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Elke auteur en adverteerder is verantwoordelijk voor zijn/
haar eigen publicatie. Zonder toestemming van de redactie
is gehele of gedeeltelijke overname, in welke vorm dan
ook, uit deze Freewave niet toegestaan.

Deze maand vaart SMC voor de laatste maal naar
het REM-eiland. Foto: Het REM-eiland tijdens de
inval op 18 december 1964. Inzet: MV Odelia in
1981.                                                  (foto’s archief JvH)

Beste lezers,

TV vanaf zee is nooit een lang leven beschoren
geweest. Het roemruchte Radio en TV Noordzee-
avontuur duurde slechts enkele maanden. Het REM-
eiland bleef wel bestaan, maar gaat nu, zoals het er
naar uitziet, dan toch echt gesloopt worden.
Misschien dat we een stukje oud ijzer ervan op
kunnen kopen om op de schoorsteenmantel te
plaatsen. Zo kunnen we telkens de herinnering
oproepen aan de eerste commerciële beelden in
ons land, in een tijd dat het publiek nog vol
verwachting uitkeek naar de komst van een
commerciële zender. (Iets dat we in de Talpatijd niet
meer kunnen stellen.) Misschien een tip voor SMC
om de stukjes ijzer in de verkoop te brengen? Doe
er mij maar een dozijn.

Naast TV Noordzee is het verder vooral bij plannen
gebleven wat betreft offshore televisie. Maar in
1981 kreeg het station dan toch een Israëlisch zusje:
Odelia. Hans Knot schrijft er in deze Freewave
uitgebreid over. Verder, zoals gebruikelijk, informatie
over de media in binnen- en buitenland, de column
van Rob Olthof en de Internet surftips. De recensie
van een boek over oplaadapparatuur en een nieuwe
terugblik op het jaar 1962 maken dit nummer
compleet.

Veel leesplezier,
Jan van Heeren
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Zendschip voor Waddenzee is oud lichtschip
DO 23 JUNI: Vandaag kwam het volgende persbe-
richt binnen vanuit Friesland:Aanstaande zondag 26
juni omstreeks 09.00 uur is in de Harlinger haven de
aankomst van het voormalige Engelse lichtschip LV
8. Het schip wordt via Noordzee en Waddenzee naar
de nieuwe bestemming gesleept. Radio Waddenzee,
de toeristenzender voor Noord-Nederland in het al-
gemeen en de waddeneilanden in het bijzonder, gaat
het schip gebruiken als studio en kantoor. In het voor-
jaar en de zomer ligt het schip 'buitengaats' op de
Waddenzee, in najaar en winter ligt de LV 8 in de
Harlinger haven.

Meerdere doelen
Het schip wordt multifunctioneel. Naast radiostudio
en kantoorruimte komt er aan boord bijvoorbeeld een
expositieruimte, vergaderfaciliteiten (top meeting: 's
morgens zware bespreking en 's middags gezamen-
lijk een hengeltje uitgooien) en trainingsmogelijk-
heden voor jongeren die later graag zeeman willen
worden. Na aankomst in Harlingen wordt het schip
eerst grondig gerenoveerd. Van binnen wordt alles
aangepast aan de eisen van deze tijd. De buitenkant
wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Het
duurt daarom zeker nog enkele maanden voordat het
schip operationeel is. De medewerkers van Radio
Waddenzee en de directie van Pan European Radio
BV zijn echter nu al erg blij met hun aanwinst en
zullen dan ook vol trots zich zondag de Harlinger
haven laten binnenslepen.

Zondag was het feest in Harlingen
ZO 26 JUNI: En een felicitatie waard voor Sietse
Brouwer en de zijnen met het binnenhalen van de
LV 8, een voormalig lichtschip uit Engeland die van-
daag is binnengesleept in de haven van Harlingen.
Sietse mailde: We hebben ons toekomstige zend-
schip in Harlingen. Onder grote belangstelling zijn
we vanmiddag om 14.15 uur in Harlingen afgemeerd.
Een geweldige reis met veel schuim en schommelin-

gen. Het begin is er. Het grootste compliment kregen
we van een van de anoraks. Hij zei: "De meeste in
deze branche lullen veel en doen nooit wat. Jullie
hoor je zelden, maar je doet het wel"!

Overleden
ZO 26 JUNI: Vanuit Engeland
vernemen we dat kortelings be-
kend werd dat Allen MacKenzie
(foto), die een korte tijd voor Ra-
dio Scotland werkte in de jaren
zestig, is komen te overlijden in
februari 2004. Na zijn zeezender-
periode maakte hij een succes-
volle radioloopbaan door waar-
bij hij ondermeer werkte als jour-
nalist voor Capital Radio en LBC, beiden ILR sta-
tions in Londen. Daarna werkte hij binnen het mana-
gement team van Beacon Radio in Wolverhampton
en Radio Tay in het Schotse Dundee. In de jaren
negenting werkte hij vervolgens voor de Universiteit
van Dundee als directeur Ontwikkeling. Hij was te-
vens actief op het gebied van het uitgeven van
publicaties.

Meer aansluitingen
DO 30 JUNI: Vanaf 1 juli is het Nederlandse commer-
ciële radiostation Radio 227 ook in de Rijnmond en
Zuid-Holland Zuid, Gelderland Zuid en Brabant Zuid
Oost  te ontvangen. Sinds 1 april vorig jaar veroverde
dit station in die korte tijd al Limburg, Brabant, Zee-
land, de Haaglanden, Midden-Holland, de Bollen-
streek en praktisch de gehele provincie Utrecht, teza-
men goed voor 3 miljoen huisaansluitingen en een
potentieel bereik van 8 miljoen consumenten. Radio
227 noemt zich een 40+ easy listening station met
soms een tikkeltje (ondeugende) middle of the road
met inmiddels een luisterbereik van 4,3% in haar
uitzendgebied. Hiermee
wordt eindelijk aandacht
gegeven met name aan
de groep luisteraars van
boven de 40 jaar. Inmid-
dels is die groep ruim de
5 miljoen gepasseerd en
groeit snel naar 7 mil-
joen.

Aanvullingen
DO 30 JUNI: Tijdens de uitzendingen op Radio
Veronica in het kader van de actie ‘Veronica blijft als
U dat wilt’ en wel specifiek in de door Rob Out gepre-
senteerde shows, kwam ‘A taste of honey’ in de uit-
voering van Mr. Acker Bilk telkens voorbij als filler.

Vertrokken
MA 4 JULI: Via Stuart Dobson verneem ik dat de MV
Enterprise sinds enkele weken is verdwenen uit de
haven van Southampton. Het schip zou een soort
van opleidingsschool worden voor jongeren die ra-
dio willen maken, uiteraard met daarachter een bood-
schap. Men zou vanaf dit schip ook programma’s gaan
maken. Op de site van de organisatie is de laatste
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tijd geen enkele nieuwe mededeling gedaan. Het
schip heeft zeker vier jaar in Southampton gelegen
en de nodige opknapbeurten gehad. Hou de site zelf
maar eens in de gaten: http://
www.piratesforpeace.co.uk/menu.html

Overleden
DO 7 JULI: In de Macclesfield Times, een lokale
krant in Noord Engeland, staat een artikel naar aan-
leiding van het overlijden van de 62-jarige Chris
Tetley, die ondermeer in de jaren zeventig behoor-
lijk populair was in Manchester wegens zijn rockshows
op Piccadilly Radio. Hier werkte hij tussen 1977 en
1983. In 1986 werkte hij ook een maand als invaller
voor Tommy Vance op Radio One. Maar zijn radio-
loopbaan begon op Caroline in 1974. Het is niet
duidelijk om wie het precies gaat, een mogelijkheid
is Peter Haze. Andy Archer denkt niet dat het de-
zelfde persoon is. De foto die bij het betreffende
krantenartikel zat geeft voor hem ook geen herken-
ning van de persoon, hoewel Andy in de periode aan
boord van de Mi Amigo zat. “De man op de foto geeft
me trouwens helemaal geen teken van herkenning.
Peter was geen rockfan, zoals in het krantenartikel
wordt geschreven maar een soul fan.”

Clive Warner
Een andere persoon die in dezelfde periode bij
Caroline werkte en later ook bij Piccadilly is Clive
Warner. Hij schreef: ‘Ik weet haast wel zeker dat het
Peter Haze niet is. Ik arriveerde in oktober 1974 op
de Mi Amigo en Peter was toen één van de personen
die vertrok. Met mij kwamen toen Andy Archer, Johnny
Jason, John B Maier en Tony Allan aan boord. Ik heb
ook later voor Piccaddilly Radio gewerkt, maar ik
moet zeggen dat ik verder nog nooit van ene Chris
Tetley heb gehoord.

Meer aanvullingen
ZA 9 JULI: Martin brengt een aantal aanvullingen
door het luisteren naar opnamen van RNI. Zo werd er
een onbekende instrumentale versie van ‘Up up and
away’ gebruikt ten bate van een promotiespot voor
de RNI World Service, ingesproken door Alan West.
Ook een onbekende orkestrale uitvoering van ‘Little
Man’ (bekend van Sonny and Cher) werd gebruikt
voor een programmaoverzicht van de allerlaatste
uitzenddag van de RNI World Service. Zo ontdekte

hij, met dank aan Francois Lhote, dat de internatio-
nal service eind 1972 ook een
speciale plaat had om in de
ochtend, voor de start van de
Nederlandse service, de pro-
gramma’s af te sluiten. Men
gebruikte daarvoor ‘Para-
chute’, een nummer van The
Pretty Things.

Geluidsfiles
Tegelijkertijd stuurde Martin wat muziekfragmenten
mee om te kijken of er meer was te herkennen. Zo
hoorde ik een promo voor het Rock and Roll pro-
gramma met Brian McKenzie op RNI, waarbij ‘What
I’d say’ van Jerry Lee Lewis werd gebruikt. Tenslotte
kan ik melden dat bij ‘Soul Coaxing’ van het orkest
van Raymond Levefre, gemeld kan worden dat dit
kan worden aangevuld met de mededeling dat het
ook werd gebruikt voor een promo ten bate van de
RNI Request Show met Graham Gill. Tenslotte
hoorde ik in een aflevering van de Alternatieve Boord
Top Tien op Radio Veronica, Leo de Later in 1974
de haan van ‘Good Morning’ van the Beatles bij her-
haling gebruiken.

Voor eens en altijd is het sprookje uit
DO 14 JULI: Bert Bossink en ik kennen elkaar van de
tijd dat we allebei in de jaren zeventig voor Baffle
schreven. Bert is gespecialiseerd in de muziek uit de
jaren vijftig en zestig en kent mening artiest van de
vele ontmoetingen die hij op festivals en tijdens con-
certen heeft gehad met grote en kleine sterren. Hier-
over heeft hij via diverse tijdschriften en boeken het
nodige aan papier toevertrouwd. Recentelijk kwamen
we weer eens in gesprek over Georgie Fame en zijn
muziek. Mijn vrouw had enige tijd geleden een hele
mooie in Duitsland uitgebrachte 3 cd box op de kop
getikt. Bert vertelde dat hij zeven LP’s had van
Georgie waarvan een deel heel uniek. Deal was snel
gesloten. Ik zou de nummers van de LP’s overnemen
die ik nog niet had en Bert zou van mij weer een
duplicaat van de CD krijgen.

Hoe zat het ver-
haal nog maar
weer in elkaar
in 1964?
Een jonge Ier
startte zijn eigen
radiostation op
uit onvrede om-
dat zijn artiest,
waarvan hij ma-
nager was, geen
m o g e l i j k h e i d
kreeg een platen
contract te krij-
gen. Bovendien

was het voor Ronan O’Rahilly, de man in kwestie,
onmogelijk zijn artiest – Georgie Fame and the Blue
Fames – te laten horen via de uitzendingen van
Radio Luxemburg daar alle airtime daar werd ge-

MV Enterprise in 2000  © Christian Bergmann
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bruikt door platenmaatschappijen als DECCA en EMI.
Dus maar een eigen radiostation in de ether brengen
onder de naam Radio Caroline en het verhaal van
ongenoegen over Georgie Fame maar vaak genoeg
vertellen en dan haalt het wel de geschiedenisboe-
ken.

Duitse cd box
Ruim een jaar geleden meldde ik al dat ik een Duitse
CD Box heb gekregen waarin staat dat niet ene Ronan
O’Rahilly in 1964 de manager van Georgie Fame
was maar ene Rick Gunnell. Nu, ruim 41 jaar later,
komt de adder onder het gras vandaan via een LP
die ik van Bert Bossink te leen kreeg. Een LP die
volgens hem op platenbeurzen zeer zelden te vin-
den is en honderden Britse Ponden waard is. De LP is
getiteld ‘Rhytmn and Blues at the Flamingo’ waarbij
de 10 tracks live worden gezongen door Georgie Fame
and the Blue Fames.

Wie wat waar
Goed opletten: de hoes vermeld andermaal dat Rik
Gunnell de manager was, de hoestekst werd geschre-
ven door Johnny
Gunnell. Hij meldt ons
dat de live opnamen
hebben plaats gevon-
den op woensdag 25
september 1963 in The
Flamingo Club in
Wardour Street
London. Ian Samwell,
platenproducer be-
zocht eerder al de club
en hoorde van Rik, die
mede-eigenaar van
The Flamingo was, dat
deze plannen had een
single op te nemen met
Georgie. Toen Ian ech-
ter een live optreden
meemaakte was hij zo enthousiast dat hij hem direct
een contract aanbod voor het opnemen van een live
lp, een lp die dus dankzij Bert Bossink boven water is
gekomen. En om het helemaal rond te maken kan
worden gemeld dat begin 1964 de LP in Engeland
op de markt is gebracht op het Columbia label en wel
door EMI in Engeland onder nummer 33SX 1599.
En laat Ronan nooit weer met het sprookje over zijn
artiest Georgie Fame voorbij komen!

Dus wel want er zijn wat reacties
Eén van de reacties die er binnenkwam na een
voorpublicatie over dit onderwerp via MediaPages
kwam van voormalig technicus/deejay van Radio
Atlantis en Radio Mi Amigo, Will van der Steen. ‘Ik
heb je ‘onthulling’ over Ronan O’Rahilly en Georgie
Fame gelezen, Hans. Laat ik nou altijd in de weten-
schap/waan(?) verkeren dat Ronan indertijd door de
investeerders in Caroline was aangetrokken als
publiciteitsman annex ‘katvanger’. Het zou wellicht
aardig zijn ergens  in een archief opsporing te doen
naar de ‘Planet Productions Limited’, die toentertijd

de zaak uitbaatte. Dan komen vanzelf de ware na-
men te voorschijn, lijkt mij. Overigens heeft Ronan
ten tijde van het opstarten van Radio Mi Amigo toen
nooit dat verhaaltje durven te vertellen in het bijzijn
van ondermeer Sylvain Tack. Alleen heeft hij toen
bevestigd dat hij in de 60-er jaren de publiciteit
deed.Wellicht lijdt hij nu aan een geheugenstoornis?
Gelukkig prik jij door Ronan's luchtballonnen heen.

