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VOORWOORD
Beste lezers,
De maand augustus is voor velen een maand geworden
van terugdenken aan de zeezendertijd. Helaas is het
terugdenken dit jaar vervroegd ingezet als gevolg van
het trieste overlijden van een aantal medewerkers.
U ontvangt dit nummer tegelijk met dat van augustus.
Om de grote hoeveelheid informatie te kunnen plaatsen,
hebben beide nummers wat meer pagina’s dan gewoonlijk. In dit nummer vindt u weer de ‘normale’ rubrieken,
die u in het augustusnummer heeft moeten missen. Verder werpt Rob Olthof een kritische blik op Radio Caroline
(Engeland) en volgt hij de nieuwsgroep. Vlak voor het ter
perse gaan van dit nummer werd bekend dat veel presentatoren van Radio Nationaal ontslagen zijn. De heimwee van Rudi Koot naar Radio Hollands Glorie zal er
alleen maar groter op geworden zijn. Een tweetal nieuwe
produkten worden door Hans Knot onder de loep genomen: een boek van Caroline-dj Tom Lodge en een dubbel-cd van Radio 192. Tenslotte in dit nummer een tweetal fotopagina’s van Radio Mercur en Tom Lodge.
Jan van Heeren
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Euro 28,Rest v/d wereld: Euro 34,50
Einde abonnement?
Op de adresband staat de datum waarop het abonnement afloopt. Vernieuw dit tijdig!
Voortaan a.u.b uw eigen adres vermelden on-der mededelingen van uw overschrijving (zowel via een
overschrijvingskaart als elektronisch).
U kunt evenueel uw adresgegevens doormailen/ opsturen met verwijzing naar de overschrijving.
Transacties:
Postgiro 4065700
t.n.v. Stichting Media Communicatie, Amsterdam
(met vermelding eigen adresgegevens)
Verzending:
Eventuele klachten inzake verzending, onregelmatige
ontvangst en adreswijziging ten alle tijden richten aan:
Stichting Media Communicatie, Postbus 53121, 1007
RC Amsterdam
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Foto’s: Howard Rose (Crispian St. John/ Jay Jackson) aan boord
van diverse zendschepen:
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Freewave archief.
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OMSLAG
- De Mi Amigo in de haven van Amsterdam op 30 december 1972
met v.l.n.r. Norman Barrington, Rob Eden, Crispian St John, Steve
England en Peter Chicago (in deuropening).
- Als Jay Jackson op de Ross Revenge © Hans Knot
- Aan boord van de MEBO II: Eileen en Alan West, Chrispian St. John
en Carl Mitchell

PERIKELEN
Perikelen
ZA 25 MEI: Wat deze rubriek betreft, een lang overzicht
gezien de twee dubbele verzendingen van Freewave in
de zomerperiode. Het augustusnummer andermaal gevuld met langere verhalen en dus in het septembernummer
meer de vaste rubrieken. Vandaag het trieste bericht dat
Bart de Graaff, grondlegger van de jongste omroep van
Nederland (BNN), op 35-jarige leeftijd is overleden na
complicaties bij een operatie. Het was natuurlijk bekend
dat Bart niet een hoge leeftijd zou halen maar 35 jaar is
ook voor hem veel te vroeg.

Daarover konden de partijen geen overeenstemming bereiken. Eerder trad Hans
Kesting al eens op in de show van Paul de
Leeuw, toen deze nog bij de VARA zat en
sloeg zijn deelname wel aan, waardoor
de VARA hem een freelance contract aanbood. Maar er zijn meer mensen die hun
omroep verlaten, zoals KRO’s hoofd televisie amusement. Bart Römer gaat weg bij
de omroep na onenigheid met mediadirecteur Ton Verlind. Beide leidinggevenden zijn het niet eens over de wijze
waarop de verschillende afdelingen moeten worden aangestuurd. Römer vertrekt
per 15 augustus. Volgens de KRO is de
beslissing in goed overleg genomen.
DO 30 MEI: De KRO stopt met het medeuitzenden van het spelletje ‘Get the Picture’, dat in samenwerking met de AVRO
op Nederland 1 wordt uitgezonden. Met
ingang van 2003 zendt de AVRO het alleen uit. De presentatie verandert al met
ingang van het nieuwe televisieseizoen.
Lucille Werner neemt de presentatie over
van Paula Udondek. Paula gaat bij de KRO
het muziekprogramma ‘De Notenclub’ presenteren.

Bart de Graaff

© JvH

ZA 25 MEI: Ook Tosca Hoogduin is komen te overlijden.
Op 65-jarige leeftijd stierf ze aan kanker. Hoogduin maakte
een lange carrière bij de AVRO. Niet alleen was ze vooral
bekend om haar zeer mooie stem en het presenteren
van heerlijke muziekprogramma’s, maar was in de jaren
zestig bijvoorbeeld ook actief bij jeugdprogramma’s en
behoorde ze tot de hoorspelkern. Hoogduin is nooit op
de televisie geweest omdat, zoals ze het zelf stelde, de
microfoon haar vriendje was.
MA 27 MEI: Liefst 25 jaar was hij betrokken bij de nieuwsgaring inzake de verkeersinformatie. Vandaag nam hij
afscheid om in de VUT te gaan. Jelles Bode, een stem om
ook niet snel te vergeten. Maar ook bekend bij de fervente radioluisteraars, om zijn botsing met Jacques Plafond. Deze laatste probeerde, in de jaren tachtig van de
vorige eeuw, bij herhaling Jelles steeds te onderbreken
hetgeen uiteindelijk tot een uitbarsting leidde en Bode
geen verkeersinformatie meer wenste te brengen in het
programma van Plafond op de VPRO.
WO 29 MEI: Presentator Hans Kesting werkt niet langer
voor de VARA. De kijkcijfers van zijn Hans Kesting Show
waren zo laag dat de omroep een andere opzet wilde.

VR 31 MEI. De VARA weigert met ingang
van volgend jaar nog langer programma’s
te maken voor het slecht beluisterde publieke radiostation 747 AM. Met deze beslissing zal zendercoördinator Jan Westerhof niet direct akkoord gaan, zo liet hij weten. Al eerder heeft
de AVRO
bekend
gemaakt niet aan het station, om budgettaire redenen, te willen meewerken.
MA 3 JUNI: Wat een geluk dat Queenie
Elisabeth de maandag heeft uitverkoren
voor de viering van haar 50-jarig jubileum.
De dag dat niet alleen in Engeland maar
world wide ook de minste concerten worden gegeven. 1 miljoen mensen die het
concert live hoorden bij Buckingham
Palace. Met nadruk op het woord ‘bij’, want
dat moet je ruim zien. World Wide keken er
220 miljoen mensen rechtstreeks en de
BBC houdt er dit jaar ontzettend veel geld
aan over wegens verkoop van de rechten. ‘All you need is love’, en daar ontbreekt het volgens ons bij sommigen aan.
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komende EK in de wacht te slepen voor uitzending via SBS6. Daarbij moet nog komen vast te
staan of ‘de Elf’ hetzelfde kunnen doen.
DO 6 JUNI: Een onderzoek heeft uitgewezen dat
Paul de Leeuw iedere zaterdag zo’n 1,2 miljoen
kijkers haalt met zijn programma bij de NCRV. Daarmee haalt hij bijna het dubbele aantal kijkers als
zijn ‘Laat de Leeuw’ bij de VARA. Volgens de
Dienst Kijk en Luisteronderzoek is het gunstige
uitzenduur van negen in de avond mede oorzaak
van de hoge score van Paul de Leeuw in zijn
programma ‘Herberg de Leeuw’.
Trintelhaven: toekomstige lokatie zendplatform?

© JvH

MA 3 JUNI: Een nieuw idee is geboren in de
Lopikerwaard: het bouwen van een platform in
het midden van het IJsselmeer waarop zendmasten moeten komen te staan. Het idee is door
tien actiegroepen ontwikkeld en aangeboden aan
overheidsinstanties en de NOZEMA, waarop een
positieve reactie is gegeven inzake eventuele
haalbaarheid. Inzake een eventuele locatie denkt
men aan de Trintelhaven, halverwege de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. De locatie is gelijk
aan de eerste plek waar de MV Communicator
heeft gelegen in de jaren negentig. Het eventuele
platform zal moeten bestaan uit drie cilinders die
in de grond worden gezogen. Hierop kan een
verticale paal worden geplaatst, die boven de
waterspiegel uit steekt. Daarop kan de zendmast
worden geplaatst. De zenders kunnen op afstand
worden bediend. Kosten enkele tientallen miljoenen maar volgens de actiegroepen is dat geld
wel bij de diverse gemeenten beschikbaar daar
men reserveringen heeft gedaan voor oplossing
van de zendmastenproblematiek in de
Lopikerwaard.
WO 5 JUNI: Via Rudi Koot komen we aan een
verslag over een Anti -Sovjetdemonstratie die
dertig jaar geleden in Litouwen werden gehouden. Twee lange dagen van opstand tegen de
Sovjet-bezetters worden nu herdacht met een
tentoonstelling en de nodige aandacht in de media. In The Baltic Times vernamen we ook iets
meer over het luistergedrag van de jongeren in
die tijd: ‘Jonge mensen, met lang haar en versleten jeans waren samengeschoold bij de fontein
van het Muziek Theater in het centrum van Vilnius.
Ze luisterden naar de muziek van Radio
Luxembourg op kleine draagbare radiootjes’.
WO 5 JUNI: De leiding van SBS heeft zijn beste
beentje voorgezet want men is er in geslaagd
zowel de uit- als thuiswedstrijden van het Nederlands Voetbal Elftal in de voorronden van het
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DO 6 JUNI: Slechte kijkcijfers of
niet, de leiding van Yorin vindt dat
de het realityprogramma ‘De Bar’
in de komende tijd door mag gaan.
Eerder vond directeur Gerritsen
dat het kijkersaantal minstens
diende te verdubbelen. Schijnt niet
meer nodig te zijn. Men wil meer individuele achtervolging en meer spanning brengen waardoor
meer kijkers moeten worden getrokken.
VR 7 JUNI: Het thuiswinkel-televisiestation Home
Shopping Europe (HSE) stopt ermee. Eigenaar
HOT
Networks
heeft dat bekendgemaakt. Het bedrijf wil
en kan niet langer
geld in het noodlijdende kabelstation steken. Men ging vorig jaar
van start met een Nederlandstalig kanaal in Nederland en België. Er zijn ook HSE stations in het
Frans, Engels, Duits en Italiaans. Doordat Georg
Kofler en Thomas Kirch al enige tijd financiële
problemen hebben, moest medeaandeelhouder
HSN alleen de financiële lasten dragen. De Amerikanen zijn daartoe niet langer bereid.
MA 10 JUNI: Michael Pilarczyk keert deze week
terug op de radio en wel via Yorin FM. Dan maakt
hij zijn zoveelste komst op de radio waar, want
eerder werkte hij onder meer voor Radio
10, Veronica, Radio
538 maar ook voor
televisiestations
TMF en RTL4. Maar
radio is niet het
enige, hij zal zijn eigen
bedrijf
Futureactive ook blijven runnen.
Michael Pilarczyk
(met dank aan RTL- iMedia)

DI 11 JUNI: Harry Mens heeft besloten dat Theo
van Gogh, die van plan is een film te maken over
het leven van Pim Fortuyn, de opvolger in Business Class wordt van dezelfde Pim. Uiteraard zal
Van Gogh geen driedelig pak gaan dragen. Na
een serie uitzendingen zal worden bekeken of
het nieuwe onderdeel al dan niet succesvol genoeg is om er mee door te gaan.
DI 11 JUNI: Het bestuur van De Nieuwe Omroep
acht de kans groot dat de Raad van State, net als
bij de Veronica Omroep Organisatie in 1975, de
organisatie alsnog de status aspirant-omroep zal
verlenen. Als dat gebeurt wil de omroep bovendien een compensatie voor alle sinds 2000 verloren gegane zendtijd. Het hoogste bestuursrechtscollege behandelde vandaag het beroep van De
Nieuwe Omroep tegen de weigering van demissionair staatssecretaris Rick van der Ploeg om de
omroep tot het publieke bestel toe te laten.
DI 11 JUNI: Op het televisiefestival voor Kinderen
Prix Jeunesse 2002 in München, zijn liefst drie
programma’s van VPRO’s Villa
Achterwerk bekroond met een
Prix Jeunesse. In de geschiedenis van de Prix Jeunesse is
het niet eerder voorgekomen
dat drie prijzen werden toegekend aan één en
dezelfde omroep.
WO 12 JUNI: Nog een paar weken en dat is het
gebeurd met Nieuwsnet9, dat op de kabel in Amsterdam, Het Gooi en Almere is te zien. De Media
Groep West, waarvan het kabelstation een onderdeel is, heeft besloten om 30 juni de knop om
te draaien wegens te lage advertentie-inkomsten.
DO 13 JUNI: Het imperium van de Duitse mediamagnaat Leo Kirch lijkt niet meer te redden. Eerder meldden we al uitgebreid over de enorme
financiële problemen die er binnen de onderneming zijn en de eventuele reddingsplannen van
de betrokken banken. De moedermaatschappij
Taurus Holding en de belangrijke dochteronderneming Kirch Beteiligungen hebben uitstel
van betaling aangevraagd. Maar de kans is groot
dat, met Kirch zelf als adviseur, een doorstart zal
worden gemaakt.
DO 13 JUNI: Het Spaanse openbaar ministerie is
een onderzoek begonnen inzake de overname
van het Nederlandse amusementsbedrijf EndeMol
door het telecommunicatie concern Telefónica. Het
Spaanse bedrijf kocht EndeMol twee jaar geleden
voor 5,5 miljard euro, een bedrag dat door marktspecialisten als uitzonderlijk hoog werd beschouwd. Het onderzoek zal zich naar verwach-

