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VOORWOORD
Beste lezers,

Zoals jullie gewend zijn weer een groot aantal
nieuwtjes verdeeld over de gebruikelijke rubrie-
ken. Daarnaast  een tweetal boekrecensies en
twee grote artikelen. Walter Dubateau zet alle
toestanden rond de etherfrequenties nog eens
duidelijk op een rijtje. En Ger Tillekens neemt de
afwezigheid van Pink Floyd’s ‘Arnold Layne’ in
de Radio London Fab 40 onder de loupe. Dus
loop even naar de stereo om een lp/cd van Pink
Floyd op te zetten als passende achtergrondmu-
ziek bij deze Freewave. Trouwens, Pink Floyd
brengt mij op de volgende tip voor interviewers:
gebruik nooit een al bespeelde cassette om daar
een interview over heen op te nemen. Een mede-
werker van het blad Carp deed dit pas geleden bij
een interview met Wim T. Schippers wel.  Aante-
keningen maken was onmogelijk, daar WimT. zo-
als gewoonlijk erg moeilijk te volgen was.  ‘Geluk-
kig staat alles op tape,’ zal de interviewer hebben
gedacht. Maar bij beluistering bleken slechts de
klanken van Dark Side of the Moon te horen, met
heel vaag Wim Schippers op de achtergrond.
Juist, de wiskop was defect. Zelfs met de mo-
dernste computertechniek lukte het niet de stem
van Wim Schippers verstaanbaar te maken. Toch
kwam de plichtsgetrouwe journalist niet met lege
handen bij Carp aan. Hij schreef  een verhaal met
als titel “De reconstructie van Wim T. Schippers”.

Veel lees (en luister-)plezier!
Jan van Heeren

FOTO'S
Indien niet anders vermeld zijn alle foto's uit het
Freewave archief.



Perikelen

WO 21 AUG:  Catherine Keyl is komend seizoen
niet alleen te zien bij de TROS maar ook bij de

Evangelische Omroep.
Keyl, die zelf geen
Christen is, gaat in ge-
sprek met Christelijke
gasten om te vragen
wat deze mensen pre-
cies hebben, wat hen
zo drijft en wat hen zo
bindt..

Catherine    © TROS/Patricia Steur

ZO 25 AUG: RTL en Sat1 in Duitsland brengen
voor het eerst in de geschiedenis van de Duitse
televisie het verkiezingsduel tussen de beide
grootste partijtrekkers in het land, Schröder en
Stoiber. Naar Amerikaans voorbeeld werden de
heren ondervraagd. Op RTL stemden 10.8 mil-
joen kijkers af terwijl SAT 1 nog eens 6,7 miljoen
kijkers trok.

MA 26 AUG: Ja, U ziet het goed, andermaal een
aantal dagen met minimaal nieuws gezien we
even genieten van een week zon aan de mooie
Oostzee. Maar daarna gaan we er weer volop
tegenaan.

ZO 1 SEP: Het TROS programma ‘Coulissen’ op
Radio 2, dat al 28 jaar lang werd uitgezonden, is
vandaag voor de laatste keer te beluisteren. In
1974 werd het initiatief tot dit theaterprogramma
genomen door Jan Kok en vele artiesten en pro-
ducenten wisten al die jaren de weg te vinden
naar de studio van de TROS om hun ervaringen
te vertellen. Later volgden bij andere omroepen
soortgelijke uitzendingen, maar Coulissen was
de eerste en het programma oogstte zowel bij
het publiek als bij artiesten, producenten en re-
gisseurs veel waardering. De programma’s wer-
den altijd geproduceerd en samengesteld met een
groot gevoel voor kwaliteit en talent. Een begin-
nend artiest die in Coulissen mocht optreden kreeg
daarmee een kwaliteitsstempel mee. Veel grote
artiesten van nu, waaronder Cor Bakker en Paul
de Leeuw, beleefden in het programma hun vuur-
doop.

MA 2 SEP: Na 42 jaar heeft biljartcommentator
Ben de Graaf (65) zijn medewerking aan Studio
Sport abrupt beëindigd. Hij is ontevreden over de
manier waarop de NOS omgaat met zijn favoriete

sport. Biljarten heeft hij meer dan dertig jaar voor
de omroep verslaan en steeds meer zendtijd
moest worden ingeleverd. De NOS bestrijdt het
laatste.

MA 2 SEP: Onder redactie van Jean Mertens, die
in de afgelopen 13 jaren al heel wat sterke for-
mules heeft neergezet, wordt vandaag de eer-
ste aflevering van ‘Goedemorgen Nederland’ op
Nederland 1 uitgezonden als opvolger van ‘Ont-
bijt TV’ waarbij Daphne Bunskoek de centrale pre-
sentatie doet. Zij was eerder te zien bij TMF en
MTV.

DI 3 SEP: Zeer populair bij kijkers en vooral luiste-
raars; dat kan gezegd worden van RTV Noord.
Maar financieel zit men zeer slecht mede door de
teruglopende reclame inkomsten en de regeling
van de regering dat de provincies met minder
inwoners ook automatisch minder geld krijgen. Bij
RTV Noord is er dit jaar al 375.000 Euro bezuinigd
maar er zit nog een gat van 225.000 Euro. Men
vreest dat het populaire programma ‘De week
bekeken’ zal moeten gaan verdwijnen. Ook zal er
gesneden moeten worden in het personeel. De
geplande verhuizing zal wel plaats vinden.

DI 3 SEP: Het blijkt dat veel bedrijven de komende
11e september beslist niet willen adverteren. Zo-
wel via de commerciële als publieke stations is te
bemerken dat men terughoudend is voor het boe-
ken van zendtijd. Rond de herinnerings-
programma’s is op de publieke omroep sowieso
geen mogelijkheid tot het boeken van reclame-
zendtijd uit respect voor de vele slachtoffers en
de gevoelens van de vele kijkers.

DI 3 SEP: De Nederlandse tak van RTL heeft een
slecht eerste half jaar achter de rug in het jaar
2002. De winst daalde door de slechte inkomsten
als gevolg van de teruglopende reclame-inkom-
sten met liefst 23% vergeleken met dezelfde pe-
riode in het afgelopen jaar.

WO 4 SEP: Felix Meurders (56) gaat spoedig zijn
35ste seizoen in als radio- en televisie-
medewerker bij de VARA. Bijna dertig jaar pre-
senteerde hij onder meer op de radio en televisie
programma’s als ‘In de Rooie Haan’,  ‘Spijkers met
Koppen’, ‘Kassa!’ en ‘Zoekplaatje’. Alaaf! Derhalve
voor Felix, eens ‘The big bird on three’.

DO 5 SEP: Na 43 jaar heeft Rudi Carell besloten
om niet langer zelf in beeld te verschijnen op de
televisie. Op 20 december zal zijn lopend pro-
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gramma voor het laatst op de Duitse televisie ver-
schijnen. Hij vindt dat het tijd wordt voor verjon-
ging en bovendien worden er nog genoeg pro-
gramma’s van hem herhaald. Wel zal de 67-jarige
Carell achter de schermen actief blijven.

DO 5 SEP: 200.000 nieuwe leden is de doelstel-
ling van BNN om binnen te halen in een periode
van twee jaar. Alleen op die manier is het mogelijk
om in 2005 als omroep nog te bestaan. Het wordt

steeds moeilijker nieuwe
leden te werven, mede
door de beperking in
zendtijd voor het mogen
uitzenden van werf-
spots. In de mediawet is
opgenomen dat men
vanaf 2005 minimaal
300.000 leden moet heb-
ben om andermaal voor
een licentie in aanmer-
king te willen komen.

DO 5 SEP: Bart de Graaff, de in mei op 35-jarige
leeftijd overleden programmamaker en oprichter
en voorzitter van BNN, wordt 26 september pos-
tuum onderscheiden met een Carrière Award. Dat
zal gebeuren tijdens het jaarlijks te houden Natio-
naal Omroepgala.

VR 6 SEP: Tweemalig kunnen we het noemen, de
terugkeer op de publieke radio van Kees Baars
en wel via BNN. Hij zal twee weken Van Inkel en
Jeroen Kijk in de Vegte vervangen. We kennen
hem natuurlijk van Veronica’s Countdown Café
en heden ten dage van Arrow Classic Rock. Hij
zal rock ballades gaan draaien.

Kees Baars    © Arrow

VR 6 SEP: Twee
dagen genieten
we al van het
heerlijke gevoel
dat het wicht
van Van Trigt
weer terugkeert
op de televisie.
Inmiddels 45
jaar oud en ho-
pelijk gedreven
als altijd gaat zij
het NOS Jour-
naal team ver-
sterken als opvolgster van de vertrokken Debby
Petter. En we rekenen erop dat het zondermeer
goed komt met Annetje.

MA 9 SEP: De eerste periode dat Veronica via de
televisie hernieuwd heeft uitgezonden is een to-
tale flop geworden. Slechts één programma was
licht meetbaar als het gaat om de kijkcijfers. Pa-
niek? Nee, helemaal niet en men wil pas na een
maand bekijken of het geheel programmatisch bij-
gesteld moet worden. Ook KinderNet heeft dra-
matisch te lijden onder het samengaan met
Veronica op één net. Men is gedaald van een
kijkdichtheid van 17% naar slechts 1% en Fox
TV wrijft in haar handjes.

MA 9 SEP: De HMG heeft in het eerste half jaar
een verlies geleden van 8 miljoen Euro. Vorig jaar
maakte men in dezelfde periode goed winst. Re-
den van de omslag zijn eenmalige afschrijvingen
op flopprogramma’s als ‘De Bar’. Ook kostte de
start van RTLZ aanzienlijk veel geld. De inkom-
sten stegen wel en HMG verwacht volgend jaar
gewoon weer winst te draaien.

.DI 10 SEP: Het Commissariaat voor de Media
heeft boetes ter hoogte van 54.000 Euro uitge-
schreven aan diverse stations. Zo kregen SBS
en TMF een boete omdat ze meer dan 12 min,
zoals toegestaan per uur, aan reclames hadden
uitgezonden. Ook andersom kan het, want
KinderNet werd beboet wegens te weinig re-
clame per uur. Men moet minimaal 2 minuten uit-
zenden.

WO 11 SEP: Den Haag is vol geruchten dat de
overheid de frequenties niet wil uitgeven voor
september volgend jaar. Alleen de bestaande sta-
tions kunnen hun huidige frequenties blijven ge-
bruiken. Morgen is er een algemeen overleg en
zal er zeker meer bekend worden rond de nieuwe
soap.

WO 11 SEP: Indringend was de documentaire die
internationaal via 132 televisiestations vandaag
werd uitgezonden over de brandweer van New
York. De filmmakers raakten ongevraagd verstrikt
in de ramp van 11 september 2001 en een jaar
later werden de schrijnende beelden geopen-
baard.

DO 12 SEP: Maar
ook de NPS/VARA
pakken via het pro-
gramma ‘Zembla’ uit
met een portret
over het leven van
Pim Fortuyn, waarbij diverse mensen uit zijn privé-
leven en zijn werkomgeving aan bod kwamen.

DO 12 SEP: Alle bestaande commerciële stations
krijgen voor 1 januari 2003 bericht over hun (even-
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tueel nieuwe) frequentie van het kabinet en wel
via een vergelijkende toets. Nieuwe stations wor-
den niet eerder dan na 1 september volgend jaar
een frequentie toegekend. Met dit plan wil de re-
gering opnieuw  naar de rechter om een eerdere
uitspraak te laten herzien.

VR 13 SEP: De NPS gaat dit jaar tijdens de Top
2000, die andermaal in de laatste week van het
jaar via Radio 2 zal worden uitgezonden, een
serie documentaires uitzenden, waarin meer zal
worden verteld over verschillende platen die in
de lijst voorkomen. Producer Mathijs van Nieuw-
kerk wil de verhalen achter een aantal nummers
uit de lijst gaan brengen.

Roeland van Zeijst    © AVRO

ZO 15 SEP: Met in-
gang van deze
zondag op de
AVRO via Radio 2
een nieuw pro-
gramma dat wordt
g e p r e s e n t e e r d
door Roeland van
Zeijst, die voor-
heen voor deze
omroep program-
ma’s presenteerde
onder de naam Ra-
zende Roeland op
3FM. Het nieuwe

programma gaat over de media en is geprogram-
meerd onder de noemer Antenne 2. Dus echt een
keer afstemmen.

MA 16 SEP: Radio 2 krijgt in het nieuwe jaar een
volledig eigen programmering en gaat ook ’s
nachts uitzenden. Dit was eigenlijk het belangrijk-
ste nieuws in het programma Antenne 2, zoals
gisteren voor het eerst uitgezonden via de AVRO.
Met de uitbreiding van het programma tot 24 uur,
waardoor de ontkoppeling van Radio 1 in de nacht-
uren een feit zal worden in het nieuwe jaar, wil
men de identiteit van het station scherper neer-
zetten. In totaal gaat het om 35 uur meer eigen
zendtijd per week.

DI 17 SEP: Televisiepresentator Henk van
Montfoort is vandaag, zo vernemen we uit Bel-
gië, op 71-jarige leeftijd overleden in zijn woon-
plaats Brasschaat. Henk van Montfoort overleed
na een kort ziekbed. Bij de VARA presenteerde hij
in de jaren zeventig en tachtig van de vorig eeuw
programma’s als: ‘Hallo met Henk’ en ‘Met de Mu-
ziek Mee’. Naast de presentatie stond hij tevens
garant voor vocaal gezang. Na de jaren bij de

Nederlandse televisie richtte hij zich vooral op
België waar hij uitgroeide tot een van de bekend-
ste presentatoren en artiesten en onder andere
voor de BRT werkte. Van Montfoort werkte tot
voor kort nog voor Muzikantenstad, een door
België rondreizende show, die leek op de pro-
gramma’s die hij voor de VARA maakte.

DO 19 SEP: Oei oei, niet te best want EO leden
zijn boos omdat Catherine Keyl voor deze om-
roep als ongelovige een programma over het
Christendom gaat maken. Liefst 30 mensen heb-
ben, zonder het programma te hebben gezien,
hun lidmaatschap opgezegd. De afvalligen zijn
allen persoonlijk benaderd het programma bin-
nenkort te bekijken en dan de afmelding te
heroverwegen.

ZA 21 SEP: De verrassing komt uit Duitsland van-
waar we horen dat Rudi Carell op het besluit is
terug gekomen om geheel van het scherm te ver-
dwijnen. Hij zal tij-
dens de wekelijkse
show ‘7 Tage, 7
Köpfe’ vanaf vol-
gend jaar op de tri-
bune gaan zitten en
af en toe commen-
taar gaan leveren.
Tevens zal hij op het
eind van het pro-
gramma de ‘ouwe
mannen mop’ gaan
brengen. Zitten we
daar op te wachten?