Volger
Een andere persoon die Ronan en Caroline al sinds
1964 volgt heb ik ook mijn ontdekking voorgelegd.
Chris Edwards, van Offshore Echos, schreef: ‘Er zijn
vele mythes als het gaat om Caroline en Ronan. Wat
ik wel weet is dat Ronan voor de tijd met Caroline
voor The Gunnell Brothers werkte, die beiden heel
bekende muziek promotors en managers waren. In
de meeste boeken over de geschiedenis van de ja-
ren zestig muziek uit Groot Brittannië worden hun
namen veelvuldig genoemd. Ronan ging bij hen
door het leven als platenplugger en een van de ar-
tiesten die hij moest pluggen zou Georgie Fame zijn

geweest. Hij is zeker nooit
zijn manager geweest en
ook niet van de Rolling
Stones, zoals de officiële
Caroline website nog
steeds claimt. Er was een
zeer amusante show rond
Georgie Fame op
Channel Four recentelijk.
Heel veel van zijn colle-
ga’s uit de jaren zestig
traden er in op en ook
veel mensen, die rond
Georgie Fame waren be-
trokken kwamen in het
programma voor.

Ronan O’Rahilly

© Martin van der Ven

Niet gezien
Ik kan je melden dat één persoon zeker niet in het
programma voorkwam en dan heb ik het over Ronan
O’Rahilly. Zijn naam werd niet eens genoemd als de
man die Georgie’s loopbaan startte binnen de muziek-
industrie. Ach, het zit waarschijnlijk in de familie want
recentelijk las Chris een boek van Ronan’s grootva-
der, en ook in zijn verhaal komen allerlei dingen voor
als zou hij de grote strijder geweest zijn in een oorlog
met Ierland, terwijl in andere boeken over dit onder-
werp zijn naam niet of nauwelijks wordt genoemd en
zeker niet de plek verdient die hij zichzelf heeft toe-
vertrouwd. Afsluitend suggereerde Jan van Heeren
dat mogelijk de tekst op de CD-cover over was over-
genomen van de originele door mij genoemde live-
opname uit 1963. Dit moet ik tegenspreken gezien
het niet een hoestekst is maar een boekwerk van 43
pagina’s, waarin het verhaal voornamelijk ontstaat
over de loopbaan van Georgie Fame middels een
interview met hemzelf. En ja, U raadt het: de naam
van Ronan O’Rahilly wordt daar niet in genoemd.
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Alexandre
ZA 16 JULI: Bij de cate-
gorie ‘zingende deejays’
in de discografielijst
hebben we het onder-
meer over David
Alexander Winter, ofwel
John van Doorn van
Radio 227. Uiteraard
heel bekend geweest
van het nummer 'O lady
Mary'. Bij Mamamini, een bedrijf dat 2e hands goe-
deren opnieuw in de markt zet,  kwam ik vandaag een
LP tegen 'David Alexandre Winter et Orchestre sous
la direction de Christian Gaubert'. Op deze LP ook
twee eigen nummers van 'Alexandre', zoals het in
Frankrijk werd geschreven: Quelque part a Bethleem
en Grain de Sable. Het kwam destijds uit op het
Riviera label 521116.

Edward Heath in 1970

Heath overle-
den
ZO 17 JULI: De
Britse oud-pre-
mier Edward
Heath is van-
daag op 89-ja-
rige leeftijd
o v e r l e d e n .

Heath was de Britse premier van 1970 tot 1974. De
man kwam op een bijzonder opvallende manier aan
de macht. Daarbij speelde, zoals bekend, Radio
Caroline met haar politiek gerichte uitzendingen vanaf
het zendschip MEBO II een opmerkelijke rol. Edward
Heath won de verkiezingen in 1970 immers mede
dankzij de steun via de frequenties van Radio
Caroline. Men voerde een intense campagne voor
de Britse Tories, waar Heath toen de leider van was.
Het was het jaar dat voor het eerst de 18 jarigen ook
mochten stemmen. Voorheen was de leeftijdsgrens
in Groot Brittannië 21 jaar. Ondanks voorspellingen
dat Labour aan de macht zou blijven, verloor men de
macht aan de Conservatieven, onder leiding van
Heath.

Propaganda
Radio Caroline koos er voor openlijk, in samenwer-
king met de FRA (Free Radio Association), demon-
straties tegen de stoorzender ingezet door Labour op
de frequenties van Caroline, te organiseren en de
luisteraars bij herhaling op te roepen alleen te stem-
men op de Conservatieven. Vertegenwoordigers van
deze partij beloofden dan ook dat de stoorzender
direct na een eventuele overwinning uitgeschakeld
zou worden, zodat Radio Caroline weer ongestoord
haar gang zou kunnen gaan. Helaas werden de
beloftes niet nagekomen en besloten de eigenaren
door te gaan onder de naam RNI en het zendschip
weg te halen bij de Britse kust zodat men geen last
meer zou ondervinden van de stoorzender. Nadat
men besloot naar de Nederlandse kust te gaan werd

alsnog de stoorzender stopgezet.

Speciale ontvanger
MA 18 JULI: Het Zionistisch en dus rechts gerichte
radiostation Arutz 7 komt op de markt met een spe-
ciaal voor de organisatie in Japan ontwikkeld appa-
raat waarop alleen het signaal van de uitzendingen
van Arutz 7 kan worden ontvangen (foto). Het appa-
raat komt op de markt, twee jaar nadat de overheid
het voor de organisatie onmogelijk heeft gemaakt
via zenders haar programma’s te verspreiden. Men
ging destijds uit de ether en verkocht haar zendschip
aan een sloper. Sinds 1988 was men vanaf het zend-
schip voor de kust van Israël actief geweest met rechts
getinte propaganda-uitzendingen.  Sinds 2003 zendt
men alleen nog maar via het internet uit. Maar men
hoopt met het op de markt brengen van dit nieuwe
apparaat een nieuwe doelgroep te bereiken en dus
meer luisteraars. Volgens Kezki Baruch, marketing
directeur van Arutz Sheva, kan met deze ontvanger
over meerdere frequenties hetzelfde signaal worden
gehoord zonder dat het door andere radiosignalen
wordt geïnterfereerd. Het lijkt op een radio ontvanger
maar geeft slechts één signaal. Vooral leden van de
harde religieuze groeperingen en de Haredi groe-
pen hebben geen
internet en zijn de
belangrijkste doel-
groep om deze
ontvanger af te
zetten. Volgens
Baruch zijn, on-
danks dat het toe-
stel nog niet lever-
baar is, al meer
dan 1000 exem-
plaren besteld.

Lijstje met namen
MA 18 JULI; Leen Vingerling weet dat ik dol op ‘lijst-
jes’ ben en doet het voorstel de broers binnen de
‘zeezenderwereld’ aan elkaar te koppelen en te kij-
ken of er nog aanvullingen op zijn. Hier is zijn lijstje
met daarbij tevens een aanvulling van mijn kant:
‘Allereerst noem ik  de gebroeders Van Heerden. Bei-
den hebben ze voor Radio Monique in de jaren tach-
tig aan boord van de Ross Revenge gewerkt onder
respectievelijk de naam Bart Steeman en Nico Ste-
vens, die nu als Jos van Heerden bij Radio 10 werkt.
Daarnaast had je Ron van der Plas en Erwin van der
Bliek (Radio Monique en Radio 819, terwijl Erwin
ook nog voor Caroline programma’s heeft gepresen-
teerd). Op Radio Caroline, eind jaren tachtig en be-
gin jaren negentig, had je de uit Ierland afkomstige
Steve Conway en zijn broer Chris Kennedy. Tot slot
de Gebroeders Dirk, Jaap en Bull Verwey – de eige-
naren van Radio Veronica. Binnen de Delmare orga-
nisatie waren de gebroeders Ten Berghe actief ter-
wijl de Gebroeders Weismuller gezamenlijk zorgden
voor de bevoorrading van zeezenders als Radio
London, Radio Caroline en Swinging Radio Eng-
land/Britain Radio.
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Nog meer
Maar dan zijn we er nog niet want dan komen de
gebroeders Ruud en Fred Hendriks boven die als Rob
Hudson (Radio Mi Amigo en Radio Caroline) en Fred
van Amstel (Radio Monique) actief binnen de zee-
zenderwereld. Ik mag uiteraard ook niet Hans en Jelle
Knot vergeten, die beiden respectievelijk 1969 en
1978 over radio en zeezenders berichten in diverse
tijdschriften. Tenslotte noem ik mezelf en mijn broer
Pim Vingerling. De laatste heeft twee weken aan
boord van de MV Martina van Delmare gezeten ter-
wijl Leen Vingerling bij Delmare was betrokken en in
de jaren tachtig bij de bevoorrading van de Ross
Revenge en de Communicator.’ Tot zover Leen. In
Amsterdam woonden in de eind jaren zestig en be-
gin jaren zeventig de gebroeders Tieman die actief
waren binnen beperkte kring. Wat te denken van Peter
en Werner Hartwig, beiden actief voor het Duitse Radio
News en als presentator op de Duitse versie van ´RNI
Goes DX´. Natuurlijk kunnen we niet om Hans en
Wouter Verbaan heen die jaren actief waren binnen
de Free Radio Campaign Holland.

Een uitbreiding van dit lijstje
DI 19 JULI: Na de eerste reacties werd het duidelijk
dat dit lijstje gemakkelijk is uit te breiden naar rela-
ties binnen huwelijk, gezin en dus maken we de lijst
compleet door er ‘familiaire relaties’ van te maken
binnen de zeezenderwereld. Jan van Heeren kopte

in met twee broers te weten Tony and John Withers.
Tony ging ondermeer door het leven als Tony Windsor
en was betrokken bij Radio Atlanta, Radio London,
Radio 355, Radio 227 terwijl Tony Withers bij Radio
355 achter de schermen actief was. Verder was Andy
Anderson samen met zijn broer actief bij het mislukte
radioproject vanaf Gunfleet Tower. Ment en Piet van
der Toorn waren bemanningsleden aan boord van
de MEBO II in 1970.

Bart van Peer
“Vanmorgen zaten er twee nummers van Freewave
in de bus en ik las dat Willy Alberti een wekelijks
programma met dochter Willeke heeft gepresenteerd
bij RNI. Vader en Zoon John de Mol waren beiden
werkzaam bij hetzelfde station. Vader was directeur,
zoon programmamaker (Branding) en technicus. Ger-
Anne Verwey presenteerde aan het begin van de
jaren zestig het programma ‘C'est la France Qui
Chante’ bij Radio Veronica en vader Jaap was sa-
men met zijn broers eigenaar van het station. Tij-
dens Veronica’s laatste uur op 31 augustus 1974 uitte
de moeder van Juul Geleick haar verontwaardiging
over het verdwijnen van het station. De toenmalige
vriendin van Gerard Van Dam presenteerde voor
Radio Delmare programma's onder de naam Astrid
Jager. Haike Debois en Maurice Bokkebroek alsook
Stan Haag en Michelle waren man en vrouw en die
vier werkten in de jaren zeventig bij Radio Mi Amigo.
Ook Mike en Sheila Ross, die bij RNI actief waren en
Steve en Debbie England waren een echtpaar dat

Twee gebroeders bij Radio Monique: boven: Bart Steenman (Bart van
Heerden) en rechts: Nico Stevens (Jos van Heerden)
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op Atlantis actief was. Hun collega’s Andy
Anderson en Linda waren ook een gehuwd
koppel.

Meer echtparen
Bij Veronica had je het echtpaar Tineke en
Tony Vos, terwijl ook Krijn Torringa en Brenda
een koppel waren. Op Caroline in de jaren
tachtig was het Fiona Jeffries die een relatie
en een kind had van Dave Richards. Ook kan
Caroline in de jaren tachtig worden genoemd
als het ontstaan van de relatie tussen
Caroline Martin en Dave Asher, waaruit ook
weer een jongeling voort kwam. En vervol-
gens is het Leen die nog een aantal broers
aandraagt: ‘Ik heb er nog twee uit mijn ge-
heugen opgediept. Chris en Mike Plumbley
deden veel plugwerk voor Radio Caroline in
de jaren tachtig met hun bedrijfje. Mike was
degene die Latin Quarter's Radio Africa op
Caroline liet pluggen. Het pluggen leverde
pennies op voor Caroline. Verder deed Mike
de organisatie voor Caroline deels in 1983
en 1984. Hij was een aardige vent,  maar
een chaoot eerste klas en dus niet geschikt
om Caroline achter de schermen te runnen.
Ruud en Gerard Doets moeten we ook nog
noemen. De eerste was technicus aan boord
van de Norderney terwijl broerlief werkzaam-
heden deed op vrijwillige basis aan land
voor Veronica.

Aanvullingen
WO 20 JULI: Twee aanvullingen op de
zeezenderdiscografie te melden. Allereerst
komt Bert Alting de muntjes aandragen, die
door Will Luikinga werden gebruikt om de
fruitautomaat 'Harry' aan de slag te krijgen.
Hij en ik zijn er van overtuigd dat het de intro
is van het nummer Flashin Red van The
Esquires. In de lijst staat al het nummer
'240024' van de formatie Haldorado ge-
noemd daar het door verschillende stations
is gebruikt. Erbij kan er nog worden geno-
teerd dat Rob Hudson het in 1978 gebruikte
voor een promotiespot om de luisteraars op
te roepen lid te worden van de Mi Amigo
Fanclub.

Stichting Norderney
DO 21 JULI: Vanuit allerlei hoeken hebben
we het laatste jaar e mails en brieven gehad
van lezers die zeer ontevreden zijn over de
Stichting Norderney. Tijd voor een ingezon-
den open brief aan Ad Bouman: ‘Beste Ad
Bouman en belanghebbenden. Ik heb aan
mijn verplichtingen voldaan jullie een toe-
lating te sturen het nodige geld van mijn
bankrekening te halen zijnde euro 12.50.
Hierop heb ik na weken een mail van de
Heer Ad Bouman ontvangen dat dit eerdaags
zou gebeuren en ik aanvaard werd als lid. Ik
zou kort daarop toegang krijgen tot de site

van de Stichting Norderney en wel
dat deel waar de oude programma’s
beschikbaar komen. Daarna enige
weken later een mail of ik het be-
drag reeds heb overgemaakt en wan-
neer. Wel ik heb toch toestemming
gegeven i.v.m.de bankrekening, en
Ad Bouman heeft dit toch bevestigd!
Ik heb ook de mail van Ad Bouman
en dergelijke weer reeds enige we-
ken geleden doorgestuurd.