ting richten op mogelijk misbruik van
voorkennis door voormalig
bestuursvoorzitter Juan Villalonga
en andere betrokkenen bij de
transactie. De aankoop van
EndeMol voor 5,5 miljard euro werd
in maart 2000 bekend.
VR 14 JUNI: Begin van een twee weken durende
vakantie waardoor ook deze rubriek zo weinig
mogelijk gevuld zal worden daar alle persberichten, nieuwsberichten en dergelijke, en ook de kranten zoveel mogelijk gedurende die twee weken
zullen worden gemeden. Maar toch heb ik iets bij
elkaar gesprokkeld.
MA 17 JUNI: De TROS maakt bekend dat vanaf 7
juli aanstaande er een nieuwe quiz zal komen die
zal worden gepresenteerd door Nance. Het gaat
om de al veel besproken TROS TV Quiz, die al
vaker werd aangekondigd maar nooit op het
scherm verscheen. In zes afleveringen zullen in
de quiz vragen over film, cabaret, muziek en theater moeten worden beantwoord.
DI 18 JUNI: Een kaal hoofd, een goede stem, goed
gekleed maar niet goedgekeurd voor een vervolg
op SBS6. Roderick Veelo, de presentator van ‘Het
Nieuws’ komt niet in aanmerking als presentator
voor een nieuwe nieuwsrubriek op het station.
Hij past niet in de formule. Hij was sinds 1999
presentator bij SBS6 en zegt zelf toe te zijn aan
een nieuwe journalistieke uitdaging.
WO 19 JUNI: Het NOB heeft in het boekjaar 2001
een verlies geleden van liefst 57.5 miljoen Euro.
In het jaar daarvoor was dit slechts 7.5 miljoen
Euro. Desondanks blijft de directie van het NOB
positief door te melden dat er in 2003 betere resultaten gemeld kunnen worden daar men denkt
meer omzet te kunnen maken met het facilitaire
bedrijf.
DO 20 JUNI: De HMG moet voor 1 juli voor de
stations RTL 4 en 5 de wettelijk vereiste toestemming aanvragen bij het Commissariaat voor de
Media om via de kabel in Nederland te mogen
uitzenden. Dit heeft de Rechtbank Amsterdam
vandaag bepaald door het door HMG ingediende
beroep tegen de eerdere beslissing van het Commissariaat voor de Media ongegrond te verklaren. Tegen de uitspraak is hoger beroep mogelijk
bij de Raad van State. Met deze uitspraak is mede
naar aanleiding van een eerdere uitspraak van
de Raad van State van 10 april 2001 vastgesteld
dat RTL 4 en 5 onder het regime van de Nederlandse Mediawet vallen en het toezicht op naleving daarvan dient te worden uitgeoefend door
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het Commissariaat. Om HMG de gelegenheid te
geven, waar nodig, de programma’s aan te passen aan de Nederlandse mediaregelgeving worden de huidige uitzendingen gedoogd tot 1 december 2002. Na die datum wordt het programmatoezicht conform de Nederlandse wetgeving uitgeoefend. Voor het Commissariaat voor de Media is deze nieuwe uitspraak van de Rechtbank
Amsterdam een belangrijke stap vooruit in een
proces dat inmiddels al meer dan 5 jaar loopt. Op
5 februari van dit jaar besloot het Commissariaat
opnieuw dat HMG op grond van de Mediawet
een in Nederland en niet in Luxemburg gevestigde omroeporganisatie is. Het hoofdkantoor is
in Nederland gevestigd, het merendeel van het
personeel is werkzaam in Nederland en HMG heeft
de redactionele verantwoordelijkheid voor de
programmaschema’s van RTL 4 en RTL 5. Tot nu
toe worden de programma’s onder een
Luxemburgse vergunning uitgezonden.
DO 20 JUNI: Op het jaarlijkse
International Radio Festival in
New York heeft Radio Nederland Wereldomroep gigantisch gescoord door met liefst
8 Awards er van door te
gaan. Zes gingen er naar de
Engelstalige afdeling en twee naar de LatijnsAmerikaanse service. De awards werden onder
meer gewonnen in de categorieën ‘nieuwsanalyse/commentaren’, ‘medische wetenschappen’ en ‘onderzoeksjournalistiek’. Er waren in totaal 1200 inzendingen uit 35 verschillende landen.
VR 21 JUNI: Ach, adverteerders kunnen soms
inspringen op recente ontwikkelingen. Zo speelde
vandaag Engeland tegen Brazilië in de kwartfinale
van het WK Voetbal. Uitslag 2-1 voor Brazilië. TMobile reageerde in een reclamespot en Engeland was opeens winnaar met 2-1. Even niet goed
opgelet. Nu is T-Mobile onderdeel van de Deutsche
Telekom en heeft dit misschien iets te maken met
het foutje.
ZA 22 JUNI: Over Guus Hiddink is al veel geschreven, gesproken en gelachen. Vandaag bereikt hij met zijn team Noord Korea de halve finale
van het WK Voetbal en Delta Lloyd springt in met
een prachtige nieuwe versie van de commercial
waarin het staatshoofd van Zuid Korea een hoofdrol speelt. In de nieuwe versie wordt op het plein
Guus Hiddink tot zijn schrik uitgebeeld.
MA 24 JUNI: Demissionair is Staatssecretaris De
Vries dan wel, maar hij weet toch nog wel een
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ultimatum te stellen. Nozema en Broadcast Partners krijgen te horen dat ze volgende week moeten komen met een eindplan voor technische voorbereiding voor de herverdeling van de radiofrequenties. Wanneer men er niet mee komt, stapt
De Vries namens de regering naar de rechter.
Beide ondernemingen dienen 26 zendmasten te
zijner tijd klaar te maken voor de uitvoering van
het frequentieplan.
DI 25 JUNI: Liefst acht nieuwe afleveringen van
Jiskefet zal de VPRO vanaf de eerste vrijdag in
september op het scherm brengen en wel via
Nederland 3. Zowel korte films als studiosituaties,
die allen zijn opgenomen, staan gepland. De
zomereditie die gepland stond gaat niet door. Wel
zal er in het vervolg van het televisieseizoen een
tweede serie afleveringen gepland worden als
wel een zomereditie voor 2003.
DO 27 JUNI: Binnen de dienst Kijk en Luister Onderzoek van de NOS blijkt onrust te zijn ontstaan
na berichten als zou deze dienst in de toekomst
worden opgeslurpt door Bureau Intomart. Beide
partijen zouden onderhandelen. Onderzoek naar
kijk- en luistergegevens hoort niet tot de kerntaken van de NOS en gezien de afdeling momenteel verliesgevend is zouden deze taken, tegen
betaling, door derden kunnen worden uitgevoerd,
waarbij Intomart uiteraard de belangrijkste kandidaat is. Medewerkers van de Dienst maken zich
enorme zorgen voor de toekomst terwijl diverse
medewerkers al langer dan 25 jaar in dienst zijn
van de NOS.
VR 28 JUNI: Vandaag verdwijnt Ontbijt TV definitief van
het KRO scherm. Na acht jaren van ochtendtelevisie met
onder meer de laatste jaren
Frits Spits, Dieuwertje Blok en
Jeanne Kooijmans is er toch reden tot vreugde
gezien fluistertonen ons morgen goed nieuws
brengen.
ZA 29 JUNI: John de Mol zoekt zelf zo snel mogelijk een vervanger voor zijn directiewerkzaamheden binnen het EndeMol-concern. Hij
denkt deze te vinden binnen de reclamewereld.
Hij vindt het tijd om terug te treden uit de top en zal
zich in de toekomst alleen bezig houden als ‘chief
creative officer’ en zich dus richten op de ontwikkeling van nieuwe programma-ideeën voor
televisie en internet.
ZA 29 JUNI: Vandaag wordt bekend dat er zo
goed als zeker volgend jaar toch een vervolg
komt op Ontbijt Televisie via Nederland 1. De KRO,

de AVRO en de NCRV zijn overeengekomen een
dergelijk programma gezamenlijk te gaan financieren. Op een later tijdstip wordt verder gepraat
over de invulling van het programma en de presentatie.
ZA 29 JUNI: Voor nog eens een periode van vijf
jaar is Martijn Sanders benoemd tot voorzitter van
de AVRO. Dit heeft de Verenigingsraad vandaag
besloten, waaruit tevens de verklaring kwam dat
onder voorzitterschap van Sanders de omroep
is gekanteld naar een inhoudsgerichte organisatie die structureel werkt aan zijn legitimatie als
publieke omroep.
ZA 29 JUNI: verbleef een groot deel van de
medewerkers van Radio 538 in Valkenburg aan
de Geul. Blijkbaar had men een bedrijfsfeest georganiseerd in de Gemeentegrot van Valkenburg.
Het is een besloten feest geworden, zo vertelden twee té laat gearriveerde medewerkers, die
niet meer in de grot binnen konden komen. Aldus
schreef ons Fons Winteraeken. Buiten de poort
stonden onder meer Erik de Zwart en Jeroen van
Inkel met kort en grijs geverfd haar.
MA 1 JULI: De al jarenlange strijd, tussen
de HMG aan de ene
kant en de BUMA/
Stemra aan de andere kant, heeft vandaag een
zware wending gekregen nu de auteursrechtenorganisatie beslag heeft laten leggen op de inkomsten van IP, het reclamebureau dat voor de
commerciële omroepen werkt. De BUMA stelt nog
miljoenen te goed te hebben van de HMG voor
gebruik van muziek op haar televisiestations.
MA 1 JULI: IdtV maakt vandaag bekend dat men
een 100% belang heeft genomen in TV Dits en dit
productiebedrijf dus heeft overgenomen. De overname past in de strategische visie van IdtV om
naast haar overige activiteiten ook een krachtige
rol te blijven spelen op de markt van documentaires. TV Dits zal IdtV/Dits gaan heten. Onder directie van Ireen van Ditshuyzen zal de organisatie als zelfstandige werkmaatschappij, naast de
afdeling Arts & Documentaries onder leiding van
Piet Erkelens, verder vormgeven
aan maatschappelijke en cultureel
geëngageerde documentaires en televisieprogramma’s.
WO 3 JULI: Zendercoördinator Paul van der Lugt

gaat Radio
3FM verlaten
om per 1 november
in
dienst te treden bij een
nieuwe werkgever. Hij is de
laatste tien
jaar als coördinator actief geweest en werkte
daarvoor als presentator en producer voor de
KRO op Radio 3. Als toekomstige werkgever
wordt de regionale omroep Utrecht genoemd,
alwaar hij als programmaleider aan de slag zou
kunnen gaan. Van der Lugt wenst dit zelf echter
niet te bevestigen.
MA 8 JULI: Zoals bekend zou het programma
‘Studio2’ van Ivo Niehe op de late avond via Nederland 2 gaan verdwijnen. Wel komt er een vervangend programma en wel iedere dinsdag tot
en met vrijdag om kwart voor elf in de avond. Het
zal door de NOS worden gebracht terwijl de presentatie in handen zal komen van Mart Smeets.
MA 8 JULI: Hoewel zowel het RTL4 programma
als het gelijknamige blad dezelfde doelgroep hebben heeft een rechter in Haarlem bepaald dat het
tijdschrift NL Boulevard wel degelijk van naam
zal moeten veranderen omdat er bij het publiek
verwarring zou kunnen ontstaan over een eventuele samenhang tussen het populaire televisieprogramma en het uitgeven van een bijna gelijk
luidend tijdschrift met dezelfde achtergrond:
gossip.
DI 9 JULI: Tijdens het verslag van het wielrennen,
dat op dat moment niet zo interessant was in
Frankrijk, zapte ik weg om te zien dat zowel SBS6
als Net5 door een stroomstoring niet on-air waren. Bleek een explosie te zijn in een schakelstation in Amsterdam. Of de NUON, de eigenaar,
het SBS concern een vergoeding zal betalen is
niet bekend.
WO 9 JULI: Een officieel persbericht van het Commissariaat voor de Media schrikt ons wakker in
de komkommertijd. Men wil zowel SBS6, Yorin
als de NCRV bestuurlijke boetes opleggen wegens overtreding van sponsor- en reclameregels.
Zelfs vermeldingen op de aftitelrol zijn ongeoorloofd. En vergeet niet dat het geld van de boetes
weer besteed wordt om al die mensen aan het
werk te houden die moeten kijken of er weer
ongeoorloofde reclame op de televisie wordt gebracht.
HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF
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Radio Mercur
Foto’s duiken na 40 jaar weer op
6

1

Eerder brachten wij al enkele foto’s
van Radio Mercur, die ons toegestuurd werden door Erik Lindhart, in
1962 technicus bij het station. Op
deze pagina nogmaals een selectie.

1. Een nieuwe richtantenne van Duits
fabrikaat voor Mercur.
2. Benny Knudsen aan boord van de
Lucky Star.
3. Geinspireerd door de film ‘Spartacus’
speelt men gladiator met een pijp die
geplaatst diende te worden om de zender te koelen.
4. Zendertechnicus Leif.
5 en 6. Erik Lindhart

2

3
5

4
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HEDEN
EN
VERLEDEN

heden en verleden

Michael Bakker aan boord van
de Norderney © Radio 192

Norderney en 192
VR 24 MEI: Ettienne
Kerremans bericht ons vanuit België vanmiddag even
langs geweest te zijn bij de
Norderney in Antwerpen en
de uitzendingen van Radio
192 vanaf het voormalige
zendschip. Jammer dat de
‘verbinding’ met Hilversum wel even op zich liet
wachten. De start van de uitzendingen vanaf de
Norderney had moeten gebeuren vanaf twaalf
uur en is dan uiteindelijk gelukt rond kwart over
drie. Natuurlijk is Radio 192 geen radiostation dat
bulkt van het geld maar een klassieke lijnverbinding
vanaf de Norderney naar Hilversum via telefoonlijnen is een beetje ‘passé’. Heden heb je prachtige straalverbindingen en mits veel geld plaats je
een satellietwagen op de kade en via de satelliet
ben je zo in de studio in Hilversum. Maar, niet
gezeurd, het is uiteindelijk gelukt en het was dan
ook ‘historisch’ om Radio 192 te horen vanaf de
Norderney. Een emotioneel moment toen Geert
de Bruin weerklonk met ‘vecht maar beuk maar
de Norderney die blijft voor mij het mooiste schip
dat er bestaat’. Zeker voor herhaling vatbaar en...
de Norderney mag nooit vergaan! Informatie uit
andere bronnen leerde ons dat er zo’n vijftig bezoekers zijn geweest.
Lang overzicht
ZA 25 MEI: In het september-nummer hierbij verder met de laatste dagen van mei, gevolgd
door de berichten van juni en juli. Reden is de
samenvoeging, qua verzending, van het juni met
het julinummer terwijl ook augustus en september gezamenlijk de bus opgaan. Het augustusnummer hebben we voor verhalen gepland, zodat het september nummer voor het nieuws van
de afgelopen maanden is en dus ook de aanvullingen op de discografielijst. Wel allereerst een
promospot van Mike Ross voor de wekelijkse
Rock and Roll Show van Brian McKenzie op RNI
in de begin jaren zeventig. Voor die spot gebruikte
hij de volgende nummers: ‘C’mon everybody’ van
Eddy Cochran, ‘Honey don’t’ van Carl Perkins en

‘Be bop a lula’ van Gene Vincent. Love Affair en
het nummer ‘Everlasting love’ werd ook door de
jongens van Radio Mi Amigo gebruikt voor het
inzingen van een jingle ‘Radio Mi Amigo 319 voor
jou’.
RNI en Radio 270
En wat te denken van Mark Wesley die op
RNI in 1970 een jingle maakte met gebruik van het
nummer ‘I can hear music’ (on 244 metres) van
The Beachboys. Eén van de tunes door de Duitse
deejay Axel gebruikt in het zelfde jaar op hetzelfde station was ‘Come and join in’ van Bob
Leaper and the Propehts. Op Radio 270 is er een
tijdje in 1967 een wekelijks programma geweest
van de studenten van The Conservative Club of
the York University, die ‘Land of Hope and Glory’
van Vera Lynn gebruikten als tune.
Nog twee keer RNI
Allereerst de tune van de top 40 in RNI in
het jaar 1970. Als tune gebruikte Carl Mitchell destijds het nummer ‘No matter what shape’ van de
formatie T-Bones. Stevie Merike gebruikte in het
begin van 1971 op het station ‘Liberation’ van
Chicago Transit Authority als tune. Waarschijnlijk
de langste in onze collectie daar het nummer meer
dan 14 minuten duurt. Maar ook over Radio
Veronica is er weer een aanwinst voor de
discografielijst te melden. De langzame versie van
de jingle ‘Herinnert U zich deze nog’ werd ondersteund door het nummer ‘Also sprach der
Zaratushta’ gespeeld door de formatie Ars Nova.
Rechtszaak
ZA 25 MEI: Vanuit Israël ontvingen we het bericht dat tien leden van het management van de
voormalige zeezender Channel 2000, dat in 1996
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enkele weken programma’s verzorgde vanaf de
MV King David, vandaag voor de rechtbank zijn
verschenen. Tevens dienden enkele personen
van de organisatie die het station sponsorde,
Yahadut 2000, voor de rechter te verschijnen.
Ze zijn allen aangeklaagd door de rechter van de
Ramle Gerecht wegens het verzorgen van illegale uitzendingen en het niet overdragen van een
financieel rapport omtrent de inkomsten van het
radiostation. Volgens de aanklacht werd er zonder vergunning uitgezonden vanuit verschillende
locaties waaronder Jerusalem, Hashmonaim,
Holon en Safed en werd door het station regelmatig storing veroorzaakt op de frequenties in
gebruik vanaf de controletoren van het vliegveld
Ben-Goerion bij Tel Aviv. Enkele van de mensen
zijn aangeklaagd wegens het bedienen van de
zendapparatuur. De aanklachten betreffen overtredingen die in 1998 en 1999 zijn begaan en
hebben dus verder niets te maken met de eerdere zeezenderactiviteiten.
Caroline
Making
Waves
Campaign
ZO 26 MEI:
Soms vraag je
af of het toch
echt allemaal
fout zit als het gaat om de Caroline-organisatie.
Hebben ze oud-luisteraars in het buitenland wonen gaan ze negatief reageren op hun bijdragen.
Zo stuurde Shaun Brennan, uit het zonnige
Californië, een cheque richting de Caroline club
met als doel de Caroline Making Waves Campaign
te ondersteunen. Verbitterd stuurde Shaun mij
een kwade e-mail (omdat hij zijn kwaadheid gewoon aan iemand kwijt moest). Radio Caroline is
niet langer gesteld op zijn financiële bijdragen en
wel omdat men liever niet meer vanuit overzee
gelden ontvangt. Kost namelijk te veel tijd om de
cheques te incasseren.
Rob Out
MA 27 MEI: Vadertje Out, die al weer jaren lang
opgesloten zit achter de door hem zelf gefinancierde grote hekken om zijn huis, wordt af en toe
nog eens aan de tand gevoeld over ditjes en
datjes. Zo ook dit weekend over de tragische
dood van Bart de Graaff. Zoals bekend begon
Bart onder Rob Out in 1988 zijn loopbaan bij de
omroep. Rob reageerde als volgt: ‘Ik heb niet echt
op z’n lengte gelet, want hij was gewoon goed.
Hij kwam naar ons toe met een programma-idee
en dat stond ons aan en dus hebben we ‘ja’ ge10 - Freewave 346

zegd. Dat was in de beginjaren van Veronica,
maar wanneer dat weet ik niet precies meer.’
Veronica was toen al 28 jaar oud heer Out.
Door de mand
DI 28 MEI: We hebben als fervent Caroline-aanhanger allemaal wel eens naar de religieuze boodschap van Brother Stairs geluisterd, de man die
zichzelf de ware profeet van Jezus Christus
noemde. Een typische man van de hand op de
radio, ik bid voor U en U stuurt mij snel Uw geld.
Wel, de niet zo brave borst is afgelopen donderdag aangehouden op drie beschuldigingen: seksueel misbruik, het niet op orde hebben van zijn
boekhouding en het bouwen zonder een bouwvergunning. Het blijkt dat hij onder meer twee leden van zijn congregatie meer dan 70 maal heeft
misbruikt. Maar volgens zijn vrouw Teresa was
zij altijd op de hoogte en gebeurde de seks met
toestemming van de betrokkenen. Stairs, zo is
door de regionale justitie besloten, zal niet op borgtocht kunnen worden vrijgelaten.
Ron Bisschop
ZA 1 JUNI: Vanaf vandaag kun je op Radio 192
luisteren naar Ron Bisschop. Als Johan Visser
begon zijn carrière bij de zeezender Mi Amigo als
deejay. Via stations als Radio 10 Gold, Radio
Veronica, Talk Radio en Kink FM, werkt hij nu ook
bij Business Nieuws Radio. Bij Radio 192 zal hij
iedere zaterdagmiddag tussen 17 en 19 uur
gouwe ouwe draaien uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, afgewisseld met de
betere rockmuziek.

