
CNBC Trio
Hoe kun je na bijna 52 jaar gewaar worden, zonder dat er voorheen
echt iets is geregistreerd op papier, welke personen betrokken
waren bij het CNBC Trio? Even ter verduidelijking: CNBC Radio was
een Engelstalig zeezender project, dat van korte duur was en vanuit
de Veronicaorganisatie werd opgezet om te zien of er ook een
commerciële markt was voor dergelijke uitzendingen in Zuid-Oost
Engeland. De afkorting CNBC stond voor ‘Commercial Neutral
Broadcasting Company’ en haar programma’s werden uitgezonden
vanaf de Borkum Riff, het eerste zendschip van Radio Veronica. Men
maakte gebruik van de 192 meter, op tijden dat Radio Veronica zelf
niet in de ether was. In eerste instantie werden er vanaf half
februari 1961 tussen 5 en 7 uur in de ochtend uitzendingen verzorgd,
later was dat tussen 8 uur in de ochtend en 1 uur in de middag. Vrij
spoedig besloot de directie van Veronica de uitzendingen te staken
omdat ten eerste het signaal, dat werd uitgezonden, niet goed
landinwaarts kwam bij de Britten en bovendien er geen commercieel
aantrekkelijke markt bleek te zijn.

Namen
Presentatoren van de programma’s van CNBC waren ondermeer Paul
Hollingdale, Bob Fletcher en Doug Stanley. Het gekozen
muziekformat kun je achteraf omschrijven als ‘middle of the road’.
Regelmatig kwam er muziek voorbij dat werd aangekondigd in de
uitvoering van het CNBC Trio. Recentelijk luisterde ik naar een oude
opname van Doug Stanley, die heel toevallig de voornamen noemde



van de leden van het CNBC Trio: ‘Rob, Wally en Herman’.
Nietsvermoedend heb ik op Google de voornamen van de drie heren
en het woord ‘trio’ ingevoerd en kwam tot de volgende conclusie. Het
CNBC Trio bestond uit Herman Schoonderwalt, Rob Madna en Wally
Bishop. Juul Geleick, de Veronica archivaris, stelde ik van deze
vondst op de hoogte en meldde me dat hij Madna ten tijde van de
uitzendingen van het latere TROS programma ‘Sesjun’ wel te hebben
ontmoet en ook wel over ‘Veronica’ te hebben gesproken, maar nooit
de link heeft gelegd naar CNBC. We kunnen daarom aannemen dat de
presentatoren van CNBC over de muziek van het trio beschikten en
zelf daar de naam ‘CNBC Trio’ aan hebben toegevoegd, zonder de
personen in kwestie ervan op de hoogte te stellen. Het leek namelijk
wel professioneel om een eigen in huis orkestje op de radio te laten
horen, zoals ook bij de omroepen in die tijd het geval was. Helaas in
de genoemde samenstelling was er op Youtube geen opname te vinden
maar in de volgende link zijn twee van de leden van het ‘CNBC Trio’
te zien: http://www.youtube.com/watch?v=LXyMrBHlX-g
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