Totaal geen reactie
Maar helaas geen antwoord. Ik vraag

mij af hoe lang dit nog moet duren. Ook vrienden collega's
zowel in België als in Nederland zitten met ditzelfde pro-
bleem, van maar steeds opschuiven met het toegang te verle-
nen tot dat deel van de site. Wij vragen ons dan ook af hoe
één en ander nu zit. Ik heb zoals ik dat jullie nauwgezet per
aangetekend schrijven heb verstuurd een kopie van mijn be-
taling van eventjes 25 gulden nog in 1999 betaald, toege-
zonden. Vandaar de korting van 2.5 euro in de bevestiging
van Ad Bouman. Ik vraag jullie dan ook dringend in mijn
naam en deze van mijn vrienden jullie administratie eens
nauwlettend te doorlichten en ons nu definitief uitsluitsel en
toegang te verlenen tot de site. Het wordt nu wel tijd vinden
we. Pierre en vrienden,ook van jullie.’

Wie volgt
Dank aan Pierre en ik wil bij deze alle lezers die zich ook
bedonderd voelen door de Stichting Norderney oproepen zich
bij mij te melden met a) waarvoor, wanneer en hoeveel men
heeft betaald en de complete adresgegevens. We verzame-
len ze dan en zullen proberen druk uit te oefenen bij de
Stichting Norderney. Gaarne sturen naar Hknot@home.nl dan
wel naar Hans Knot, Postbus 102, 9700 AC in Groningen.

Recente foto Abe Nathan
VR 22 JULI: Vandaag krijg ik exclusief een foto toegestuurd
van Yaniv Dyan uit Jerusalem. Hij was deze maand aanwezig
bij de première van de documentaire over het leven van Abe
Nathan en schreef me dat hij me al geruime tijd volgde om-
dat ik in mijn international report met nadruk het vaak heb
over de Voice of Peace. Op de foto die hij stuurde is de
producer van de documentaire in gesprek met de eregast van
de avond, Abe Nathan.

Abe Nathan (met roos in hand)
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Aanvulling
MA 25 JULI:  Frank van de Heerde meldt dat Carl
Conway in de begindagen van Caroline in 1964 zijn
programmatune had gekozen uit de mooie selectie
van Ray Connif and his singers, die toen al beschik-
baar was. Hij koos het nummer ‘The song from Moulin
Rouge’.

Dank aan Sietse Brouwer, Dave Burke, Rob Olthof,
Mike Brand, Chris Edwards, Clive Warner, Leen
Vingerling. Andy Archer, Bart van Peer, Martin van
der Ven en Bert Bossink. Samenstelling: HANS KNOT

DO 23 JUNI: Als gevolg van de politieke ontwikkelin-
gen en bezuinigingen gaat de TROS bezuinigen.
Met behulp van een adviesbureau heeft de omroep
de afgelopen maanden de mogelijkheden in kaart
gebracht en komt tot de conclusie dat het schrappen
van 45 arbeidsplaatsen noodzakelijk is. De omroep
probeert de banen zoveel mogelijk via natuurlijk ver-
loop te laten verdwijnen, maar gedwongen ontsla-
gen zijn onvermijdelijk. Daarnaast gaat de TROS
besparen op het gebied van inkoop. Op dit moment
is de TROS in overleg met vakorganisaties en de OR
over de voorgenomen maatregelen en gevolgen voor

het personeel.
TROS-voorzi t ter
Karel van
Doodewaerd (foto)
stelde:  ‘Het is
noodzakelijk ade-
quaat te reageren
op veranderingen
binnen het pu-
blieke bestel.
Meer dan ooit is
het van belang
het heft in eigen
handen te nemen.
Dit vereist een

daadkrachtig en zo efficiënt mogelijk omroepbedrijf.
De TROS wil nu en in de toekomst een stevige rol
blijven vervullen in het Nederlandse medialandschap.'
In april meldde de AVRO op termijn mogelijk 45 tot
55 voltijdbanen te schrappen. Om dezelfde redenen
als de TROS nu werkt 'de algemene' aan plannen
voor deze onvermijdelijke bezuinigingen. Bij de AVRO
werken op dit moment 231 medewerkers.

VR 24 JUNI: De Publieke omroepen moeten in de
toekomst de uitzendgegevens van hun programma's
vrijgeven, waardoor het ook andere dan alleen pu-
blieke omroepen mogelijk wordt een televisie en radio-
gids uit te geven. Dat hebben de coalitiepartijen af-
gesproken in het kader van de besprekingen over een
nieuw omroepbestel. Dat nieuwe omroepbestel moet

vanaf 2008 ingaan. Met ingang van dat jaar moeten
bedrijven als bijvoorbeeld uitgeversconcern De Te-
legraaf over de omroepgegevens kunnen beschikken
om zo een nieuwe gids in de markt te kunnen zetten.
Omroepen zijn daar niet happig op, omdat ze via
hun gidsen leden aan zich weten te binden. Hun
ledental bepaalt nu ook hun bestaansrecht. In de
nieuwe constructie worden lezers van een gids niet
langer automatisch meegeteld als lid van een om-
roep. Volgens de coalitiepartijen moet het bestaans-
recht van zendgemachtigden niet langer van de gid-
sen afhangen.

VR 24 JUNI: De Nederlandse
Programma Stichting (NPS)
moet in de optiek van het ka-
binet in het nieuwe omroep-
bestel toch worden opgehe-
ven. Dat heeft de ledenloze
omroep, die zich vooral op
culturele en multiculturele programma's moet rich-
ten, vrijdag te horen gekregen vanuit Den Haag. Vol-
gens een NPS-woordvoerder ziet het er slecht uit
voor zijn omroep. In de aanvankelijke plannen van
de coalitiepartijen zou de NPS als stichting worden
opgeheven en een 'werkmaatschappij' worden. Die
zou net als de NOS (nieuws en sport) direct gaan
vallen onder de raad van bestuur Publieke Omroep
(PO). Op die manier zou het merendeel van de pro-
grammamakers en programma's bij elkaar kunnen
blijven. NPS-voorzitter Van Boxtel heeft echter van-
uit Den Haag te horen gekregen dat er toch niet voor
zo'n werkmaatschappij wordt gekozen.

ZA 25 JUNI: SBS 6 bestaat op 28 augustus 2005 tien
jaar en viert dit met een wel heel bijzondere afleve-
ring van Hart in Aktie. Wendy van Dijk roept de hulp
in van het voltallige SBS-personeel om een geheel
nieuw vakantiepark te realiseren voor gezinnen met
een gehandicapt kind. Niet eerder ging Wendy een
uitdaging aan die zo groot is. De speciale Hart in
Actie wordt zaterdag 27 augustus om 20.30 uur uit-
gezonden. De redactie van Hart in Aktie ontvangt
elke week tientallen verzoeken om hulp en dat al
jarenlang. Vele mensen zijn inmiddels geholpen,
maar er is één wens die al jarenlang leeft bij het Hart
in Actieteam: het realiseren van een vakantiepark
voor gezinnen met een of meerdere gehandicapte
kinderen. Met het vervullen van die wens zouden in
een klap tientallen briefschrijvers worden geholpen.
Tot op heden was dit project te groot om aan te
pakken, maar daar komt nu verandering in. Onder
leiding van Wendy van Dijk zal het SBS-personeel
(van receptionist tot directeur en van regisseur tot
presentator) de mouwen opstropen om deze op het
oog onmogelijke klus te klaren. In een korte periode
moet er een geheel nieuw vakantiepark verrijzen in
Ossendrecht compleet met aangepaste appartemen-
ten, speeltuin en nog veel meer. SBS Programma-
directeur Eric van Stade: “Iedereen gunt deze gezin-
nen, die het vaak al zwaarder hebben dan andere
families, een vakantie waarbij ze alle zorgen voor
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even kunnen vergeten.
Het besluit tot deze zeer
speciale Hart in Aktie
waar het gehele perso-
neel zich voor in zal zet-
ten was snel genomen.
Ik hoop dan ook van
harte dat het ons gaat
lukken.” Na de
oplevering zal het park
worden beheerd door
Stichting De Luchtbal-
lon die het bosrijke ter-
rein nu reeds gebruikt om
vakantiekampen te orga-
niseren voor astmatische

kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar. De
stichting zal er zorg voor dragen dat de komende
jaren ook gezinnen met een gehandicapte kind ein-
delijk weer eens met het complete gezin op vakantie
kunnen.

ZO 26 JUNI: Vandaag viel het doek voor de klassieke
concertzaal van Radio Luxembourg. Het laatste ob-
ject dat er nog was in de Villa Louvigny in de hoofd-
stad van het land gerelateerd aan het aloude sta-
tion. De concertzaal was tot voor kort nog in gebruik
en verbonden met de laatste technische ruimte die
nog in het gebouw aanwezig was. De rest van het
gebouw is in gebruik door het Ministerie voor Ge-
zondheidszorg. Tegelijkertijd werd, op de dag van
de verjaardag van de Groothertog Henri, de nieuwe
concertzaal van de Philarmoni even buiten de hoofd-
stad in gebruik genomen.

MA 27 JUNI:  RTL televisiestation Yorin heet vanaf
het nieuwe tv-seizoen RTL7. De verandering maakt
deel uit van de nieuwe strategie van RTL Nederland,
die Fons van Westerloo vanochtend aan adverteer-
ders en bureaus heeft gepresenteerd. In de nieuwe
strategie wordt RTL5 naast RTL4 het tweede brede
station. RTL7 wordt mannelijker geprofileerd, en krijgt
alle sport (darts, Wimbledon) behalve het voetbal,
dat op RTL5 wordt uitgezonden. Op RTL5, dat veel
van de voormalige Yorin programma's en een wat
jonger profiel krijgt, komt onder meer een dagelijkse
talkshow met Robert Jensen. De nieuwe invulling
van de RTL netten is voor het eerst te zien op vrijdag
12 augustus.

DI 28 JUNI: Noordzee 100.7 FM, het Nederlandse
landelijke commerciële radiostation dat onlangs door
de Belgische Persgroep werd gekocht, mag de naam
niet veranderen in Q-Music. Dat is althans de inzet
van een kort geding dat is aangespannen door
evenementenorganisatie Q-dance in Landsmeer. Q-
dance heeft oudere rechten, meent woordvoerder
Dirk-Jan Stip. Het kortgeding heeft evenwel een bij-
zonder opvallende voorgeschiedenis. Aanvankelijk
sommeerde de Vlaamse Media Maatschappij
(VMMa) Q-dance  om de naam te wijzigen. VMMa is
voor vijftig procent in handen van De Persgroep en
eigenaar van het Vlaamse landelijke commerciële
Q-music. VMMa registreerde in april 2001 de merk-
naam Q-music bij het Benelux-Merkenbureau. Q-
dance werd daar vier maanden later geregistreerd.
Het bedrijf uit Landsmeer beroept zich nu echter op
een oudere registratie van de handelsnaam bij de
Kamer van Koophandel. Daar werd de naam in 2000
geregistreerd als domeinnaam. De registratie als
bedrijfsnaam bij de KvK volgde in januari 2001.  Q-
dance is organisator van grootschalige dance eve-
nementen in Nederland. Afwachten is het op de uit-
spraak van de rechter.

DO 30 JUNI: Talpa mag volgend seizoen het pro-
gramma ‘Expeditie Robinson’ gewoon gaan uitzen-
den. Dat heeft een rechter in Utrecht beslist, nadat
SBS, de vorige rechtenhouder, een kortgeding had
aangespannen. De leiding van SBS vond namelijk
dat ze ook de rechten had op de productie van een
zesde serie. De mediagroep gaat in hoger beroep.
De mediagroep SBS haalde geen gelijk bij de kort-
gedingrechter in Utrecht. Talpa en het Vlaamse Ka-
naal Twee kunnen nu de opnames van de reality
reeks voortzetten. Volgens SBS had Talpa slinkse
manoeuvres gebruikt om de survivalsoap onmiddel-
lijk binnen te halen. Talpa had samen met
productiemaatschappij Strix en eigenaar van de
format Castaway SBS buiten spel gezet. SBS gaat
in beroep tegen de uitspraak. Voor de mediagroep
betekent de uitspraak niet het einde van de zaak.

DO 30 JUNI: Het schijnt in te zijn om elkaar voor de
rechter te dagen. Het commerciële regionale
televisiestation RNN7, dat uitzendt in de regio Rijn-

Wendy van Dijk

Linksboven: entree concertzaal Radio Luxembourg.    © Hans Knot
Linksonder: mengpaneel concertzaal    © Hans Knot
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mond, dreigt met een kort geding
als RTL Nederland de naam RTL7
handhaaft. RNN7 protesteert te-
gen de naamswijziging omdat ze vindt dat de na-
men te veel op elkaar lijken. Ook de kleur van het
logo komt te veel overeen volgens de leiding van
RNN7. Men is bang dat dit nadelig uitpakt voor hun
plannen voor landelijke dekking. Men geeft RTL ze-
ven dagen de tijd om de naam RTL7 in te trekken,
anders stapt men naar de rechter. RTL Nederland
maakt zich nergens zorgen over. "We hebben de RTL
merken al in 1996 gedeponeerd, dat is ruim voordat
RNN7 begon. Daarnaast is een nummer ook niet te
claimen", zegt een woordvoerder. Volgens hem is er
ook een grote afwijking tussen beide namen. "We
zien geen vuiltje aan de lucht."

MA 4 JULI: De komst van het nieuwe televisiestation
Talpa zal leiden tot het verdwijnen van bestaande
stations. Dit is de mening van marketingspecialist Max
Kohnstamm. Hij komt tot die conclusie na een uitge-
breide rondgang langs mediabureaus, die reclame-
zendtijd inkopen bij de diverse televisiestations. Sta-
tions als NET5, Veronica, RTL5 en Yorin komen vol-
gens Kohnstamm op dit moment nauwelijks boven
de vijf procent marktaandeel. De kans is groot dat die
straks het loodje leggen. Ook drie publieke netten
kan men volgens hem niet overeind houden in de
nieuwe situatie. Kohnstamm verwacht dat Talpa op
termijn een marktaandeel van circa 25 procent zal
halen.