Ron Bisschop

© JvH

Open voor het publiek
ZA 2 JUNI: Ter gelegenheid van het jubileumweekend van de Britse Koningin is de Ross
Revenge vandaag en morgen open en bezoeken
zo’n 40 fans het voormalige zendschip van onder meer Radio Caroline, Radio Monique en Radio
538. Zoals bekend ligt het schip in de omgeving

van Queensborough.
Naast een rondtoer
door het schip was er
ook gelegenheid allerlei
goederen te kopen in de
stand van Caroline
Sales. Ook op 6 en 7 juli
zal de Ross Revenge
voor bezoek geopend
zijn.
Ross Revenge
© Christian Bergmann

Bijstellen
WO 5 JUNI: Kun
je de lijst met tunes alweer bijstellen. Vandaag de aanvulling dat
zowel als tune en als
filler in het programma
‘Viewpoint 963’ op Radio Caroline in de jaren tachtig van de vorige eeuw het nummer ‘Italian
Symphony’ (Cuarta Sinfonia en La Mayor) en
daarvan de 1e en 2e movement, werd gebruikt. En
dat alles in de uitvoering van het orkest Manuel
de Falla onder leiding van dirigent Waldo de Los
Rios. Maar we hebben ook nog een aanvulling op
‘Peace’ van Peter. Het nummer werd in 1970 op
RNI ook gebruikt ter ondersteuning van de internationale actie voor de rechten van het kind. Het
nummer ‘Shinding’ van The Shadows werd ingezet op Radio London voor een promo voor het
programmaonderdeel ‘Schoolspot’ van Ed
Stewart.
Helemaal uit Oost Duitsland
DO 6 JUNI: Thuis maken we er wel eens een
grapje over als we het er over hebben dat mijn
vrouw ‘helemaal uit Oost Duitsland’ komt. Vandaag een leuke brief in de postbus van Norbert
Baasner die verhaalt over de ontdekking in 1970
op zijn radio. Hij luisterde in die tijd voornamelijk
via de korte golf, als velen in het land. Op die
manier kon je tenminste nog wat eerlijke informatie tot je nemen. Een vriend wees hem op de
uitzendingen van A J Beirens op de zondag en hij
was verkocht aan RNI. De ontvangst in Dresden,
alwaar hij woonde en woont, was op de middengolffrequentie 1610 kHz dermate slecht dat hij
zijn radio verbouwde om het opnieuw af te stemmen waarbij die frequentie zwaar belast werd
om de ontvangst beter te maken. Norbert herinnert zich nog dat hij op 31 augustus 1974 gehuild
heeft bij het beluisteren van het laatste uur van
RNI. En de eerste QSL kaart die hij ooit kreeg was
van RNI, en hij koestert deze nog steeds.

Net een zeezender?
ZO 9 JUNI: Elke dag meert vanaf zaterdag 29 juni
aanstaande het Radio 2-schip (voorheen BRT2)
aan in een badstad in Vlaanderen. Aan boord
gidst een échte radiomatroos de bezoekers door
het schip van 12 meter en tevens door de wereld
van Radio 2. Men kan er zelf radio maken: een
plaat aankondigen, een jingle draaien, de hitlijst
doorlopen en meezingen kan ook! Men kiest een
meezinghit, zingt luidkeels mee én misschien wordt
men persoonlijk uitgenodigd om op zaterdag op te
treden met de Radio 2 Band aan Zee. In het Radio
2-schip kan men ook de vakantiegroeten van aan
zee inspreken. De meest originele én leukste
vakantiegroeten hoort men ‘s avonds in Zomertijd, elke weekdag tussen 18 en 23 uur. De eerste
aankomst vindt plaats in Middelkerke nabij het
Casino.
Eén jaar oud
ZO 9 JUNI: Vandaag is het precies een jaar geleden dat door Chris Visser, Harm Koenders en
Hans van Dijk voorzichtig een oud zeezenderprogramma op het internet zetten. Langzamerhand werden het er meer en meer en ook het
aanbod groeide. Een gebrek aan zestiger jaren
opnamen werd onder meer opgelost doordat ikzelf een groot aantal opnamen ter beschikking
stelde. De programma’s worden opgepoetst en
tegen betaling van 10 Euro per jaar krijgt men
toegang tot de internetsites waar de downloads
worden neergezet. Voor meer info: thevandijks@
planet.nl. De downloadclub heeft een nieuw internetadres: www.offshoreradio.org . Mocht je vragen hebben rond de aangeboden opnamen of wil
je zelf ook meedoen met je eigen opnamen, dan
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kun je Chris Visser benaderen
via downloadclub@xs4all.nl of
telefoon 06-11212553.
Bijnamen
Tijdens het schilderen van de
overloop kwam ik in gedachten
terecht bij één van de vele tochten naar de zeezenders, die ik
in de jaren zeventig en tachtig
van de vorige eeuw maakte.
Daarbij was een aantal van de
deejays als vrouw verkleed. Dit
bracht me uiteindelijk weer tot
de gedachte dat bij Radio
Northsea International en Radio
Caroline toch een aantal deejays
was met een bijnaam. Van het
één kwam het ander en zo
schoot me te binnen dat Jelle
Boonstra ooit een persoonlijk
lijstje naar me had gestuurd en
samen met onder meer Martin
van der Ven en Jan van Heeren
hebben we het uitgebreid. Maar
het is nog lange niet compleet.
Weet je aanvullingen, laat het
ons weten. Hier is de eerste
versie van het overzicht van
deejaybijnamen, waarbij sommige deejays er zelfs meerdere
hadden en het via de nieuwsgroep zeezenders al werd gepubliceerd. Een aantal bekende
radiomensen reageerde op de
lijst en maakte het completer.

Ad ‘de meester’ Bouman
‘Admiral’ Robbie Dale
Andy ‘The Dancer’ Archer
Arnold ‘Virginia’ Layne
‘Baby’ Bob Stewart
Bert ‘Holland’s answer to Ken
og Barbie’ Bennett
Boom ‘Boom’ Brannigan
Brian ‘Brenda’ McKenzie
Brian ‘The Carpet Man’ Mc
Kenzie
Brian ‘The Kilt’ McKenzie
‘Burgemeester’ Harkie (Harald
van Gelder)
Carl ‘The Weird Beard’ Mitchell
Charlie ‘The Sea’ Wolf
Chiel ‘Suske’ Montagne
Chris ‘Mother Superior’ Cross
Chrispian St. ‘Con’ John
‘Daffy’ Don Allan
Dave ‘Double D’ Dennis
Dave ‘The Rabbit’ Dennis
Dave ‘Smack your Botty’
Rogers
Denice ‘The Menace’ Straney
Ed ‘Stewpot’ Stewart
‘The Emperor’ Rosko
Gerard ‘Gijs’ de Vries
Graham ‘Grasilda’ Gill
Graham ‘Spyder’ Webb
Horst ‘Inky Dinky’ Reiner
Ian ‘Wombat’ Damon
Jack ‘the professor’ Curtis
Jerry ‘Super’ Leighton
John ‘Rock and Roll’ Anthony
John Ross-Barnard ‘JRB’

Johnny ‘The Lad’ Lewis
Johnny ‘GHB’ Lewis
‘Jumbo’ Jim Gordon
Karel ‘van het snoer’ Van de
Woerd
Keith ‘Cardboard’ Skues
Keith ‘Keefers’ Hampshire
‘Lord’ Charles Brown
Mark ‘The Marshall’ Lennox
‘Mighty’ Joe Young
‘Neddy’ Noel Miller
Paul ‘Nitty’ Noble
Pete ‘Boots’ Bowman
Paul ‘Paulina’ May
Ray ‘on the radio’ Warner
Robb ‘Agnes’ Eden
Roger ‘Twiggy’ Day
Ross ‘RWB’ Brown
Simon ‘Wally’ Barrett
Spangles ‘Killroy’ Muldoon
Steve ‘The Curly Headed Kid in
the Third Row’ Young
‘Tatty’ Tom Edwards
Terry ‘Mavis’ Davies
Tommy ‘TV on Radio’ Vance
Tommy ‘What a guy’ Rivers
Tony ‘The Bird Brain’ Brendon
Tony ‘Doris’ Allan
Tony ‘Royal Ruller’ Prince
Tony ‘Tea Cosy’ Blackburn
Tony ‘Helloooo’ Windsor
Tony ‘The Knees’ Windsor
Tony ‘TW’ Windsor
Tony ‘Wendy’ Windsor
‘Ugly’ Ray Terret
Vince ‘Rusty’ Allen
Radio 390
WO 12 JUNI: Ik luisterde
vandaag naar een recent ontvangen opname van Radio 390
en kwam direct tot de ontdekking hoe één van de tunes
heette omdat de presentator dat
bij de eerste aankondiging vertelde. Voor het programma
Evening Serenade werd het gelijknamige nummer gebruikt, uitgevoerd door het Orlando
Orchestra and Chorus, onder
leiding van dirigent Hans Last.
Het mooie nummer ‘The Joyous
Hans van Dijk, Chris Visser en Harm
Koenders
© Martin van der Ven
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De twee schepen van Ray Anderson: Gampian Dawn en Grampian
Princess (zie p. 13) © Bob LeRoi
(www.bobleroi.co.uk)

Untruth’ dat op de LP ‘Gate
to infinity’ was te vinden,
werd gebruikt als achtergrondmuziek voor de promotie van de Caroline
Roadshow in 1978. Juicy
Lucy’s ‘Who do you love’
werd in hetzelfde jaar op
Radio Caroline gebruikt
voor een promo waarin
werd opgeroepen te adverteren op het station.
RSL Radio Mi Amigo
WO 12 JUNI: The Radio
Authority heeft bekend
gemaakt dat er een licentie is verleend voor een
RSL uitzending via de
1503 kHz die er uit zal
gaan onder de naam Radio Mi Amigo. Reden is
gelden in te zamelen voor
de restauratie van het historische lichtschip LV18,
dat midden in de haven
van
Harwich
ligt
afgemeerd. De uitzendingen vinden plaats van 18
juli tot en met 14 augustus. De uitzendingen worden gefinancierd door de
East
of
England
Development Agency
(EEDA) en de Harwich
Connexions Market Town
Initiative Community Fund.
Internet audio zal er ook
zijn. Ook zal er een
verkoopstand in de omgeving van het station zijn,
dat zal worden gerund
door Caroline Sales en
plannen zijn er om in de
avonduren
‘Caroline
Overdrive’ te doen herleven.
Na bijna 30 jaar
WO 12 JUNI: Bijna 30 jaar
is het geleden, zo besefte
ik vanavond, dat Ronan
O’Rahilly opdracht gaf om

een nieuw programma, dat voor Radio Caroline wekelijks gepland stond,
niet uit te zenden. Hij wenste niet dat zijn station geassocieerd zou
worden met seks. Er zou een door het blad ‘Candy’ gesponsord programma worden gebracht en dat ging de grijze duif te ver. Maar hoe kom
ik hier nu op. Op één van de vele televisienetten kwam ik, tijdens het
zappen, Peter Muller voorbij die een nieuw tijdschrift heeft over hetzelfde onderwerp dat hij graag bij Albert Heyn in de verkoop wil hebben.
En dat vindt de grootgrutter weer niet goed. Zeker naar Ronan geluisterd
want Peter Muller was destijds ook de man achter het tijdschrift Candy.
Meer Radio 390
ZA 15 JUNI: Nog meer programma’s beluisterd van Radio 390
waaronder het verzoekplatenprogramma in de avonduren, dat werd
gepresenteerd door Jonathan Hall. Hij gebruikte als tune voor het gelijknamige programma ‘From me to you’ het instrumentale werkje van George
Martin Orchestra. Voor het programma ‘Dinner at eight’ werd het Norman
Warren Orchestra ingezet met het nummer ‘The Shadow of your smile’.
Een ander programma dat we afluisterden was ‘The Jim Reeves Show’
op Radio 390. Een instrumentale versie van het nummer ‘I love you
because’ werd gebruikt door Alen West als tune voor dit programma.
Uitvoerende onbekend.
Zal de naam van het station ook nog veranderen?
ZO 16 JUNI: Paul Rusling heeft het toegegeven. Het kunstmatige eiland
dat voor het eiland Mann zal worden gebouwd en waarop de antenne
komt te staan voor het lange golf project, dat de werknaam Music Mann
meekreeg, zal worden gedoopt als ‘Caroline Island’. Het eiland ligt niet
ver van de plek waar in 1964 t/m 1969 de MV Fredericia van Radio
Caroline in internationale wateren lag verankerd en vandaar de programma’s van Caroline North uitstraalde.
Het blijft luisteren
WO 19 JUNI: Nog op het eiland Vlieland beluister ik andermaal een
bandje van Radio 390 en kom daar een aantal opnamen tegen waar we
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nummers in tegen komen die kunnen worden aangevuld op de discografielijst. Allereerst werd voor
het programma ‘Tea Time Tunes’ op Radio 390
door Jonathan Hall het nummer ‘Mame’ van Herb
Alpert gebruikt. Men had op het station ook veel
‘in huis reclame’ en zo hoorde ik onder meer een
spot voor een ‘390 Suitcase offer’. Ter ondersteuning werd het intro en uitro van ‘Summer
Holliday’ van Cliff Richard gebruikt. Ook hoorde ik
een oud programma, uit 1965, van Radio Veronica
waarin deejay Bob (later de naam Krijn Torringa
gebruikend) een reclamespot insprak voor Muziek Express. Daarbij gebruikte hij ‘All day and all
of the night’ van The Kinks als instrumentale ondersteuning.
Zeer slechte staat
VR 21 JUNI: Thuisgekomen van Vlieland eerst
even de bevriende sites af en kom bij die van Bob
Le Roi. Hij heeft een aantal foto’s geplaatst van
de twee schepen die door Ray Anderson zijn
aangekocht om eventueel ingezet te worden voor
RSL uitzendingen. Hierover meldden we eerder
in het juni en juli nummer van ons blad. Neem een
kijkje en besluit zelf of je eventueel ook verf beschikbaar wenst te stellen: www.bobleroi.co.uk
Naar het leger op leeftijd
MA 24 JUNI: De oudjes onder ons kennen hem
van Caroline South en Caroline North. Later ging
hij werken voor de BBC en vervolgens was hij
via een aantal ILR stations te beluisteren. Bij
Classic Gold was hij het meest recentelijk actief.
Hij heeft nu een contract getekend bij ‘The Army
Radio Network’ ook wel ‘Garrison Radio’ genoemd.
We hebben het over Dave Lee Travis. Men zendt
uit via de 1287 en de 1350 kHz op laag vermogen
en ook via www. Garrisonradio.com. Luisteren
op de zondag om Dave Lee er te kunnen aantreffen. (zie foto hiernaast - © Garrison Radio)
Ziekelijke organisatie
DO 27 JUNI: Kan langzamerhand worden gezegd
over de Caroline-organisatie van Peter Moore en
zijn stationmanager Nigel Harris. Kan best zijn dat
ze deels goed werk verrichten maar zakelijk gezien zijn ze nullen. Rob Olthof heeft maanden
geleden een deal met de organisatie gesloten
waarbij, tegen betaling, bands hun cd’s laten
pluggen. Uiteraard moet dan wel worden bekend
gemaakt op welke tijden de platen er uit gaan om
te kunnen controleren. De financiële regelingen
zijn getroffen en de eerste band wacht nog steeds
op de mail wanneer en op welke tijd de plaat zal
worden geplugd. Na vele mails richting Malcolm,
die helemaal niet werden beantwoord, besluit Rob
Nigel op de hoogte te brengen van het ongenoe14 - Freewave 346

gen. Antwoord terug: We hebben ze al een aantal maal gedraaid en vanwege jullie ontevredenheid wordt het pluggen in een keer stop gezet en
zal de band nooit meer op Radio Caroline te horen
zijn. Dan vraag je toch af waar ze mee bezig zijn.
Een adverteerder hoort toch ook te weten op
welke tijd de spot draait waarvoor hij op een station zendtijd heeft geboekt.

Radio Nord revisted
ZO 30 JUNI : Vandaag tussen 19 en 21 uur UTC
via de 9980 kHz en met een vermogen van 100
kW via een zender in Sitkunia in Litouwen een
herinneringsprogramma aan de zeezender Radio
Nord, dat vanuit Zweden werd georganiseerd.