Rudi Carell

MA 23 SEP: Na slechts twee uitzendingen en
meerdere beledigingen richting de RTL-top is Theo
van Gogh al weer ontslagen als columnist in het
programma Business Class. Vooral richting Jaap
Hofman was hij beledigend daar deze er per-
soonlijk voor had gezorgd dat bepaalde zinsne-
den uit het programma waren geknipt. Ook heeft
de leiding van RTL5 zijn spijt betuigt aan Mart
Herben en de LPF wegens eerdere beschuldi-
gingen van Van Gogh.

WO 25 SEP: De voorzitter van de NOS,
Wolffensperger, gooit het bijltje erbij neer, zo heeft
hij vandaag bekend gemaakt. Reden is dat het
besturen van de publieke omroep een onmoge-
lijke zaak voor hem is. Vooral de macht van de
omroepvoorzitters is voor hem te beklemmend.
Hij was destijds voor een periode van vijf jaar
door Aad Nuis benoemd, een periode die komende
februari afloopt.
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WO 25 SEP: De provincie Groningen pakt goed uit door subsi-
die te geven aan RTV Noord. In totaal gaat het om een bedrag
van 6,1 miljoen Euro, dat zal worden verdeeld tussen de radio-
poot (2,9 miljoen) en de televisiepoot (3,2 miljoen). Wel dient de
subsidieregeling nog goed gekeurd te worden door het Com-
missariaat voor de Media.

Iwris Kelly          © AT5

WO 25 SEP: Slechts 29 jaar
oud is Iwris Kelly, die per 1 no-
vember in dienst treed van de
NOS. Ze zal als presentatrice
van het Journaal gaan func-
tioneren en tevens op de
bureauredactie gaan werken.
Ze werkt nu nog bij AT5 als
nieuwslezeres en verslag-
geefster. Daarvoor was ze
bureauredacteur bij het pro-
gramma ‘Barend en Witteman’.
Haar loopbaan begon ze trou-
wens in Engeland waar ze in

de geschreven journalistiek actief was.

WO 25 SEP: Maar er is meer nieuws uit de NOS-hoek. Peter
Kloosterhuis begint per 1 december aanstaande als plaats-
vervangend hoofd Actuele Programma’s Televisie (NOS Actu-
eel). Hij is afkomstig van NOVA, en neemt de plek over van het
huidige plaatsvervangend hoofd Jan Rodenburg. Rodenburg
doet in verband met het beëindigen van zijn loopbaan bij de
NOS in 2003 per 1 december aanstaande alvast een stapje
terug. Rodenburg blijft onder meer als eindredacteur aan NOS
Actueel verbonden.

DO 26 SEP: Per 1 januari zullen Paul de Leeuw en de NCRV uit
elkaar gaan. Als officiële reden is aangegeven dat De Leeuw
zich beperkt voelt in het uitwerken van zijn ideeën. In werke-
lijkheid dient aangenomen te worden dat de klachten die de
laatste week zijn ingediend tegen de NCRV, ondermeer door
Anneke Gröhnloh, de ware reden zijn van het vertrek.

DO 26 SEP:  Tijdens de uitreiking van de Gouden Beelden
gingen er van de 15 categorieën liefst 9 naar Nederland 3, dus
naar de NPS en de VARA. Comedy (All Stars), Drama (En-
clave) en Amusement (Kopspijkers) waren raak voor de VARA,
om maar een paar te noemen. Ook het programma Zembla van
de VARA en NOS werd gehonoreerd en wel voor de afleve-
ring ‘Zelfmoord voor een vluchteling’. Opmerkelijk was de uit-
verkiezing van Petra Lasseur als beste actrice en wel in de
serie ‘Familie’. Als het aan Hans gelegen had, had ze die on-
derscheiding al jaren eerder en vaker mogen krijgen. Een post-
ume onderscheiding werd door Willem van Kooten uitgereikt
aan de familie van Bart de Graaff, de veel te vroeg overleden
directeur voorzitter van BNN. Voor de zevende keer werden
de Awards uitgereikt.

MICHEL VAN HOOFF EN HANS KNOT

HEDEN EN VERLEDEN

De waarheid achter de raid?
VR 6 SEP: Vandaag kreeg ik een
mail waarvan ik de inhoud deels niet
wil onthouden aan de lezers. Het is
afkomstig van Harry Meijer die meer
dan twintig jaar bij de RCD, later
bekend onder de naam OCD, heeft
gewerkt. Hij schreef me onder
meer: ‘Toevallig ben ik met jullie site
Soundscapes in aanraking geko-
men. Circa twintig jaar ben ik werk-
zaam geweest bij de RCD. Al sinds
mijn jeugd liefhebber van zee-
zenders en ik heb diverse platen/
albums/boeken ter beschikking, zo-
als onder meer het plastic plaatje uit
1972, destijds uitgegeven naar aan-
leiding van het 1- jarig bestaan van
RNI. Waar het mij nu om gaat is dat ik
een videoband heb samengesteld
van al het beschikbare RCD materi-
aal, waaronder veelal televisie-uit-
zendingen, zoals Brandpunt en der-
gelijke, maar ook interne opnames
zoals van het Monitoring Station te
Nederhorst den Berg.’

Pensioen
Maar Harry meldde verder een op-
merkelijk bericht over de raid, des-
tijds op 19 augustus 1989 op de
Noordzee plaatsgevonden op de
Ross Revenge van Radio Caroline
en Radio Monique: ‘De inbeslagname
van Radio Caroline in 1989 door
John Roth  en de zijnen (RCD) in
samenwerking met de Britse Over-
heid, (die trouwens verder niets
deed dan alleen maar toekijken om-
dat de Britten  er juridisch gezien
hun vingers niet aan wilden bran-
den. De Nederlandse overheids-
instantie RCD wilde aanvankelijk ook
niet want tenslotte lag het schip
Ross Revenge wel verankerd in in-
ternationale wateren. Maar onder
druk werd besloten om het als
‘proef’ te doen, ten slotte ging  onze
man John Roth al spoedig daarna
met pensioen en wilde men hem

HEDEN  EN
VERLEDEN
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De Ross Revenge krijgt ongewenst bezoek van de Volans

deze laatste piratenzender (die hij nimmer kon ‘pakken’)
niet misgunnen.’

Schrijnend
Dus puur vanwege persoonlijke factoren (het pensioen
van Joh Roth) is de raid uitgevoerd om Radio Caroline
en Radio Monique de das om te doen. Dat men vooraf al
wist dat men een eventueel proces zou gaan verliezen,
wat achteraf dus ook bleek middels de teruggave van
de apparatuur, deed niet ter zake. Tenslotte Meijer:  ‘Het
maakte ook niet meer uit, immers Radio Caroline keerde
niet meer terug als volwaardig station vanaf internatio-
nale wateren en  dus was het doel bereikt.’ We hebben
Harry Meijer inmiddels gevraagd materiaal beschikbaar
te stellen voor de radiodag en zijn verhaal te doen.

Erik en de Communicator
ZA 7 SEP:  In het weekend van 21 en 22 september
zendt TV Flevoland een aflevering van het programma
‘De 12e Provincie’ uit. In dit programma wordt een be-
kende Nederlander meegenomen naar een locatie in
Flevoland. In deze aflevering bezoekt Erik de Zwart het
zendschip de Communicator in Pampus haven. Een team
van TV Flevoland heeft samen met de Nozema en Erik
de Zwart het zendschip bezocht en diverse opnamen
gemaakt aan boord. Zo komen onder andere de voor-
malige studio, de zender, de antenne, de optimod en de
keuken in beeld. Op de plek van de voormalige studio

Communicator                                                                                 © Hans Petrie

van Laser 558 lagen nog stapels LP’s. Het
programma duurt 25 minuten en wordt uit-
gezonden op 21 september vanaf 10:30
uur en daarna ieder uur herhaald. Deze
uitzendtijden zijn onder voorbehoud.

Fractuur
ZO 8 SEP: Iedere maand verschijnt bij zo-
wel Wim van de Water als bij Martin van
der Ven het maandelijks internationale ver-
slag van mijn hand, dat trouwens per e-
mail aan zo’n 500 man wordt verstuurd,
inclusief tientallen voormalige
zeezenderdeejays. Ik meldde in mijn ver-
slag vorige week van het ongelukje dat
Graham Gill heeft gehad en prompt kwa-
men er vele reacties binnen om hem beter-
schap te wensen. Daarbij voormalige col-
lega’s als Martin Kaye, John Ross Bernard
en Andy Archer.

Ziekenhuis
Inmiddels is Graham al een aantal malen
naar het ziekenhuis geweest en verplaatst
hij zich op krukken. Hij blijkt een kleine
fractuur te hebben in zijn rechter knie. Hij
dankt een ieder die hem een e-mail reactie
heeft gestuurd en meldt tevens dat hij hoopt
op een voorspoedig herstel want het ligt
onder meer in de bedoeling dat hij begin
december naar Engeland gaat om een aan-
tal specials voor Radio Caroline te gaan
doen.

Presentatie
DI 10 SEP: Vanaf vandaag gepresenteerde
programma’s via de World Space frequen-
tie van Radio Caroline. Twaalf uur met Nigel
Harris, Tony Christian, Rob Leighton en
Johnny Lewis. Om middernacht, bij aan-
vang van de 11e september, zal het station
aangepaste muziek draaien naar aanlei-
ding van het gebeuren, een jaar geleden.
Dit moet Radio Caroline, gelijk aan andere
stations, doen in opdracht van de Radio
Authority.

Aanvullingen
WO 11 SEP: Daar komen de eerste aan-
vullingen in deze aflevering. In de periode
1963 t/m 1968 had men bij Radio Veronica
de wekelijkse Cliff Richard Show. Als tune
werd het nummer ‘Tales of a raggy tramline’
van (hoe kan het anders) The Shadows
gebruikt. Jim Murphy gebruikte bij Radio
Caroline het nummer ‘Guitar Boogie’ van
Chuck Berry als tune. In de categorie ‘sin-
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gle met medewerker
van een station’ kan
worden gemeld dat in
1966 ‘Sound of the
Stars’ werd uitge-
bracht door Disc and
Music Echo. Diverse
artiesten en groepen,
waaronder Dusty
Springfield, Cilla Black, Cliff Richard en The
Beatles, deden er aan mee, dit alles geïntro-
duceerd door Tom Lodge van Radio Caroline.

Ook televisie voor Arutz?
WO 11 SEP: De eigenaren van Arutz 7, die
als sinds eind jaren tachtig van de vorige
eeuw actief zijn vanaf zee en land om de
Israëliërs hun rechtse ideeën te laten horen,
zijn van plan een televisiestation te starten.
Men wil 24 uur per dag in het Engels en het
Hebreeuws gaan uitzenden. Het signaal komt
vanuit Europa en kan via satellietontvangst
in Israël worden bekeken. Naast nieuws zal
men actualiteiten, historie van het Jodendom
en de Bijbel gaan brengen. Men denkt binnen
drie maanden te kunnen beginnen. Momen-
teel worden er door de eigenaren gelden in-
gezameld in zowel Europa als Amerika ter
financiering van het project. Men heeft eerst
zo’n half miljoen dollar nodig voor de infra-
structuur van het televisiestation. Als men
van start gaat, zullen de eerste maanden
bestaan uit vooraf opgenomen programma’s.
Men zal volgende maand al beginnen met re-
clame te maken via de radio, waarin speciale
schotels zullen worden aangeboden, die ge-
schikt zijn voor de toekomstige ontvangst van
het Arutz Sheva TV-signaal.

MV Hatzvi, zendschip Arutz Sheva

Persverklaring
WO 11 SEP: We hebben vrijwel geen aandacht be-
steed aan de RSL van Radio Mi Amigo vanuit Harwich.
Redenen zijn er genoeg dit niet te doen. Andermaal
weer hetzelfde lage vermogen; te weinig luisteraars
en door ons niet te beluisteren. De organisatie achter
de RSL heeft een persbericht gestuurd, waarin wordt
gemeld dat de uitzendingen een groot succes zijn
geweest en dat men  alle luisteraars wil bedanken.
Men dankt tevens  the East of England Development
Agency and The Harwich Connexions Community
Fund, die het financieel mogelijk maakten dat de 28
dagen durende uitzending kon worden verzorgd.
Onder de deejays waren dit jaar onder meer Bart
Serlie, Sietze Brouwer, Tony Curie en vele oud Caroline
deejays. En nu maar weer geld sparen voor de vol-
gende RSL.

Siezen
VR 13 SEP: Vandaag nam Harmen Siezen, die bin-
nenkort 60 jaar wordt, afscheid van het NOS Jour-
naal. Het Zes Uur Journaal was de laatste van de
rond de 17.000 bulletins die hij heeft gepresenteerd
sinds zijn komst, op 1 september 1969, bij de redactie
van het Journaal. Siezen was eerder bekend als
nieuwslezer en presentator bij Radio Veronica en was
tevens wel heel erg vroeg ingeseind dat er een bom
op de MEBO II was geplaatst. Vrijwel direct nadat de
busbloot Volans uitvaarde, was Harmen die bewuste
15e mei 1971 al buitengaats met een cameraploeg om
verslag te doen.

Over succes valt nog niet te praten
MA 16 SEP: Peter Moore meldt ons dat er eigenlijk
nog niet kan worden gesproken over een mislukken
van de actie de luisteraar aan te zetten over te gaan
tot het kopen van een speciale ontvanger bij abonne-
ment op Radio Caroline. Ook wil hij niet spreken over
een succes. Lijkt ons ook heel verstandig gezien het
tekort aan belangstelling.

Te gast in Vlaanderen
WO 18 SEP: Koffers & Co is een
programma bij Radio 2 van de
VRT waarin vandaag Lex
Harding te gast zal zijn. Niet al-
leen zal hij verhalen over zijn
radioloopbaan maar tevens over
de mooie avonturen die hij be-
leefde tijdens een zeer lange
reis door Mongolië.

Speurtocht
WO 18 SEPT: Enkele maanden
geleden meldden we over de
zoektocht die is ingezet naar
voormalige medewerkers van
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Radio Dolfijn en Radio 227. Dit
in verband met de plannen van
Jack Curtis om binnenkort Ne-
derland aan te doen. Van de ge-
zochte personen is Jos van
Vliet boven water en werkt nog
steeds binnen de amusements-

industrie in Amsterdam. Hij meldde zichzelf aan.
Rob Klaasman heeft jaren lang bij de VPRO ge-
werkt en overleed in de jaren zeventig van de
vorige eeuw. Thijs Liefferink heeft jarenlang bij
Radio Noord Holland gewerkt en is daar enkele
jaren geleden vertrokken met als doel rentenieren.
Woon- en verblijfplaats onbekend. We zoeken
verder.