DI 5 JULI: Burgemeester Bakker van de gemeente
Hilversum maakt zich ernstig zorgen over het verlies
aan werkgelegenheid in zijn stad als gevolg van de
omroepplannen van het kabinet. Dat heeft hij in een
brief aan minister-president Balkenende geschreven.
Vanaf 2008 wil het kabinet de afzonderlijke omroe-
pen minder budget geven en mogen zij alleen nog
maar programma's maken over opinie en debat. Rond
kinderprogramma's mag geen reclame meer worden
uitgezonden. De raad van bestuur van Publieke
Omroep (PO) verwacht dat de plannen honderden
banen gaan kosten. Burgemeester Bakker verzoekt in
de brief om grote aandacht te besteden aan het be-
houd van die werkgelegenheid, ook in de toe-
leverende bedrijven. Een aantal van die bedrijven is
ook vaak koploper in innovatie en vernieuwing. Die
laatste verwijzing maakte Bakker, omdat Balkenende
voorzitter is van het Innovatieplatform, de denktank
die de kenniseconomie een duw in de rug wil geven.

DI 5 JULI: Staatssecretaris Van der Laan (Media) wil
dat alle drie RTL stations gaan
vallen onder het Nederlandse
Commissariaat voor de Media.
Daarover zal ze een brief aan haar
Luxemburgse ambtgenoot schrij-
ven. Dat RTL4 en 5 al vallen on-
der het Luxemburgse Commissariaat voor de Media
is haar al langer een doorn het oog, maar aangezien
dat straks ook met RTL7 het geval zal zijn, wil ze
proberen alle RTL stations onder Nederlands toe-

zicht te krijgen. Van der Laan zal haar Luxemburgse
ambtgenoot voorstellen de kwestie ter arbitrage voor
te leggen aan het Europees Hof van Justitie. Voor
RTL is de Luxemburgse 'U-bocht' voordelig, omdat
in dat land een gunstiger reclameregime geldt. De
RTL groep (RTL4/5 en Yorin) maakte vorige week
bekend dat Yorin per 12 augustus als tv-titel komt te
vervallen. Onder de noemer RTL7 begint het media-
concern een nieuw televisiestation, maar dat komt
niet, zoals Yorin, onder Nederlands toezicht. In plaats
van twee komen daarmee drie RTL stations onder
beheer van het Luxemburgse commissariaat.

WO 6 JULI: Vanaf september 2005 is deejay Jeroen
van Inkel (foto) te beluisteren bij het nieuwste radio-
station van Nederland: Q-music. Van Inkel presen-
teert dan de Q-music ochtendshow op werkdagen
tussen 06.00 en 09.00 uur. Jeroen Van Inkel is reuze
enthousiast over zijn transfer: “Ik ben een uitgespro-
ken gevoelsmens en deze overstap voelt gewoon
heel goed. Ik volg Q-music al een tijdje in België en
de manier hoe ze daar de radiomarkt bespelen
spreekt mij erg aan. De positieve en opgewekte sound
is iets waar ik mij heel goed in kan vinden. Ook het
radio maken in de vroege uurtjes is en blijft iets
speciaals en ik kan bijna niet wachten tot ik voor de
eerste keer kan roepen: Kukele-Q!" Jeroen van Inkel
begon als deejay in discotheken en bij lokale radio-
stations. Hij maakte naam bij Radio Decibel en
stapte in 1984 over
naar Radio Veronica,
waar hij met Adam
Curry, Rob Stenders
en later solo goed
beluisterde radiopro-
gramma's maakte. In
2000 verruilde hij
Veronica FM voor
Radio 538. Begin
2004 keerde Van
Inkel terug bij Radio
Veronica. Vanaf sep-
tember 2005 maakt
Jeroen de overstap
naar het nieuwe ra-
diostation Q-music.

DO 7 JULI: De allergrootste radioprijs ooit  in Neder-
land is gewonnen bij de populaire radioactie ‘Het
Geluid Van De Zomer’ van Sky Radio 101 FM. Sasa
Vajagic uit Raalte raadde het geluid van 'een flesje
bier in een krat zetten' en was de 101ste luisteraar
die het radiostation een sms stuurde. Toen Sky Ra-
dio 101 FM hem terugbelde, moest hij even gaan
zitten toen hij hoorde dat hij 123.000 euro gewon-
nen had. De 36-jarige ondernemer uit het
Overijsselse Raalte stond zo perplex dat hij zo gauw
niet kon verzinnen wat hij met het geldbedrag zou
doen. Eerlijk delen met zijn vriendin, was het eerste
wat in hem op kwam want op 7 juli volgend jaar
gaan ze trouwen. 'Het is nu al mijn geluksdag', aldus
Sasa Vajagic. Vanaf begin juni zijn er 9 winnaars uit
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het hele
land die de
mysterieuze
g e l u i d e n
van de po-
pulaire actie
g e r a d e n
hebben. Sa-
men won-
nen zij
3 1 8 . 0 0 0
euro. Aan-
vankelijk zou de actie eind juni eindigen, maar om-
dat het laatste geluid nog niet geraden was, speelde
Sky Radio 101 FM nog een week door. Vanaf 23 juni
is de laatste jackpot met 1.000 euro per uur opgelo-
pen tot het magische bedrag van 123.000 euro.

VR 8 JULI: In 2006 zendt de AVRO een nieuwe serie
uit van ‘Wie is…de Mol?’ Karel van de Graaf zal hier-

voor de presentatie voor zijn rekening
nemen. “Ik ben blij en verguld dat ik
naast actualiteiten nu ook iets anders
kan doen. Ik vind ‘Wie is…de Mol?’ een
geweldig programma waar ik met veel
plezier naar kijk. Daarnaast verheug ik
me zeer op het woeste en grote land

waar we naar toe gaan, bovendien ben ik er nog
nooit geweest’’, aldus Karel. Het programma is onge-
kend populair en heeft door de jaren heen een trouw
kijkerspubliek opgebouwd. Afgelopen seizoen scoorde
‘Wie is…de Mol?’ weer hoger dan het voorafgaande
jaar. Gemiddeld trok de serie 1,5 miljoen kijkers met
een hoogtepunt van 1,7 miljoen kijkers bij de ontkno-
ping. Het programma wordt ondersteund door inter-
net en radio. De internetsite werd maar liefst 1 mil-
joen keer per week bezocht en het forum had ruim
2500 actieve bezoekers. ‘Wie is…de Mol?’ is jaarlijks
zelfs zo populair dat het programma eigen fanclubs
heeft die ondermeer speciale dagen voor hun leden
organiseren. De kandidaten zijn net als vorig jaar
bekende Nederlanders. Onder leiding van Karel van
de Graaf voeren deze tien kandidaten tal van op-
drachten uit. Slaagt de opdracht, dan verdient de
groep steeds geld voor de groepspot. Om de proeven
tot een goed einde te brengen, moeten ze samen-
werken en elkaar vertrouwen. Alleen: wie is te vertrou-
wen en wie niet? De Mol is altijd onder hen en pro-
beert de opdrachten te saboteren, zodat er geen geld
wordt verdiend voor de pot. De winnaar is degene die
aan het eind van de rit weet wie de Mol is.

ZA 9 JULI: Bij de Interkerkelijke Omroep Nederland
(IKON) moeten twaalf medewerkers weg. Drie van hen
krijgen een aangepast contract. Dat heeft de omroep
bekendgemaakt. Bij de IKON werken 72 mensen. Van
de twaalf medewerkers die weg moeten, werken er
acht bij de televisie, drie bij de radio, een van hen
maakt deel uit van de ondersteunende diensten. De
IKON moet reorganiseren wegens grote bezuinigin-
gen binnen de publieke omroep en een dreigende
daling van het aantal uitzenduren. De bonden NVJ,

CNV en FNV hebben de maatregel, die op 1 januari
moet zijn doorgevoerd, goedgekeurd.

DI 12 JULI: De regeringsfracties in de Tweede Kamer
van de CDA en D66 hebben forse kritiek op de in hun
ogen veel te riante wachtgeldregeling die de pu-
blieke omroep heeft getroffen voor een aantal oud-
bestuurders. Voor hen worden bedragen van ruim
drie tot bijna negen ton uitgetrokken. Volgens CDA-
Tweede-Kamerlid Atsma is dat ‘wrang en niet uit te
leggen aan degenen die door de bezuinigingen bij
de omroep op straat komen te staan’. Hij wil dat staats-
secretaris Van der Laan (Media) het een en ander
gaat onderzoeken. Bij het Kamerdebat over de
omroephervorming in het najaar zal Atsma op de
zaak terugkomen. D66-kamerlid Bakker vindt even-
eens dat het bij de wachtgeldregeling om bovenma-
tige bedragen gaat. “Als het gaat om geld dat uit
belasting- en premieopbrengsten wordt betaald, dient
er sprake zijn van gepaste terughoudendheid.''

DI 12 JULI: Lex Harding, oud Veronica- programma-
directeur, medeoprichter van RTL Veronique – later
RTL4 - en medeoprichter en ex-eigenaar van Radio
538, trok onlangs, samen met Ruud Hendriks, oud
bestuurder EndeMol, en jarenlang directeur van
RTL4, naar China om er radiostations te kopen of er
zich in te kopen. Ook Michiel Dieperink, voorheen
EndeMol en Fremantle Media, werd bij het project
betrokken. Het trio rondde onlangs een werkbezoek
af aan het land en maakte er kennis met enkele ra-
diostations. Vermoedelijk zal het bij dit ene bezoek
blijven want vandaag konden we bij de Wall Street
Journal een bericht lezen, overgenomen van het pers-
agentschap AP, dat China een verbod heeft afgekon-
digd voor radio- of televisiestations om samen met
buitenlanders te werken.

WO 13 JULI: De omroepen en Talpa
hebben onenigheid over het verstrek-
ken van de programmagegevens van
het nieuwe televisiestation van John
de Mol. Talpa wil de gegevens alleen
tegen een vergoeding verstrekken,
maar een aantal omroepen heeft la-
ten weten niet voor de programma-
gegevens te willen betalen. De par-
tijen spreken elkaar morgen over de kwestie. Komt er
geen oplossing, dan zullen in ieder geval de lezers
van de omroepbladen van de AVRO, KRO en NCRV
niet weten wat er vanaf half augustus op Talpa is te
zien. Zolang de kwestie speelt zullen er ook geen
redactionele artikelen in de omroepbladen komen
over de programma's van Talpa. Volgens Notermans
een merkwaardig dreigement, omdat afspraken voor
interviews en fotosessies al zijn gemaakt.

MA 18 JULI: In België zijn er problemen ontstaan
rond een nieuwe reclamespot voor het tijdschrift
Humo. Vitaya en Canal Plus, de televisiestations
waarop het filmpje deze week zou te zien zijn, wei-
geren het nog uit te zenden. In het filmpje is te zien
hoe een bibberende koning Albert en een ernstig
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kijkende koningin Paola in feestkostuum het defilé van
de nationale feestdag aanschouwen. Plots tovert Albert
met een welgemikte tik de rechterborst van Paola uit
haar jasje. En Albert maar luid lachen, terwijl de slogan
'weer eentje die in Humo wil' verschijnt. Vitaya besloot
op het laatste moment de spot niet uit te zenden. Het
was al wel op Canal Plus te zien, maar toen de
verantwoordelijken het bekeken hadden, werd het daar
onmiddellijk van antenne gehaald.

MA 18 JULI: Met de overstap van presentatrice Nance
naar SBS6 is maandag ook duidelijk geworden dat de
TROS stopt met het woordspelletje Lingo. Per 2006 is
het zoeken naar woorden van zes letters (vroeger vijf
letters) niet meer bij die omroep te zien. Of de quiz
daarna door een andere zendgemachtigde wordt over-
genomen, konden woordvoerders van de TROS en de
Postcodeloterij, die meebetaalt aan het programma, niet
mededelen. Lingo moet sneuvelen omdat de soap ONM
door BNN is overgenomen van Yorin. De soap krijgt op
Nederland 2 als uitzendtijdstip 19.30 uur, waardoor Lingo
vanaf 15 augustus naar 17.30 uur verhuist. Programma's
die voor 18.00 uur worden uitgezonden, tellen niet mee
in de kijkcijfers en krijgen daarom geen extra
productiegeld van de netcoördinatie van Nederland 2.

DI 19 JULI: SES ASTRA, onder-
deel van SES GLOBAL (beurs-
genoteerd in Luxemburg en
Euronext Parijs: SESG) – maakt
bekend dat over het afgelopen
jaar het aantal Nederlandse huis-
houdens dat televisie- en radio-
programma’s via de schotel ont-
vangt, met bijna 40% is toegeno-
men. Volgens recent onderzoek
van het NIPO telde Nederland
eind 2004 in totaal 650.000
satelliethuishoudens; hiervan ontvangen 560.000 huis-
houdens programma's via de ASTRA-satelliet. Hiermee
is satelliet het grootste en snelst groeiende medium voor
ontvangst van digitale televisie- en radio. Een van de
belangrijkste redenen voor de snelle groei is de digitale
beeld- en geluidskwaliteit van satellietontvangst. Vol-
gens Bill Wijdeveld, bij ASTRA verantwoordelijk voor de
Benelux markt, speelt de toename in de verkoop van
dvd-spelers en plasma-tv's hierbij een grote rol. Wijde-
veld: "Bij een vergelijkende test van de Consumenten-
bond werd onlangs nog eens aangetoond dat satelliet-
ontvangst veruit de beste beeld- en geluidskwaliteit biedt.
Plasma-tv’s worden dan ook steeds vaker in combinatie
met een satellietontvanger verkocht." Ook het uitgebreide
programma-aanbod op ASTRA 19.2° Oost van meer dan
400 tv- en radiokanalen, waaronder alle Nederlandse
zenders via CanalDigitaal, én de gunstige prijs kwaliteits-
verhouding spelen volgens Wijdeveld een belangrijke
rol bij de groeiende keuze voor satellietontvangst. "Dat
verklaart ook waarom zo'n 30 tot 40% van de nieuwe

schotelbezitters uit bekabelde gebieden afkom-
stig is. Consumenten verlangen kwaliteit en keuze-
vrijheid, maar dan wel tegen een acceptabele
prijs. Digitale satellietontvangst voldoet aan al
deze criteria". Per regio vergeleken, is satelliet-
televisie het meest verspreid in het noorden en
oosten van ons land. In het noorden kijkt 16% via
satelliet, in het oosten zelfs 16,4%. Het zuiden
van Nederland volgt met 8,1%, daarna de vier
grote steden met 6,4% en de rest van het westen
met 4,0%.