Het programma wordt uitgezonden ter gelegenheid van het gegeven dat het station veertig jaar
geleden uit de ether verdween. Naast een kort
overzicht van de historie van Radio Nord, onder
meer interviews met voormalige medewerkers,
luisteraars en natuurlijk volop fragmenten.
Sangria
ZA 6 JULI: Dichterbij dan waar het voormalige
zendschip De Norderney van Radio Veronica lag,
kán het bijna niet. Radio 192 gaat vanaf vandaag,
acht weken lang opnamen maken voor het zomerse zondagmiddagprogramma Sangria vanaf
het strand van Scheveningen. De opnamen vinden plaats in strandpaviljoen Beach Company
(nummer 53), vanaf 13:00 uur. Ook de luisteraar
kan invloed uitoefenen op Sangria. Wanneer jij je
meest favoriete zomerplaat mee neemt naar
Scheveningen en daarbij jouw persoonlijke verhaal vertelt, maak je kans op een te gekke verrassing. De plaat of CD moet wel uit de jaren ’60-’89
komen. Ook besteedt Radio 192 tijdens Sangria
aandacht aan de Haagse popmuziek. Het drie uur
durende programma was jaren lang het paradepaardje van de zeezender Veronica, mede omdat er dan altijd enkele van de deejays live aan
boord waren en gezamenlijk de uitzending verzorgden. Ook nu zullen de vele bekende Radio
192 deejays weer aanwezig zijn.
Belgische weelde
ZA 6 JULI en 13 juli programmeert Radio 192 nog
twee afleveringen van Belgische Weelde. Hierin
worden uitsluitend Belgische producties gedraaid
en hoor je veel jingles en airchecks van de
Vlaamse zeezenders, zoals Radio Atlantis en
Radio Mi Amigo en van dé Vlaamse landpiraat uit
de begin jaren ’80, Radio Maeva. Vandaag is Marc
Jacobs telefonisch te gast. Hij vertelt onder meer
over de samenwerking met zijn Vlaamse collega’s bij Radio Mi Amigo.
Zo maar weer een aanvulling
ZO 7 JULI: Luisterend naar een oud programma van Radio Caroline in de zomer van 1979
ontdekte ik dat ‘Sinfull’ van Mr. Bloe niet alleen
werd gebruikt voor het programma Baken 16 op
Radio Mi Amigo en later Radio Caroline, maar ook
in het programma ‘Zondagmiddagmatinee’ op Radio Caroline. En dan de oplossing van wat voor
velen al lang een raadsel is (geweest). De tune
van Bert Bennet, die veel gehoord werd op Radio
Mi Amigo. Bert kwam zelf met de oplossing: Melody
One door The Tony Hiller Orchestra.
Succesvol
MA 8 JULI: Euroradio 2002, de door Offshore

Echo’s / France Radio Club georganiseerde bijeenkomst die jaarlijks plaats vindt, is afgelopen
zaterdag met succes in Calais gehouden. Dit jaar
had de bijeenkomst als thema het ‘radioschip MV
Mi Amigo’, het onderkomen van Radio Caroline in
de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.
Gasten aanwezig waren Steve England, Fred
Bolland en Paul Rusling. Fred sprak over zijn
betrokkenheid bij de bevoorrading en de financiering van de Nederlandse service en hoe hij bij
andere zeezenderprojecten was betrokken.
Steve England had de nodige anekdotes te vertellen en legde ook uit hoe bepaalde Caroline
jingles zijn ontstaan. Hoe George Harrison een
aantal malen een flinke som geld in de organisatie
stak, kwam uit de mond van Paul Rusling, die
uiteraard ook dieper inging op zijn lange golf project op het eiland Mann.
Bijnamen
DI 9 JULI: Vandaag een reactie van Steve Young,
voormalig Caroline deejay uit de jaren zestig, op
de serie bijnamen van deejays. Hij wist nog een
aantal aanvullingen te melden. Op Caroline North:
Gordon ‘The Cruiser’ Cruse, Mick ‘The Micker’
Luvzit. Op Caroline South ‘Your deejay’ Mike
Ahearn, Rick ‘The Great Dane’ Dane, Mark ‘The
Big Toe’ Sloane, Dave ‘DLT’ Travis en ‘Dave ‘The
Weird Beard’ Travis. Maar ook Larry Tremaine
meldde me dat we hem hadden vergeten: Larry
‘The geeter with the heater’ Tremaine, ‘the boss
with the hot sauce’.

Alan Beech (Radio Caroline) met satellietontvanger

© JvH

Caroline en Worldspace
DI 9 JULI: Vandaag wordt er bekend gemaakt dat
er een contract komt tussen World Space en de
Caroline organisatie, om precies te zijn Peter Moore
- die de licentie heeft om namens Radio Caroline
uit te mogen zenden via satelliet. Met het contract
wordt het mogelijk het station, via speciale ontvangers, in geheel Europa en grote delen van
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Afrika zonder problemen te ontvangen. Door de
World Space Organisatie zal het project onder de
aandacht van het publiek worden gebracht binnen de Britse media. Radio Caroline zal onderdeel
van een boeket aan radiostations worden, waarbij verder onder meer Virgin Radio betrokken is.
Enkele weken, voordat de publiekscampagne
wordt opgestart, op 1 oktober, zal het signaal van
Caroline op deze speciale satelliet worden gezet.
De overeenkomst is gesloten op een moment dat
het nog niet naar wens verloopt met het nieuwe
World Space project. Men is wanhopig om een
plek binnen de satellietmarkt te veroveren. De
speciale ontvangers, die nodig zijn om het signaal
te ontvangen, zijn bijna nergens te koop omdat de
winkeliers geen vertrouwen hebben in de verkoop.
Regels
Vanuit het geruchtencircuits kan worden opgemaakt dat de Caroline organisatie gedurende de
eerste 12 maanden op de satelliet van World
Space geen cent hoeft te betalen. In ruil daarvoor
krijgt de onderneming zendtijd op het station. Voorafgaand op het project heeft Moore besloten zijn
team van presentatoren, die allen het werk vrijwillig doen, te instrueren over de nieuwe regels.
Zo mogen ze zonder Moore’s toestemming geen
namen meer noemen van bepaalde producten,
geen websites onder de aandacht brengen zonder toestemming van de meester en mogen alleen
de namen van radiogroepen worden genoemd
die goedgekeurd zijn door Moore. Ook aandacht
voor radiobijeenkomsten zullen onder de strenge
regels komen te vallen. Dus, als Moore iets niet
bevalt, gaat de streep door de vrije radiowereld.
Deejays die zich niet aan de nieuwe regels wensen te houden kunnen in de toekomst hun mond
houden en dienen het station direct te verlaten.
En dat alles op weg naar andermaal ‘A New Radio
Caroline’.
Ontkenning
VR 12 JULI: Vanuit een aantal hoeken krijgen we
het bericht dat Peter Moore alle publiciteit, die via
een aantal sites is verspreid, als zijnde niet van
zijn kant, is gekomen. Nooit schijnt er door hem
iets als bovengenoemd geplaatst te zijn. Dus zou
Moore geen betrokkenheid met World Space hebben gehad? Wat is er overgebleven van de eerder deze week van zijn zijde gemelde bijzondere
gebeurtenis, die zou komen? Tja, we wachten
maar weer af.
Radio Dolfijn
ZA 13 JULI: Willem Dekker is directeur en mede
eigenaar van een gloednieuw Nederlandstalig
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radiostation Radio Dolfijn FM. Dit station gaat uitzenden op FM 97.5 op alle eilanden van de Nederlandse Antillen. (Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius). In een later stadium
komt ook Aruba daar nog bij. Men wordt daarmee
het eerste ‘Nationale radiostation van de Nederlandse Antillen’. Mooie kreet als je weet dat men
in de toekomst 24 uur
live in het Nederlands
gaat uitzenden. De voertaal op de eilanden is namelijk Papiamento. Dekker meldde ons: ‘Een
enorm project trouwens
maar de moeite waard.
Zelf heb ik vanaf
Curaçao bijna acht jaar
voor Veronica gewerkt
als correspondent en
ben dus, ook al gezien
mijn leeftijd van 48 jaar,
vergiftigd met het oude
Veronica-gevoel. Wij,
mijn club deejays, programmamakers en ik,
voelen ons dan ook een beetje piraat. We gaan
radio maken op het randje, Nederlandstalig met
duo-presentatie vanaf 6 uur tot 20 uur.’ Op 21 juli
is men van start gegaan en men denkt dat te
hebben gedaan op de dag dat het 35 jaar geleden was dat Radio Dolfijn uit de ether ging. Welnu
Radio 227 had het al maanden eerder van Dolfijn
overgenomen. Edoch een leuk initiatief van Dekker om via mij een aantal voormalige medewerkers van toen van Dolfijn en Swinging Radio England te benaderen om tijdens de openingsuitzending hun zegje te doen
Productiebedrijf
Eén van de vele contacten binnen de radiowereld
leerde ons dat Dekker binnen de Kamer van Koophandel op het eiland inderdaad Radio Dolfijn heeft
geregistreerd. Eerder had hij een productiebedrijf,
dat in 1994 is ingeschreven en in 1998 is opgeheven. Dat schijnt exemplarisch te zijn voor Dekker. Hij staat, volgens onze informant, bekend als
een praatjesmaker die allerlei mooie plannen tot
uitvoer weet te brengen, en die na een paar jaar
weer ter ziele gaan. Wat dat betreft past hij wel
in de zeezendergeschiedenis. Hij heeft inderdaad
contacten gehad met Veronica (de omroep) en
Lex Harding. Maar daarvan heeft hij blijkbaar ook
misbruik gemaakt, door zich veel belangrijker voor
te doen dan hij is. Hij heeft jarenlang voor Radio
Hoyer gewerkt. Later heeft hij ook bij Radio
Paradise gewerkt, maar is daar op een gegeven

moment met de noorderzon vertrokken (naar Nederland). Een half jaar later was hij terug op
Curaçao en regelde toen allerlei optredens voor
Nederlandse artiesten. Een eigen radiostation
schijnt altijd zijn droom te zijn geweest.
Dank aan: Martin van der Ven, Harm
Koenders,
Louis
Steijn,
Ettienne
Kerremans, Gerhard Fiolka, Paul de Haan,
Jan van Heeren, Jelle Boonstra, Shaun
Brennan, Tom Mulder, Hans Hoogendoorn,
Juul Geleick, Niels Zack, Bert Wijfjes, Larry
Tremaine en Jack Curtis.
Samenstelling: HANS KNOT

Woorden vallen weg

WOORDEN VALLEN WEG
In memoriam Howard Rose

Ik schrijf nu al 33 jaar over het medium radio,
maar zelden ben ik zo op zoek geweest naar
woorden als vandaag. Gisteravond, op 17 juli
2002, is na een galblaasoperatie en een plotselinge hartstilstand, Howard Rose op 49-jarige leeftijd overleden. Howard, die de meeste mensen
kenden als Chrispian St. John en/of Jay Jackson,
was één van de eerste Britse anoraks die ik
persoonlijk leerde kennen. Eind jaren zestig was
hij als 16-jarige al zeer nieuwsgierig naar alles
wat met illegale radio te maken had. Vanaf dat
moment “vrat” hij de tijdschriften, waaronder The
Pirate Radio News waar ook ik zelf voor schreef,
en bovendien was hij zelf aan land al enigszins
illegaal actief door mee te werken aan een station.
In 1971 klom Howard op zee aan boord van de
MEBO II, het toenmalige zendschip van RNI, als
de jongste van het team dat ons in dat jaar plezierde met “The Summer of 71”. Het was een
prachtig radiojaar, waarin Howard veel leerde
van collega’s als Paul May, Martin Kayne en de
man die hem destijds inhuurde, Steve Merikke.
Niet alleen RNI trok de interesse van Chrispian St.
John, maar ook Radio Caroline. Getooid met een
groots afro-kapsel stapte hij over naar de MV Mi
Amigo, het zendschip van Radio Caroline dat geruime tijd aan de ketting had gelegen in Amsterdam en Zaandam en in 1972 in opdracht van de
schuldeisers werd verkocht. Maar, Gerard van
Dam zorgde er als stroman van Ronan O’Rahilly
— de man die de organisatie ooit in 1964 oprichtte — voor dat het schip weer voor de Nederlandse kust op zee kwam. Tijdens de start

van de uitzendingen van Radio 199 verzorgde
Chrispian St. John mede de testuitzendingen en
hij beleefde een hoogtepunt tijdens de Kerstdagen van 1972.
Volop maakte Howard vervolgens de problemen
mee die er op zee konden ontstaan bij ontevredenheid van bemanningsleden die een zendschip
willen kapen wegens het uitblijven van betalingen, waardoor de MV Mi Amigo weer binnengaats
kwam. Vrij spoedig nadien werd het 1973 en
keerde het zendschip weer terug op zee.
Chrispian St. John was er bij toen de MV Jeanine,
het tweede zendschip van Radio Atlantis, in de
haven van Cuxhavn in Duitsland werd uitgerust.
Avonturen schuwde hij dus niet. In 1973 kwam
men via de 270 meter terug, waarbij Radio Atlantis
ook een internationale service had waar naast
Chrispian St. John ondermeer Steve England en
Andy Anderson een zeer belangrijke rol speelden.
Nadat hij in de jaren zeventig nog bij een aantal
ILR-stations had gewerkt, bleef de zee en dus
het avontuur trekken. Het was de “Voice of
Peace” die van zijn diensten gebruik ging maken.
Tijdens mijn research over het boek inzake de
geschiedenis van dit station kwam ik met vrij grote
regelmaat uiterst positieve reacties tegen over
Chrispian’s vakmanschap; dit via voormalige collega’s. Weer anderen, die niet zo goed met hem
overweg konden, zagen in hem een eigenwijs
persoon, die vaak zijn zin doorzette. Meer “Rocking
on the Northsea” ging Howard doen onder de
naam Jay Jackson op Radio Caroline in 1983. Hij
was er niet alleen verantwoordelijk voor de
nieuwsvoorziening, dat gesponsord werd door
Newsweek, maar maakte ook zelf prachtige programma’s, waarbij andermaal de combinatie van
uitstekende muziek, kennis van wat hij draaide,
zijn verhalen en zijn stem alles tot een compleet
geheel maakte. Over die periode bij Radio Caroline
heeft Howard een helaas ondergesneeuwd
boekje geschreven, dat de titel ‘The pirates who
waive the rules’ meekreeg.
In de jaren tachtig was hij er ook bij, toen het
vooruitstrevende gouwe ouwe station Radio
Sovereign illegaal in de ether werd gebracht, een
station dat later aan de Rivièra werd voortgezet.
Duizenden contacten had Howard inmiddels opgezet en hij wilde de radio persé ook vanuit een
andere hoek gaan belichten. Een eigen tijdschrift
leek hem een uitstekend alternatief voor radiomaken, dat hij zelfs nog aan land deed in Kettering
als medeoprichter van één van de vele ILR-stations, genaamd KCBC.
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Na een mislukte poging
om een blad uit te brengen, lukte het hem in de
eindjaren tachtig wel
een wekelijks verschijnend blad op de markt
te zetten met de naam
The Radio Magazine.
Howard, met wie ik altijd, de ene periode
meer de andere periode minder, in contact
ben gebleven, vroeg
mij vanaf de start van
het eerste nummer
voor zijn tijdschrift uit
Nederland te berichten.
Hij zou op zijn beurt bijdragen leveren aan het
Freewave Media Magazine en sinds een aantal jaren aan ons internet-tijdschrift Soundscapes. Vorige week kwam de
mededeling dat Gold Crest Communication was verkocht, hetgeen betekende dat ook zijn levenswerk
The Radio Magazine in andere handen was gekomen. Hoewel Howard als directeur aan zou blijven,
mocht deze nieuwe stap in zijn loopbaan niet lang duren. Hij overleed gisteren — zijn woorden vallen
weg. Hopelijk vinden Patricia en Howard’s kinderen de kracht om dit zeer plotselinge verlies te kunnen
dragen.
HANS KNOT, 18 JULI 2002
foto: Howard Rose bij Radio Sovereign © Offshore Echoes Magazine

nieuws uit Engeland
NIEUWS UIT

ENGELAND
Hieronder de laatste bijdrage van
Howard Rose aan dit blad.
Ook inhaalwedstrijd
Gelijk aan andere nieuwsrubrieken dien ik ook
het nieuws van de afgelopen maanden te brengen. Zo werd in de maand juni bekend dat het
geheel niet goed gaat met Teamtalk 252, het lange
golfstation dat is ontstaan door de overname van
Atlantic 252. Slechts 400.000 luisteraars stemmen dagelijks af op de programma’s. Ook werd
bekend dat de onderneming ‘UKbetting’ het station heeft overgekocht van de onderneming ‘Teamtalk’ en wel voor het bedrag van 13.7 miljoen
Pond. Wat dat betreft is dit een gunstige ontwikkeling voor de bankrekening gezien de onderneming een paar maanden eerder het station kocht
van RTL voor een bedrag van 2 miljoen Pond. De
nieuwe eigenaar wil zich op korte termijn gaan
inleven en zal dan beslissen wat er met het station zal gebeuren. Ukbetting is zelf niet geïnte18 - Freewave 346

resseerd in radio en wil het weer op de markt
brengen. Inmiddels zijn er zeven gegadigden. De
medewerkers van TeamTalk hebben inmiddels een
werkloosheiduitkering gekregen.
Eindelijk weer de beste
De televisie-uitzendingen van de BBC, en dan
vooral die van BBC1, zijn de laatste tijd weer enorm
populair bij de kijkers, hetgeen vooral komt door
de goede dramaseries die de staatsomroep programmeert. Men haalde in het tweede kwartaal
een kijkdichtheid van 29,4%, terwijl de commerciële ITV slechts 28,4% haalde. Dit is voor het
eerst sinds vele jaren dat de BBC1 weer voorbij
de commerciële stations is gekomen. Maar, ITV
heeft beloofd terug te slaan. Dit jaar hoopt men
nog met soaps en amusementprogramma’s de
eerste plaats in de ratings terug te veroveren.
Grote twijfels
Mocht het in een land als Zweden wel aanslaan,
in Engeland bestaat er echt nog geen grote belangstelling voor digitale televisie. Het is zelfs zo
erg dat tijdens een recent onderzoek is gebleken

dat liefst 39% van
de ondervraagden
niet wisten wat er
voor een verschil
is tussen de diverse aanbieders
en zelfs niet wisten wat de verschillen zijn met
analoge televisie.
Zoals eerder door
ons gemeld gaat
het financieel ook
niet best met de
aanbieders van de
digitale televisie en diende al een onderneming,
ITV Digital, de deuren te sluiten wegens miljoenen verlies. Wel blijkt al 40% van de Britse kijker
overgestapt te zijn naar digitale televisie. De Britse
regering heeft voor ogen de analoge uitzendingen in 2010 totaal stop te zetten.
Opnemen van het nieuws
Even een roddeltje: de leiding van een RSL station heeft recentelijk aan een medewerker gevraagd de lokale nieuwsbulletins op te nemen
zodat er een voorraad voor vijf dagen zou zijn en
de nieuwslezer zonder problemen voor vier dagen op verlof kon gaan. Pak de krant en lees het
voor.
We blijven lachen
Chris Evans (foto), eens eigenaar,
eens de populairste, eens de
best betaalde, eens de meest
rode, eens de meest bekendste vanwege ongewenst nemen van verlof, heeft recentelijk weer de publiciteit gehaald
door te stellen dat hij wel weer
gratis voor Virgin Radio wil gaan
werken om het station weer op
het goede spoor te zetten. Maar tegelijkertijd bekritiseerde hij hevig John Pearson, die eind-verantwoordelijke is voor de organisatie. De reden
is dat deze Chris aan de kant zette toen hij zo
nodig in een liefdesnestje moest liggen in plaats
van een programma te presenteren. En waarom
was Evans kritisch? Hij haalde diezelfde Pearson
binnen in de organisatie en redde hem zelfs twee
keer toen de leiding hem dreigde te ontslaan. Horen we zeker nog meer van in de toekomst.
Jazz verkocht
Guardian Media Group (GMG) is de naam van de
nieuwe eigenaar van Jazz FM. Men heeft er 44.5
miljoen Pond voor neergeteld, hetgeen 3,5 miljoen