Vals alarm?
VR 20 SEP: In mijn internationale nieuwsbrief van
de maand juli maakte ik gewag van de eventuele
mogelijkheid van het verdwijnen in de toekomst
van Radio Caroline van bepaalde netten binnen
het Essent kabelnet. Dit zou eventueel ten voor-
dele van Radio 192 kunnen zijn. Deze informatie
kregen we van een woordvoerder van Radio 192,
die naar een vergadering van één van de Essent
programmaraden was geweest. In het Freewave
Media Magazine hadden we over dit onderwerp
tot nu toe niets geschreven, nadat in een tele-
foongesprek op 6 augustus Sietse Brouwer ons
daar zelf om vroeg.

Er niet om heen
Ondanks dat we warme belangstelling voor
Sietses project altijd hebben getoond en er ook
zo veel mogelijk over hebben geschreven, moe-
ten we nu toch even ingaan op Sietses verhaal in
de meest recente editie van Caroline Newsbeat.
Hierin meldt hij dat in onze nieuwsbrief stond dat
‘Essent al besloten zou hebben dat Radio Caroline
van de kabel zou verdwijnen in voordeel van
Radio 192….’ Wel dat is een draai die gegeven
wordt aan de werkelijke tekst. Immers het woord
‘eventueel’ wordt volledig overgeslagen. En daar
zit het nu precies in. Het gaat dan ook te ver dat
Sietse mij op die manier onterecht van
‘stemmingmakerij’ beticht, terwijl hier alleen sprake
is van overdracht van een mededeling die is ge-
daan door een woordvoerder van Radio 192.
Gelijk aan persmededelingen van organisaties
horen mondelinge verklaringen van medewerkers
van stations ook niet dubbel gecheckt te worden.

Cijfers
Tenslotte beweert Sietse Brouwer nog in zijn ver-
haal dat zes weken na de start van het kabel-
gebeuren een luisteronderzoek uitwees dat Ra-
dio Caroline meer luisteraars had dan bijvoorbeeld

Radio Nationaal en KINK-FM. Met de zin ‘Om trou-
wens nog maar een paar cijfers op tafel te gooien’
opent hij het bericht om vervolgens geen enkel
cijfer te noemen. Ze waren ook niet te brengen
omdat tijdens voornoemd onderzoek zowel voor
KINK-FM, Radio Nationaal als Radio Caroline geen
meetbare cijfers mogelijk waren. Tja en onbe-
kende opponenten kun je eenmaal niet met elkaar
vergelijken. Toch hopen we dat Sietse de door-
braak maakt die hem gegund is.

Tune
ZA 21 SEP: Daar gaan we weer en wel in

de zomer van 1966 was het veelvuldig zeer ple-
zierig te luisteren naar Swinging Radio England.
Roger Day gebruikte soms als eindtune, zo komt
nu naar voren, een instrumentaal nummer van
The Dynatones en wel ‘The Fife Piper’.

Erkrath
ZA 21 SEP: Vandaag was de twee Duitse radio-
bijeenkomst in Erkrath, georganiseerd door Jan
Sunderman en Freddie Schorsch. Allereerst werd
door Markus Weidner het inmiddels bekende
Hitachi WorldSpace apparaat uitgebreid voorge-
steld. Het bleek dat, wanneer je de kleine an-
tenne goed uitricht naar het zuiden, de ontvangst
zeker storingsvrij genoemd kan worden. Zelfs
achter glas en deels in de auto. De decodering
kan geschieden middels het verkrijgen van de

Sietse Brouwer op radiodag in Erkrath    © Martin van der Ven
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Graham Gill en Jan Sundsermann    © Martin van der Ven

code, na betaling van je deelnamekosten aan
WorldSpace in Londen. Dit kan telefonisch met
het noemen van je credit card-gegevens.

Meer namen
Martin van der Ven, die ons over de bijeenkomst
berichtte, zag nog meer interessante personen,
dan wel bekenden. Zo waren er de Duitse
Caroline deejays Bobby Smith en Paul Meier. Peter
Verbruggen van de FRS in Holland was van de
partij, evenals Peter Och en Armin Mothes en het
presentatieteam van Radio Marabu. Ook was er
een aantal verkoopstands van onder meer de
Caroline Club uit Nederland met Anne Hondema,
Peter Messingfeld en Bart en Ada Serlie.

Sietse Brouwer
Vanuit Harlingen was ook Sietse Brouwer over-
gekomen om de huidige situatie aangaande het
kabelgebeuren van Radio Caroline in Nederland
goed uit te leggen, waarbij uiteraard ook de
frequentieherverdeling-problemen in ons land aan
bod kwamen. Volgens Sietse heeft het station
aanzienlijk veel luisteraars in Nederland, maar
heeft men ook met toch wel financiële problemen
te maken. Hij ging ook in op de situatie bij het
moederbedrijf Caroline in Maidstone, alwaar hij
toch liever een goede programmaleider zag ko-
men. Ook het gegeven dat er vele partjes zijn in
de Carolinetaart (Country, LP, World Music en de
religieuze programma’s) leidt tot een onoverzich-
telijk geheel. Tevens maakte hij bekend dat de
door Caroline Nederland uitgezonden program-
ma’s van bijvoorbeeld Steve Gordon en Carl
Kingston niet door het grote Caroline worden uit-
gezonden doordat ‘mission control’ (Peter Moore)
aldus heeft besloten.

Engeland
Tussen de verhalen door werden er
videobeelden vertoond en bracht Bart
Serlie een verhaal over de RSL’s van
RNI en Radio Mi Amigo, zoals hij die de
laatste jaren heeft meegemaakt. En uit-
eindelijk werd het tijd voor de eregast
van deze radiodag, Graham Gill. In 65
minuten werd de lange loopbaan van
Graham doorgezaagd middels een erg
leuk interview met Martin van der Ven
en Jan Sundermann. Uiteraard, zoals
we gewend zijn van Graham, bracht
hij zijn verhaal uitgebreid en duidelijk
en raakte de zaal in de ban, waarbij
het muisstil werd. Afsluitend was er
een grote tombola waarbij allerlei
Offshore artikelen waren te winnen.

Overleden
MA 23 SEP: Vandaag wordt bekend gemaakt dat
op 52-jarige leeftijd Peter Tait is overleden als
gevolg van een hersentumor die in februari van
dit jaar bij hem al werd geconstateerd. We ken-
nen hem onder de naam Peter Clark op Radio
Caroline. Hij startte in de jaren tachtig zijn radio-
loopbaan op zee. Na die periode ging hij werken
voor Radio Trent en vervolgens werd Radio Aire
in Leeds zijn werkgever. In 1990 werd dit station
in twee stations gesplitst en vanaf dat moment
heeft Peter voor Magic 828 gewerkt, alwaar hij
onder meer Carl Kingston als collega had. De laat-
ste maanden werd hij liefdevol door Carl en zijn
vrouw verzorgd. Op Magic 828 is vandaag de
hele dag een speciale uitzending ter nagedach-
tenis aan Peter Tait. Ook op Caroline Nederland
zal komende zondag stil worden gestaan bij zijn
overlijden middels het herhalen van een oud pro-
gramma. (zie ook foto op blz. 11)

Even stil staan
DI 24 SEP: Vandaag is het precies 32 jaar gele-
den dat in de ochtend om elf uur de knop uitging
op de frequenties destijds in gebruik op RNI. Om
de autoriteiten niet op het idee te brengen Radio
Veronica en haar concurrenten de das om te
doen waren Meister en Bollier zogenaamd lief
voor de concurrentie. Al jaren weten we de echte
waarheid en wel dat men financieel gewoon he-
lemaal was vastgelopen wegens het uitblijven
van echte adverteerders. Vanavond dat laatste
uur met Alen West en Andy Acher maar weer
eens beluisteren.

Ook in Nederland
MA 30 SEP: Onze aller Peter van Dam is terug op
de Nederlandse radio en wel vanaf vandaag via
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Radio 192, iedere werkdag tussen 18 en 19 uur
met het programma ‘Het hek van de Dam’. Peter
zelf:  “Toen ik vorige maand een gastprogramma
maakte voor Radio 192 (samen met Ton Schip-
per), was ik meteen weer gebeten door de
microbe. De sfeer en de ongedwongen manier
van radio maken bij Radio 192 beviel mij zo goed,
dat ik zelf een voorstel heb gedaan voor een da-
gelijks programma. Radio 192 heeft een uniek
format, waar ik me precies thuis voel. En van
computergestuurde radio hebben ze hier geluk-
kig nog nooit gehoord. Ook is vanaf vandaag tus-
sen 15 en 17 uur Edo Peters te horen. Teekamp is
verkast naar de ochtend en is nu tussen 10 en 12
uur te beluisteren. Ad Bouman is uit de program-
mering verdwenen.

Edo zelf over zijn hernieuwde ervaring op
radiogebied:
‘Het voelde in de aanloop naar de zeezender-
revival al wederzijds erg goed, en er zat al na het
eerste gastprogramma een vervolg in. Jekunt rus-
tig stellen dat ik er al een beetje tot het meubilair
behoor bij Radio 192. De wederzijdse interesse
ontstond overigens eigenlijk al een jaar eerder,
tijdens het Muziek uit Zee gebeuren bij Seaport
FM/Monique in IJmuiden. Ik had toen (en ook de

Edo Peters op 31 augustus jl.     © JvH

Muziek uit Zee van weer een jaar daarvoor) al
diverse uitnodigingen liggen, maar het is er door
alle drukte niet van gekomen. Maar,
met veel mensen bij Radio 192 had ik al een be-
hoorlijke historie.

Sinds Elvis dood
Ik doe namelijk al beroepsmatig radio sinds Elvis
Presley overleed, dus ook dat is een jubileumpje
van 25 jaar. Ik ben piepjong als 11-jarige ooit bij de

publieke omroep in de gelegenheid ge-
steld te starten. Die ‘ooglapjes’ kwamen
pas veel later. Ik heb mede daardoor
veel gemeenschappelijke kennissen met
de 192-collega’s. En met de meeste heb
ik, in welke hoedanigheid dan ook, eer-
der samengewerkt. Bovendien kennen
Michael Bakker en ik elkaar van een lo-
kaal station in Zaandam, waar we bei-
den werkten. Dat het zoutwatergehalte
een dermate atmosfeer teweeg kon
brengen anno 2002 had ik niet voor mo-
gelijk gehouden.

Hart voor de radio
Wat een genot om (en ik heb het wel
vaker gezegd) verantwoordelijk te zijn
voor de eigen ‘flow’ in een radiopro-
gramma. De Amerikanen hebben een
mooi gezegde ervoor: “We don’t pro-
gram by the charts, we program from
the hearts”. Het gevoel is nu eenmaal
sterker dan de hitnotering. De leukste
radioplaatjes zijn immers maar obscure
hitjes (of zelfs dat niet) geweest. Er zijn
talloze voorbeelden te noemen van

Andy Archer, Marjo Marcus en wijlen Peter Tait (Clark)

in 1983    © Leen Vingerling
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gegarandeerde radiohits, welke nauwelijks indruk-
wekkende plaatsjes in de respectievelijke hitbijbels
wisten te bereiken. Ad Bouman wil een tijdje iets
eerder naar huis ‘s avonds, maar blijft wel ‘vlie-
gende keep’ als er gaten vallen. Bovendien kan
hij zich zodoende meer op het produceren stor-
ten, hetgeen altijd zijn passie heeft gehouden.
Vormgeven is natuurlijk zijn sterke kant’, aldus
Edo Peters.

Dank aan: Martin van der Ven, Mike Brand,
Jan van Heeren, Rob Olthof, Harm Koenders
en Bert Bossink

Samenstelling: HANS KNOT

Nieuws uit België

VTM en cultuurnet
Eric Claeys (zie foto), alge-
meen directeur van VTM,
vindt dat er in Vlaanderen
ruimte is voor een commer-
cieel  cultuurnet. VTM heeft
concrete plannen voor een
high brow-tv-station dat ze
als werknaam Ka3 hebben
gegeven.  Het moet een Vlaamse ‘Arte’ worden.
Er is een businessplan en er werd marktonder-
zoek verricht. Op de Vlaamse markt is er duidelijk
ruimte voor zo’n nichestation.  Het plan zal niet op
korte termijn verwezenlijkt worden omdat de
Vlaamse Media Maatschappij eerst het radio-
verhaal - Q-Music - Top Radio - Mango willen
afwerken. Het zou onder de huidige omstandig-
heden geenszins van goed management getui-
gen om de onderneming te overbelasten met
risicovolle initiatieven.

Minder inkomsten
De advertentie-inkomsten van Q-
Music blijven duidelijk onder de ver-
wachtingen. Q-Music heeft een derde

minder inkomsten dan verwacht en dat is schrik-
wekkend veel.  De reden daarvoor is volgens
Eric Claeys het agressief beleid van de openbare
omroep VRT.  Er wordt veel reclamezendtijd be-
steld, maar we ontvangen ook regelmatig
annuleringen. De reden daarvoor is steeds de-
zelfde: bij de VRT krijgen de adverteerders be-
tere voorwaarden, indien je adverteert bij Radio
Donna gaat voor een aanzienlijk gunstig tarief je
radiospot ook bij Studio Brussel en Radio 1 de
ether in. De VRT heeft ook het dichtst beluisterd
radioketen en dit dankzij de beste frequenties op

de FM-band.

Brusselse Arabieren
Radio Contact boort met het nieuwe station Con-
tact Inter een nieuwe markt aan.  De Franstalige
afdeling van de radioketen richt zich in de hoofd-
stad op een Arabisch en Arabofiel publiek. Een
groot deel van de programma’s van Contact Inter
worden in de Brusselse studio’s van Radio Con-
tact gemaakt. De rest wordt aangeleverd door
Medi 1, een private en commercieel Marrokaans-
Frans station met hoofdzetel in Tanger. Contact
Inter, te beluisteren op 94,5 FM, is het eerste sta-
tion dat professionele tweetalige (Frans/Ara-
bisch) programma’s aanbiedt zonder politiek en
religieus karakter. Tijdens de beginperiode loopt
alleen in Brussel een testuitzending, waarna het
station wil uitbreiden naar andere regio’s. Men
zal het format van de Contactketen met het be-
kende accent op amusement overnemen, maar
krijgt ook wat van Medi 1 mee.  Medi 1 of voluit
Radio Méditerrannée Internationale is een station
dat internationale informatie, diensten en ontspan-
ning brengt.