WO 20 JULI: De RTL Group heeft vanmorgen
bekendgemaakt dat ze een overeenkomst bereikt
heeft met United Business Media om de reste-
rende 35.4% van de aandelen in het Britse
televisiestation Five te kopen voor 247.6 miljoen
pond. Deze deal moet nog wel worden goedge-
keurd en zal vermoedelijk in de herfst definitief
geregeld worden. Door de overname van die aan-
delen, krijgt de RTL Group
nu 100% in handen. De
groep startte het station in
1997 mee op, en had toen 29% van de aande-
len. Nadien steeg dat tot 35.4 en bij de fusie
tussen Pearson Television en CLT-UFA ging dat
naar 64.6%.

DO 21 JULI: Nederlandse Moslim Omroep (NMO)
gaat toch niet deelnemen aan de soap ONM. Dat
liet een woordvoerder van de Publieke Omroep
weten. ONM (voorheen Onderweg Naar Morgen)
wordt vanaf augustus op Nederland 2 uitgezon-
den door jongerenomroep BNN. In juni maakte
de NMO bekend geld te willen stoppen in de
soap. De omroep wilde in ruil hiervoor zorgen dat
moslimpersonages, die in de serie meespelen,
een betere afspiegeling van de realiteit geven.
De samenwerking is nu van de baan. Volgens de
woordvoerder van de Publieke Omroep heeft de
NMO zich teruggetrokken. De Nederlandse Mos-
lim Omroep wil niets kwijt over de reden hiervoor.
ONM werd tot 1 juli uitgezonden door Yorin. Deze
zender zag echter geen ruimte voor de soap in de
programmering voor het nieuwe seizoen. BNN
biedt de serie na de zomerstop een doorstart. Het
mislopen van de financiële injectie van de NMO
heeft geen gevolgen voor ONM.

VR 22 JULI: Lingo staat weer op de kaart als
spelletje en zou zo onderdeel van een Soap kun-
nen worden nu bekend werd dat men bij de TROS
nogal ontevreden is over netmanager van Neder-
land 1 en 2, Ton F. van Dijk. Deze liet eerder
weten het spelletje per 2006 te schrappen, maar
Tros-voorzitter Karel van Doodewaerd stelt dat
Lingo blijft. De voorzitter zegt in het AD dat het
‘de arrogantie van de netmanager tekent om voor
zijn beurt te praten’. De Tros is in gesprek met
Lingo-geldschieter de Postcode Loterij over een
extra financiële injectie voor het spelletje.

VR 22 JULI: Inhoud van een persbericht van de
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NOS stelt: Schut (29) en
Stomphorst (32) zijn als
beste kandidaten uit de
bus gekomen bij de in-
terne screentests, die af-
gelopen weken hebben
plaatsgevonden. NOS
Studio Sport was op zoek
naar nieuwe presentato-
ren in verband met het
vertrek van Humberto

Tan en Jan Joost van Gangelen. Stomphorst (foto)
en Schut zullen in eerste instantie de presentatie
van de sportjournaals in de vroege middag voor hun
rekening nemen. “Van daaruit gaan we ze verder
opleiden”, aldus hoofdredacteur NOS Studio Sport
Maarten Nooter. “Ik ben blij dat we twee talentvolle
mensen uit eigen gelederen hebben kunnen wer-
ven.” Henry Schut (foto) is
sinds 1999 werkzaam als
beeldredacteur/voice over
bij NOS Studio Sport. In
2004 was hij genomineerd
voor de Philip Bloemen-
dalprijs, een twee-
jaarlijkse prijs voor aanko-
mend talent in de audio-
visuele media. Schut: “Ik
ben heel erg blij. Het was
geen heel bewuste
carrièreplanning om nou
eens presentator van Studio Sport te worden. Maar
ik heb de kans met beide handen aangegrepen en
wil nu het liefst zo snel mogelijk aan de slag.” Jeroen
Stomphorst werkt sinds 1998 bij NOS Radio. In 2000
was hij betrokken bij het opzetten van het NOS 3FM
Nieuws, waar hij sinds die tijd werkzaam is als ver-
slaggever/ samensteller. Stomphorst: “Het klinkt als
een cliché, maar dit is wel een soort jongensdroom
die uitkomt. Ik vind het heel leuk om de overstap
maken naar de televisie en heb er ontzettend veel
zin in.” .

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

Onderzoek ingesteld
Er wordt een onderzoek ingesteld naar
de praktijken van Calton Radio, een
internetstation dat actief is vanuit
Schotland en ondermeer loyalistische
en anti Katholieke propaganda in haar
programma’s voert. De politie doet on-
derzoek om na te gaan of een nieuwe

wetgeving de religieuze hatelijke uitingen verbiedt.
Het station is in februari opgericht door de Calten
Protestant Defenders uit Glasgow en men claimt
130.000 luisteraars te hebben. In de playlist van het

station zijn ondermeer songs terug te vinden die anti
Paus en pro terroristische organisaties zijn. Een woord-
voerder van het station spreekt tegen dat men intole-
rante religieuze boodschappen uitzendt. Het is niet
bekend wanneer de resultaten van het onderzoek
bekend zullen worden.

Aanzienlijke uitbreiding
Het heeft een hele tijd geduurd maar uiteindelijk
heeft Ofcom bekend gemaakt dat het experiment met
community radio in Groot Brittannië zal worden uit-
gebreid. In 2002 werden de eerste vijf licenties ver-
geven. Men heeft bekend gemaakt dat nog eens 15
licenties zijn toegekend, die elk een minimale duur
hebben van vijf jaren. Het blijkt dat de reeds van start
gegane projecten een enorm succes zijn. Vooral
omdat duidelijk in de regelgeving is omschreven dat
de programmamakers afkomstig moeten zijn uit de
gemeenschap waarvoor het radiostation actief is. De
evaluatie van de reeds bestaande projecten zal in de
komende herfst worden afgerond en gepubliceerd.
En bij de toegewezen licenties is duidelijk sprake van
een grote variatie van doelgroepen. Zo is er een sta-
tion bij dat zich zal gaan richten op Aziatische en
andere etnische minderheden in Southampton. In
Portsmouth komt er een station dat zich zal richten op
de studenten. In Newport komt er een licentie voor
Angel Radio, waarbij ouderen boven de zestig jaar
zullen worden bediend van een eigen programma.
Een ander voorbeeld van toekomstige community
radio is een station voor blinden en visueel gehandi-
capten in Glasgow.

Weg auto
Een zure zaak voor de Britse
dj Tim Shaw (foto), die nooit
om een stunt verlegen zit, be-
leefde hij recentelijk door een
actie van zijn vrouw. Zijn laat-
ste stoot onder de gordel is
hem behoorlijk duur komen te
staan. Voor zijn vrouw Hayley
was de maat namelijk vol. Ui-
termate verbolgen verkocht ze
diens sportwagen op eBay.
Shaw had de luisteraars van
Kerrang 105.2 in Birmingham
wijsgemaakt dat hij er over dacht zijn vrouw en twee
kinderen te verlaten voor het model Jodie Marsh. Aan
de radio gekluisterd kreeg vrouw Hayley de grap uit
de eerste hand mee. En het maakte haar buiten-
zinnig van woede. Ze besloot Shaw te pakken waar
het hem het meest pijn zou doen en zette zijn bijna
37.600 euro kostende Lotus Esprit Turbo te koop op
eBay. Tim probeert inmiddels de wonden te likken.
Maar de wonden van een vorige stunt in juli 2004
zijn bij zijn vrouw nog niet geheeld. Toen vertelde
Shaw de luisteraars van het laatavondprogramma
Asylum dat hij tijdens een potje seks gefantaseerd
had over de zus van zijn vrouw. Hayley Shaw was op
dat moment hoogzwanger en belde in tranen naar
de radio. De deejay zond hun conversatie uit.
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Strengere regels
Journalisten van de BBC moeten zich sinds
eind juni houden aan strengere richtlijnen.
De directie heeft de regels verscherpt na
de berichtgeving over de oorlog in Irak.
Door zorgvuldigheid boven snelheid te
plaatsen, wil de BBC voorkomen dat er on-
juiste informatie wordt verspreid. De BBC
gaat ondermeer de live beelden van schok-
kende gebeurtenissen voortaan met vertra-
ging uitzenden. De programmamakers kun-
nen dan gevoelige beelden uit de uitzen-
ding halen. Als voorbeeld wordt de bele-
gering van de school in Beslan genoemd,
waarbij 330 doden vielen. De belegering
was live te zien bij de Britse omroep.

T e r u g
naar de
BBC
C h r i s
E v a n s
( f o t o ) ,
veel be-
s p r o k e n

en beruchte deejay in Groot Brittannië,
keert terug naar de BBC. Onlangs onderte-
kende deze controversiële radiofiguur een
contract om vanaf deze maand september
een wekelijkse show op zaterdagnamiddag
bij BBC Radio 2 te verzorgen. Evans werkte
eerder voor BBC Radio One. De 39 jarige
echtgenoot van zangeres en actrice Billie
Piper verliet acht jaar geleden de Britse
openbare omroep na een zware aanvaring
met de toenmalige programmaleider van
Radio One, Matthew Bannister. Het twee-
tal had enorme meningsverschillen over
de combinatie van radiowerk en opnames
voor de toenmalige televisieshow van
Evans. Sinds de landelijke benefietactie
voor de slachtoffers van de Tsunamiramp
in Zuid Oost Azië en naar aanleiding van
Live8 was Chris Evans weer regelmatig bij
Radio 2 te gast. Zijn innovatieve
presentatiestijl leidde zo snel tot succes-
volle onderhandelingen. Evans zal vanaf
september elke zaterdagnamiddag van
14.00 tot 17.00 uur zijn programma verzor-
gen. De BBC is hiermee in zijn nopjes,
want men vindt Evans een van de meest
innovatieve radiopresentatoren. Chris
Evans vergaarde een persoonlijk fortuin
door zijn productiehuis aan ‘Scottish Me-
dia Group’ te verkopen voor 225 miljoen
pond in 2000, dit nadat hij in 1997 voor 85
miljoen pond Virgin Radio gekocht had.
Hij verzeilde later in een rechtszaak met
Virgin toen hij ontslagen werd omdat hij
zonder reden een week van zijn werk weg-
bleef.

REDACTIE RADIOMAGAZINE

Wat is een reepje echt waard?
WLTO-FM (Kentucky) heeft een
vrouw aardig in 't ootje genomen.
Norreasha Gil won bij een wedstrijd
‘100 Grand.’ Wat de vrouw niet wist,
was dat de presentator daarmee een
chocoladereep van het merk 100
Grand bedoelde, en niet 100.000 dollar, zoals dat bedrag in
de Amerikaanse volksmond wordt genoemd. Gil heeft inmid-
dels een klacht ingediend tegen het bedrijf Cumulus Media
dat eigenaar is van WLTO-FM.  De vrouw was 's nachts de
tiende beller in de wedstrijd. Toen ze de volgende dag langs
het radiostation ging om haar prijs op te halen, werd haar
gevraagd om later op de dag terug te komen. Gil vernam later
op de dag van de manager dat ze een chocoladereep had
gewonnen, maar geen geld. DJ Slick, de presentator die de
grap bedacht, werkt intussen niet meer bij WLTO-FM. Het is
niet duidelijk of hij zijn ontslag kreeg of zelf opstapte. De ma-
nager bood Gil 5.000 dollar aan, maar daar is ze niet mee
tevreden. De vrouw eist 100.000 dollar. Al eerder zijn er in de
VS rechtszaken over dergelijke grappen gevoerd. Zo was er
een radiostation dat hoge bedragen cash geld weggaf alleen
bleek de valuta Turkse of Italiaanse lire te zijn. In 2002 was er
dan weer de grap waarbij een serveerster een Toyota dacht
gewonnen te hebben. De presentatoren gaven haar toen een
speelgoedje van het Star Wars-figuurtje Yoda (a toy Yoda).

Televisie voor de homoseksuelen
Tien miljoen Amerikaanse huishou-
dens kunnen vanaf eind juni naar het
grootste homotelevisiestation van de
VS kijken. Mediagigant Viacom
startte met de eerste uitzendingen via
TV Logo, dat zich volledig richt op
homo's, lesbiennes, biseksuelen en
transseksuelen. Het nieuwe station
zendt uit onder de vlag van MTV Networks, dat eveneens ei-
gendom is van Viacom. Op Logo worden zowel reguliere als
homogeoriënteerde films, documentaires en series uitgezon-
den. Niet iedereen is even blij met de komst van het nieuwe
station. De conservatieve evangelische belangenorganisatie
´Concerned Women for America´ sprak van een ´sombere dag
voor Amerika´.

Meeste Amerikanen niet geïnteresseerd in satellietradio
Een recent onderzoek uitgebracht door Eastlan Resourches
geeft aan dat het gedrag van de gemiddelde Amerikaan aan-
gaande satellietradio de afgelopen vier jaar niet is veranderd
en dit betekent dat men eigenlijk een desinteresse tegen deze
vorm van radio heeft. Ondermeer komt men met het gegeven
dat 80% van de Amerikanen zeker geen abonnement op
satellietradio zal nemen. Dit percentage komt overeen met
resultaten uit een soortgelijk onderzoek van de onderneming
waarin de vraag werd gesteld of men van plan was apparatuur
aan te schaffen ten bate van satelliet radio ontvangst. Dit met
als doel tegen betaling van rond de 10 dollar per man een
groot aantal reclamevrije kanalen via de radio te kunnen ont-
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vangen. Tevens geven de resultaten van de recente
onderzoeken aan dat 5% van de ondervraagden een
abonnement heeft op satellietradio, 9% dit even-
tueel van plan is en er 5% zijn die nog nooit hebben
gehoord van de mogelijkheid van het luisteren naar
satellietradio.

Aftreden na tien jaar
Tien jaar nadat hij als oprich-
ter aan de fundamenten van
Radio Free Asia stond zal
Richard Richter (foto) opstap-
pen. Richter, van huis uit jour-
nalist, werd destijds aangewe-
zen door de Broadcasting
Board of Governors om Radio
Free Asia te leiden. Daarvoor
was al als exclusief producer
verboden aan respectievelijk
ABC, CBS en PBS Television. Vice President voor
Administratieve en Financiële Zaken, Libby Liu, zal
de programmatische kant van RFA voorlopig overne-
men. RFA richt zich in diverse talen op inwoners van
landen in Azië die nog behoorlijk gesloten zijn van
andere landen, als Birma, Vietnam, Tibet, Cambodja
en Noord Korea. In deze landen is nogal sceptisch
het afgelopen decennium gedaan over de
berichtgeving van RFA, maar in de westerse wereld is
er vooral lof over de accurate vorm van berichtgeving
van het station.