meer is dan een eerder bod
dan men had gedaan. Men
is ook al eigenaar van het
keten van Real Radio Stations in Zuid Wales, Midden
Schotland en Yorkshire. Jazz FM heeft haar roots
in 1990 in Londen maar breidde zich gestaag uit
waaronder een regionale licentie in West Engeland. Naast de radiostations heeft GMG ook
merchandising rechten, waaronder een groot cdbestand, overgekocht.
Long long time
Wie herinnert zich nog de dagen van Sky TV
ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw
toen onder meer Pet Sharp en Gary Davies ons
de nieuwste hits via videoclips probeerden aan
te smeren? Gary Davies is terug en wel via Real
Radio waar hij op de zondagmiddag een splinternieuw programma presenteert, de CD Chart
Show. Iedere week tussen 2 en 6 uur Engelse
tijd.
Nieuwe regionale
licentie
De nieuwe regionale licentie voor de West Midlands is
door de Radio Authority toegewezen aan Saga. Liefst
vijftien kandidaten hadden zich opgeworpen voor
het mogen runnen van deze licentie, waarbij alle
belangrijke radiogroepen waren vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat het station gaat uitzenden via de 106.6 FM en een luisterpubliek gaat
bereiken boven de 50 jaar, hetgeen heden ten
dagen liefst 40% is van de populatie in Engeland.
Saga een nieuwe Radio 390? Indien ‘ja’, misschien
verhuizen?
Digitaal platform
Dankzij het failliet gaan van het digitale platform
van ITV, alweer enkele maanden geleden, heeft
de Independant Television Commission de drie licenties wederom verleend. Eén ervan gaat naar
de BBC toe, terwijl de andere twee zijn toegewezen aan Crown Castle Uk. De drie licenties hebben geldigheidsduur van minimaal een periode
van twaalf jaar; behalve als men natuurlijk ook
failliet gaat.
Aan de slag
Binnen het centrum van Londen kan de BBC aan
de slag met de uitvoering van de grootse, door
ons al eerder aangekondigde, verbouwingen en
bouw binnen en rond Broadcasting House. De
gemeentelijke instanties van de Britse hoofdstad
zijn uiteindelijk akkoord gegaan met de
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verbouwingsplannen. Met de verbouwing wordt de
grootse live studiocomplex ter wereld gecreëerd.
Tot en met 2007 zal er echter keihard gewerkt moeten worden om dit doel te kunnen realiseren.
HOWARD G ROSE

NIEUWS UIT HET CARIBISCH
Nieuws uit het Caribisch
Gebied
GEBIED

TROS neemt aandelen in Radio
Paradise
De TROS heeft een belang genomen
in het Curaçaose station Radio
Paradise. De transactie zal gevolgen
hebben voor de inhoud van Radio
Paradise. Bovendien wil de Nederlandse publieke omroep een aantal televisie-uitzendingen op het eiland opnemen, met name om muziekoptredens. Een lokale krant voorspelde al enigszins
gekscherend dat het station wel TROS-Paradise zal
gaan heten. TROS voorzitter Karel van Doodewaerd
zei dat de combinatie van Nederlands ‘grootste familie’ en het radiostation op Curaçao herkenbaar zal
zijn voor de TROS-leden die in de toekomst naar de
Antillen zullen reizen. “We hebben er een familie
overzee bij”, aldus Van Doodewaerd. Voor Radio
Paradise betekent de samenwerking behalve een
financiële impuls ook een uitwisseling met Nederland. Via radio, internet en de organisatie van evenementen op Curaçao en Nederland. Daarnaast profiteert Paradise van de knowhow van de Nederlandse omroep. Bij de overeenkomst die een looptijd
van drie jaar heeft, werd 40 procent van de aandelen van Paradise door TROS overgenomen.
De eeuwige voorschriften
TROS hoopt met deze samenwerking ook tegemoet
te komen aan de voorschriften van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Nederland dat vindt dat TROS meer aan multiculturele
programma’s moet doen die de verschillende etnische groepen belicht. De omroep kiest voor het infotainment format, gericht op het koninkrijk. Voorbeeld:
Een aantal Nederlandse artiesten reist af naar
Curaçao voor een optreden. De TROS-leden worden in de gelegenheid gesteld (tegen korting) mee te
reizen en de opnames bij te wonen. In de toekomst
zou het ook andersom kunnen, met rondleidingen
door de TROS studio’s. Of als Ivo Niehe voor zijn TV
Show op Reis een steelband nodig heeft voor de
entourage. Verder kan gedacht worden aan jazzmanifestaties in het kader van TROS Sesjun maar
ook op klassiek gebied waarin beide culturen elkaar
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ontmoeten. “Een tegenwicht voor de negatieve berichtgeving over de Antillen”, noemde
Van Doodewaerd als ander positief effect.
TV 11 in Venezolaanse handen
Het noodlijdende Flamingo TV is overgenomen
door een Venezolaanse investeerder. Vittorio
de Stefano heeft de laatste maanden al enkele
grote investeringen gedaan op Curaçao.
Flamingo TV exploiteert het televisiestation
TV11, dat haar hoofdkantoor op Bonaire heeft.
Dit gaat grondig reorganiseren om financieel
uit de problemen te geraken. Welk percentage
van de aandelen De Stefano heeft gekocht –
en tegen welke prijs – is niet bekend gemaakt.
Flamingo TV werd in de jaren ‘80 opgericht op
Bonaire. Aanvankelijk richtte de maatschappij
zich uitsluitend op haar kabelnetactiviteiten op
dit eiland. Door de jaren heen groeide Flamingo
TV uit tot een volwaardig televisiestation. Eigen nieuwsprogramma’s, talkshows en andere programma’s werden lokaal geproduceerd en opgenomen. Begin jaren ‘90 maakte
TV11 de sprong naar de Curaçaose markt.
Dat was te zien in de nieuwsuitzendingen en
via tussenantennes werd de kwaliteit van de
uitzending op Curaçao sterk verbeterd. Vorig
jaar kwam ook een einde aan de jarenlange
boycot van het Curaçaose ‘kabelbedrijf’ TDS
tegenover Flamingo TV. Alhoewel was overeengekomen dat de uitzendingen van
TeleCuraçao vertoond zouden worden op het
kabelnetwerk van Flamingo TV en omgekeerd,
deed vooral TDS daar steeds moeilijk over.
Vorig jaar zagen de stations in dat samenwerking in het voordeel van beiden was.
DirecTV Latin America
nu legaal in Aruba en
Curaçao
DirecTV Latin America, een
bedrijf dat aan 28 landen in
Zuid Amerika en het
Caribische Gebied televisie
aanbiedt via de satelliet, heeft Grupo Leo TV
& Communication en Grupo 1C Television
Systems benoemd tot de officiële vertegenwoordigers in respectievelijk Aruba en
Curaçao. DirecTV werd jarenlang illegaal bekeken op de eilanden. Kijkers gaven een adres
op in een ander land om abonnee te kunnen
worden. Maar het bedrijf heeft een einde gemaakt aan die praktijken. Abonnees van
DirecTV kunnen 151 kanalen ontvangen, inclusief 91 videokanalen. Abonnementen beginnen bij $30,- per maand. DirecTV Latin

America, dat 1,6 miljoen klanten heeft in Zuid
Amerika en het Caribische Gebied, is onderdeel
van de Hughes Electronics Corporation. Hughes
is naar eigen zeggen wereldwijd een toonaangevende leverancier van televisie, breedband,
satellietnetwerken voor bedrijven, alsook video
en data distributie. Hughes is op zijn beurt een
component van General Motors Corporation.
TeleAruba
spil
in
Caribisch gebied ?
Als het aan de Staten (parlement) van Aruba ligt, gaat
de nationale televisiezender
TeleAruba in de toekomst
fungeren als internationaal
televisiestation voor het
Caribisch gebied. In een motie wordt de regering verzocht om een commissie
in te stellen die de haalbaarheid gaat onderzoeken om TeleAruba in de toekomst te laten functioneren als een internationale televisiemaatschappij.
Zo’n project zou inhouden dat TeleAruba, naast
haar functie als lokaal televisiestation, dagelijks
vanuit andere eilanden van het Caribisch gebied
nieuws en informatie via Aruba naar andere delen van de wereld zou moeten doorzenden. Hierdoor komt Aruba, volgens de Statenleden, in het
bezit van een extra instrument om het eiland dagelijks in de wereld te verkopen. Het project moet
bijdragen aan diversificatie van de economie.
TeleCuraçao wil verliezen beperken
Het minimaal bereiken van een break-even binnen een jaar. Dat behelst het nieuwste businessplan van TeleCuraçao. De onderneming draaide
vorig jaar 3,3 miljoen Antilliaanse gulden verlies,
het jaar daarvoor 2,5 miljoen. Directeur Edward
Heerenveen wil een radicale omwenteling. Dat
moet de televisiemaatschappij weer financieel gezond maken. De productieafdeling is inmiddels opgeheven. Van de medewerkers is afscheid genomen of zij zijn aan de slag
gegaan bij de pas opgerichte
productiemaatschappij
Eyecontact. Het aantal medewerkers is de afgelopen jaren
al teruggebracht van 80 naar 42
en dat moeten er 31 worden.
Afvloeiing van medewerkers heeft de
personeelskosten teruggebracht. Een tweede
spoor zijn de kostenverlagende maatregelen, zoals beperking van overwerk en efficiënter werken. Om de inkomsten te verhogen, door advertenties of zendtijd te verkopen, is er een agressieve sales-methode gelanceerd met aantrekke-

lijke tarieven voor bedrijven. Ook wordt gedacht
aan internet. Er is een enorme markt van Antillianen in Nederland en die markt moet worden bediend.
In gesprek
Het aanbieden van TeleNoticia (nieuws) dagelijks, maar tegen een soort abonnementstarief, is
één van de ideeën. Verder is het station in gesprek met Nederlandse kabelexploitanten. Een
ander idee is om met de antenne de markt op te
gaan, bijvoorbeeld voor draadloos internet. Daarbij is de programmering aangepast waarmee het
station meer kijkers hoopt te trekken. Achttien uur
per dag worden nu bewegende beelden uitgezonden. Begin dit jaar ondertekenden 28 medewerkers van het station een brief waarin ze hun
verontrusting uitspraken over de situatie in het
bedrijf. Alleen bezuinigen, zodat het bedrijf uitgehold werd zonder dat er in personeel en kwaliteit
werd geïnvesteerd, dat kon niet meer. Volgens
Heerenveen zijn er nu geregeld vergaderingen
met de vakbond. Er staan ook cursussen voor de
medewerkers op stapel. Hierover zijn er contacten met de Wereldomroep. Al met al denkt
Heerenveen dat binnen een jaar veranderingen
te zien zijn.
GIJS VAN DEN HEUVEL

Nieuws uit België

NIEUWS UIT BELGIË

Vervolg soap landelijke commerciële radio
Het is zeer bedroevend dat heel het dossier van
de landelijke commerciële radio door de oppositiepartij de CD&V als rioolpolitiek behandeld wordt
met in het achterhoofd de parlementsverkiezingen
van het volgende jaar. Dat is jammer want aan de
affaire van de radiolicentie van 4FM heeft een
béétje parlementslid een mooie kluif. Maar neen,
Vlaams parlementslid Carl Decaluwé, die zich zogezegd in het dossier heeft vastgebeten, komt
aandraven met een ‘anonieme’ getuige waarvan
ondertussen iedereen weet dat het om Danny
Vuylsteke gaat. ‘Dikken Danny’, die in het radiowereldje bekend staat als een oplichter (Radio Mi
Amigo, Radio Caroline, Radio Paradijs) en maatje
is van Frank Verstraeten, heeft iets gehoord van
smeergelden tijdens een gezellig onderonsje in
de cellen van het Antwerpse justitiepaleis, Verstraeten ontkent bovendien zijn verklaring. Het is
Decaluwé alleen te doen om een paar VLD-excellenties in de problemen te brengen. Dat er aan
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de toekenning van de licentie van
4FM sprake is van voorkennis, van
beïnvloeding en dat een aantal
verantwoordelijken in de administratie in de fout zijn gegaan is zonder
meer duidelijk. Wordt zeker nogmaals vervolgd.
Studio Brussel
Net op het moment dat de VRT radiodirectie zich
hardop afvraagt of het afkalvende Studio Brussel in navolging van de Radio 3/ Klara operatie
geslachtofferd moet worden om luisteraars te
winnen, verlaat Jan Hautekiet het schip. Sinds 1
september is de Studio Brussel medeoprichter de
nieuwe Radio 1-baas. Wie hem opvolgt, wordt
pas de komende maanden beslist. Voorlopig is
aan de Reyerslaan ‘niemand beschikbaar die aan
het profiel beantwoordt’. Jan Hautekiet startte zijn
radioloopbaan in 1979 bij BRT 1, om vier jaar later
Studio Brussel mee op te
starten. Nu
keert hij naar
zijn
‘oude
liefde’ terug.
“Al was ik in een eerste reflex helemaal niet geneigd om bij Studio Brussel te vertrekken”, zegt
Hautekiet. “Ik ben ermee akkoord gegaan de
vernieuwingsoperatie van Radio 1 voort te gaan
zetten. Dit is dus zeker geen vaandelvlucht, hier
moeten echt geen symbolen gezocht worden
waar er geen te vinden zijn. Dit is niets meer dan
een functionele herstructurering en geen voorbode van het einde van Studio Brussel.
ETTIENNE KERREMANS

van het zenderpark. Men wil het liefst dat deze
zo snel mogelijk wordt gesloten.
Reden
Het merendeel van de inwoners schijnt, door het
hoge uitzendvermogen, op de één of andere
manier een ziekte te hebben opgelopen waarbij
de dorpspastoor zelfs stelt dat in elk gezin wel
iemand rond loopt met kanker. Andere dorpsvertegenwoordigers sussen deze opmerking wel
maar geven toe dat er vele klachten zijn van kanker, oorgeruis en hevig hoofdpijn naar oververmoeidheid en hartritmestoornissen. Er zijn zelfs
verhalen van inwoners die de nachten niet meer
doorbrengen in de slaapkamer maar in de kelder,
om toch maar enigszins tot rust te kunnen komen.
Ook uit allerlei apparatuur, die niet voor radio ontvangst geschikt is, komen de signalen in de diverse talen richting de inwoners van Valley.
Hulpvaardig
Sinds 11 september vorig jaar, toen de uitzendingen gericht op Afghanistan 24 uur per dag werden opgestart, heeft men veel meer last van storing. Maar de gestationeerde medewerkers van
het IBB zijn behulpzaam en gaan desgewenst
alle aanwezige apparatuur in de huizen af om ze
te ontdoen van de schadelijke signalen. Vorig jaar
heeft de gemeenteraad van Valley bij het Federale Gerechtshof in Washington erop aangedrongen om de zender te sluiten, hetgeen nu is gevolgd door een schriftelijke petitie vanuit de
Bondsdag, het Duitse Parlement. De vraag is of
de Amerikanen tot vernietigende actie zullen overgaan. De bewoners zijn pas gelukkig wanneer
de zendmasten zijn neergehaald. En dat kan nog
vele jaren duren.

NIEUWS UIT DUITSLAND
Nieuws uit Duitsland
Ziek en nog eens ziek
Zo’n 30 kilometer onder München in Beieren liggen niet alleen vele idyllische dorpjes, staan er
mooie witte koeien in de weiden en is de algemene indruk dat de bewoners gelukkig zijn. Maar
dit blijkt dus niet waar te zijn. Sinds 51 jaar is in de
directe omgeving het zenderpark van de IBB, hetgeen staat voor International Broadcasters Bureau. Bij ons beter bekend als de organisatie die
verantwoordelijk is voor de uitzendingen van onder meer Radio Liberty, ofwel de opvolger van
Radio Free Europe. In het gehucht Valley is men
heel ontevreden en de 2000 burgers hebben zelfs
de bondsdag meegekregen om fel te protesteren
bij de Amerikaanse regering op de aanwezigheid
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Lokaal geschakeld
Al weer een tijdje worden de programma’s van
de Ostsee Welle acht keer per dag zeer lokaal
gericht uitgezonden, waarbij per regio een eigen
nieuwsblok wordt uitgezonden onder het motto:
‘nieuwsberichten van voor de huisdeur’. Zowel
in de ochtenduren als de avondspits worden de
zenders even na het halve uur lokaal geschakeld. En dus kunnen bijvoorbeeld de inwoners
van Schwerin en Wismar naar hun regionieuws
luisteren, terwijl op hetzelfde moment de inwoners van Rostock en de luisteraar op het mooie
eiland Rügen hun eigen versie van het lokale
nieuws kunnen beluisteren.