ETIENNE KERREMANS

Nieuws uit Duitsland

RTL en radio
RTL zal op de radio terugkeren in Baden
Württemberg, nadat men acht jaar geleden de
licentie in de deelstaat was kwijt geraakt. De li-
centie zal op 1 januari aanstaande van kracht
worden. Vanuit Karslruhe zal het station zich op
drie steden gaan richten. RTL haar naam is op dit
moment alleen verbonden aan een radiostation in
Berlijn en aan het kabel en satelliet station dat
‘oldies’ uitstraalt naar het Duitse luisterpubliek. Men
zal het zogenaamd Rock/Aldult Contemporary
format gaan
hanteren. Per
stad zal men
zelf het lokale
nieuws gaan
verzorgen en de stations gaan werken onder de
namen: RTL Karlsruhe, RTL Pforzheim en RTL
Baden Baden.

Minder interesse
Een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de
publieke omroepen SFB, WDR en Deutschland
Radio, geeft aan de er bij de jeugd een afne-
mende belangstelling bestaat voor het medium

NIEUWS UIT BELGIË

NIEUWS UIT DUITSLAND
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radio. Het onderzoek werd uitgevoerd onder jon-
geren tussen 7 en 14 jaar. Slechts één derde van
de 2000 ondervraagden gaf aan in de vooraf-
gaande dag naar de radio te hebben geluisterd
en de gemiddelde beluistering kwam niet boven
één uur per etmaal.

Behang
Bovendien kwam er nog bij dat het merendeel
van de kinderen de radio slechts als behang be-
luistert tijdens het ontbijt, het huiswerk of tijdens
het spel. De radio fungeert als behang omdat het
plezierig is om op de achtergrond leuke muziek te
horen. Maar zo’n 50% gaf aan de radio ook wel
aan te hebben omdat men er het een en ander
van kan leren.

Alle records verbroken
De uiting  ‘boerenstation’ raakt de oprichter van
de ‘Alpenwelle’ niet, in tegendeel.Hij is er trots op.

Het gaat bij het sta-
tion om een heel ge-
wone amusement
met informatiedeel,
maar wel op de
hoogst gelegen
plaats (1064 meter)
voor een radiosta-
tion in Duitsland. Met
FM ontvangst is Ra-
dio ‘Alpenwelle’ te

ontvangen van Miesbach tot Rosenheim,
Holzkirchen, Wolfratshausen, Bad Tölz en
Tegernsee. Hun werkplek bereiken de twaalf me-
dewerkers alleen met een kabelbaan, die elk
kwartier ook de toeristen naar boven brengt.
Stefan von Baranski werd 1919 in Wenen als
zoon van een Poolse attaché geboren. Als muziek-
manager en organisator van mega- evenemen-
ten en amusementprogramma’s met internationale
sterren was hij jarenlang succesvol. Tien jaar
geleden heeft hij zijn smoking in een lerenbroek
verruild en met het oprichten van het radiostation
een droom vervult. Baranski is met zijn 83 jaar
tevens de oudste radiopresentator in Duitsland.
Baranski over zichzelf: ‘Ik doe de voorlichting,
ben presentator, maak cultuur en ben de huis-
meester omdat ik de bloemen water geef en de
wasmachine aanzet.”

Lang geleden
Hij heeft nog mensen zoals Robert Stolz,
Emmerich Kalman en Franz Lehar persoonlijk ge-
kend. Daarom
heeft hij de
b e r i c h t g e v i n g
over operette-op-

voeringen tot zijn prioriteit verklaard. De dagelijks
gemiddeld 80.000 luisteraars van het station
waarderen de evenementtips van de lokale om-
roep, die trouwens ook cultuurtips voor de lands-
hoofdstad brengt.  Het zou allemaal perfect zijn
als niet, ook hier, door een tekort aan reclame-
inkomsten onrust is ontstaan. Maar Baranski laat
zich daarover niet gek maken. Hij probeert met
veel fruit en groenten, skiën, fietsen en veel werk
gezond te blijven. Hij is ervan overtuigd dat men-
sen van zijn leeftijd van nut kunnen zijn.

Stalwacht
Menige Christenverhaal begint in de stal. Op 1050
meter hoogte ligt het dorp Balderschwang in de
Oberallergäu. Er zijn enkele boerderijen, vele ho-
tels en een kerk. Dominee Richard Koche voelt
zich in de pastorie met 180 zielen onderbelast.
Daarom heeft hij een tweede hoofdberoep, na-
melijk programmachef van Radio Horeb. Elke mid-
dag om 12.00 uur gaat de dominee de tot studio
verbouwde voormalige stal in, gaat voor de mi-
crofoon zitten en bidt het Angelus. Dominee Koch
richtte zeven jaar geleden, naar het voorbeeld
van de puur met behulp van donaties gefinan-
cierde Radio Maria Italië, een Christelijke omroep
op. Het mengsel uit bidden, geestelijke muziek en
levenshulp heeft als doel de ‘uitbreiding en be-
stendiging van het rijk van God’. Precies naar de
wens van de Paus, die in 1982 een oproep deed
tot ‘evangelisatie met nieuwe middelen’. Radio
Horeb werd met overtollige donaties van de Itali-
aanse radiomoeder opgericht. Men heet alleen
niet Radio Maria, omdat in Duitsland al een bedrijf
deze naam heeft laten registreren.

Berg
Horeb is de berg waar Moses de Tien Geboden
zou hebben ontvangen. Vanuit het bergdorp
Balderschwang wordt het programma via satel-
liet en kabel naar heel Europa uitgezonden. Domi-
nee Koch zegt: “Weliswaar kunnen wij ons niet
met de successen van de Italianen meten, maar
dit jaar financieren wij ons bijna uitsluitend via
donaties van onze luisteraars. Een klein wonder.’
Ongeveer 80.00 mensen luisteren dagelijks naar
de programma’s. Onlangs heeft dominee Koch
zijn luisteraars gevraagd te bellen en aan te ge-
ven wat zij aan Radio Horeb bijzonder waarde-
ren. Een meneer uit Luxemburg meldde dat hij in
het begin niets met de ‘Domineesomroep’ kon be-
ginnen. Maar inmiddels is hij een van de meer dan
300 vrijwillige medewerkers.

Dank en nogmaals dank
Mevrouw Weisler voelde zich in haar geloof door
de omroep bestendigd. Zieke en gehandicapte
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danken voor de kans om mee te
kunnen bidden en voor de troost
die zij kunnen putten. Na de der-
tiende beller is dominee Koch op-
gelucht dat deze keer niemand
de radio als een platform voor
verbeten conservatieve ‘privé

openbaringen’ wilde gebruiken. De 42-jarige ge-
promoveerde Koch vindt het belangrijk niet de
reputatie van een aartsconservatieve gebedsom-
roep  te krijgen. Broeder Philemon van de Emmaus
gemeenschap was tien jaar op de tippelbaan ac-
tief, voordat hij de radio als uitlaatklep ging ge-
bruiken. Heden ten dage  brengt hij elke zaterdag
avond het “Evangelie van de liefde”. In het pro-
gramma geeft hij uitleg aan de luisteraars over
bijbelverhalen die betrekking hebben op het eigen
leven.

INGO PATERNOSTER

Nieuws uit Engeland

Nieuw station
Inmiddels lopen we een beetje achter met het
nieuws uit ons land maar er moest vorige maand
het nodige blijven liggen. Zo konden we onder
meer nog niet melden dat het nieuwste station
van de BBC, 1Xtra, van start is gegaan. Het zal
hip hop en soortgelijke muziek via het DAB digi-
tale systeem van het Sky
Network uitzenden. Men heeft,
naast het presentatieteam, 18
personen in dienst die nieuws
en info voor de doelgroep brengen.

Onderzoek gericht op vrijgezellen
De BBC heeft voor de toekomst ook een speciaal
kijk- en luisteronderzoek dat zich richt op de vrij-
gezellen in het land. Uit een recent verslag bleek
namelijk dat zo’n 40% van de Britten alleen woont
of de vrijgezellenstatus heeft. Een onderzoek van
professor Scase van de universiteit van Kent
wees uit dat deze groep van mensen aparte be-
hoeften heeft, die niet te vergelijken zijn met de
lieden binnen huisgezinnen en zeker ook een an-
der kijk- en luistergedrag vertonen. Men heeft het
eerste onderzoek inmiddels gedaan en via de lo-
kale radiostations is er de nodige aandacht aan
besteed.

Nieuwe directeur
Als nieuwe directeur van de radioafdeling van

de Ierse RTE is Adrian Moynes benoemd. Hij is
daarmee Helen Shaw opgevolgd. Hij was al in
dienst van de organisatie, waarbij hij zich onder-
meer bezighield met de planning van kinder-
programma’s op de televisie en producer was
voor zowel radio  als televisie.
Sinds 1997 was hij al assistent
van algemeen directeur Bob
Collins.

De hitlijsten op de radio
Als je op de Britse radiostations gedurende het
weekend afstemt kun je naar vele stations luiste-
ren die de landelijke hitlijst uitzenden. De Coca
Cola Chart Show is al negen jaar wekelijks te
beluisteren, maar na 1 januari komt daar veran-
dering in, daar de frisdrankengigant zich terug
trekt. Ook de presentator van de BBC chart show,
Mark Goolder, trekt zich na 10 jaar van presente-
ren terug. Toch stemmen er wekelijks op de ILR
show (Coca) 3.5 miljoen en op de BBC 2,61 mil-
joen luisteraars af. Aangenomen mag worden dat
voor de eerste een nieuwe sponsor zal worden
gevonden en voor de tweede een nieuwe pre-
sentator.

Weg met Mercury
De door ons vaak genoemde
Mercury stations in Medway en
Tornbridge Welsh zijn vorige
maand beide opnieuw gelan-

ceerd en hebben een nieuwe naam meegekre-
gen. The Messenger Group, die de stations in
handen heeft, maakte in maart reeds bekend dat
ze van naam zouden veranderen. Ze gaan nu
door als KM-fm.

Samenwerking
De samenwerking tussen BSkyB en de BBC om
te komen tot een digitaal televisie en radioplatform,
als opvolger van het failliet gegane ITV Digital, zal
dit najaar leiden tot een platform van 30 radiosta-
tions en 31 vrij te ontvangen televisiekanalen. Men
zal eerst 1 miljoen mensen gaan bedienen die al
in het bezit zijn van de ontvangstbox, omdat ze
eerder via ITV hebben meegenoten. Het platform
krijgt de naam Freeview mee.

Met record vertrok-
ken
Na 27 jaar het ochtend-
programma te hebben
gepresenteerd bij BRBM
in Birmingham heeft Les
Ross besloten andere
wegen te gaan bewan-
delen. Maar met de

NIEUWS UIT
ENGELAND
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lengte van de periode van presente-
ren in de vroege ochtenduren heeft
hij een enorme voorsprong genomen
op wie dan ook binnen de Britse radio-
industrie en aangenomen mag wor-
den dat dit record ook decennia lang
gehandhaafd blijft. Gedurende zijn
loopbaan heeft Les verschillende on-
derscheidingen uit de industrie gekre-
gen als wel een koninklijk lintje. Als
opvolger is Elliot Webb aangenomen.

Jong en dynamisch
De slechts 24-jarige Chris Jeffries is
benoemd tot directeur van Centre FM,
waardoor hij één van de jongste ma-
nagers binnen de radio-industrie is
geworden. Centre FM, dat valt onder
de CN Radio Group, was al werk-
zaam bij de organisatie sinds 1999
en wel als sales manager. Sinds fe-
bruari jongstleden verving hij de ver-
trokken music director bij Centre FM.

Galway Studio’s

Licentie verleend
De nieuwe licentie voor groot
Galway is toegewezen aan Galway
Bay FM, dat pretendeert zo spoedig
mogelijk een station te beginnen on-
der de naam Galway 2AM. Als format
denkt men aan een mix van typische
country muziek en Ierse folkmuziek.
Men was de enige organisatie die
voor de licentie had geopteerd. Men
is tevens uniek daar men gekozen
heeft voor alleen een AM frequentie.
Men zal via de 1359 kHz gaan uitzen-
den met een vermogen van 2 Kw.

REDACTIE RADIO MAGAZINE

Nieuws de wereld rond

Kabel voor militairen
Een groep medewerkers
van AFN is recentelijk lang-
durig naar Afghanistan ge-
weest om op de luchtmacht-
basis in Bagram de voorzie-
ningen voor de militairen aldaar uit te breiden. Sinds de inva-
sie in het land had men slechts de beschikking over één
televisienet, dat men kon ontvangen. Onder leiding van Charlie
Gill, voorheen burger programmamaker bij AFN, werd een
kabelnet aangelegd, waardoor men nu 14 verschillende
televisiestations kan ontvangen.

Absoluut verbod
De regering van Somalieland heeft alle activiteiten tot de ont-
plooiing van private radiostations met onmiddellijke ingang
verboden. Reden is dat dergelijke stations potentiële bedrei-
gingen voor de zogenaamde stabiliteit in het land kunnen zijn.
In 1991 scheidde dit land zich af van Somalië en het staats-
station aldaar heet Radio Hargeysa; dat dus de enige offi-
ciële stem in het land is.

Nieuwe locatie
Begin oktober heeft de Poolse staatsradio, Radio Polonia,
een nieuw zenderpark in gebruik genomen in Lazy, een
plaatsje ten zuiden van Warschau. Dit park ligt niet ver ver-
wijderd van Raszyn, alwaar de lange golfzender van de
staatsomroep, die via de 198 kHz actief is, staat opgesteld.
Men heeft daarmee het probleem opgelost met de tot nu toe
gebruikte zenders, die steeds meer technische problemen
hadden als gevolg van ouderdom. De oude zenders waren
tussen 1967 en 1970 geïnstalleerd. Wat er met dit oude park
verder gebeurd is niet bekend omdat een deel van de zen-
ders ook wordt ingezet voor Radio Racja worden ingezet.

JELLE KNOT
Medewerkers van Radio Polonia

NIEUWS DE WERELD ROND
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Nieuws uit Amerika

Seks in de kathedraal
De FCC is een onderzoek gestart naar een ver-
meende opruiende uitzending van een radiostation
in New York. Men stelde tijdens een reportage dat
men verslag zou gaan doen van een geslachtsge-
meenschap, die zou plaatsvinden in St. Patrick
Cathredal. De banden zijn bij het station opgevraagd
en als de klachten, die bij de FCC zijn binnengeko-
men, worden aangenomen, dan kan het station haar
licentie verliezen.

CHUM weer leuk
Eind augustus kwam er
plotseling een einde aan
het sportformaat, dat
sinds een klein jaar via
CHUM AM via de 1050
kHz vanuit Toronto werd uitgezonden. Het station
was jarenlang het meest beluisterde station in Ca-
nada maar kon het niet langer financieel bolwerken
als Top 40 station, waardoor de eigenaren vorig
jaar het besluit namen het format te veranderen.
Deze verandering bracht ook niet het succes waar-
door nu is gekozen voor het Oldie Formaat en hope-
lijk met veel meer succes.