RENE BURCKSEN EN JAN HENDRIK KRUIDENIER

Voetbalrechten
De VRT heeft de uitzendrechten verworven voor het
FIFA Wereldkampioenschap Voetbal in 2010. De
Vlaamse openbare omroep heeft daarover in samen-
werking met de EBU een akkoord bereikt met de
rechtenhouder FIFA. Het gaat om de rechten van
alle 64 WK-voetbalwedstrijden voor televisie, radio
en internet. De VRT is trots en verheugd dit
prestigieuze sportevenement te kunnen uitzenden.
Daarmee onderstreept de Vlaamse publieke omroep
zijn blijvend engagement in de voetbalverslaggeving
en herbevestigt hij zijn traditie om als algemene
omroep zijn kijkers de belangrijkste sportevenementen
ter wereld aan te bieden. De VRT zal er dan ook alles
aan doen om de wedstrijden van het Wereldkampi-
oenschap Voetbal in de best mogelijke omstandig-
heden uit te zenden en te omkaderen. Het FIFA We-
reldkampioenschap Voetbal vindt in juni en juli 2010
voor het eerst plaats op het Afrikaanse continent, om
precies te zijn in Zuid-Afrika. De wedstrijden zullen
dus worden uitgezonden op een gunstig tijdsstip voor
de West Europese voetballiefhebbers, namelijk om
15.00, 18.00 en 21.00 uur. In Nederland zijn de rech-
ten toegewezen aan de NOS.

Snel succes
Op 1 oktober 2004, kondigde SBS
België met VIJFtv de geboorte aan
van een nieuwe spruit. Een klein
jaar later is het kleine zusje van VT4 een volwaar-
dige speler in het Vlaamse medialandschap gewor-
den. Getuige daarvan is het stijgende marktaandeel
op de doelgroep vrouwen 20-49 jaar. In oktober 2004
schoot het station voornamelijk voor vrouwen uit de
startblokken met een marktaandeel van 2.1% op doel-
groep. Nadien werden de grenzen voortdurend ver-
legd. Het nieuwe jaar werd ingezet met een markt-
aandeel van 2.2% in januari en die positieve lijn
werd doorgetrokken in de maanden daarop met res-
pectievelijke marktaandelen van 2.6% in februari,
3.0% in maart, 3.6% in april en 4.0 in mei. Negen
maanden na de start, in juni, klopte men uiteindelijk
af op een marktaandeel van gemiddeld 4.9 % op
doelgroep. Maar liefst meer dan het dubbele sinds
de start van het station!

REDACTIE RADIOVISIE

Net- en oplaadapparatuur; Netdelen voor van lage
tot hoge stroomspanning; Oplaadapparatuur voor
NiCd-, NMH- en Bleigel- accu’s - KLAUS BÖTTCHER
Uitgeverij: Verlag für Technik und Handwerk, Ba-
den-Baden. Euro 19,90, ISBN 3-88180-814-0

In dit nieuwe boek van Klaus Böttcher, een
constructeur, knutselaar en geoefend zendamateur,
poogt de auteur de lezer van de voordelen van de
zelfbouw van netdelen te overtuigen: kostenredenen,
specialisatiemogelijkheden en ook de factor plezier
spelen een voorname rol. Bovendien dienen ook het
leereffect en de uitvoering van nieuwe ideeën en
concepten te worden genoemd. De auteur noemt
vele concepten, welke beproefd, praktijkgericht en
geschikt voor de zelfbouw zijn. Er wordt bijzondere
nadruk gelegd op het gegeven dat de aanbevolen
schakelingen eenvoudig, overzichtelijk en goedkoop
zijn. Ondanks de een-
voud is het aanbod
aan ideeën, concep-
ten, projecten en
handleidingen enorm
veelzijdig.

Het boek is voor de
geoefende knutselaar
een lonende aan-
schaf. Enige basisken-
nis is wel een voor-
waarde voor zinvol
gebruik.

DAVID VAN DER
VEN



17

In de loop van de geschiedenis van de zeezenders is
er een aantal pogingen ondernomen om televisie-
projecten vanaf een zendschip op te zetten. Een deel
daarvan was slechts een zogenaamd papieren pro-
ject, weer anderen werden afgeblazen alvorens in de
ether te komen. Denk aan Tower TV, Radex TV, TV
Syd, Caroline TV en andere. Slechts één project werd
echt werkelijkheid: TV Noordzee uitzendend vanaf
het REM-eiland. In het voorjaar van 1981 kwam daar
verandering in. In Israël waren op dat moment vier
staatsradiostations actief, terwijl de televisie in het
land was opgezet met Nederlandse medewerking. Was
het niet zo dat Ralph Inbar daar de eerste producer
was en onze Sonja Barend de eerste omroepster van
de Israëlische staatstelevisie?

Gedurende de avonduren werden de televisiepro-
gramma's zowel in het Hebreeuws als in het Arabisch
gepresenteerd. Overdag waren er ook programma's
te zien hoewel deze werden verzorgd door het Minis-
terie voor Onderwijs. Naast opvoedkundige program-
ma's betekende dit dat er veel aan cultuur werd ge-
daan. De financiering van de televisie gebeurde uit
de opbrengst van omroepbijdragen en regerings-
fondsen. De staatsradio, Kol Israël, had lichte concur-
rentie van het legerstation dat niet alleen luisteraars
onder de soldaten had maar ook onder de bevolking.

De grootste concurrent was echter Abe Nathan's Voice
of Peace, het vredesstation dat tussen mei 1973 en
oktober 1993 actief is geweest vanuit internationale
wateren.

De boven omschreven situatie veranderde echter op
zondag 5 april 1981 toen in de haven van Ashdod de
MV Odelia, varende onder de vlag van Honduras,
binnen liep. De reden was de bunkering van pro-
viand, water en olie en het laten plegen van kleine
onderhoudswerkzaamheden. Het leek erop of de
havenautoriteiten al de nodige informatie hadden
verkregen want direct nadat de MV Odelia afmeerde
werd het schip, dat onder leiding van de 65-jarige
Griekse kapitein van Indiase afkomst - Kris Navar -
stond, onderzocht. Het bleek dat men helemaal niet
verbaasd was dat op het schip, dat was gekomen
vanuit het Griekse Piraeus, een complete zend-
installatie voor kleurentelevisieprogramma's voorhan-
den was. Het bleek dat de Israëlische regering op de
hoogte was gebracht van het doel van de MV Odelia,
evenals het tijdstip dat men was uitgevaren en de
vermoedelijke tijd van binnenkomst in Ashdod.

Later die dag zou de grote man achter Odelia
Television, Paul Greenwald, stellen dat hijzelf de
Israëlische ambassadeur in Athene op de hoogte ge-
steld had van het doel van de reis van het schip.
Tevens zou hij, aangezien de steeds dreigende
oorlogssituatie in en rond Israël, de ambassadeur
gevraagd hebben opdracht te geven aan de diverse
instanties het schip met rust te laten. Hij bleek vooral
bang te zijn geweest voor de Israëlische marine. Na

De Odelia in de Middellandse Zee
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doelen waren het station in de ether te krijgen. De
krant suggereerde tevens dat men ook in die landen
een duidelijke invloed zou kunnen uitoefenen mid-
dels propaganda-uitzendingen.

Toen echter de officiële uitzendingen van Odelia
TV van start gingen bleek al vrij snel dat er geen
sprake kon zijn van een politiek gericht station maar
dat het de eigenaren alleen te doen was om via het
brengen van commercieel getinte programma's geld
te verdienen. Vrij spoedig zou het gerucht als zou
Kouris achter het project zitten, ook worden ontze-
nuwd. Het bleek namelijk dat de huurder van het
zendschip de 36-jarige Paul Greenwald was. Van
geboorte was hij Roemeen maar woonde al sinds
zijn 16e jaar in Israël. Zijn geld had hij verdiend in
de textielindustrie. Het station was vernoemd naar
zijn dochter Odelia. De dag na de publicatie van het
feit dat Greenwald achter het televisieproject zat ver-
schenen in de kranten a1 berichten inzake Paul
Greenwald zijn verleden. Zo zou hij diverse malen in
aanraking zijn geweest met de politie inzake
oplichtingen en was hij eens gearresteerd wegens
het oprichten en runnen van een illegaal wedkantoor.

Hij stond diverse malen terecht maar werd iedere
keer weer vrijgelaten daar de bewijsvoering te mini-
maal was voor verdere vervolging. In 1981 was hij
tevens voor het militaire gerecht verschenen wegens
vluchten uit het leger, hoewel daarvoor ook geen
vervolging werd ingesteld. Maar hoe was hij nu op
het idee gekomen: "Sinds 1976 liep ik al met de
plannen tot het oprichten van een televisiestation op
een schip rond. Ik heb de halve wereld afgereisd om
me te laten voorlichten. Tevens zocht ik tegelijkertijd
naar uitstekende technici die mijn droom waar kon-
den maken. Ook zorgde ik er toen voor een gedegen
bemanning in te huren. Voor de financiering van het
project vond ik een aantal mensen bereid met me
mee te doen. Reeds langere tijd stoorde ik me er aan
dat de televisie in Israë1 geheel een staats-
aangelegenheid was en er geen ruimte werd ge-
maakt voor private- en commerciële televisie. Toen
Nathan na zijn tweede start met de Voice of Peace,
in 1975, redelijk succesvol leek werden mijn ideeën
alleen maar meer aangewakkerd."

In augustus 1978 was hij al mensen aan het interes-
seren en zo benaderde hij David Gal, die bedrijfslei-
der was bij het huwelijksbureau 'Reim'. Greenwald
vertelde Gal over zijn plannen en zou hem in ruil
voor financiële steun zendtijd geven. De nodige toe-
zeggingen werden gedaan en Gal was dan ook zeer
verbaasd dat drie maanden later een ander huwelijks-
bemiddelingsbureau, 'Tivat Noah', actief was. Eige-
naar bleek Greenwald te zijn die  duplicaten had
gemaakt van de klantenkaarten van Gal en derhalve
gemakkelijk zijn nieuwe onderneming kon opstarten.
Het kwam tot een rechtszaak en Greenwald werd eind
1981 veroordeeld tot het betalen van een schade-
vergoeding aan Gal.

In het najaar van 1979 plaatste Greenwald in een

onderzoek bleek dat er geen enkele reden voor de
Israëlische autoriteiten was het zendschip in beslag
te nemen en derhalve kon de MV Odelia al na en-
kele dagen de haven weer verlaten.

De nieuwe bestemming zou niet een haven worden
maar de internationale wateren want niet veel later
ging het nieuwe zendschip 7 mijl uit de kust van
Israël voor anker. De bemanning had van de autori-
teiten wel de waarschuwing gekregen de zender be-
slist niet aan te zetten. Desondanks waren binnen
een paar uren de eerste testuitzendingen al te ont-
vangen. Zoals eerder gesteld waren er al diverse po-
gingen geweest televisie-uitzendingen vanaf een
schip te starten en was het dus een stukje geschiede-
nis dat het uiteindelijk de lieden achter het Odelia
project was gelukt de eersten te zijn omtrent het rea-
liseren van televisieprogramma's verzorgd vanuit in-
ternationale wateren. Maar wie zaten er eigenlijk
achter Odelia TV?

In de Griekse kranten had zoal het één en ander
gestaan rond de plannen en het was in de ochtend-
krant 'Rathimerini' dat er werd gesproken over de uit-
gever van de linkse krant 'Avriani', George Kouris, als
de grote animator. De krant meldde verder dat men
vermoedde dat in de toekomst zou worden overge-
gaan tot het verzorgen van propaganda-uitzendin-
gen. Deze zouden vooral gericht worden op de
Israëlische bevolking aangezien in de maand juni de
Parlementsverkiezingen zouden plaats vinden. Ook
zouden er later dat jaar verkiezingen worden gehou-
den in Griekenland en op Cyprus, waardoor er al drie
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krant een advertentie met daarin een op-
roep aan toekomstige medewerkers voor een
nieuw te starten televisiestation, dat in kleur
zou gaan uitzenden. In die tijd straalde de
Israëlische staatstelevisie haar programma's
nog in zwart/wit uit. Volgens Greenwald
reageerden honderden personen op de
oproep, voornamelijk jonge, mooie, vrou-
wen, die dachten via Odelia TV hun car-
rière te kunnen opstarten. Ook toen weer
ging hij de fout in want hij liet enkele van
de dames naar een speciaal voor dit doel
gehuurde flat in Tel Aviv komen voor een
sollicitatiegesprek. Tijdens deze gesprek-
ken vroeg hij diverse jonge vrouwen of zij
bereid waren met hem het bed te delen
wanneer ze eenmaal zouden zijn aange-
nomen. Tevens werden hen hoge salaris-
sen in het vooruitzicht gesteld. Een aantal
dames ging naar de politie maar iets tegen
hem te ondernemen was onmogelijk, aan-
gezien hij 'de daad' niet had gepleegd.
Trouwens, niemand van de toen geïnter-
viewde vrouwen liet zich ooit weer zien.

Uiteindelijk gelukte het Greenwald alle be-
nodigde gelden bijeen te brengen: "Het
was eind 1979 dat ik nog een aantal adver-
tenties plaatste in Israëlische kranten waar-
door ik het nog ontbrekende kapitaal bij
elkaar kreeg. Begin 1980 ben ik vervolgens
naar Griekenland gegaan om te zoeken
naar een geschikt schip. Via de Griekse re-
derij, Orosos, was het me in principe al
gelukt een schip van 1200 ton te huren
maar één van de grote investeerders vond
dit niet een goed idee. In Piraeus vond ik
uiteindelijk de man die ik zocht." Het bleek
Nestor Pierrakios te zijn: "Toen Greenwald
bij me kwam en mij over zijn plannen ver-
telde was ik meteen razend enthousiast.
Als scheepseigenaar weet ik dat elk schip
eigen klasse maar ook een eigen geschie-
denis heeft. Ieder schip geeft me een be-
paald genoegen waardoor het ook een stuk
van mijn leven is. Ik had ondermeer een
schip, dat in 1958 was gebouwd maar dat
eigenlijk was afgeschreven voor de vaart.
Voor een half miljoen gulden liet ik het
schip vervolgens verbouwen, hetgeen niet
veel is. Daarna zette ik er een bemanning,
samengesteld uit mensen van mijn eigen
rederij, op."