Samengaan
Met ingang van 1 juni
volgend jaar is de eerder gemelde mogelijke
fusie tussen de ORB en de SFB een feit en zullen
beide stations gaan samensmelten onder de nieuwe naam RBB, hetgeen zal
staan voor Rundfunk Berlin Brandenburg. Men denkt dat de totale integratie
van beide stations tot een geheel uiteindelijk op 1 januari 2004 zal zijn afgerond.
INGO PATERNOSTER

Nieuws
de wereld
NIEUWS
DE rond
WERELD ROND
Cyprus
Op het eiland Cyprus is sinds medio vorige maand een zender in de ether dat wordt
ingezet door de Amerikaanse regering voor de
Middle East Radio Network met als doel 24 uur
per etmaal in het Arabisch te informeren over de
mening van de Amerikaanse regering inzake de
kwesties in het Midden Oosten. Het gaat er uit
onder de naam Radio Sawa en is vooral gericht
op de jongere luisteraars onder de dertig jaar.
Verbannen
De Chinese overheid heeft de uitzendingen van
de BBC TV gericht op het land uit de ether gedreven omdat in de gebrachte programma’s verboden materiaal zou zijn uitgezonden. Bij de BBC
kon men niet bekend maken om welke uitzending
het ging, maar aangenomen mag worden dat het
een programma was dat aandacht besteedde aan
Hong Kong en de spirituele Falung Gong beweging, die in China is verboden.
Echt World Wide
World Radio Network heeft een nieuwe Engelstalige service erbij dat zich sinds juni richt op
Zuid Amerika. Naast deze Engelstalige dienst verzorgt WRN soortgelijke programma’s gericht op
Noord Amerika, Europa, Afrika, het Midden Oosten, Azië en de
Pacific. Men zendt
gericht op Zuid
Amerika uit via een Telstar satelliet. Natuurlijk doen
allerlei internationale stations weer mee in deze
service en zo levert Radio Nederland onder meer
Newsline. Maar ook Radio Canada, China International, Radio Australië, Channel Africa en andere stations zijn van de partij op deze nieuwe

service.
Toch een licentie
Al weer enige tijd zendt Lampsi FM in Athene
haar programma’s uit. Het door SBS gerunde station heeft van de Griekse regering een licentie
gekregen voor de periode van vier jaar. Lampsi
was een van de stations die in maart vorig jaar
door de Griekse autoriteiten uit de ether werden
gehaald omdat men stoorde op de communicatiekanalen van het nieuwe vliegveld van de Griekse
hoofdstad. Nadat men uit de ether werd gehaald
heeft men diverse rechtszaken gevoerd tegen
de regering, waarbij men
uiteindelijk in het gelijk is
gesteld.
Hebreeuws
Vanuit het grote Iran worden sinds enkele weken
krachtige uitzendingen verzorgd via de korte golf.
De programma’s zijn niet gericht op het eigen volk
maar op de inwoners van Israël. Derhalve gaan
de programma’s er ook uit in het Hebreeuws. De
regering van het land is van mening dat de collega’s in Israël de bevolking op een slechte manier
informeren inzake de al jaren durende strijd met
de Palestijnen en willen daarom dat de inwoners
van Israël met regelmaat gaan luisteren naar de
uitzendingen vanuit Iran. Hoe was het ook al
weer? Ja, inderdaad Abe Nathan kwam ook uit
Iran maar had wel een heel andere doelstelling.
Natalie Tso
(Radio Taipeh Int.)

Via zenders in
Frankrijk
Sinds enige maanden
maakt het radiostation
Radio Taipeh International gebruik van
relaiszenders
op
Frans grondgebied.
Ze worden ingezet
voor programma’s
die, in het Frans, gericht worden op
Afrika en wel van
00.00 tot 01.00 UTC
via de 12060 kHz en in het Chinees gericht op
Europa op dezelfde tijd via de 3965 kHz. Enkele
jaren geleden begon het station al programma’s
in het Duits gericht op Europa uit te zenden, waarvoor relaiszenders in Engeland werden ingezet.
Terug op regelmatige basis
De uitzendingen van de kortegolfdienst van de
Namibian Broadcasting Corporation zijn sinds
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enige maanden weer met een bepaalde regelmaat te beluisteren. Zo worden onder meer programma’s in het Duits en het Afrikaans uitgezonden van 07.00 tot 18.00 UTC via de 6175 kHz en
vanaf 18.00 uur tot 07.00 wordt de 3290 kHz
ingezet. Ook The Voice of Vietnam maakt gebruikt van zenders
in Europa en wel vanuit Oostenrijk. De programma’s zijn via de
9725 kHz en wel vanaf 20.00 uur
UTC te beluisteren.
Gewoon aan de kant gezet
De macht van de Italiaanse premier Silvio
Berlusconni is enorm groot, zo is de laatste tijd
gebleken. En als je op wat voor manier dan ook
commentaar wenst te geven zit je helemaal fout.
Dat bleek toen twee bekende journalisten van de
staatsomroep zich kritisch tegen de activiteiten
van de premier opstelden. Ze verweten
Berlusconni onder meer dat hij de RAI op criminele wijze had gebruikt. En toen werd er terug
geslagen in mafiosiland en konden beide heren
vertrekken, want dergelijke kritiek wordt door de
leider niet geduld.
De boodschap van God
Merlin Communications International, sinds enkele maanden
onderdeel van Vosper Thornycroft, heeft een
contract getekend met Family Radio om zeven
uur per dag programma’s van deze religieuze organisatie via de korte golf te gaan verspreiden.
Dit zal vanaf verschillende zenderparken in Engeland, Zuid Afrika, Verenigde Arabische Emiraten als wel vanaf de Ascension Eilanden gebeuren. Het gesloten contract loopt tot de volgende
zomer, wanneer zal worden bekeken of de samenwerking zal worden voortgezet.
JELLE KNOT

Nieuws NIEUWS
uit Amerika

UIT AMERIKA

Achteruitgang
Gedurende het eerste kwartaal van dit jaar had
Clear Channel Communications een omzet van
370 miljoen dollar, hetgeen 8,5% minder was dan in hetzelfde kwartaal
in 2001. De radioafdeling bracht hiervan 303.6
miljoen binnen, hetgeen een vooruitgang was van
3% vergeleken met 2001. Ander nieuws van de
onderneming is de benoeming van Muriel Funches
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als market manager in New Orleans en omgeving. WestWood One haalde het eerste kwartaal
een inkomen van 17.4 miljoen dollar hetgeen liefst
279% meer was dan in 2001.
Naar school
Paul Allen (foto) heeft vorige maand ontslag genomen als directeur van
Country Radio Broadcasters met als doel een
doctorale graad te gaan
halen aan de Middle
Tennesse
State
University. Het is niet
bekend in welke richting
hij zijn doctoraal titel wil
gaan behalen. Om van
een goed betaalde baan
terug te gaan naar af, ofwel naar de schoolbanken, is voor Amerikaanse begrippen zeer opmerkelijk.
Feestvieren
Op 11 juli jongstleden vond de viering plaats van
het feit dat op die dag veertig jaar geleden de
eerste zogenaamde telecommunicatiesatelliet de
ether inging. Omtrent dit gebeuren is toen een
aantal nummers op vinyl verschenen. Natuurlijk
leven we nu in een totale andere wereld waarin
de achterkleinkinderen van deze satelliet tot ontzettend veel meer in staat zijn dan Telstar destijds. Men kon slechts een paar minuten per uur
ontvangst van televisiesignalen gegarandeerd
krijgen maar toch zijn de babyboomers van destijds zich terdege bewust dat er met Telstar meer
show in het leven kwam.
Plannen tot verandering
Er zijn plannen binnen de Federal Communication
Commission om de regels tot het in het bezit hebben van een radio- als wel een televisiestation te
reguleren binnen een bepaald ontvangstgebied.
Tot nu toe was dit, in verband met een belangenverstrengeling, beperkt. Of er ook meer ruimte
komt voor buitenlandse investeerders, die tot nu
toe tot 20% aan aandelen binnen een onderneming mogen hebben, is niet bekend.
Internetradio spoedig een verleden?
Radiostations die per internet hun programma’s
verspreiden moeten in de toekomst in Amerika
0,07 dollarcent per luisteraar per nummer gaan
betalen. Dit is het gevolg van een amendement op
de auteurswet in de VS. Daarin wordt bepaald
dat internetradiostations een vergoeding aan de
platenmaatschappijen moeten afdragen. De

hoogte van de vergoeding is bepaald
door de ‘Libaration of Congress’. De
vergoeding is precies de helft van wat
eerst was voorgesteld maar de stations zijn nog niet tevreden gezien men
vreest voor het voortbestaan van hun
station dan wel de uitzendingen via
internet. Stations die, alleen via internet uitzenden, vrezen zelfs dat het
bedrag dat men moet gaan betalen
per jaar hoger zal zijn dan de inkomsten die men aan reclamegelden binnen haalt.
De tegenpartij
Maar van de andere kant wordt
door de RIAA, The
R e c o r d i n g
I n d u s t r y
Association of
America, gesteld dat de tarieven veel
te laag zijn. Een voorstel om de
auteursrechten naar Europees model te heffen, waarbij een internetradiostation wordt aangeslagen naar
de omvang van de omzet, werd door
de commissie van tafel geveegd. Volgens de commissie zouden veel internetradiostations een dusdanig lage
omzet hebben dat ze tegen een minimale vergoeding onbeperkt muziek
zouden kunnen uitzenden. De nieuwe
regeling is per 1 september van kracht
geworden. Inmiddels zijn vele stations, die alleen internetradio verzorgden, gestopt met de activiteiten. Dit
komt mede door een regel dat de
platenmaatschappijen met terugwerkende kracht vergoedingen tot aan 1
oktober 1998 aan de radiostations in
rekening mogen brengen.
Overeenkomst
De regering van Djibouti heeft een
contract getekend met de regering van
de Verenigde Staten waarin de laatste toestemming heeft verkregen tot
het uitrusten van een compleet zendstation, inclusief radiostudio’s in het
Oost Afrikaanse land. Doel van het
station is de Arabische Wereld van
daaruit te overstelpen met propaganda-uitzendingen.
JAN HENDRIK KRUIDENIER
EN RENE BURCKSEN
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...welke volgens sommigen de broekriem nog niet
kan ophouden en waar het wiel telkens
opnieuw moet worden uitgevonden.
In de Caroline Nieuwsbeat-editie van juli 2002 van Sietse
Brouwer (de Nederlandse tak van de Caroline-organisatie?)
vind ik op pagina 19 nogmaals een oproep om geld aan de
organisatie te doneren. Dat is op zich niet erg, ware het niet
dat de Caroline-organisatie (Malcolm Smith ofwel Peter Moore)
te beroerd is om goede leiding te geven en liever de hele dag
een glas witte wijn in de pub zit te drinken. Ik zal dit even
uitleggen: regelmatig ontvangen wij vanuit Engeland mailtjes
van verontruste mensen die zich afvragen wat er in vredesnaam met het gedoneerde geld gebeurt. Ook ontvangen wij
soms mails van mensen die aan Malcolm kleine bedragen in
vreemde valuta of een bankcheque willen overhandigen en
die vervolgens een brief krijgen dat ‘dit geen zin heeft vanwege de hoge kosten’ en andere redenen. Waar gaat het
geld naar toe vraagt men zich wel eens af. In Horizon, het
blad van de Engelse Caroline Sales Club, wordt vaak nogal
kritisch gekeken naar besteding van deze gelden. De uitgave
van de gelden is voor het onderhoud van het voormalige
zendschip Ross Revenge en de huur van een transponder
ten bate van de satellietuitzendingen.
Malcolm © JvH

Nu kan ik het tweede
doel wel begrijpen, het
eerste beslist niet. Wat
moet men met een boot
die nooit meer zal uitzenden? De Caroline-organisatie (lees Malcolm)
weet niet wat ze daarmee aanmoeten. Wegdoen? Dat is hetzelfde
als dat de Katholieke
kerk het Vaticaan wegdoet. (Heiligschennis
dus). In de afgelopen
twaalf jaren is Malcolm
nog niet op de gedachte
gekomen om er een museum en een pub in te
vestigen, zodat het automatisch geld opbrengt en er niet geschooid hoeft te worden om donaties. Nee, het tegenovergestelde gebeurt vanuit het ‘hoofdkantoor’ aan de Archway
Road in Highgate. En de fans maar doneren en Malcolm en
Ronan maar lachen. De satellietuitzendingen brengen ook
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geen probleem: ’s morgens op zaterdag of zondag om
acht uur als iedereen nog sliep of ’s avonds laat. No
deal! Oké, we wilden er ook nog een bijdrage voor leveren in financiële zin dan. Malcolm moet na al die jaren
nog reageren met een écht positief antwoord.

Ross Revenge

© Hans Knot

niet voldoende op zegt men. Tja, dan moet
je op zoek naar adverteerders gaan. Maar
ja, dan moet je wel uit je luie stoel komen
en wat doen. In de jaren zestig had men
een zelfde probleem. Men was te rustig
en moest uiteindelijk twee Canadezen,
waaronder het wonder Terry Bate, inhuren die wel wisten wat zaken doen was.
Hans Knot en ik weten dat werken een
moeilijke zaak is voor Malcolm: reeds jaren geleden werd onder hetzelfde witte
glaasje wijn het voorstel geopperd om een
Freewaveshow op de radio uit te zenden…… moet nog gebeuren. Niet dat wij
geen actie hebben ondernomen. Door teveel glaasjes wijn vergeet je wel eens
wat, nietwaar? In oktober vorig jaar herinnerde ik Malcolm nog eens aan de afspraak met als antwoord: ‘Jawel hoor:
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Nog een voorstel en dit keer van mijn kant alleen. De
muziekindustrie heeft het moeilijk. Grote platenmaatschappijen hebben het moeilijk en willen uitsluitend
nog topacts uitbrengen en daardoor komen bands, die
hun eigen cd’s proberen uit te brengen, in moeilijkheden.
Pluggen kost flink wat geld! Diverse bands willen graag
promotie van hun cd voor Europa en Radio Caroline zou
een mooi plugstation zijn, nietwaar? In oktober vorig jaar
begon ik Malcolm te mailen, in april had ik de eerste band
bij de staart en nog zes volgden. Na eindeloos
getelefoneer en gemail kon ik de cd opsturen naar Nigel
Harris en de afspraak werd gemaakt dat ik exact de tijd
van uitzenden van de diverse tracks van deze cd zou
horen. Nee hoor, die eikel meldde dat “hij niet precies kon
vertellen wanneer de deejays de cd zouden draaien”.
Nooit gehoord van ‘Befehl ist Befehl’. Weg plug-gelden,
weg bands, weg imago. Dat imago van Radio Caroline is
toch al slecht. Je kan een haven van Scheveningen
vullen met schuldeisers. (Van de sleper die de MV Mi
Amigo in 1972 naar buiten bracht en nooit zijn geld kreeg,
tot en met een niet met name te noemen Duitse boy, die
een hele reeks onbetaalde rekeningen heeft achtergelaten bij Amsterdamse hotels en die laatst nog op een
radiodag te zien was. De man kreeg even een spontane
wegtrekking toen hij mij zag.) We hebben het ook niet
over de mensen die op boottochten nog even een paar
centen moesten betalen omdat de olieman nog niet was
betaald: Theo Tromp heeft in de tachtiger jaren zelfs
enige honderden gulden neergelegd anders vertrok de
olieman! Ellen Kraal (Samantha Dubois) en Peter Chicago
die het Hilton Hotel moesten verlaten met aan elkaar geknoopte lakens omdat Ronan ‘vergat’ de rekening te betalen. Leen en Marjo (de schippers van de bevoorrading
en de organisatoren van de bootreisjes in de jaren tachtig van de vorige eeuw) kunnen er van meepraten: ze
hebben nog wat ongedekte cheques liggen. In al die
jaren heeft Caroline niets aan imagoverbetering gedaan.
Hans Knot diende in Queenborough, vlak voordat hij met
verslaggevers van de Volkskrant, het Vrije Volk en nog
wat andere bladen de tender wilde opstappen om gezamenlijk een aantal verhalen te schrijven over het nieuwe
schip, de Ross Revenge, destijds in 1983 snel even
midden in de nacht een cheque te ondertekenen want er
moest plotseling een andere tenderman worden ingehuurd. Fred Bolland was toen al met een zekere Rusty
verantwoordelijk voor de tendering en een extra zakcentje voor hem en de Caroline organisatie was mooi
meegenomen. Of men even vergeten was dat de journalisten er waren om er promotie te maken voor het
station, in plaats van voor eigen plezier een tochtje te