Spaanstalig
Univision Communication Inc. is de grootste Spaans-
talige televisieonderneming in de VS en is sinds kort
een radiopoot rijker middels de overname van
Hispanic Broadcasting Corporation. Deze organi-
satie is het grootste in haar soort in Amerika. Door

de overname van de aande-
len van HBC is Univision in
één klap de eigenaar van
liefst 55 stations verdeeld
over geheel Amerika.

Benoeming
David Jackson, buitenland correspondent en jour-
nalist, is benoemd tot directeur van de Voice of
America. Hij werkte 23 jaar lang voor Time Maga-
zine in onder meer Egypte en Hong Kong en was
twee jaar lang bureauchef voor de VOA in Seoel.
Ook had hij diverse functies voor Time Magazine in
verschillende plaatsen in Amerika. Twee jaar gele-
den vertrok hij naar het ministerie voor defensie en
werd verantwoordelijk voor het opzetten van een
website inzake berichtgeving over de strijd tegen
het terrorisme

RENÉ BURCKSEN EN JAN HENDRIK KRUIDENIER

Recensies

RADIO FREQUENCY TRANSISTORS
29.99 Pond - ISBN 0750672811

Principes en praktische toepassingen. Onder
deze titel gaven, begin negentiger jaren, de
auteurs, Norman Dye en Helge Granberg, beide
toenmaals werkend bij MOTOROLA, Phoenix,
AR., de meest complete handleiding uit voor
het met succes ontwerpen van RF-circuits.

Na de plotselinge dood van Granberg (1996)
bewerkte Dye de eerdere uitgave van dit boek,
naar de stand van de nieuwste ontwikkelin-
gen op dit gebied. Het boek bevat een schat
aan praktische informatie over het ontwerpen,
waarbij voornamelijk aandacht wordt besteed
aan het moeilijke gebied van het ontwerp en
de  bouw van versterkers met transistors van
hoog vermogen.

Zo is er een heel nieuw hoofdstuk aan het
werk toegevoegd over LDMOS hoogvermogen
transistoren. Er wordt een vergelijking gemaakt
tussen LDMOS FET’s , MOS FET’s en bipolaire
transistoren, waarbij duidelijk een voorkeur uit-
gesproken wordt voor  LDMOS, bij het ont-
werpen en bouwen van hoogvermogen li-
neaire versterkers in de zich snel ontwikke-
lende wereld van digitale communicatie.

Het boek be-
handelt vele za-
ken, waarvan
een opsomming
in deze kolom-
men  niet zinvol
zou zijn. De uit-
gever geeft aan
dat de doel-
groep voor dit
boek bestaat uit-
wij citeren:
engineers, cir-
cuit designers,
students and
h a r d - c o r e

amateur radio enthousiasts, vandaar dus
de melding van dit boek, verschenen bij
Butterworth-Heinemann in Woburn MA.
Meer info  http://www.newnespress.com

JELLE KNOT

NIEUWS UIT AMERIKA RECENSIE
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In het voorjaar van 1967 maakte in de popmuziek de
psychedelica en de Flower Power opgang. De zee-
zenders speelden een belangrijke rol bij de promotie
van deze muzikale wending. Met uitzondering echter
van het Britse Wonderful Radio London, dat letterlijk
en figuurlijk bijna de boot miste. Dat is tenminste het
beeld van het station dat oprijst uit het boek dat Mike
Watkinson en Pete Anderson schreven over Syd Barrett,
de oorspronkelijke voorman van Pink Floyd. Ger
Tillekens corrigeert het een en ander.

T rendsettend vermogen.
     De zeezenders speelden een belangrijke rol bij de op-
komst en de volwassenwording van de popmuziek. Dat was
zeker in Nederland het geval, omdat de gevestigde omroepen
hier destijds maar weinig popmuziek lieten horen. De Britse
radio en televisie waren er daarentegen relatief vroeg bij. De
Beatles waren bijvoorbeeld al vroeg op de BBC te horen, wat
zeker voor een deel bijdroeg aan hun snelle populariteit. De
kracht van Britse zeezenders als Radio Caroline en Wonderful
Radio London lag vooral in hun stijl van presenteren, die
nauw aansloot bij de nieuwe omgangsvormen van de nieuwe
jeugdcultuur, en natuurlijk in hun gerichtheid op muzikale ver-
nieuwing. De Britse offshore stations gingen prat op hun
trendsettend vermogen en, het moet worden gezegd, hun
deejays waren meesters op dat terrein. Dat neemt niet weg,
dat er best wel missers zijn aan te wijzen. Een daarvan
betreft de single “Arnold Layne” / “Candy And A Currant Bun”,
de eerste single van Pink Floyd die in Engeland werd uitge-
bracht op 11 maart 1967.

Niet in de Fab Forty.
          De  A-kant  van de single  stond  landelijk al  snel op een
twintigste plaats in de Britse hitlijsten. Op het podium speelde
Pink Floyd bij voorkeur lang uitgesponnen psychedelische
nummers en de single was een eerste poging om ook eens
een korter nummer te maken. De platenmaatschappijen za-
gen er wel brood in: Polydor en EMI – de laatste won – boden
tegen elkaar op om de single te mogen uitbrengen. In tegen-

stelling tot wat weleens beweerd
wordt, was ook de BBC niet wars
van het nummer. Het werd op 3 april
op de radio uitgezonden in een live
sessie tijdens het BBC programma
“Monday Monday” vanuit het
Playhouse Theater in Londen. Nee,
het waren juist de zeezenders die
de single botweg negeerden. Zo
kreeg het nooit enige vermelding in
Wonderful Radio London’s befaamde
Fab Forty, noch in de lijst zelf noch in
de categorie DJ Climbers. Dat is be-
paald merkwaardig, want de maan-
den april en mei zouden de grote om-
slag gaan vormen naar de
psychedelica en daarin liep Radio
London, dat haar uitzendingen vlak
voor de Kerstdagen van 1964 was
begonnen, bepaald niet achterop. Ze-
ker niet nadat John Peel op 8 maart
1967 aan boord van het zendschip,
de MV Galaxy, was gekomen en daar
vier lange maanden – vanaf mei met
name in zijn eigen programma “The
Perfumed Garden” – ruchtbaarheid
aan de nieuwe stroming zou geven.

John Peel

 Big L  contra

              Arnold Layne
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Zoals we uit de tekst kunnen opmaken is Pink Floyds’
Arnold Layne een travestiet – of zoals dat in het Engels
heet een “cross-dresser” – die stiekem slipjes en beha’s
van de waslijn stal.

Live op de BBC.
        Gemeten naar onze hedendaagse maatstaven is het
niet bepaald een opmerkelijke tekst. Het was bovendien
uit het leven gegrepen. Barrett was afkomstig uit de
universiteitstad Cambridge en zijn moeder verhuurde ka-
mers aan studentes, die wel wel eens wasgoed van de
drooglijn zagen verdwijnen. Het nummer paste daarnaast
goed in de groeiende reeks van songs uit die tijd die het
alledaagse “Engelse” leven beschreven. Denk aan de
Beatles met “Eleanor Rigby”, en niet te vergeten de dub-
bel-A-single “Penny Lane” / “Strawberry Fields” die in
dezelfde tijd de hitlijsten beklom. Daar had “Big L” bepaald
geen problemen mee: die laatste single kwam op 12 fe-
bruari 1967 al direct op de eerste plaats van de Fab Forty
terecht. Op de lijst kregen ook soortgelijke hits een hoge
plaats, zoals vanaf 23 april “Pictures Of Lily” van de Who,
“Waterloo Sunset” van de Kinks, “Finchley Central” van
de New Vaudeville Band – beide vanaf 7 mei – en vanaf
7 augustus ook “Itchycoo Park” van de Small Faces.

Te smoezelig ...
       Toch lijkt het onderwerp dat de Floyd voor hun num-
mer koos in eerste instantie de belangrijkste reden te zijn

Big L en de psychedelische pop.
        Laten we ook niet vergeten dat “Big
L”, zoals Radio London wel liefkozend
werd genoemd, ook het station was dat
“Sgt. Pepper’s” als eerste zou draaien,
en wel op vrijdag 12 mei 1967 – nog voor-
dat het album officieel was uitgebracht.
Radio London promootte daarnaast ook
Procol Harum’s “A Whiter Shade Of Pale”,

dat op 17
april 1967
voor het
eerst op dit
s t a t i o n
werd ge-
draaid en op
14 mei op de
29e plaats
stond van
de Fab Forty

en daar een week later, op 21 mei, naar
de vijfde plaats stormde. Het station had
het nummer in zekere zin zelfs “gemaakt”.
Er bestond aanvankelijk slechts een lange
versie, die niet aan de platen-
maatschappijen bleek te slijten. Maar na-
dat de promotor Tony Hall een kartonnen
demoversie aan programmaleider Alan
Keen had laten horen, maakten de
deejays van Radio London er een kor-
tere versie van. Deejay Mark Roman
draaide het als eerste in zijn programma
met de mededeling dat de luisteraars het
hoofdkwartier van Radio London maar
moesten bellen om te zeggen of het num-
mer hen beviel. Dat deden ze in grote
getale met als gevolg dat de plaat direct
werd uitgebracht.

Een merkwaardige hobby.
         De   tracks   op  “Sgt.   Pepper’s”  en
ook   “A Whiter Shade Of Pale” zijn songs
die de komst van de psychedelica aan-
kondigden. Radio London speelde daar-
mee een zeker belangrijke rol bij de op-
komst van de “Flower Power” in Enge-
land. Ook een groep als de Soft Machine
kreeg op het station bijvoorbeeld al vroeg
de nodige aandacht. Wat was er dan aan
de hand met de eerste single van Pink
Floyd, dat destijds in de voorhoede van
de Britse underground opereerde? La-
ten we eerst eens naar de tekst kijken
van ”Arnold Layne”, die omschreven
wordt als een man met een merkwaar-
dige hobby:

Arnold Layne

Arnold Layne had a strange hobby
Collecting clothes

Moonshine washing line
They suit him fine

On the wall hung a tall mirror
Distorted view, see through baby blue

Oh, Arnold Layne
It’s not the same, takes two to know

Two to know, two to know
Why can’t you see?

Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne,
Arnold Layne

Now he’s caught – a nasty sort of person
They gave him time

Doors bang – chain gang – he hates it
Oh, Arnold Layne

It’s not the same, takes two to know
Two to know, two to know

Why can’t you see?
Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne,

Arnold Layne

Don’t do it again
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geweest waarom Radio London de single bot-
weg negeerde. Ze vonden de tekst “too smutty”,
ofwel te smoezelig. Dat is tenminste wat Mike
Watkinson en Pete Anderson hierover melden op
pagina 51 van hun boek “Crazy Diamond. Syd
Barrett and the dawn of Pink Floyd” (Londen,
New York, Sydney: Omnibus Press, 1993):

“When the single was released on March 11, it
caused a sensation. Radio London immediately
banned it, while the other pirate station apparently
demanded too much payola.”

Dat “andere” station was natuurlijk Radio Caroline,
dat al vanaf de Paasdagen van 1964 de Britse
jeugd op de hoogte hield van de ontwikkelingen
binnen hun geliefde muziek. In verband met Radio
London verwijzen de auteurs naar een interview
dat Nick Jones had met zanger/componist Syd
Barrett voor het blad “Melody Maker”. Daarin
vraagt Jones aan Barrett:

“But isn’t it true, said I, that Radio London quite
rightly banned the record because they thought it
was smutty?”

Een onbevangen antwoord.
      Op die vraag gaf Barrett een onbevangen
antwoord, dat geheel in de tijdgeest paste:
“Arnold Layne just happens to dig dressing up in
woman’s clothing. A lot of people do, so let’s face
up to reality. About the only lyric anybody could
object to is the bit “it takes two to know” – and
there’s nothing smutty about that.” Die opmerking
deed de zaak veel goed, evenals het feit dat de

groep niet direct
als een ongere-
geld stelletje
perverselingen op
de interviewer
overkwam. Zowel
de plaat als de
groep kregen een
goede ontvangst
in het blad en ove-
rigens ook op de
Britse televisie,

waar de groep het nummer op 6 april ook nog
eens voor het voetlicht mocht brengen in het pro-
gramma “Top of the Pops”. De BBC deed het in dit
geval dus duidelijk beter dan de beide zee-
zenders. Wonderful Radio London draaide overi-
gens al snel bij met Pink Floyd’s tweede single:
“See Emily Play” / “Scarecrow”, die op 23 mei
1967 gereed kwam en op 16 juni van hetzelfde
jaar werd uitgebracht. Watkinson en Anderson
maken overigens nog wel een foutje. Even ver-

derop in hun verhaal – op pagina 62 – schrijven
zij: “In a notable U-turn Radio London,
uncomfortably aware that it was missing out on
the Flower Power scene, made “Emily” number
one on their “Big L” chart in the week of its release.
The chart bore no relation to sales – being
compiled on the whim of the programme director
– but it did the record no harm.”

Normale tocht door de Fab Forty.
         Dat laatste klopt wel, maar Wonderful Ra-
dio London was echt niet wars van de
psychedelica zoals we
hierboven hebben laten
zien en “See Emily Play”
kwam ook heel gewoon
van onderaf London’s
hitparade binnen. Dat
kunnen we in ieder ge-
val opmaken uit de over-
zichten die door Alan
Field zijn bijgehouden en
door Chris en Mary Payne op hun website zijn
geplaatst. Op 28 mei plaatste John Peel het num-
mer bij de DJ Climbers en op 11 juni kwam het van
niets op negenendertig in de Fab Forty. Op 18 juni
was het op die lijst gestegen naar een elfde plaats
en een week later, op 25 juni naar de derde posi-
tie. Op de tweede juli stond het nummer nog op
een zevende plaats om daarna plaats te maken
voor andere hits. Een heel normale tocht naar
boven en beneden, dus ...

De artistieke wending.
         Dat neemt allemaal niet weg, dat Wonderful
Radio London met “Arnold Layne” de plank flink
missloeg, of in dit geval toepasselijker geformu-
leerd, de boot miste. Maar, echt overtuigen doet
de verklaring van Watkinson en Anderson mij niet.
Zoals gezegd had de BBC alsook de Britse
muziekpers geen enkele moeite met het nummer.
Waarom de zeezenders, die zich toch altijd “pro-
gressiever” opstelden, dan wel? Misschien
speelde de muzikale aanpak van Pink Floyd toch
een belangrijkere rol dan de tekst. De muziek is
bewust slordig en de opzet wordt gekenmerkt
door relatief wilde akkoordenprogressies. In dat
opzicht draagt het nummer nadrukkelijk een ex-
perimenteel karakter. De Floyd nam het daarmee
duidelijk afstand van de meer gepolijste aanpak
van bijvoorbeeld de Beatles en de Moody Blues,
en brak daarmee – sterker dan die andere groe-
pen – met een visie op popmuziek als pure popu-
laire cultuur. Voor Pink Floyd was popmuziek eerst
en vooral een artistieke aangelegenheid en met
hun single gaven ze een verdere impuls aan de
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televisiefragment uit

promotiefilm ‘Arnold Layne’

zogeheten “artis-
tieke wending” die
rond die tijd in de
popmuziek plaats
vond. Het is goed
mogelijk dat de
deejays van Radio
London juist daar
nog even aan
moesten wennen. Ik
denk zelf, dat dit in

ieder geval een betere verklaring biedt voor Ra-
dio London’s muzikale misser. Maar, wie het be-
ter weet, mag het zeggen. Dat geldt overigens
ook voor de vraag waarom Radio Caroline “Arnold
Layne” niet uitzond.