Op die manier wilde Nestor Peirrakios een
nieuwe wereld ontdekken via investering in
het zeezenderproject. Het leek hem een
enorme uitdaging om op deze wijze met
Greenwald samen te werken. Toen bekend
werd dat hij de eigenaar van het schip was,
zei hij in een krant: "Ik denk trouwens dat er
ten onrechte over een piratenzender ge-
sproken kan worden. Bij piraten heb je het

over personen die iets nemen wat hen niet toebehoort. Wij
geven iets, namelijk amusement via televisie. Bovendien wer-
ken we volledig legaal, ook als dit project niet succesvol zal
zijn. We zoeken naar nieuwe uitdagingen en ik geloof in vrije
initiatieven, zolang deze binnen de geldende wettelijke re-
gels te plaatsen zijn."

Het 1200 ton metende schip, dat Nestor ter beschikking stelde,
was op dat moment het grootste zendschip dat er ooit was
geweest. Voorheen voer het schip onder Hongaarse vlag als
vrachtschip en voor haar nieuwe doel werd het omgedoopt in
MV Odelia. Het schip stond geregistreerd in Honduras. Gedu-
rende de winter van 1980 vond de verbouwing tot zendschip
plaats. In de vier grote ruimen zouden, zo waren de plannen,
later de studio's worden gesitueerd. In eerste instantie werd
echter een kleine hut, vlak bij de brug, omgebouwd tot een
kleine televisiestudio. In vergelijking tot een professioneel ge-
runde televisieorganisatie was de uitrusting van de zender-
kamer verbluffend eenvoudig. Er stond een eenvoudige video-
camera en een monitor, van het type dat men toendertijd al
gewoon in de winkel kon kopen. Tevens was er wat apparatuur
aanwezig voor de controle van de beeldsignalen en de uit-
gaande signalen.

Zoals al eerder gesteld begon het station vrijwel direct nadat
men de haven van Tel Aviv had verlaten met testuitzendingen.
Dit gebeurde via kanaal 58 UHF en bestond alleen uit het
tonen van de officiële testkaart van Odelia TV. Pas later zou-
den gekochte films en andere programma's worden vertoond.
Ondanks de eenvoudige apparatuur was het uitgezonden sig-
naal redelijk goed te ontvangen. In Tel Aviv werden in diverse
winkels speciale antennes te koop aangeboden waardoor ont-
vangst tot zelfs 40 kilometer landinwaarts mogelijk was.

Als reactie op de testuitzendingen stelde een woordvoerder
van het Ministerie voor Communicatie dat de Israëlische rege-
ring een bepaald standpunt had inzake de piratenzenders en
dat zijn ministerie de verantwoordelijkheid had voor het uit-
voeren van dit standpunt. Niet veel later meldde dezelfde
woordvoerder dat het ministerie van plan was de uitzendingen
van de Israëlische staatstelevisie via hetzelfde kanaal uit te
gaan zenden dat Odelia TV gebruikte, hetgeen niet veel later
dan ook werkelijk geschiedde.

Doran Ofrat in de studio op de commandobrug van de Odelia     © Theo Dencker
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Het intunen van één van de staats-
televisiezenders op kanaal 58 UHF
had hoofdzakelijk tot doel te dienen
als stoorzender op de signalen van
Odelia TV waardoor men dacht snel
te kunnen afrekenen met deze vorm
van piratentelevisie. Ondanks de
aanwezigheid van de stoorzender
gingen de programma's van Odelia
TV door en werd op 24 juni 1981
zelfs de officiële programmering
opgestart. Inmiddels ging een inwo-
ner van het aan de kust gelegen
Ramat Hasharon, een kort geding aan
tegen de Israëlische staat. Moshe
Ankelvitz ging hiervoor naar het Hoge
Gerechtshof en eiste onmiddellijke
stopzetting van de programma's van
de Israëlische staatstelevisie via ka-
naal 58 UHF. De reden van Moshe,
eigenaar van een papiergroothandel,
omkleedde hij a1s volgt: "Ik ben al-
tijd voor vrije initiatieven geweest. Ik
had voorheen geen persoonlijke be-
langen bij de MV Odelia. Ik kan ech-
ter niet begrijpen waarom program-
ma's die vanuit internationale wate-
ren worden uitgezonden en dus niet
juridisch onder de Israëlische wetge-
ving vallen, worden gestoord. Ook
vraag ik me af waarom Abe Nathan
met zijn Voice of Peace wel mag uit-
zenden terwijl men Paul Greenwald
het uitzenden van programma's wil
verhinderen. Bovendien is het absurd
dat wij wel de programma's vanuit
het vijandige Jordanië! zonder sto-
ring kunnen zien, terwijl de kleuren-
tv uitzendingen van Odelia TV wor-
den gestoord."

Aharon Kedar, de advocaat van
Ankelvitz, stelde dat hij van mening
was dat de autoriteiten middels de
ambtenaren van het Ministerie voor
Communicatie ten onrechte de stoor-
zender hadden ingezet en dus straf-
baar waren wegens overtreding van
de internationale mensenrechten
wetgeving, waarbij ondermeer werd
aangegeven dat de vrijheid tot ont-
vangen van televisiesignalen werd
voorkomen. De rechter verklaarde op

25 juni dat binnen 14 dagen het Ministerie voor Communicatie
diende aan te geven waarom de programma's van Odelia TV wer-
den gestoord. Bovendien werd door hem besloten dat tot nadere
datum van zitting van het Hoge Gerechtshof het aan het ministerie
verboden was de stoorzender in te zetten of Odelia TV op welke
manier dan ook dwars te zitten.

In een antwoord op de vraag van de rechter schreef de directeur van
het ministerie, Gideon Lev, half juli 1981: 'Als we de uitzendingen
van Odelia TV toelaten wordt de deur tot wetteloosheid wijd open-
gezet. We kunnen dan een situatie krijgen zoals in Italië waar een
ieder, die maar zin heeft, zijn eigen televisiestation begint. Boven-
dien zou dit inhouden dat alle nog tot de staat ter beschikking staande
en nog niet gebruikte frequenties door anderen worden ingenomen.
Bovendien is het enige dat we doen het verzorgen van een televisie-
programma op een kanaal dat officieel aan de Israëlische Staats-
televisie is toegewezen.

Uiteraard kregen zowel de uitzendingen van Odelia TV en de tegen-
aanval vanuit het Ministerie voor Communicatie de nodige publici-
teit in de media. De Israëlische regering was er helemaal niet blij
mee en riep de Knesset, het parlement, in een spoedzitting bijeen
om te stemmen over een wetswijziging. Deze werd half juli voorge-
legd. In het wetsvoorstel stond omschreven dat het aan Israëlische
staatsburgers verboden zou zijn mee te werken aan programma's
van, dan wel op zendschepen, in internationale wateren. Ook wer-
den zakelijke betrekkingen, dus adverteren of leveren aan een derge-
lijk project, verboden. In vergelijking tot de Nederlandse anti-zee-
zenderwet was er één paragraaf bij die zondermeer opviel in het
wetsvoorstel: 'Het is aan de Israëlische staatsburger verboden met
een schip naar een betreffende zeezender te varen dan wel gratis
goederen te sturen. Ook is het geven van financiële steun aan een
dergelijk project verboden.’ De enige uitzondering hierop was het
gegeven dat een zendschip wel mocht worden betreden als het in
nood zou verkeren.

Een ieder die desondanks en op welke manier dan ook zou meewer-
ken aan een zeezenderproject zou, volgens het wetsvoorstel, veroor-
deeld kunnen worden tot een maximale gevangenisstraf van 6 maan-
den inclusief een geldboete van 50.000 Shekel (rond de 3500 Euro).
De straf voor een eigenaar van een dergelijk station werd gesteld op
maximaal 1 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 50.000 Shekel.

Paul Greenwald     © Theo Dencker                                linksonder: de Odelia © Theo Dencker
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Eén afwijkende wetsregel in vergelij-
king met soortgelijke wetten in West
Europa was dat werd aangegeven dat
het aan de Israëlische regering toe-
gestaan was afzonderlijke zeezender
projecten aan te pakken, waarbij an-
dere met rust gelaten zouden kun-
nen worden. Duidelijk moet zijn dat
hiermee in 1981 al een uitzonde-
ringspositie werd gekweekt voor Abe
Nathan's Voice of Peace.

De eerder genoemde advocaat
Kedar wilde wel ingaan op het wets-
voorstel en stelde: "Ik ben redelijk
optimistisch mede gezien de eerdere
uitspraak van het Hoge Gerechtshof.
De wetsvoorstellen gelezen heb-
bende kan ik me voorstellen dat Paul
Greenwald met zijn Odelia TV nog
zeker tot medio september en mis-
schien wel oktober ongestoord kan
doorgaan. Het is natuurlijk duidelijk
dat we onder geen enkele voorwaarde
gestoord kunnen worden zo lang de
wet niet officieel is gepubliceerd en
bovendien er geen duidelijke regels
zijn onder welke voorwaarden een
schip in internationale wateren al dan
niet programma's kan verzorgen. Bo-
vendien, al zouden we een zend-
vergunning moeten hebben wanneer
we programma's vanaf een schip in
internationale wateren voor de kust
van Israël uitzenden, zouden we een
dergelijke vergunning, hoe belache-
lijk ook, gaan aanvragen." Duidelijk
moet zijn dat Kedar inmiddels ook
als advocaat voor Greenwald werkte.

De Israëlische regering kreeg uit een
te verwachten hoek steun. Zowel uit
die van de dagbladpers als die van
de filmindustrie kwamen adhesie-
betuigingen. De dagbladpers van-
wege eventuele verliezen middels het
brengen van reclame op Odelia TV,
waardoor er minder advertentieruimte
in de kranten zou worden verkocht.
Direct na het zomerreces van de
Knesset kwamen de wetsvoorstellen
in behandeling bij een speciale com-
missie die door de regering was in-
gesteld. De commissie, onder voor-
zitterschap van de toen pas be-
noemde Minister voor Communica-
tie, Mordechai Zipori, wijzigde slechts
één regel en wel die inzake de te
heffen boete. In het uiteindelijke
voorstel, dat op 3 november 1981
aan de Knesset werd aangeboden,
werd gesproken over een geldboete

van 200.000 Shekel (rond de 15.000 Euro).

Uiteindelijk werd de wet in de Knesset op 23 november aangeno-
men. Als eerste reactie stelde Greenwald dat het jammer was dat de
wet was aangenomen, maar dat deze pas van kracht kon worden als
de officiële publicatie had plaatsgevonden. Bovendien stelde hij
dat men niet kon ingrijpen voordat de voorwaarden waren gepresen-
teerd waaronder de commerciële projecten zouden kunnen opteren
voor een officiële licentie aan land.

Greenwald bleek dus niet bang te zijn voor ingrijpen tegen de MV
Ode1ia en de eerste tegenslag kwam dan ook niet uit de hoek van de
regering maar van de vakbond aangezien Greenwald zich niet hield
aan de loonafspraken inzake de zeelui die aan boord werkten. Het
tweede probleem was de manier van uitbetaling. Deze geschiedde
door Greenwald altijd op de eerste van de maand middels de hoofd-
technicus Efrat Doron. Doron betaalde aan al het andere technisch
personeel een maandelijks bedrag van rond de 2000 Euro, maar
moest ze in oktober al teleurstellen daar betaling pas halverwege de
maand kon plaatsvinden. De daarop volgende maand betaalde
Greenwald opeens rond de 1650 Euro per persoon en Doron schoot
het restant eerst voor. Toen Greenwald het restant van rond de 3500
Euro in totaal, niet wilde betalen besloot Doron direct een rechts-
zaak tegen de eigenaar aan te spannen aangezien deze had aan-
gegeven Israël voorgoed te willen verlaten. Uiteindelijk besloot de
rechter op 8 december 1981 dat Greenwald een voorlopig uitreis-
verbod kreeg opgelegd.

Door de problemen met de vakbond dreigden er ook bevoorradings-
problemen te ontstaan maar Greenwald wenste niet op te geven.
Toch was de regering erg snel met het van kracht maken van de wet,
hetgeen al op 30 november geschiedde. Een dag eerder werden de
televisie-uitzendingen dan ook stop gezet. Op 1 december stuurde
Greenwald een verrassende telex naar de Minister voor Communi-
catie waarin hij stelde dat Odelia TV zich in de toekomst niet meer
zou gaan richten op de Israëlische bevolking en derhalve de pro-
gramma's ook niet meer in het Hebreeuws zou uitzenden. De pro-
gramma's werden vanaf die dag in het Arabisch en Engels aange-
kondigd en waren bestemd voor het hele Midden-Oosten, waarbij zo
nu en dan gesteld werd dat de programma's bestemd waren voor de
inwoners van Jordanië.

Een woordvoerder van het ministerie reageerde met de opmerking
dat onderzoek had uitgewezen dat slechts een dekmantel was ge-
zocht maar dat men nog steeds de programma's richtte op de
Israëlische bevolking. Hij voegde er aan toe dat zo lang de program-
ma's nog in Israël zouden zijn te ontvangen er reden genoeg was om
tegen het televisieproject op te treden. Op 4 december werd

Odelia voor de Israelische kust



22

Greenwald andermaal gearresteerd vanwege de eer-
der gememoreerde dessertatie en werd hij op 10 de-
cember, na een uitspraak van het militaire gerechts-
hof in Jaffa, weer vrijgelaten. Een woordvoerder van
de rechtbank vertelde een krant dat de arrestatie niets
had te maken met de problemen rond Odelia TV
maar dat dit een gevolg was van het niet opkomen
voor een militaire oefening in augustus van dat jaar.

Vanaf 7 december traden de autoriteiten zeer scherp
op tegen iedereen die te maken had met Odelia TV.
Zowel tegen de kapitein als de eigenaar van het schip
werd een strafvervolging ingezet en werden alle tele-
fonische kontakten met de vaste wal, ook in noodge-
vallen, verboden. Nadat deze maatregelen bekend
waren gemaakt werden de uitzendingen nog dezelfde
dag stopgezet. Miri Greenwald, de echtgenote van
Paul die tijdens zijn verblijf in de militaire gevange-
nis zijn zaken waarnam, stelde dat het een tijdelijk
stopzetten was totdat er een regeling zou zijn getrof-
fen met het Ministerie voor Communicatie. Op 9 de-
cember kwam de politie met een boot langszij de MV
Odelia. De aanwezigen aan boord van het zendschip
verwachtten dat er zou worden ingegrepen maar men
was er slechts ter plekke om het doen en laten van de
bemanning uitgebreid te fotograferen.

Op 23 december 1981 werd het anker gelicht en ging
men naar Cyprus om daar nieuwe voorraden aan boord
te nemen. Dit was de enige mogelijkheid aangezien
men geen Israëlische haven meer kon aandoen daar
medewerking dus officieel was verboden. Greenwald
kondigde aan in januari 1982 weer voor kust van Is-
raël te gaan uitzenden, echter niet in het Hebreeuws
en zeker zonder de op Israël gerichte reclame. In
werkelijkheid is de MV Odelia nooit weer verankerd
voor de kust van Israël maar werd het door de reder,
die steeds eigenaar was van het schip, verkocht.