maken op de woelige baren. Oplichterij van de
bovenste plank.
Het vreemde van Malcolm is, dat hij bij sommige
gebeurtenissen doodgewoon ontkent dat er iets
te gebeuren staat, zo in de trant van ‘laat maar
waaien’ en dan wordt hij plotseling wakker en
realiseert zich opeens dat hij moet gaan werken
om iets voor elkaar te krijgen in plaats van witte
wijn te drinken in de pub. Het meest recente voorbeeld is wel de aankondiging in de satellietenbladen dat Radio Caroline binnenkort van de huidige frequentie afmoet omdat hun alliantie met de
Poolse tv wordt beëindigd omdat de Poolse televisie zich terugtrekt van de Astra.
Malcolm gebeld, gemaild. Zijn reactie was: “Wij
weten ervan, voorlopig niks aan de hand”. Gebeld met de studio: daar wist men van niets. Twee
weken gaan voorbij en dan krijgen wij per e-mail
van de Anorak UK club te horen dat er toch van
frequentie gewisseld gaat worden. Tja, dat heet
management, althans het management van Radio
Caroline. Van diverse kanten werd er op aangedrongen een vervanger voor Malcolm te vinden
die de zaak wel goed kan managen: Hans Knot
en ik kwamen toen met het voorstel om Bob LeRoi
naar voren te schuiven: de man heeft een uitstekende naam opgebouwd op het gebied van runnen en populair maken van radiostations. Ging
niet door: Ronan kan, volgens Malcolm, zogenaamd niet met Bob overweg. De Nederlandse
tak van Caroline-organisatie, bij monde van Sietse
Brouwer, heeft een tijdje terug nog een artikel
gewijd aan dit onderwerp, waarbij overigens niet
duidelijk werd in hoeverre zij min of meer zelfstandig opereren ten opzichte van Ronan
O’Rahilly.
Laten we duidelijk zijn: de programma’s van Radio Caroline zijn vaak heel plezierig, het management laat heel veel te wensen over. Als de
collectebus langs komt, behoeft u er niets in te
gooien en daarvan geen wroeging te krijgen. Ze
hebben kansen zat en die worden (helaas) niet
benut.
Noot: dit stukje was net af, toen mij het nieuws
bereikte dat Moore vanaf oktober aanstaande
gratis een jaar mag freaken
op de World Space satelliet,
welke in geheel Europa en
Afrika te horen is. Dat wil
zeggen: je moet er eerst een
speciaal radiootje voor kopen
met zo’n klein schoteltje erop
en dan hoor je behalve Moore

zijn speeltje ook een Marokkaans station de gehele dag
kreunen en krijg je nog wat
andere rimboe geluiden op
deze ontvanger erbij. Nadat je
dus je spaarcenten geloosd
hebt bij een van de weinige handelaren die deze
radiootjes verkopen, heb je misschien twee of
drie zenders die de moeite waard zijn. Waardeloos dus! Er is toch niemand die hier intrapt? Oké,
we zijn ook in Jomanda getrapt, maar om zo’n
Euro 150,— uit te geven aan zo’n flut satellietontvanger, dat lijkt me zonde van het geld.
Bovendien heeft ons aller Moore nog wat lessen
gevolgd in dictatoriaal management. Zijn medewerkers mogen geen ‘Moore onwelgevallige
websites’ meer noemen in hun programma’s, alsmede het noemen van falende pogingen van de
Engelsen om een radiodag op te zetten. Laatst
werd een evenement door slechts negen mensen bezocht!. Als we de lijn Moore gaan uitzetten
dan probeert hij een soort van tweederangs
Virgin Radio (ook in de toekomst op Worldspace
te horen) te worden. Het wordt toch wel zeker
tijd dat er eens een echte manager gaat komen.
Misschien voelt Sietse er voor om naar Engeland
te emigreren?
ROB OLTHOF

NIEUWSGROEPEN
NIEUWSGROEPEN

Nederland heeft ruim 15 miljoen scheidsrechters,
dat weet u. De beste stuurlui staan aan wal, al
jaren trouwens. Toch lees ik wekelijks met veel
interesse de oprispingen van de gebruikersgroepen. Zo nu en dan kom je tussen alle onzin
een interessante discussie tegen en dit keer belicht ik de discussie tussen Dick Offringa en
Michael Bakker van Radio 192.
Dick schrijft het volgende: ‘Dag Michael, ik wil
graag reageren op je verzoek betreffende de programmering van Radio 192. Daarbij vind ik het
belangrijk eerst een analyse te maken wat precies verstaan moet worden onder de oude
Veronica-programmering. Is het van 1960 tot
1965? Toen er amper jongerenprogramma’s waren behalve Teenager Muziek Express en Joost
mag het weten? En al die gesponsorde programma’s van North State sigaretten tot Willem II sigaren? Of is het van 1965 tot en met medio 1974,
toen de zaak op de schop ging en de Veronica
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jongeren met een op maat afgestemde programmering.’
Over Radio 538 kun je wel opmerken dat men
werkt voor de autochtone jongeren en dankzij
de geboortebeperking wordt die doelgroep steeds
kleiner. Maar wat moet Radio 192?’ zo vraagt Dick
zich af. ‘Zitten we te wachten op zaken van dertig, veertig jaar geleden wat betreft muziek, jingles
en deejays? Zo ja, wie zitten daarop te wachten?’
Dan komt Dick tot de conclusie: ‘Ik, want ik ben op
leeftijd. (Ik ook Dick, ik ben 56). Zo zijn er nog
meer 50 plussers in Nederland en mensen van
andere leeftijdsgroepen die de muziek uit die tijd
leuk vonden. Nederland vergrijst tenslotte.’
Dick vraagt zich vervolgens af of zo’n station
nog een beetje winstgevend is te maken, omdat
de leeftijdsgroep inmiddels is vertrokken naar
Radio 1 en Radio 2.

foto’s op deze pagina: Norderney in Antwerpen
(met dank aan Radio 192)

Top 40 begon, gevolgd door programma’s van
twee uur? Of bedoelen we Radio Veronica op
Hilversum 2 en Hilversum 3, toen ‘Muziek terwijl u
werkt’ het best beluisterde programma van Nederland was? Of gaat het erom dat de programma’s vanaf een schip kwamen?’
Ik denk dat Dick Offringa hiermee de spijker op
zijn kop slaat. De ‘oudere jongere’ denkt natuurlijk
aan Radio Veronica als zeezender en beslist naar
de tweede periode als zeezender (de eerste periode was natuurlijk flut), de jongere oudere naar
de periode als Radio Veronica binnen het publieke
bestel.
Veronica klonk als zeezender niet beter dan Radio Veronica aan land. Het
zeewater en de ‘beroemde Veronica
formule’ ach, dat was en is toch een
mythe? Dick citeerde Willem van
Kooten: ‘Veronica formule? Wat is dat?
Plaatje op, plaatje af. Dat kan iedere
boerenlul doen’.
Dick gaat verder: ‘Ik denk dat we niet
moeten vergeten dat Radio Veronica
succesvol was omdat er niets anders
was behalve Radio Luxembourg. Ik
vind het uitstekend dat er naast Radio
538 nu een Radio 192 is. Radio 538
heeft zich duidelijk genesteld tussen de
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Dick komt tot de conclusie dat hij veel houdt van
de programma’s van Radio 192 en de muziek die
men draait het ‘gezicht’ is van Radio 192, maar hij
komt toch tot de slotsom dat er een verandering
moet komen. Dick denkt dat de muziekkeuze toch
vooral in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw
moet komen te liggen en in mindere mate uit de
jaren 60. Dick vindt dat de programma’s vaak als
los zand aan elkaar hangen. Persoonlijk weet ik
niet zeker of de muziek uit de 80-er jaren echt
synoniem voor Radio Veronica is.
Ik associeer daar meer Laser 558 mee. Wel vind
ik dat men niet altijd de gebaande paden moet
volgen: weer de bekende, overbekende hits van
de Moody Blues, die iedereen al tenminste 1000
keer gehoord heeft. Waarom is men zo lui? De

meeste artiesten hebben pakken met LP’s gemaakt
waaruit geput kan worden. ‘Ja’, zegt Ad Bouman
dan, ‘wij draaien uitsluitend het origineel. Dus niet
de live versie van Nights in white satin’ (stel je voor
zeg, de fans zouden schrikken) en dus ook niet de
versie van dit nummer met een groot orkest erbij.
Stel je voor zeg, de fans bellen meteen 112. Nog
een voorbeeld: Johnny Lion; iedereen kent hem
van de Jumping Jewels (Let’s make a habit of this),
maar de man maakte ook nummers als ‘Sophietje’
(hit geweest) maar ook: ‘Tjingeling, Wees niet bang,
Dandy’ (cover van the Kinks) ‘Huil niet Mariska’,
‘Janneke’ enzovoort. Je hoort ze nooit. Beetje lui,
meneer Bakker, meneer Bouman? Denk aan de
hits van Connie Francis, ook heeft ze in het Duits
gezongen, waar blijven de Duitse schlagers uit de
jaren 60? Je hoort ze nooit.
Waar blijven de orkesten
die schitterende platen
hebben gemaakt? We horen ze nooit. Waar blijven
de Franse artiesten:
France Gall, Johnny
Halliday, Charles Dutronc,
Francoise Hardy enzovoort. Je hoort ze nooit.
Michael Bakker vraagt zich in de nieuwsgroep af
of men met het station op de juiste weg is. Ik denk
persoonlijk van wel, maar ga in vredesnaam niet
de ‘gemakkelijke weg van Radio 10’, die uitsluitend
zo’n beetje de Arcade verzamelaars draait. Wees
uniek, Michael. Trek de stoffige platen uit de kast of
bel ons. (Zo bestaat er, volgens het programma
Het Steenen Tijdperk van de AVRO, een versie van
‘A whiter shade of pale’ met een duur van 10 minuten. De oorspronkelijk versie dus die niet op de
plaat is verschenen, omdat die te lang was voor
een single). Laatst hoorde ik weer ‘Good vibrations’
van The Beach Boys voorbij komen: even gebeld
met Michael Bakker: tja, dit is een van de weinige
nummers die ik van ze heb. Tja, meneer Bouman:
EMI bracht enige jaren geleden een cd met 28 hits
van ze uit. Is het u ook bekend dat er nu van Brian
Wilson een live versie uit is van de grote hits van
The Beach Boys (hij heeft Good Vibrations nog
live vertolkt tijdens het feestje van Elisabeth in haar
tuin). Ik denk dat Michael blij moet zijn met alle reacties die hij krijgt:dat betekent dat de toekomst van
Radio 192 ons aller ter harte gaat en dat is beter
dan geen reactie. Ik hoop dat ze met hun signaal op
828 khz kunnen vanaf het moment van de herverdeling van de frequenties, want dat betekent de
redding voor Radio 192.
ROB OLTHOF

NIEUWE
NAAMGEVING NAA

NIEUWE NAAMGEVING NAA

Het Nederland Audiovisueel Archief (NAA) heeft
haar naam gewijzigd in het Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid. Het grootste audiovisueel
archief van Nederland heeft zich sinds zijn oprichting, in 1997, ontwikkeld tot een cultuurhistorisch instituut. Naast de dagelijkse uitbreiding
van de collectie, realiseert het instituut een nieuw
Museum voor Beeld en Geluid, dat in 2005 haar
deuren opent op het Mediapark in Hilversum.
Onder de vlag van het NAA zijn de collecties in
vijf jaar tijd sterk toegenomen. Dagelijkse aanwas van de programma’s van de publieke omroepen, alle muziek-CD’s die worden uitgebracht,
particuliere schenkingen en eigen verkrijgingen
zorgden hiervoor. Naast de archieffunctie legt
het instituut zich toe op de ontwikkelingen van
educatieve toepassingen van av-materiaal voor
in het onderwijs. In toenemende mate wordt het
instituut zowel nationaal als internationaal geraadpleegd op het gebied van digitalisering en
digitale beschikbaarstelling van av-materiaal. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de realisatie
van het nieuwe pand en het nieuwe museum.
Het audiovisuele archief zal in feite door deze
ontwikkelingen onderdeel worden van het groter geheel: het Nederlands Instituut voor Beeld
en Geluid.

Het nieuwe logo

De collectie van deze instelling bestaat uit meer
dan 600.000 uur aan beeld- en geluidsmateriaal,
circa 1 miljoen foto’s en negatieven uit de
omroepgeschiedenis en zeker 20.000 objecten.
Een onuitputtelijke bron voor programmamakers,
onderwijs en culturele instellingen. In 2005 zijn
deze collecties ook toegankelijk voor het grote
publiek. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor
het nieuwe museum in volle gang. In 2005 zal
het dus in gebruik worden genomen en zijn alle
collecties, medewerkers en het nieuwe museum
onder één dak te vinden op het Mediapark.
Neutelings Riedijk Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het gebouw, dat
zich onder meer zal onderscheiden door het
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Het huidige Omroepmuseum © Christian Bergmann

formaat en de uitstraling. De depots,
met daarin de collecties, bevinden zich
tot onder de grond tot op 22 meter
diepte. Het pand meet verder 26 meter
boven het maaiveld. De in het oog
springende gevel is een ontwerp van
kunstenaar en televisievormgever Jaap
Drupsteen. Dit najaar zal waarschijnlijk de bouw een aanvang nemen.
De grote lijnen liggen inmiddels ook
vast. De praktische invulling van het
masterplan is gestart. Tot in de kleinste details wordt bedacht hoe het museum eruit komt te zien. Het zal bestaan uit een permanente tentoonstelling van 16 themapaviljoens.
Elke paviljoen krijgt een eigen sfeer. De publieke omroepen werken mee aan de invulling van het
geheel. Voor de voorbereiding en totstandkoming van het nieuwe museum voor Beeld en Geluid zijn
mankracht en tijd nodig. De bestaande collecties moeten worden onderhouden, beheerd en uitgebreid. En er is ruimte nodig om de toekomstige paviljoens op schaal uit te testen. Om deze reden is
besloten het NAA Omroepmuseum met ingang van 1 januari 2003 te sluiten. Dan wordt het dus ruim
twee jaar wachten totdat we naar de nieuwe plek toe kunnen gaan om te genieten van de rijke
omroephistorie van ons land.
HANS KNOT

THE RADIO
CAROLINE STORY
FROM THE INSIDE
Enkele weken geleden viel het 118 pagina’s tellende boek ‘The Radio Caroline Story
from the inside’ in mijn postbus. Het werd vanuit Amerika gestuurd door de auteur, die ik
zelf voor de eerste keer ontmoette aan boord
van het zendschip de MV Ross Revenge van
Radio Caroline, dat op dat moment voor een
RSL uitzending lag afgemeerd in de haven
van London. Een leuke tijd, waarbij we achter elkaar zaten geprogrammeerd en recentelijk via e-mail contact nog bij hebben stil gestaan.. Maar Tom Lodge, waarbij het hier om
gaat, heeft veel meer herinneringen aan dit
legendarische radiostation, dat misschien wel
het meest bekende radiostation ter wereld is.
Hij werkte er in het prille begin van de historie
in maart 1964 tot en met medio 1967. Het is
zeker goed weer eens een boek te lezen dat
niet door een journalist of een historicus is
geschreven maar door iemand die binnen
deze radioorganisatie zelf actief is geweest.
Juist dan komen de kleine dingetjes om de
hoek, die anders niet worden belicht.
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Bij Tom Lodge begon het allemaal in een luxe pub aan Londen’s Kings Road. Hij
attendeerde de ober op het gegeven dat de muziek, die er gedraaid werd, zo slecht was.
Vervolgens begon een jonge
Ierse knaap tegen hem te praten die Tom vertelde dat er binnenkort een mogelijkheid kwam
om goede muziek te beluisteren.
Toen Tom de Ier vroeg waar het allemaal omging vertelde deze knaap, Ronan O’Rahilly, dat het ging om
een nieuw radiostation dat vanaf internationale wateren haar programma’s zou gaan verzorgen. Tom
Lodge, die in 1936 in Canada werd geboren, had al
enige radioervaring opgedaan en was meteen verkocht en was dus lid van het allereerste team van
presentatoren van Radio Caroline.
Na de introductie vertelt Tom Lodge ons allerlei interessante zaken, waarbij mij direct iets opviel wat niet
eerder gepubliceerd is in de vele geschriften over de
geschiedenis van Radio Caroline. Men maakte in het
begin gebruik van een kantoor en studioruimte in een
oud gebouw in de wijk Holborn, alvorens men het
prachtige gebouw aan 6 Chesterfield Gardens in de
wijk Mayfair in gebruik nam. Ook wanneer hij het
heeft over de fusie met de concurrent Radio Atlanta
komt Tom met leuke herinneringen. Opeens waren er

twee schepen waar vanaf Radio Caroline in de ether
diende te komen maar er was maar een doos met top 40
singles. Een gevecht, met Simon Dee, ontstond om deze
doos. Uiteindelijk ging het met de MV Fredericia, vanwaar
Radio Caroline North zou gaan uitzenden, mee. Tom had
zijn eerste overwinning binnen.

