit was gebleken.
Radio Moskou, op een bepaald moment beter bekend als Radio
Moscow World Service, was het officiële internationale radiostation
van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken, zoals de Sovjet
Unie officieel heette. Op het hoogtepunt van haar bestaan werden er
door Radio Moskou programma’s uitgezonden in meer dan 70 talen
met behulp van sterke zenders opgesteld in de Sovjet- Unie, OostEuropa en op Cuba. Alle programma’s hadden te maken met een
zogenaamde ‘Programmering directoraat’. Zie het als een vorm van
censuur die pas in 1991 werd opgeheven.
De eerste uitzending in een vreemde taal was in het Duits op 29
oktober 1929, waarna programma’s in het Engels en het Frans
volgden. Radio Moscow startte met haar uitzendingen in 1922 met
een zendstation in de regio Moskou, en een tweede kwam in de lucht
vanuit een locatie in de omgeving van Leningrad in 1925. Radio Moskou
kwam in 1939 ook met uitzendingen (op middengolf en korte-golf) in
het Engels, Frans, Indonesisch, Duits, Italiaans en het Arabisch.
De redactie van Radio Moskou sprak al vroeg haar uitdrukkelijke
bezorgdheid uit over de opkomst van de Duitse dictator Adolf Hitler
tijdens de dertiger jaren van de vorige eeuw, en de Italiaanse dienst,
uitzendend via de middengolf, werd enkele jaren later dermate
gestoord door de Italiaanse dictator Benito Mussolini dat het doel
van de programmering in het Italiaans werd gemist.
De Verenigde Staten werd voor het eerst het doelwit van Radio
Moskou tijdens de vroege jaren vijftig van de vorige eeuw,

gebruikmakend van zenders in de regio Moskou. Later werd WestNoord-Amerika het doelwit van de nieuw gebouwde Vladivostok en
Magadan relay-stations. De eerste uitzendingen gericht op de landen
in Afrika ging in de lucht aam het eind van de jaren vijftig en wel in
het Engels en het Frans.
In 1961 waren er via Radio Moskou voor het eerst programma’s in
drie Afrikaanse talen te beluisteren, te weten in het Amhaars, het
Swahili en het Hausa. Na verloop van tijd, werden daar nog acht
andere Afrikaanse talen aan toegevoegd. De begin jaren zestig
werden ook gebruikt om centraal geredigeerde nieuwsbulletins het
licht te laten zien, hetgeen in augustus 1963 voor de eerste keer het
geval was en waarmee luisteraars over de gehele wereld konden
worden bereikt daar ze in alle diensten werden gebracht.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd een centraal team van
commentatoren van Radio Moskou verenigd en verantwoordelijk voor
het programma: ‘News and Views’. Deelnemers aan dit toch wel
ambitieuze project waren Viktor Glazunov, Leonid Rassadin, Yuri
Shalygin, Alexander Kushnir, Yuri Solton en Vladislav Chernukha. In
de loop der jaren groeide het programma uit tot een belangrijke
informatief- en analytisch onderdeel van de internationale service
van Radio Moscow.
Als je blijk gaf dat je had geluisterd naar de programma’s via een
ontvangstbericht of gewoon een brief, dan kreeg je geheid een
redelijk dikke enveloppe terug uit Moskou. Er was een speciaal team
bij het station werkzaam om de post van de luisteraars te
beantwoorden en dus kregen luisteraars in Nederland, naast de
internationale folders, ook een in het Nederlands geschreven
persoonlijke brief terug. Speciaal op de oudere jeugd gericht was er
een club waar je lid van kon worden en zelfs werd de luisteraar
genodigd om achter het toenmalige IJzeren Gordijn een bezoek aan
de hoofdstad van het machtige land te brengen.

Tegen het einde van de jaren zeventig werd de Engelstalige service
van het station omgedoopt in Radio Moscow World Service. Het
project stond onder leiding van de al lange tijd bij Radio Moscow
actieve journalist en manager Alexander Evstafiev. Later werd er
een Service gericht op Noord-Amerikaanse, een Afrikaanse service
en zelfs een speciale service gericht op de UK en Ierland. Allen
werden geprogrammeerd in de Engelse taal en waren een paar uur per
dag te beluisteren. Dit naast de reguliere 24 uurs Engelstalige World
Service, evenals diensten in andere talen.
Ondertussen was mijn interesse in de programma’s van Radio Moscow
in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw tanende. Ik
luisterde alleen nog, maar tevens zelden, naar de ‘Listeners Request
Club', dat werd gepresenteerd door Vasily Strelnikov. Radio Moscow
was trouwens niet het enige korte golf station dat werd beluisterd
en aangeschreven, daarover een andere keer meer.