Het einde van Radio London
        Voor Pink Floyd – zij het in wisselende be-
zettingen – betekende “Arnold Layne” het begin
van een lange carrière. Voor Radio London daar-
entegen viel het doek vijf maanden nadat de plaat
was uitgebracht. Op 14 augustus 1967 ging het
station uit de lucht als gevolg van de invoering
van de Britse Marine Offences Act die medewer-
king aan uitzending vanaf internationale wateren
strafbaar stelde. Het betekende niet het einde van
de zeezenders en hun rol bij de ontwikkeling van
de popmuziek. Radio Caroline ging bijvoorbeeld
nog een tijd door en in januari 1970 startte een
nieuwe zeezender
haar uitzendingen:
Radio Northsea Inter-
national. Over RNI
gesproken: een leuke
anekdote in dit ver-
band is tot slot, dat
deejay Greg Bance
(zie foto), beter bekend
als Roger Scott, de
deejaynaam Arnold
Layne voerde toen hij zich bij het team van Radio
Northsea International voegde. Maar dat gebeurde
pas in april 1972, vijf jaar na de release van Pink
Floyds eerste single, en in de nasleep van de
Britse glamourrock die van travestie en androgynie
een stijlkenmerk maakte.

Alan Fields’ overzicht van de Fab Forty is te vin-
den op The Radio London Alan Field Weekly Fab
Forty: www.radiolondon.co.uk/rl/scrap60/
fabforty/.

GER TILLEKENS

Op 13 september 2002 publiceerde de
Staatscourant een wijziging van het
Frequentiebesluit van 10 november 1998.
Daarmee werd het middel van een verge-
lijkende toets – de zogeheten beauty con-
test – de voorkeursprocedure voor de ver-
deling van de etherfrequenties voor de com-
merciële omroep. Bestuursrechter Simons
van de Rotterdamse rechtbank mocht  op
11 oktober van dit jaar bepalen of het toch
geen veiling moet worden. Afhankelijk van
zijn beslissing kan “de politiek” in het ar-
rest grotendeels buitenspel worden gezet.
Mocht het zover zijn  gekomen, dan heeft
men dat ook geheel aan zichzelf te dan-
ken, aldus Walter Dubateau die in dit arti-
kel zijn licht laat schijnen op de ontwikke-
lingen van het laatste half jaar rond de com-
merciële etherfrequenties. Wel dient ge-
steld te worden dat dit artikel voor de uit-
spraak is geschreven.

1. Commerciële radio op de FM-band
Op de FM-band zijn op dit moment zeven com-
merciële etherstations  te beluisteren: Sky Ra-
dio, Radio 538, Yorin FM, Noordzee FM, Radio 10
FM, Business Nieuws Radio en Classic FM. Daar-
naast maakt een aanzienlijk aantal regionale com-
merciële stations gebruik van een FM-frequentie
en zenden enkele commerciële stations al dan
niet landelijk uit op de middengolf. Al die stations
maken van die frequenties gebruik op grond van
een soort “anti-kraak”-overeenkomst met de
overheid. In 1996 liet de toenmalig Minister van

De beslissing
is weer aan
de rechter

Het strategisch akkoord
over de

commerciële radiofrequenties
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Verkeer en Waterstaat, Annemarie Jorritsma, on-
derzoeken of de FM-band niet doelmatiger kon
worden ingedeeld. Dat onderzoek kreeg de naam
“zerobase” mee, want alles zou opnieuw wor-
den bekeken. De landelijke commerciële radiosta-
tions, verenigd in de VCR, zagen dat plan wil
zitten, omdat er op die manier voor hen meer ruimte
en een betere landelijke dekking zou kunnen ont-
staan. De herschikking van de FM-band zou ech-
ter wel een tijdje gaan duren en het was nu ook
weer niet de bedoeling om beschikbare frequen-
ties een paar jaar lang niet te gebruiken. Dus moch-
ten de VCR-leden onderling uitmaken welke sta-
tions de beschikbare frequenties op tijdelijke ba-
sis in handen zouden krijgen. Kwamen ze er on-
derling niet uit, dan wilde Jorritsma  al in 1997 een
veiling organiseren om de frequenties te verde-
len. Maar vlak voor de deadline kwam de VCR
met een verdeling op de proppen.

Bij die verdeling viel een aantal radiostations, zo-
als ID&T Radio en Arrow Classic Rock, buiten de
boot. Dat was niet echt in de haak maar, zoals
Jorritsma nadrukkelijk aangaf, ging het slechts
om een tijdelijke maatregel. Na afronding van de
“zerobase” zou per 1 september 2000 een eer-
lijke verdeling van frequenties plaatsvinden door
middel van een veiling. De radiostations die wel
de ether in mochten, gingen vooraf uitdrukkelijk
akkoord met de tijdelijkheid van hun licentie. Ze
werden ervan doordrongen dat aan hun tijdelijke
licentie geen rechten konden worden ontleend.
Gezien de korte tijdsduur wilde Jorritsma ook geen
frequenties beschikbaar stellen voor de regio-
nale commerciële stations. Die waren het daar-
mee niet eens. Hun eigen belangenclub, de NLCR,
dreigde met de rechter, waarna het Kabinet als-
nog overstag ging. Vanaf de zomer van 1998
konden ook enkele regionale commerciële sta-
tions de ether in, maar ook hier was het aantal
stations dat de ether in wilde, groter dan het aan-
bod van frequenties, met als gevolg dat ook hier
organisaties te horen kregen: “Jij wel, jij niet.” En
ook bij deze regionale licenties werd  niet getornd
aan het tijdelijke karakter van de vergunning.

Het zerobase-onderzoek verliep traag, maar in
mei 2000 lag er dan eindelijk een Kabinetsvoorstel,
waarin negen FM-pakketten beschikbaar wer-
den gesteld: acht pakketten met een demografisch
bereik tussen 70 en 75 procent, waarvan een
geclausuleerd ten behoeve van een commercieel
nieuwsstation, en een pakket met een bereik van
ongeveer zestig procent. Omdat “zerobase” in
technisch opzicht nog niet af was, werd de ui-
terste datum van 1 september 2000 verschoven

naar 1 september 2001. Maar toen ging het mis.
Op 2 februari 2001 verschafte de staatssecreta-
ris van Verkeer en Waterstaat, Monique de Vries,
nadere informatie aan de Tweede Kamer over de
verdeling radiofrequenties op grond van de uit-
komsten van het zerobase-onderzoek. De poli-
tiek werd bestookt door een waar telefoon- en
emailbombardement van luisteraars van de com-
merciële stations – die daartoe door middel van
spotjes op hun radiostations werden aange-
spoord. Het politieke geharrewar dat daarop
volgde, leidde ertoe dat een definitieve verdeling
van de frequenties opnieuw met een jaar werd
uitgesteld. De datum werd vervolgens vastge-
legd op 1 september 2002, weer een jaar later
dus. Dat uitstel stuitte evenwel op juridische be-
zwaren, met name op grond van de
Telecommunicatiewet en het Frequentiebesluit van
1998.

De radiostations die bij de oorspronkelijke verde-
ling van 1997 buiten de boot vielen, waren er als
de eersten bij om hun zaak te verdedigen. Vorig
jaar kwam de zaak meerdere malen voor de rech-
ter. In de rechtszaak van Q The Beat tegen de
Staat in november 2001 gaf de landsadvocaat
daarbij onomwonden aan, dat in januari daarop-
volgend een veiling zou worden aangekondigd,
geheel conform de bepalingen van het Frequentie-
besluit, dat “veilen” als eerste methode stelde om
radiofrequenties te verdelen. De rechter kwam
met een vonnis waarin stond dat de door de
landsadvocaat aangegeven tijdspanne dan ook
inderdaad gevolgd diende te worden, en dat er
dus kort na de jaarwisseling een aankondiging
voor de veiling diende te komen. Gezien de
planningsfase van de herschikking van de FM-
band achter de rug was, waren er immers veel

meer nieuwe frequenties beschikbaar en kon-
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den veel meer radiostations de ether in. De rech-
ter had vooral grote moeite met het feit dat de
nieuw beschikbare radiofrequenties te lang on-
gebruikt op de plank bleven liggen. Daartegen be-
staan namelijk ook Europees-rechtelijke bezwa-
ren.

2. Uitstel en afstel
Maar wat er ook kwam: geen aankondiging van
de veiling. De lobbycampagne van de commer-
ciële stations die hun – tijdelijke – plekje in de

e t h e r
w i l d e n
behou -
den, en
b o v e n -
d i e n

meer concurrentie te vrezen hadden, bleek erg
effectief. De meerderheid van het parlement bleef
dwarsliggen. Op zich was dat merkwaardig, want
eigenlijk heeft de Tweede Kamer helemaal niets
met de verdeling van de radiofrequenties te ma-
ken. In de Telecommunicatiewet staat uitdrukke-
lijk dat de Minister besluit, hoe die verdeling zal
plaatsvinden, en de Minister wilde veilen. Maar
het grootste deel van het parlement maakte zo-
veel herrie, dat het Tweede Paarse Kabinet on-
der leiding van minister-president Wim Kok uitein-
delijk besloot om de hele zaak maar door te schui-
ven naar een volgend Kabinet. De huidig staats-
secretaris Van Leeuwen spreekt daarom nu van
een “politieke drol” waarop hij ook niet heeft zit-
ten te wachten.

Paars II kwam met een “tussenoplossing”. Voor-
lopig werden de bestaande vergunningen nog
eens tot 1 september 2003 verlengd. Een groot
aantal nieuwe frequenties zou daarbij worden
toegevoegd aan de FM-pakketten van de huidige
gebruikers van de ether. Ook zouden de twee
nieuwe landelijke FM-pakketten in gebruik kun-
nen worden genomen, alsmede een aantal regio-
nale en AM-frequenties. De betrokken ministeries
kwamen voor deze “frequenties voor nieuwko-
mers” met regels voor een vergelijkende toets,
die vooral waren gebaseerd op (kabel-) bereik,
marktaandeel en reclameomzet. Aan de “oplos-
sing” kleefden natuurlijk dezelfde juridische pro-
blemen als aan het eerdere uitstel, maar er kwam
ook nog een nieuw probleem bij.

Het is belangrijk om te weten dat in de
Telecommunicatiewet staat dat nieuwe frequen-
ties alleen kunnen worden uitgegeven door mid-
del van een veiling of een vergelijkende toets.
Ook staat er duidelijk in de wet, dat frequenties
benoemd dienen te worden. Dus zoiets als: zend-

station Arnhem met die en die coördinaten, deze
frequentie, een antenne van zo en zo hoog, met
zoveel kilowatt uitgestraald vermogen ... dat soort
werk. Wat Paars II echter wilde, was weliswaar
twee nieuwe FM-pakketten uitgeven door middel
van een toets gebaseerd op bereik- en omzet-
cijfers, maar vooral ook nieuwe frequenties toe-
voegen aan de pakketten van bestaande FM-sta-
tions. Dat kon echter niet volgens de
Telecommunicatiewet. Dus bedachten de
overheidsjuristen de volgende zinsconstructie:
“Een verlenging van de huidige vergunningen in
de vorm van nieuwe vergunningen voor een loop-
tijd van een jaar.” Maar, als je een nieuwe ver-
gunning afgeeft, dan is dat een nieuwe vergun-
ning en geen verlenging van een bestaande ver-
gunning. Kortom, nog een juridisch probleempje!

3. Een nieuw Kabinet en een strategisch
akkoord
Kabinet Kok besloot het “frequentieprobleem” door
te schuiven naar een volgend Kabinet. Na de
verkiezingen van 15 mei veranderden de poli-
tieke verhoudingen. Op 3 juli tekenen CDA-frac-
tievoorzitter Balkenende, VVD-voorman Zalm en
LPF-leider Herben een strategisch akkoord voor
het Kabinet van CDA, LPF en VVD. Het wordt
direct door informateur Donner naar de Tweede
Kamer gezonden. Aan een veiling van de fre-
quenties wordt niet gedacht. In het stuk wordt
onomwonden gepleit voor een beauty contest
om de radiofrequenties te verdelen. Al direct in
de aanhef van de paragraaf over
telecommunicatie en media heet het: “Het Kabinet
dient spoedig de voorbereidingen te treffen om in
2003 de radiofrequenties voor de commerciële
omroep langjarig te verdelen. De verdeling van
de frequenties zal geschieden op basis van een
vergelijkende toets aan de hand van objectieve
criteria waarbij het aanbod ten aanzien van de
hoogte van de jaarlijkse vergoeding die partijen
bereid zijn te betalen voor de concessie, een be-
langrijke component zal zijn.” Een dag later be-
sprak de Tweede Kamer dit stuk en werd het
goedgekeurd. Maar daarmee was de kous niet
af.

Op maandag 22 juli wordt het Kabinet Balken-
ende beëdigd. Op 24 juli, twee dagen later, doet
de voorzieningenrechter van de rechtbank in
Rotterdam  2002 zijn beruchte uitspraak over het
frequentiebeleid, in een zaak aangespannen door
onder meer Veronica en de Nederlandse Radio
Groep. Uiterlijk op 16 september, zo luidde zijn
uitspraak, moest de minister van Economische
Zaken de datum bekendmaken waarop de fre-
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quenties zouden
worden geveild.
De Kabinets-
plannen voor
een vergelij-
kende toets voor
nieuwe, tijdelijke
frequenties kon-
den meteen de
prullenbak in. Het
CDA-kamer l id
Joop Atsma riep
meteen dat de
rechter zich niet
had te bemoeien
met de politiek,
maar rechter Simons kon niets anders dan eisen
dan dat de veiling zo spoedig mogelijk zou plaats-
vinden. Immers, het politieke gedraal had al veel
te lang geduurd, de frequenties hadden eigenlijk
al per 1 september 2000 definitief en eerlijk ver-
deeld moeten zijn.