M.V. Fredericia

Een ander uitstekend hoofdstuk is waarin hij beschrijft
hoe de reis met de MV Fredericia van de zuidoost kust
naar de noordwest kust wordt ondernomen. Enorm verbaasd waren de deejays en bemanningsleden over de
aanwezigheid van honderden mensen op de diverse
stranden, waar men langs kwam. Immers, er werd gedurende de tocht naar het Eiland Man - waar men in internationale wateren voor anker ging - steeds een live verslag
gedaan door Jerry Super Leighton en Tom Lodge, daarbij
geassisteerd door kapitein Hangerfelt. Maar eenmaal
aangekomen bij het eiland Man was het bijzonder stil
alsof de bewoners totaal niet zaten te wachten op het
nieuwe radiostation.
En natuurlijk beschrijft Tom hoe de muren van het conservatieve leven in Engeland werden neergehaald. Verder
verhaalt hij over zijn tournee met de Rolling Stones, het
volslagen onverwachte interview met The Beatles en
andere ontwikkelingen uit de roerige jaren zestig van de
vorige eeuw. Maar ook over hoe men in een zware storm,
windkracht 12, terechtkwam; hoe hij de carrière van The
Who een draai gaf middels het redden van de eerste
single ‘I can’t explain’ van
de stapel, bedoeld voor de
meest favoriete sport van
de deejays aan boord van
de MV Fredericia. Iedere
week kwamen tientallen
singles en LP’s aan boord
van het schip. Na keuring
door de deejays werden
er twee stapels gemaakt.
Eén stapel was voor de

platen die airplay kregen, de andere stapel werd gebruikt als Frisbee. Met andere woorden, de tweede stapel platen
was te slecht om te worden gedraaid in
de programma’s van Radio Caroline. Daarbij lag ook de single van The Who, maar
Tom haalde deze er toch af om te draaien
en niet veel later kwam de plaat op plaats
8 in de Britse hitlijsten terecht.
Veel meer hoofdstukken gaven me het
plezier om in een keer door te lezen. Hij
beschrijft onder meer hoe hij de gelegenheid kreeg om Radio Caroline South te
reorganiseren zodat het weer zou kunnen concurreren met nieuwkomer Radio
London, die met een prachtig Top 40
format veel van Caroline’s luisteraars had
weggenomen. Hij kreeg toestemming van
directeur Ronan O’Rahilly, die mede-eigenaar Alan Crawford had uitgekocht, om
de meeste deejays te ontslaan en te vervangen door een jonge generatie deejays
die meer plezier in de programma’s moesten gaan brengen. Maar ook de verhalen
over hoe de Mi Amigo aan de grond liep in
1966, waarna het zendschip van Radio
Caroline South naar een werf in Zaandam
moest voor groot onderhoud, zijn leuk beschreven.
Om te lezen hoe hij, samen met Ronan en
enkele andere personen, op weg ging
naar Roughs Tower om te proberen deze
toren in internationale wateren voor de
kust bij Harwich, weer in handen te krijgen, is erg interessant. Echter, de foto
die bij dit hoofdstuk is afgedrukt is niet die
van Roughs Tower, maar één van de andere forten die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Britten werden gebouwd en geplaatst. Als vele anderen, in
het verleden, maakt Tom Lodge misbruik
van de naam van het zendschip van Radio Caroline North, de MV Fredericia. Nota
bene zelf maanden lang op dit schip gezeten en regelmatig de echte naam kunnen lezen, maar bij herhaling schrijft hij
Frederica. Ook is hij nogal verwarrend
over de voormalige eigenaresse van het
zendschip Cheetah II, dat werd geleend
aan de Caroline organisatie toen de MV
Mi Amigo in 1966 in reparatie moest. Het
lijkt erop dat Lodge de laatste tijd te veel
klassieke muziek heeft gedraaid want hij
noemt haar Britt Wagner in plaats van Britt
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Tom Lodge in de sixties

Wadner.
Zoals ik al eerder schreef, is
het erg leuk om weer eens
inside-verhalen te lezen van een
deejay. In hoofdstuk 17 vertelt
hij onder meer hoe hij samen
met collega deejay Dave Lee
Travis in actie komt tegen de
Britse marine, die met meerdere
boten
tegelijk
op
het
Carolinezendschip afkwam.
Daarbij meldt hij de lezer hoe ze
tezamen tegen de jongens op
de marineschepen praatten tijdens het programma op Radio Caroline en hoe
ze songs draaiden als ’19th Nervous breakdown’
van de Rolling Stones en ‘Sunny afternoon’ van
The Kinks. Ook vertelt hij dat een dag na het
incident de Panamese registratie van het zendschip werd ingetrokken. Wel, duidelijk moet zijn
dat Lodge zijn herinneringen daar totaal op de
loop gingen. Het incident vond plaats op 4 april
1964 en de registratie verviel op 6 april 1964 en
dus zeker geen Rolling Stones en Kinks op de
radio, met voornoemde nummers en helemaal
geen Dave Lee Travis, want die was nog niet
ontdekt als toenmalig toekomstig talent.
Verder was
het interessant te lezen
hoe
Tom Lodge
enkele jaren
geleden
door een
vriend in Canada aan een man werd voorgesteld die in de jaren zestig bij de Britse geheime
dienst MI 5 had gewerkt en opdracht had gekregen met ondersteuning van de SAS de zendschepen voor de Britse kust te enteren. Gelukkig
is de opdracht later ingetrokken en konden nog
jaren lang miljoenen luisteraars genieten van de
uitzendingen van Radio Caroline.
Nu we het toch hebben over de MI 5, Lodge
verhaalt in één van zijn laatste hoofdstukken over
de plannen van Ronan O’Rahilly om vanuit vliegtuigen Caroline TV in de ether te brengen. Daarbij zou Lodge de eerste veejay worden. Laten
we even duidelijk stellen dat het hier om 1969
gaat en het zeker nog tot 1971 zou duren alvorens de videorecorder werd geïntroduceerd. De
uitzendingen zouden volgens Lodge niet zijn
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doorgegaan doordat de MI 5 de
vliegtuigen van Caroline zou hebben laten opblazen. En opeens
is de inside story een spannend
jongensboek geworden, daar
allerlei onzin wordt toegevoegd
om het vooral spannend te houden, dit terwijl voor in het boek
staat dat het een non fictie boek
is. Caroline TV bestond in werkelijkheid alleen in het hoofd van
Ronan O’Rahilly met als doel
vooral in de publiciteit te komen
binnen de Europese media.
Edoch, gezien Tom Lodge vele
eigen herinneringen beschrijft is het de moeite
waard het boek aan te schaffen. Het kan besteld
worden bij de boekhandel ISBN 0-9695938-2-1
of via www.umisatsang.org/things
HANS KNOT

CAROLINE TV
Direct na het plaatsen op internet van de recensie reageerde Tom Lodge over zijn mening inzake
Caroline TV: ‘Beste Hans, ik heb het hoofdstuk
over Caroline TV echt niet verzonnen maar geschreven naar aanleiding van mijn eigen ervaringen. Eind jaren zestig doceerde ik in Canada en
werd vervolgens een aantal keren door Ronan
gebeld waarbij hij me vertelde dat hij van plan
was met twee DC 3 vliegtuigen rondjes te vliegen
boven de Noordzee en vanuit de vliegtuigen televisie-uitzendingen wenste te verzorgen. Hij vertelde me dat hij een computer had die video reel to
reel recorders kon aansturen. Wel diende, bij
omschakeling van de ene recorder naar de andere recorder een programmagat gevuld te worden, immers de tweede recorder had tijd nodig
om op te starten.
Dit programmagat diende te worden opgevuld
door een veejay die de programma’s aan elkaar
kon parten. Ook vertelde hij me dat hij in contact
was geweest met het vooraanstaande reclamebureau J. Walter Thompson, om te beklijken of
deze reclame kon verkopen voor in de programma’s. En ze zeiden volgens Ronan: ‘Ja, uw vliegtuigen zijn als een heel hoge toren’. Ronan vertelde ook in contact te zijn geweest met John
Lennon en Marshall McLuhan, die beiden zouden

hebben toegezegd korte - niet langer
dan vijf minuten durende - films aan te
leveren. Tevens vertelde hij me technische problemen te hebben om de beelden stabiel te houden tijdens het vliegen. Hij vroeg me of ik, met mijn contacten, hem verder op weg kon helpen. Ik
nam contact op met de Purdue
University, die ervaring hadden met het
verspreiden van televisiesignalen boven
de Appalachians, een gebied waar normale televisiesignalen op dat moment
nog niet konden worden verspreid. Met
de vraag of ze voor mijn colleges wat
ervaringen op papier konden zetten inclusief de technische gegevens, kreeg
ik een complete blauwdruk. Deze heb ik
vervolgens naar Ronan toegestuurd. Dat
zijn de feiten. Ik weet niet hoe de publiciteit in Europa rond Caroline TV is geweest, maar dit is wat ik heb meegemaakt en dus zeker was er meer dan
alleen het idee van Caroline TV in Ronan
zijn hoofd. Naderhand vertelde Ronan
mij ook dat zijn vliegtuigen waren vernietigd. Toen ik hem vroeg door wie zij
hij mij het niet te kunnen vertellen maar
hij nam aan dat het in opdracht van de
Britse regering was uitgevoerd.
Ik ben
verder
v a n
mening
dat je
volkom e n
gelijk
hebt dat
de gegevens
inzake
de Britse marine en
het verh a a l
rond de vlaggenregistratie niet klopte. Ik
denk dat het maar goed is dat er één
iemand is die de historische feiten uit de
zeezendergeschiedenis wel op een rijtje heeft. Dank je wel voor de uitgebreide
recensie en tot ziens.’
TOM LODGE
foto: Tom Lodge tijdens een RSL in 1996 © Hans Knot
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Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw pleitte ik meermaals bij de directies van Radio Monique, Radio 558 en
Radio 819 om het radiostation om te vormen naar een
radiostation met veel of uitsluitend Nederlandstalige muziek. Dit omdat er steeds meer stations op de markt kwamen die qua format erg veel leken op elkaar. Om je te
onderscheiden moet je iets anders bieden waar behoefte
aan is.
Met de komst van Holland FM op 1 augustus 1991 was er
eindelijk een station dat het begrepen had: veel Nederlandstalig in een gezellige presentatie. In 1994 kwam het station ook in de ether op AM 1224 en 828. Helaas stopte het
station op 10 oktober 1994.
De liefhebbers van het genre weken uit naar Radio Noordzee Nationaal (RNN) dat de oorsprong van uitsluitend Nederlandse producties verliet. In de loop van jaren slaagde
het station erin de programmering te verbeteren. Het station was in de ether op diverse FM-frequenties te beluisteren. Helaas kwam ook hier weer een eind aan op 4
januari 1999.
Op 15 januari 1998 was inmiddels een tweede station
opgestart door Strengholt: Radio Hollands Glorie. Dit kabelradiostation zond uitsluitend de populaire Nederlandstalige
muziek uit: je wist waar je aan toe was. Op 5 mei 2000
kwam ook hier een eind aan toen Radio Nationaal het
overnam.
Het was in het begin wel wennen aan het nieuwe station
dat weer een mengeling met veel Nederlandstalig uitzond.
Toch slaagde zij erin in korte tijd veel sympathie bij de
luisteraars te verkrijgen. Helaas was de verkoopafdeling
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niet van de grond gekomen en kwam het
station in financiële moeilijkheden. De zenders op AM 1035 en 1332 gingen 1 maart
2001 de lucht uit. Verrassend kwam het
station na de herstart vanaf 1 juli 2001 terug op de zeer sterke AM 1296. Dit bood
kansen op een Benelux-station à la Radio
Mi Amigo uit de jaren 1974-1979. Ik dacht
daarbij aan samenwerking/fusie met het
Vlaamse kabelradiostation Radio
Magdalena.

Ruim een jaar later maak ik de balans op.
Toen de Top 30 Nationaal in september 2001
werd ingevoerd was dat in feite een
wezensvreemd programma: muziek die
sterk afweek van de gewone programmering. Inmiddels zijn de gewone programma’s er ook door besmet. Men denkt twee
elkaar uitsluitende luistergroepen te kunnen bedienen: degenen die houden van
het populaire (volkse) muziek (Corrie
Konings, BZN, André Hazes enz.) en anderzijds degenen die houden van het alternatieve Nederlandstalige (diverse groepen).
Ik kom terug op
waar ik mee begon. Er zijn nog
meer stations en
veel stations lijken op elkaar. Het
moet toch mogelijk zijn een station
te runnen met
veel of uitsluitend
Nederlandstalige muziek. Met uitsluitend
Nederlandstalig kun jij naast de bekende
platen ook wel eens wat minder bekende
goede platen kiezen. Bij veel Nederlandstalig zijn er genoeg mogelijkheden om het
aan te vullen met gezellige muziek: schlager, country, gouden ouden, bekende melodieuze lichte klassieke muziek en Franse
chansons. Met name denk ik aan de mooie
delen uit de kanalen van UPC Digital, RTL
der Oldiesender en Classic FM.
13 juli 2002, RUDI KOOT
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DE ENIGE JUISTE TITEL

De enige juiste titel
Radio 192 komt met CD

Tijdens een bezoekje aan de studio van Radio 192 in
het rustieke Hilversum drukte Michael Bakker mij een cd
in de handen met daarbij de mededeling dat deze CD
medio september in de winkel zal liggen. Een dubbellaar
met de titel: ‘The radio’s on. 40 echte radiohits’. En
inderdaad heeft men bij Radio 192, die de cd via Disky
Records de muziekwinkels laat binnenglijden, ervoor
gezorgd om 40 titels op te nemen die echte radiohits
zijn, waarbij van het merendeel gesteld kan worden
dat ze bijna nooit tot nooit meer op de radio worden
gehoord. Bovendien is er voor gekozen om beslist te
komen met de originele uitvoering en niet de heropgenomen versies, zoals zo vaak gebeurd op de hedendaagse verzamelcd’s.
Er zitten op de dubbel cd een aantal souveniers dat de
superverzamelaar, zoals ikzelf, zeker in huis zal hebben maar die voor de gemiddelde verzamelaar een zomerse verassing zal zijn. Bij het aanhoren viel ik van de
ene verbazing in de ander omdat de betreffende song
dan eindelijk op cd uit is. Het gaat te ver om alle veertig
tracks te noemen, maar ik heb gemeend er 15 te moeten noemen:
1 Mr. Bojangles - The Nitty Gritty Dirt Band
2 Baby by the way - Fortunes
3 Dandy - Herman Hermits
4 The radio’s on - Promises
5 Obladi oblada - Bedrocks
6 Love is in me - Hot Chocolate
7 Crystal blue persuasion - Tommy James and the
Shondells

8 Man without a hearth - Hollies
9 Don’t make my baby blue - Shadows
10 Elusive butterfly - Bob Lind
11 Wacky wacky - Blue Mink
12 The good Mr Square - Pretty things
13 Castles in the air - Don McLean
14 Thinking ain’t for me - Paul Jones
15 Simon Dupree and the Big Sounds - Daytime,
nighttime
Het laatste nummer is in mijn oren de absolute
topper op deze dubbellaar. Vanaf half september
in de winkel of te bestellen via SMC voor Euro
15,50 inclusief verzendkosten
HANS KNOT

Surf

INTERNET SURFTIPS
Ook deze maand weer een
aantal tips voor het opvragen
van pagina’s op Internet. Maar
zoals gebruikelijk eerst ons eigen webadres:
www.mediacommunicatie.nl

Daarnaast heeft Hans Knot, tezamen met Ger
Tillekens, een eigen site, via de Universiteit Groningen, waarop diverse langere verhalen over
de geschiedenis van de popradio en de popmuziek. Deze site heeft de mogelijkheid tot het beluisteren van fragmenten en het zien van vele
historische foto’s. Er wordt gestreefd maandelijks met een (aantal) nieuwe verhalen te komen.
Bookmarken dus: www.soundscapes.info
De verschillende thema’s binnen het on line tijdschrift zijn ook zeer gemakkelijk te ontsluiten:
Alles over zeezenders:
offshore.soundscapes.info
Alles over landpiraten en kleinschalige radio:
micro.soundscapes.info
Alles over historische bijdragen radio en televisie:
history.soundscapes.info
Rob Olthof kun je E-mailen via: SMC@caiw.nl
Hans Knot kun je E-mailen via:
H.Knot@ppsw.rug.nl en/of HKnot@home.nl
Laten we allereerst eens kijken wat een Duitse
fan gemaakt heeft van zijn site over Dennis King,
die ooit zijn loopbaan in 1972 bij Radio Caroline is
begonnen:
http://www.fortunecity.de/
wolkenkratzer/atari/10/
Jelle Boonstra stuurde ons een adres waarbij hij
zich afvroeg of het idee voor Caroline TV door de

inhoud zou zijn ontstaan:
www.broadcasting101.com/mpati.html
Dan een Nederlands webstation met wel een heel
bijzondere naamgeving: www.leipheidfm.nl
Leuk om ook eens te gaan naar de volgende site
waarop veel info rond de Britse landpiraten
scène: www.dxarchive.com
Ook maar weer een paar stations uit Duitsland
die we deze maand kunnen gaan bezoeken. Allereerst het nieuwsnet van de NDR, dat er in Noord
Duitsland uit gaat als NDR4: www.ndr4.de
Maar ook zou je eens de site van de Hessischer
Rundfunk kunnen aanklikken via:
www.hr.online.de
Een Duitstalige Spaans station, voornamelijk voor
de toeristen is terug te vinden in Malaga en via
het net op: www.radiomalaga.com
Een Amerikaanse site naar ontzettend veel medialinks is te vinden onder:
www.poynter.org/medianews
Ook in Zweden worden er natuurlijk sites gemaakt over hun toenmalige zeezenders. Meerdere malen hebben we ze al onder de aandacht
gebracht. Hier is er nog één, die we aantroffen:
www.samlaren.se-swed.net/radionord/
Prachtige nieuwe site is er te vinden met unieke
foto’s over het leven aan boord van Radio
Scotland in 1967:
www.rossrevenge.co.uk/scot/index.htm
Ferry Maat heeft de site al ‘bewonderd’, getuige
zijn bijdrage in het gastenboek. Naast een schat
aan fotomateriaal kunt
u hier regelmatig
nieuwe RNI-programma’s vinden om te
downloaden. Op 30 en
31 augustus probeert
men de RNI-programma's van de laatste 2
dagen van het bestaan
van de zender als
download aan te bieden. Dat worden dus
overuren voor de
downloadfreaks op:
www.rni220.nl
Mocht je ook iets op internet hebben gevonden,
dat je met ons wenst te delen, mail het dan even:
HKnot@home.nl
MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT
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Uit het plakboek van
Tom Lodge
Grote foto: Bij Caroline South, 1966
Met de klok mee:
1. Tom in de studio van Caroline North
2. Het openen van een winkel hoorde er ook bij
3. Bij het verlaten van de tender omsingeld door fans
4. Interview met de Beatles in 1966
5. Als presentator bij een popconcert
6. Het swingende leven: Tom op een van de feesten
7. Cathy McGowan, The Hollies en Tom
met dank aan Tom Lodge