Bovendien kon rechter Simons niets met het voor-
nemen van de huidige regeringspartijen in hun
strategisch akkoord. Aan een voornemen kan
immers geen enkele rechtsgrond worden ont-
leend. In twee eerdere uitspraken had de
voorzieningenrechter al zeer duidelijk gemaakt dat
op korte termijn definitieve besluiten dienden te
komen, waarbij door de toenmalige staatssecre-
taris van Verkeer en Waterstaat werd toegezegd
dat in januari 2002 een besluit tot veilen zou wor-
den genomen. Op die toezegging kwam het Kabi-
net echter in een brief op 1 februari weer terug.
Een rechter dient respect te hebben voor de
beleidsvrijheid van het bestuur. Maar in dit geval
werd hem verzocht om ook respect te hebben
voor besluiteloosheid, en werd hij geconfronteerd
met het op dat moment geldende wetsartikel 3,
tweede lid, van het Frequentiebesluit. En daarin
viel toch echt te lezen dat veilen de hoofdmethode
is om frequenties te verdelen. Alleen als dat in het
algemeen maatschappelijk, cultureel of econo-
misch belang is, mocht van die regel worden af-
geweken en kon er een vergelijkende toets wor-
den georganiseerd.

Het leven gaat door en inmiddels was de proce-
dure voor de tijdelijke toekenning van nieuwe fre-
quenties al in volle gang. Tientallen stations had-
den een aanvraag ingediend. De vereisten waar-
aan moest worden voldaan voordat een organi-
satie tot de procedure werd toegelaten, waren
niet mis. Zo dienden onafhankelijke advocaten en
accountants te worden ingehuurd en verlangde

het Kabinet uitgebreide bedrijfsdocumentatie.
Potentiële nieuwkomers werden daarmee flink
op kosten gejaagd. Allemaal tevergeefs, zo bleek
bij het vonnis van 24 juli. De overheid bleek haar
zaakjes juridisch niet zo goed voor elkaar te heb-
ben, als men had gedacht. Na een studie van
enkele weken maakte minister Herman Heins-
broek – nota bene in het verleden de eigenaar
van Radio 10 FM – bekend dat er wat hem be-
treft niets anders opzat dan maar gehoor te ge-
ven aan het vonnis van de Rotterdamse rechter.
Het CDA, alweer bij monde van Kamerlid Joop
Atsma, reageerde echter als door een wesp ge-
stoken. Die veiling kon en mocht niet doorgaan!
“Dit voorstel van Heinsbroek,” zo liet Atsma we-
ten, “kan niet de uitkomst zijn. Veilen is ondoor-
dacht en onverstandig. Als dit doorgaat, volgt
weer een confrontatie met de Kamer.”

4. Het Frequentiebesluit gewijzigd
Een recent artikel over de radiofrequenties in het
weekblad FEM De Week begon onlangs geksche-
rend met: “Het lijkt wel of het voortbestaan van
de Nederlandse beschaving op het spel staat. Bij
elke vergadering van het Kabinet staat de veiling
van de radiofrequenties prominent op de agenda.
Iedere vrijdagmiddag neemt de paniek op het
Catshuis verder toe: kunnen we er niet onderuit?
Advocaten draaien overuren, en de juristen van
de Raad van State staan onder zware druk om
snel een juridische nooduitgang te verzinnen.”
En inderdaad, ook ditmaal kwam er geen aankon-
diging van de veiling. Protesten werden gene-
geerd, zoals die van Veronica en Kink FM, die op
16 augustus een grote advertentie in de lande-
lijke dagbladen plaatsten in de speelse vorm van
een e-mail aan het Kabinet en de Tweede Kamer
– een indirect commentaar op de eerdere acties
van hun tegenspelers. In plaats daarvan werd
de wet veranderd, in een poging om onder het
vonnis van de rechter uit te kunnen komen. Op 13
september stond in de Staatscourant een wijzi-
ging van het Frequentiebesluit, waardoor niet lan-
ger de veiling, maar voortaan de vergelijkende
toets de eerste methode werd om ether-
frequenties voor omroep te verdelen. Daarmee
stelde de overheid zich uiterst onbetrouwbaar
en wispelturig op. Deze actie betekende immers
dat de overheid openlijk lak heeft aan de rechter-
lijke macht. Geen beste beurt voor een Kabinet
dat zegt normen en waarden te willen herstellen.

Bij een veiling gaat het er hoofdzakelijk om wie
het meeste biedt. Een beauty-contest houdt ech-
ter in dat er criteria worden gehanteerd bij de
selectie van gegadigden voor de FM-pakketten.

Zendstation
Loon op Zand
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De regering moest dus duidelijk maken waarom
het criteria wilde stellen en welke dat waren. Het
Kabinet stuurde daarom tegelijkertijd een nieuwe
brief naar het parlement, waarin gesteld werd
dat alles op alles moet worden gesteld om de
overheid “grip te laten houden” op de commer-
ciële stations. De Rotterdamse rechter kreeg daar-
naast een epistel van tien pagina’s met daarin het
verzoek om zijn vonnis van 24 juli 2002 te her-
zien. Minister Herman Heinsbroek en Staatsse-
cretaris Cees van Leeuwen vragen de rechter
om meer tijd voor het organiseren van een toets,
waarbij het de bedoeling is dat de nieuwe sta-
tions per 1 september 2003 de ether in kunnen.
Hierover zal de rechter op 11 oktober uitspraak
doen. Dan zal blijken of het Kabinet zijn plannen
voor een vergelijkende toets mag doorzetten.

Juristen wijzen erop dat in de haast om onder het
vonnis van de rechter uit te kunnen komen, er
belangrijke fouten zijn gemaakt. In de haast waar-
mee het moest gebeuren, heeft ook de Raad van
State, naar verluid, die fouten niet opgemerkt. Zo
is het besluit tot wijziging van het Frequentie-
besluit in strijd met de Telecommunicatiewet en
de Grondwet – op dat laatste  komen we nog
terug. Ook zou rechter Simons grote bezwaren
kunnen hebben met het feit, dat alle nieuwe fre-
quenties alsnog op de plank blijven liggen tot 1
september volgend jaar. Hij maande de overheid
immers meermalen om snel tot een verdeling van
die nieuwe frequenties over te gaan, omdat ze
juist niet langer ongebruikt mochten blijven  – en

dat terwijl Nozema en
Broadcast Partners, ver-
antwoordelijk voor het

operationele frequentiebeheer, per 1 september
met de “uitrol” van het nieuwe FM-netwerk zijn
begonnen en daarmee in de loop van 2003 den-
ken klaar te zijn. Maar stel, en die kans lijkt niet
groot, dat het Kabinet toch z’n gelijk krijgt van de
rechter en mag doorgaan met het organiseren
van de vergelijkende toets. Met welke gevolgen
dienen de betrokken partijen dan rekening te hou-
den?

Het Kabinet wil de huidige licenties, zoals ge-
zegd, verlengen tot 1 september 2003. Ditmaal
gaat het dus wel om een verlenging van de fre-
quenties zoals ze nu daadwerkelijk worden ge-
bruikt, en niet om een gelijktijdige uitgifte van
nieuwe frequentiepakketten. Dit houdt in de prak-
tijk in, dat de aandeelhouders van bijvoorbeeld
Sky Radio van de Nederlandse Staat opnieuw
zomaar dertig miljoen euro – de jaarwinst – ca-
deau krijgen! Ook bij de overige commerciële sta-

tions kan de vlag uit. Waar staatssecretaris Rick
van de Ploeg bij de destijds door de Rotterdamse
rechter afgeschoten verdeling voor een jaar nog
aan kwam zetten met een financieel instrument,
wordt daar in de brief van Heinsbroek met geen
woord over gerept. Wat vooral opvalt aan de brief
die het Kabinet op 9 september aan de Tweede
Kamer stuurde – en wat ook duidelijk werd uit het
kamerdebat van diezelfde week – is dat het Kabi-
net nog geen enkel idee heeft hoe zo’n vergelij-
kende toets moet worden georganiseerd.

5. In het algemeen belang
Waarom zou de overheid criteria moeten hante-
ren bij de toewijzing van de FM-pakketten en
daarom dus voor een beauty-contest moeten zijn?
In zijn argumentatie daarvoor blijft Minister Heins-
broek steken in vaagheden als “de overheid moet
eisen kunnen stellen ter waarborging van be-
paalde, algemene belangen. Daarbij wordt in ie-
der geval gedacht aan de verscheidenheid of
variatie van het aanbod, voldoende zorg voor de
kwaliteit van het programma”, enzovoorts, enzo-
voorts. Met andere woorden: het Kabinet acht
een vergelijkende toets in plaats van een veiling
in het algemeen belang. Daarmee sluit het Kabinet
aan bij de redenering van de VCR, die bij monde
van haar voorzitter Robin Linschoten, in het NRC
van 9 augustus 2002 liet weten dat een veiling
haaks staat op het algemeen belang.

Een veiling, zo be-
toogde Linschoten,
zou het risico met
zich meebrengen
van onzekerheid,
discontinuïteit en een verschraling van het aan-
bod. Het is natuurlijk de vraag of we op dit mo-
ment van een rijk en gediversifieerd aanbod kun-
nen spreken. Ook is het is op zich merkwaardig
te noemen, dat de leden van de VCR, die eerst zo
hartstochtelijk pleitten voor een vrije markt, zich
nu willen laten beteugelen door criteria die door
de overheid, als hoeder van het “algemeen be-
lang”, worden gesteld. Maar los daarvan blijft ook
onduidelijk of wat de VCR zegt te willen, ook niet
door een veiling kan worden bereikt. En net als de
VCR kan ook het Kabinet niet duidelijk aangeven
waarom de vergelijkende toets meer in het alge-
meen belang zou zijn dan een veiling. De rede-
nen, zoals onder meer “diversiteit in de ether”, die
worden aangegeven kunnen net zo goed, of mis-
schien zelfs beter, als voorwaarden bij een vei-
ling van de frequenties worden gesteld.

Een andere invulling van het “algemeen belang”
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In de adviezen van diverse rechtsgeleerden die
in opdracht van Paars II waren verstrekt – onder
meer door dr. Nico van Eijk – wordt er telkenmale
op gewezen dat het organiseren van een enigs-
zins transparante beautycontest zo’n anderhalf
tot twee jaar in beslag zal nemen, maar dat ook
zelfs dan geen garantie kan worden afgegeven
dat de overheid een dergelijke verdeling ook voor
de rechter zal kunnen laten standhouden. Hoe
denkt het nieuwe Kabinet dit dan wel te kunnen
regelen in de resterende maanden van dit jaar?

Een vergelijkende toets kan
dus gemakkelijk een stort-
vloed van bezwaar- en
beroepsprocedures tot ge-
volg hebben. Juist als het om
omroep gaat moeten er tal van
subjectieve keuzes worden
gemaakt. Daarbij zullen zich
absoluut grondrechtelijke en
Europees-rechtelijke compli-
caties voordoen. En waar de
rechter in het verleden nog
wel eens met een opzetje
akkoord wilde gaan omdat het
toch maar ging om een tijde-
lijke maatregel, is de ver-
wachting dat hij een stuk strenger zal zijn bij een
licentieduur van acht jaar. Als de overheid het
nodig vindt dat culturele belangen worden ge-
diend, dan kan dat net zo goed in een veiling-
procedure. De Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen (OCW) heeft op grond van
artikel 82e van de Mediawet de bevoegdheid om
bepaalde frequenties te “kleuren”, dus te bestem-
men voor specifieke programmacategorieën als
Nederlandstalig, klassiek en nieuws. Deelnemers
aan de veiling kunnen hun bod daarop afstem-
men.

7. De greep van de overheid
Hoe zou de overheid de gestelde criteria kunnen
controleren? We kennen al voorbeelden uit de
praktijk dat mooie beloften in een beauty-contest
nog niet hoeven te betekenen dat een radiosta-
tion zo’n formule ook gedurende de gehele licentie-
periode volhoudt. Een goed voorbeeld is Radio
Noordzee Nationaal. Dit radiostation kreeg fre-
quenties als station met de Hollandse Hits. Offi-
ciële lezing van de overheid was dat Noordzee
de ether in mocht, omdat dit station de ontwikke-
ling van de Nederlandse muziekcultuur het hoogst
in het vaandel had, meer nog dan bijvoorbeeld
het toenmalige Holland FM dat een soortgelijke
programmering had, maar genoegen diende te

waarmee het Kabinet de rechter in Rotterdam
ervan tracht te overtuigen dat om die reden een
vergelijkende toets de voorkeur verdient boven
een veiling, is dat het radiostation “voldoende zorg
moet hebben voor de kwaliteit van het pro-
gramma.” Maar ook dit begrip is niet verder uitge-
werkt, dus het blijft raden wat het Kabinet be-
doelt met “voldoende zorg”. Wordt daarmee mis-
schien bedoeld dat een non-stop muziekstation à
la Sky Radio de plaatjes, jingles en commercials
keurig in elkaar laat overvloeien? Of dat de
nieuwslezer zich niet al teveel verspreekt? Want
ja, veruit alle commerciële radiostations zenden
nou niet bepaald diepzinnige programma’s uit. Oké,
stel er is een radiostation waar de deejays de
hele dag door boeren en scheten laten en tien
keer per uur keihard “kut” roepen op het station,
dan zou je als argument kunnen aanvoeren dat
het met de kwaliteit van het programma droevig is
gesteld. Maar zodra een programmering een re-
delijk beschaafd niveau bereikt, dan wordt het
begrip “voldoende zorg voor de kwaliteit van het
programma” behoorlijk subjectief. Het Commissa-
riaat zal met zo’n begrip weinig kunnen, en een
rechter al helemaal niet.

6. Juridische haken en ogen
Gezegd moet worden, dat zowel ambtenaren op
de betrokken ministeries als juristen er keer op
keer gewezen hebben dat een vergelijkende toets
kan uitmonden in een “juridisch Tsjernobyl”. Ook
een veiling kan leiden tot procedures en bezwaar-
schriften, maar de reden waarom een partij een
veiling wint, is duidelijk: die partij was dan de hoog-
ste bieder, en betaalde daarmee een markt-
conforme prijs voor haar frequentiepakket. Ver-
geet ook niet dat het hier toch echt om commer-
ciële radio gaat, ofwel om partijen die via ether-
frequenties zoveel mogelijk geld hopen te verdie-
nen. Voor een winkelpand in de Amsterdamse
Kalverstraat wordt ook een marktconforme prijs
betaald, en ook dit gebeurt dikwijls door middel
van een veiling! De uitkomst is dus ten alle tijde
transparant te noemen. Bij een vergelijkende toets
is dat geenszins het geval. Ook in de Kalverstraat
probeert de gemeente Amsterdam een enigszins
divers aanbod van winkels te realiseren, maar
een door het stadsbestuur georganiseerde ver-
gelijkende toets tussen – pak ‘m beet – twintig
kledingzaken om te bepalen welke shop zich in
de Kalverstraat mag vestigen, is voorzover be-
kend nog niet voorgekomen. Grote kans immers
dat de negentien afgewezen kledingwinkels zich
ontzettend benadeeld voelen. Immers, zij hebben
ook plannen voor mooie winkels met mooie
producten. Waarom zij niet, en die ene wel?

Zendstation Irnsum
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frequentiepakket krijgt de overheid bijvoorbeeld
negen aanvragen van partijen die bereid zijn aan
de vereiste criteria – klassieke muziek draaien –
te voldoen. Dus zullen de ambtenaren van OCW
moeten zoeken naar kleine, programmatische
nuanceverschillen en op grond daarvan één aan-
vraag toewijzen en de rest afwijzen. In al deze
gevallen ontkom je niet aan het maken van sub-
jectieve keuzes, met dus grote juridische proble-
men tot gevolg. Het Kabinet wil bij de vergelij-
kende toets weliswaar ook een bod laten mee-
wegen. Maar dan kun je discussies verwachten
als: “Radio A draait volgens de ambtenaren van
OCW die de toets moeten uitvoeren, meer ver-
antwoorde muziek, maar wil bijna niets betalen.
Radio B wil wel meer betalen, maar kiest juist
voor de meer commercieel verantwoorde soft
pop muziek. Station C verwacht een miljoen luis-
teraars aan zich te kunnen binden, als het maar
de kans krijgt.” Uiteindelijk zal het er dus op neer
komen dat de ambtenaren van OCW er niet aan
zullen ontkomen hun eigen persoonlijke smaak te
laten meewegen bij de toekenning van commer-
ciële etherfrequenties. Pech dus voor luisteraars
en radiostations die te ver afstaan van de smaak
van de betrokken ambtenaren van OCW.

8. Een overbodig criterium
De invulling die het Kabinet geeft van het “alge-
meen belang” van de commerciële FM-pakketten
is kortom vaag geformuleerd en de uitvoering
oncontroleerbaar. Dat geldt ook voor andere cri-
teria van het Kabinet, zoals de eis dat “de pro-
gramma’s dienen te worden gewaarborgd.” Hierbij
dient nogmaals te worden opgemerkt dat waar-
borgen, net als alle overige genoemde vereisten,
ook kunnen worden verlangd bij een gekleurde
veiling. Bovendien vallen “waarborgen” in een
dossier tekstueel zo in elkaar te zetten dat je er
als radiostation gemakkelijk onderuit kunt.

Verder tracht de overheid de Rotterdamse rech-
ter te overtuigen van de noodzaak van een ver-
gelijkende toets door het argument dat “evenzo
verlangd moet kunnen worden dat zekerheid
wordt geboden dat de frequentie blijvend voor
omroep wordt gebruikt en niet voor andere doel-
einden.” Met alle respect, maar dit argument slaat
werkelijk helemaal nergens op. Vergunning-
houders krijgen reeds, en al jarenlang, van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat een ver-
gunning, waarop exact die technische specifi-
caties voor het frequentiegebruik staan. Die tech-
nische specificaties zijn onlosmakelijk verbonden
met het gebruik van de frequentie en staan slechts
één soort gebruik toe: het bedrijven van omroep!

nemen met kleine AM frequenties. Maar Noord-
zee FM, zoals het station tegenwoordig heet, pro-
beert nu alweer jarenlang om zoveel mogelijk
onder die opzet uit te komen. Als jongerenstation
met top-40-hitmuziek valt immers veel meer geld
te verdienen. Het idealistische derdewereld sta-
tion Q Radio werd verkocht aan ClearChannel,
dat er als Q the Beat iets heel anders mee ging
doen. Inmiddels is het station uit de lucht. En Jazz
Radio werd Business Nieuws Radio. Voorbeel-
den te over. Geen enkel station dat een interes-
sante etherdekking kreeg, is erin geslaagd om
“zuiver in de leer” te blijven, beauty-contest of
geen beauty-contest.

Het blijkt kortom niet zoveel uit te maken wat de
overheid verzint om de diversiteit onder de com-
merciële frequenties te bevorderen: radiostations
zullen slechts datgene doen wat hen het meeste
geld oplevert, en geef ze met die hoge investerin-
gen die gemaakt dienen te worden eens ongelijk?
De eventuele handhaving van de “goedgekeurde
programmaformules” door het Commissariaat
voor de Media moet ook met een korreltje zout
worden genomen. Stel, je geeft een frequentie
aan een station dat in de aanvraag schrijft jazz te
zullen uitzenden. En vervolgens wordt er geen
jazz uitgezonden ... Hoe pak je zo’n station aan?
Het Commissariaat voor de Media kan een boete
opleggen, maar het radiostation kan vervolgens
de rechter inschakelen. Een goede juridische de-
finitie van jazzmuziek bestaat niet. Als het radio-
station betoogt dat de nieuwste top-40-hit van
Jennifer Lopez eigenlijk jazz is en daarom op de
playlist voorkomt, dan zal het voor een rechter
moeilijk worden om op grond van wetsartikelen
het tegendeel te bewijzen.
Bij een verdelingsmethode als een gekleurde vei-
ling kun je als overheid minimale programmatische
eisen stellen, zoals: “draai overwegend klassieke
muziek, waarbij tachtig procent moet bestaan uit
werken gecomponeerd voor het jaar 1900”. De
partij met het hoogste bod wint. Het is jammer
voor die organisaties die minder hebben gebo-
den, maar de uitkomst is wel heel duidelijk. Het is
ook absoluut noodzakelijk dat er slechts minimale
programmatische eisen worden gesteld, puur
gericht op het behouden van de diversiteit in de
ether. Immers, stel dat bij een beauty-contest een
house-station een frequentiepakket wint. Moet
zo’n station dan voor de volle acht jaar alleen
maar house blijven draaien, ook al luistert over
pak ‘m beet vier jaar niemand meer naar die mu-
ziek?

Bij een vergelijkende toets voor een klassiek
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Iets anders mag je er dus nu al niet mee doen. Het
is uitgesloten, dat een gebruiker na een veiling
dan wel beauty-contest, iets anders met een
omroepfrequentie zou kunnen doen dan het uit-
zenden van omroepprogramma’s. Ja, zo’n fre-
quentie helemaal niet gebruiken zou de enige op-
tie zijn, maar in dat geval kan de overheid die
frequentie terugvorderen en opnieuw uitgeven.

De omroepfrequen-
ties bevinden zich
zonder enige uitzon-
dering in de omroep-
banden, die door de
ITU, de International
Telecommunication
Union, in Genève als
zodanig zijn aange-
wezen. De FM-band
en de middengolf
kunnen ook in interna-
tionaal verband niet
voor iets anders dan
omroep worden ge-
bruikt. Sterker nog,
zelfs als je wel om-

roep op zo’n frequentie wilt bedrijven maar in een
andere technische modus (waardoor mensen een
ander type ontvanger nodig hebben om het sig-
naal te kunnen ontvangen), moet je daarvoor al
toestemming hebben van de ITU. En dat zijn jaren-
lange procedures. Kortom, de zekerheid dat de
frequentie blijvend voor omroep wordt gebruikt,
is een voorwaarde die reeds nu vooraf wordt
gesteld, en waarbij Nederland zich te houden heeft
aan internationale verdragen. Iemand die iets an-
ders met een omroepfrequentie doet dan omroep
bedrijven, hoort door de overheid – zend-
vergunning of geen zendvergunning, veiling of
geen veiling – uit de lucht te worden gehaald. Het
zich niet houden aan de technische regels die
door Verkeer en Waterstaat zijn opgelegd voor
het gebruik van de frequentie is te allen tijde een
gegronde reden om een zendvergunning in te trek-
ken – reeds nu!

9. Te goeder trouw
Het Kabinet is verder van mening dat “voorkomen
moet worden dat de kwaliteit van het programma
ondergeschikt wordt gemaakt aan het streven
om met zo weinig mogelijk kosten zo veel mogelijk
winst te maken.” Ten eerste kun je je afvragen
hoe dit criterium zich verhoudt met het zonder-
meer in de lucht houden van stations als Sky Ra-
dio, want dat was toch wat een meerderheid van
het parlement al die tijd beoogde. De vraag is ook

hoe het Agentschap Telecom dan wel het Com-
missariaat voor de Media kunnen beoordelen
welke de kosten zijn van het maken van een pro-
gramma en wat de winst van een dergelijk pro-
gramma is? Het is toch logisch dat een commer-
cieel bedrijf zo weinig mogelijk kosten probeert te
maken. Bovendien is het bij het maken van kosten
niet gegarandeerd dat een programma met zorg
tot stand komt – zoals het Kabinet ook zelf schrijft
– en dat nog afgezien van de vraag wat een “met
voldoende zorg tot stand gekomen programma”
überhaupt betekent.

En het meest heikele punt is het criterium “te
goeder trouw en integer handelen door de
vergunninghouder.” Het Kabinet bedoelt hiermee
dat de frequentie niet mag worden gebruikt om
de openbare orde te verstoren, onrust te stoken
of bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten.
Alsof er een aanvrager zou zijn die in zijn dossier
zou vermelden dat hij voornemens is met de fre-
quentie de openbare orde te verstoren. Maar in
ieder geval lijkt dit criterium in strijd met de Neder-
landse Grondwet! Hiermee zou de overheid im-
mers preventief de inhoud van een uit te zenden
programma kunnen beoordelen. En de toezicht-
houdende ambtenaren zullen naar de radio moe-
ten luisteren om te controleren of de vergunning-
houder volgens hen “integer handelt” – welke
uitleg dan verder ook daaraan zal worden gege-
ven. De Grondwet is hier echt in het gedrang,
want het staat een ieder vrij om zijn gedachten te
openbaren, ook al is de Minister van Economi-
sche Zaken van mening dat die gedachten niet
integer zijn.

Bij een veiling controleert het Commissariaat voor
de Media krachtens artikel 134 van de Mediawet
of het uitgezonden programma niet al teveel af-
wijkt van de programmatische bestemming van
een frequentiepakket. Dat is al een heel stuk mak-
kelijker dan wanneer ambtenaren acht jaar lang
telkens weer een vastomlijnd programmaconcept
van honderden pagina’s minutieus moeten uitplui-
zen en toetsen aan datgene wat men uit de radio
hoort komen – als de door de ambtenaren ge-
maakte keuzes in de vergelijkende toets tenmin-
ste niet voortijdig bij de rechter sneuvelen,
waarop een veel grotere kans bestaat. Kortom,
een veiling is beter dan het honoreren van de
mooiste beloften in een aanvraagdossier, waar-
bij het nog maar de vraag is of het de overheid
lukt om het commerciële radiostation zich aan de
eigen beloften te laten houden.                  (z.o.z.)

WALTER DUBATEAU, 1 OKTOBER 2002

Zendstation Arnhem



Naschrift bij “De beslissing is weer aan de rechter”
VR 11 OKT: Het kabinet krijgt toch zijn zin in de
kwestie van de verdeling van de etherfrequenties
voor de commerciële radiostations. Die mogen
worden verdeeld via een vergelijkende toets. De
Rotterdamse bestuursrechter Simons herriep
vanochtend zijn uitspraak dat de frequenties ge-
veild moeten worden. De rechter gaf het kabinet
wel opdracht de verdeling te bepalen voor 1 ja-
nuari ’03 zodat de zenders op 1 juni 2003 hun
nieuwe plaats in de ether hebben.

Surf

Belangrijkste adressen:
- www.mediacommunicatie.nl
- www.soundscapes.info
- www.offshore-radio.de

Ook deze maand weer een aantal sites dat we
onder de aandacht willen brengen. Je hebt op de
wereld van die hele kleine ministaatjes. Eén er-
van in San Marino. Men spreekt er Italiaans en het
radiostation dat er actief is kan via het net wor-
den gevonden via:
www.radiosanmarino.sm

Onze Duitsland correspondent Ingo Paternoster
is deze maand de gast-surfer en bracht ons on-
der meer de volgende sites onder de aandacht:

ABC Journal: http://abcnews.go.com

Adult Rock via CBS radiostations: www.
cbsradio.com/FORMATS/ARR/index.htm

Zijn liefde voor AFN is al decennia bij ons bekend
waarvan als gevolg ook een aantal sites: www.
defenselink.mil/news/radio/index.html
- http://myafn.net/
- www.afneurope.army.mil/
- www.af.mil/news/radio/

Dan de Amerikaanse Country hitlijst:
www.acctop40.com/

Voor alle radiomakers is de volgende ook interes-
sant:
www.apbroadcast.com/radio/radio.html

Een andere hitlijst is die van Rick Dees:
http://rick.com/

En wat te denken van een Jazz network in
Chicago?  www.networkchicago.com/wfmt/
linknetwork3.htm

Wie kent hem nog als nieuwslezer van Radio

Veronica? Dick Klees is nog steeds actief:
www.klees.nl

Cees Manintveld werkte aan boord van de
Norderney en is groot in stemmen:
www.multi-voice.nl/pages/home.html

Sander Lindenburg zien we jaarlijks op de radio-
dag als grote onbekende op de stand van Jelle
Boonstra: www.lindenburg.nl

Een leuk verhaal rond Tineke vonden we op een
rariteitenpagina:www.rariteiten.nl/tineke.htm

Een site met een opsomming van tunes, zowel
zeezenders als omroepen: Home.hetnet.nl/
~studiohighway/radiotunes.htm

Ook willen we de site over Stan Haag, die door
een fan is opgezet, onder aandacht brengen:
http:/ /users.belgacom.net/berckmans/
STANHAAG.htm.58.htm

En dan de laatste: een prachtige update in de
sectie Scrapbook is te vinden op de site van de
door velen onterecht verguisde Bob LeRoi:
www.bobleroi.freeserve.co.uk

Denk je ook een leuke site te hebben gevonden
meldt dit dan: Hknot@home.nl

RECENSIE

DIGITAL SIGNAL PROCESSING
19.99 Pond - ISBN 0750648112

DSP en haar toepassingen, is de titel van een
boek dat  Dag Stranneby van de Universiteit van
Orebro, Zweden, heeft geschreven, waarin hij
de nadruk legt op het begrijpen van de principes
en de  toepassing  van DSP, met een minimum aan
wiskunde.

In één boek wordt aandacht besteed aan een
breed gebied van DSP, zoals A/D en D/A-
converters,  aanpassende filters, Kalman-filters,
data-compressie en fout-correctie, alsmede pro-
grammering bij DSP.

Alhoewel het technische boek bedoeld is voor
studenten elektronica en softwareprogrammeurs,
zal mogelijk onder de amateur-radio
enthousiastelingen ook hiervoor een klein afzet-
gebied worden gevonden.
Meer info:  http://www.newnesspress.com

JELLE KNOT

RECENSIE

INTERNET SURFTIPS