HANS KNOT

In deze aflevering wil ik eerst de pen in handen ge-
ven van iemand die reageerde naar aanleiding van
eerdere publicaties in de serie muziek, media en an-
dere herinneringen. Frank van Heerde volgt de radio
en muziekwereld intensief als het gaat om de jaren
tot en met 1967. Frank reageerde naar mij door ei-
gen herinneringen neer te zetten, die ik graag mee
neem in deze aflevering. ‘1962 was voor mij vooral
een muzikaal jaar. Ik zat toen op de ULO in Hilversum.
In de wereld was er veel aan de hand. Hiervan is mij
de Cuba crisis het meeste bijgebleven. De zoge-
naamde ‘Koude Oorlog’ was in volle gang en we
werden daar eigenlijk dagelijks in de media aan her-
innerd. De Verenigde Staten hadden ten westen, zui-
den en oosten van de toenmalige Sovjet-Unie in di-
verse landen militaire bases liggen. Hiermee hoopte

men de opmars van het communisme tegen te kun-
nen gaan. Als reactie op deze Amerikaanse initiatie-
ven richtte de Sovjet-Unie onder meer een raket-
basis in op het eiland Cuba, destijds een groot bond-
genoot van de Sovjet-Unie. Het eiland Cuba lag erg
strategisch en van daaruit kon Amerika door de Sov-
jet-Unie goed worden bestookt.

In de maand oktober 1962 gelastte de toenmalige
president John F. Kennedy de verwijdering van deze
raketten en er kwam een fysieke blokkade van Cuba.
Een kernoorlog leek zeer nabij. Op elk uur van de
dag waren er via de radiostations Hilversum I en II
nieuwsberichten te horen, iets dat in 1962 zeer on-
gebruikelijk was. Je voelde de dreiging voor de ge-
hele wereld. Na enkele dagen van dreigementen
haalde de wereld opgelucht adem toen premier
Croetsjov uiteindelijk inbond en besloot de raketten
uit Cuba te laten verwijderen. Welk wisselgeld de
regering van de Verenigde Staten hiervoor betaalde
werd niet helemaal duidelijk. Maar we waren al lang
blij dat het gevaar voor een eventuele Derde We-
reldoorlog was afgewend.

Een andere gebeurtenis in het jaar 1962 was de
treinramp bij Harmelen in de provincie Utrecht, die
in de maand januari plaatsvond, waarbij zeer veel
slachtoffers waren te betreuren. Het jaar was nauwe-
lijks een jaar oud toen op 8 januari rond twintig na
negen in de ochtend de stoptrein vanuit Woerden
richting Amsterdam reed. Ondermeer ging de trein
op de splitsing bij Harmelen een stuk over het tegen-
gestelde spoor om de wissel naar Breukelen te ne-
men. De vertraagde sneltrein Utrecht-Rotterdam, die
op hetzelfde spoor aan kwam rijden miste, onder
andere door de dichte mist, een geel waarschuwings-
sein en kwam met grote snelheid op het rode sein
aanrijden. Op dat moment bevonden de treinstellen
richting Breukelen zich juist op het wisselstuk. De
zware locomotief van de sneltrein kon niet meer tij-
dig voor het rode sein stoppen en boorde zich met
een snelheid van liefst 107 km per uur in het lichte
stoptreinmaterieel. Beide machinisten kwamen om
het leven en liefst 93 mensen  vonden de dood,
terwijl er ook nog eens 52 passagiers met de nodige
verwondingen in de diverse ziekenhuizen in de wijdde
omgeving dienden te worden behandeld. In de kran-
ten zag je foto's van de toegedekte doden, die naast
de spoorrails waren gelegd. De radiostations Hilversum
I en II programmeerden treurmuziek, maar Radio

deel 2
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Veronica draaide gewoon haar normale programma’s af.
Hierover werd destijds grote schande gesproken.

Bij Radio Veronica verweerde men zich met de mededeling
dat men geen treurmuziek aan boord had. Maar het station
beloofde een volgende keer beterschap en het goede voor-
beeld van Hilversum te zullen volgen. Die volgende keer
kwam in het najaar van 1962, bij het overlijden van prinses
Wilhelmina. Ook Veronica had toen treurmuziek aan boord,
terwijl er bij herhaling een boodschap werd uitgezonden dat
er wegens het overlijden van de voormalige koningin geen
normale programmering werd uitgezonden.

Aan de andere kant was 1962 een goed jaar voor Radio
Veronica. Er werd steeds meer naar de 192 meter geluisterd
en het station draaide voor het eerst met winst. Toch waren
er de nodige problemen want de reikwijdte van de zender
was niet groot genoeg. Vooral ten oosten en zuidoosten van
de Randstad werd het signaal snel zwakker en had men niet
de gewenste aantallen luisteraars die men verwacht had.
Maar in die gebieden luisterde men toch al meer naar de
Nederlandstalige uitzendingen van Radio Luxemburg, die
waren te ontvangen op de 208 meter. Dit station kwam bij
ons in Hilversum overdag matig door en op de kleinere
transistorradio's zelfs helemaal niet. Maar 's avonds was het
feest bij de uitzendingen van het  Engelstalige Radio Luxem-
burg. Het signaal was dan veel sterker ondanks de fading.
Maar die fading hoorde er gewoon bij. Daar was je volko-
men aan gewend geraakt. Met hetgeen de Engelsen aan
muziek brachten zat je als tiener wel goed.

Overdag moesten de tieners in
Nederland het hebben van en-
kele Veronica programma’s die op
hun luistergroep waren gericht,
en uiteraard van het VARA pro-
gramma ‘Tijd voor Teenagers’,
dat toen nog gepresenteerd werd
door Dick Duster (foto). En als tie-
ner had je op de zondag eerst
het programma ‘Tiener Topper
Tijd’ op de Nederlandstalige ser-
vice van Radio Luxemburg en
daarna in de middaguren het
programma ‘Pick of the Pops’ op
‘BBC Light’ via de langegolf, een
programma dat ook via de Draad-
omroep in de meeste gemeen-
ten van Nederland was te beluis-

teren. Net als de Hilversumse radionetten richtte Radio
Veronica zich in 1962 vooral op het hele gezin, maar dan
uiteraard alleen muzikaal. Er waren in die tijd op Radio
Veronica nog lang geen nieuwsberichten. En het succes van
Radio Veronica was niet onomstreden. Velen zagen het sta-
tion nog steeds als iets illegaals. Het Koningin Wilhelmina
Fonds weigerde in eerste instantie om die reden zelfs een
gift van de directie van Radio Veronica, die vaak charitatieve
doelen met financiële hulp ondersteunde.

Maar tijdens de landelijke televisie actie ‘Open het Dorp’ dat
werd gepresenteerd door Mies Bouwman en tot doel had
een aangepast dorp voor gehandicapten in de omgeving
van Arnhem te bouwen, kweekte de toenmalige programma-

leider van Radio Veronica, Tony Vos, ten over-
staan van half Nederland veel goodwill met
een gift namens de Veronica directie.  Radio
Veronica zond in 1962 haar programma’s
dagelijks uit van 8 uur in de ochtend tot 8 uur
in de avond, maar de uitzendingen waren in
het najaar in de loop van de middag en de
vroege avond gestoord door interferentie van
een Zweeds station en ook door een in kracht
variërende zoemtoon. Deze was soms zo sterk
dat je Radio Veronica er nauwelijks meer bo-
venuit hoorde. Alleen de ‘diehards’ bleven
dan nog gewoon doorluisteren. In januari
1963 was de zoemtoon ineens verleden tijd.

Zoals gezegd luisterden de muziekliefhebbers
in het oosten en het zuiden van het land vaak
naar de Nederlandstalige uitzendingen van
Radio Luxemburg. Die waren in de ochtend
te horen. 's Middags werd het Duitstalig pro-
gramma uitgezonden. Het Duitse programma
begon altijd op de klanken van het orkest van
Leroy Andersen met ‘Belle of the ball’. Radio
Luxembourg zond hetzelfde programma ook
uit via de Korte Golf (49,26 meter), maar daar
werd in Nederland niet zo veel naar geluis-
terd. In navolging van Radio Veronica kwam
er in het najaar van 1962 ook een zeezender
voor de Belgische kust, Radio Antwerpen vanaf
het zendschip de Uilenspiegel. Maar dit sta-
tion was maar een kort leven beschoren want
de Belgen kwamen al gauw met een anti zee-

Mies Bouwman tijdens “Open het Dorp”, 27 november 1962
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zenderwet, die al op 1 januari 1963 van kracht zou worden. Kort
daarvoor strandde het zendschip echter in een vliegende storm op
de kust bij Cadzand. Het wrak bleef daar jaren liggen. In Hilversum
waren de programma's van Radio Antwerpen matig te ontvangen.
Muzikaal gezien was Radio Veronica een beter station.

Tot slot nog iets over het weer in het jaar 1962. Het voor- en najaar
brachten het weer dat men in de zestiger jaren in Nederland kon
verwachten, al was er in de maand november al wel een opval-
lend koude periode. De zomer was uitgesproken slecht met veel
kou, wind en regen. En  de maand december vormde de opmaat
voor wat de strengste winter van de eeuw – tot op dat moment -
zou worden. Begin december 1962 kondigde ‘Koning Winter’ zich
al aan met vorst en mist. In Londen waren er ook doden te betreu-
ren tengevolge van de toen heersende smog. Halverwege de
maand december namen oceaandepressies het heft in handen
met veel regen en wind. Maar op donderdag 20 december kwam
er een vorstinval die de volgende dag al weer voorbij was. Op
zaterdag 22 december kwam de vorst in alle hevigheid terug met
op zondag 30 december een sneeuwstorm. Van die hele winter
heb ik dagelijks in een boek de weerberichten bijgehouden. Ach-
teraf gezien  dus een unieke periode. Dat waren uit de losse pols
enkele van mijn herinneringen uit het jaar 1962.’

Heerlijk om een lezer te hebben, die op deze manier ook zijn
eigen steentje wil bijdragen om de herinneringen over Media,
Muziek en andere zaken voor het nageslacht te bewaren. Grote
dank is op zijn plaats, Frank. En andere bijdragen zijn op
Hans.Knot@gmail.com altijd welkom.

Als we anno 2005 de wekelijkse was doen, wordt dit in Huize Knot
door zowel mijn vrouw als ik gedeeld. Hup, de was even uitsorteren

en in be-
paalde ‘te
w a s s e n
s o o r t e n ’
onderver-
delen, het
eerste de
k o o k w a s
en de ma-
c h i n e
maar aan-
zetten op
de juiste
tempera -
tuur en in
een be-
paalde tijd

doet de machine al het werk en is het een kwestie van overgooien
in de droger en na enige tijd opvouwen maar. Dat was in 1962
heel andere koek. Ik denk dat mijn ouders enige jaren daarvoor al
waren overgestapt van het was koken en het zelf slingeren van de
was naar de eerste echte wasmachine, van het merk Hoover. Als je
nu een zelfbediening binnenloopt zie je tal van vloeibare, com-
pact en normale wasmiddelen, waarbij voor de niet kenner het
zeer moeilijk is om een keuze te maken. Neem ik nu wel die
goedkope of laat ik me meesleuren met het middel dat altijd zo
wordt gepusht via de televisie?

In 1962 was er echt niet zoveel keuze en bovendien alleen lever-
baar in poedervorm terwijl er zeker de nodige wasjes werden ge-
daan met gebruik van blokken Sunlight zeep. Merken die bij mij

zo in gedachten terugkomen als het ging
om wasmiddel in Huize Knot waren
Castella, Klok en Sunil. Maar met het
gebruik van de waspoeders diende
moeder de huisvrouw wel degelijk be-
werkt te worden want met de nieuwe
Sunil behoefde ze niet meer te bleken
dan wel te blauwen en dus minder te
spoelen en te wringen. Op die manier
bespaarde het wasmiddel haar meer
tijd maar bovendien ook het wasgoed
dat door de minder intensieve manier
van behandelen minder had te lijden.
Maar als gebruikelijk in die tijd werd
door de fabrikant toch weer het bel-
erende vingertje opgeheven getuige de
tekst in de advertenties van de fabrikant
´De was is iets wat je niet met de franse
slag kunt doen, niet wilt doen. Daar-
voor is het resultaat te belangrijk. Sunil
dus! Héérlijk gezicht, de strálend witte
lakens, héérlijk gevoel straks, dat kraak-
heldere bed!’

En de huisvrouw was het ‘object’ voor
de reclamemakers. Want tal van adver-
teerders koesterden in de advertenties
de huisvrouw. Immers was zij de beslis-
ser voor wat er in huis werd gehaald en
om deze reden mocht ze bij tijd en wijle
ook wel eens beloond worden voor al
haar werk. Voor de liefhebbers van een
dik stuk Verkade Chocolade hadden de
‘jongens’ van het reclamebureau een
prachtige tekst verzonnen: ‘Tussen af-
was en strijken. tussen het winkelen en
koken.. kortom, op alle momenten, dat
u even wilt bijkomen en nieuwe moed
verzamelen…geniet dan van een lek-
ker stuk Verkade chocolade. Dat geeft
nieuwe energie, ontspant de spieren,
verkwikt op slag. Daarom: op de keuken-

De Hoover wasmachinefabriek in de jaren ‘60



25

was. De volgende dag ging hij al naar Norrie Para-
mor om ook eens spoedig de band te beluisteren. De
vulpen voor een contract bij Columbia was snel ge-
trokken waarna de daarop volgende jaren het succes
naar ‘Move it’ heel snel ging en de lezeressen van
Libelle weg konden zwijmen bij het succesverhaal
van de jonge Harry Webb die van ‘vijf tientjes per
week’ in een paar jaren kon groeien naar tien mille in
de week. Zelfs een nieuw huis voor vader en moeder
gaf hij cadeau, ter waarde van 70.000 gulden, een
heel hoog bedrag in die tijd. De lezers van Libelle
konden niet vermoeden dat dezelfde Cliff anno 2005
nog steeds per geproduceerde CD meer dan 1,5 mil-
joen exemplaren world wide verkoopt en bovendien
als artiest het grootste aantal hits in Nederland
scoorde.

Tenslotte even iets over de invulling van het Grand
Gala du Disque. In 1962 was er andermaal een afle-
vering, die in het begin van het nieuwe televisie-
seizoen in het najaar werd uitgezonden. Samenstel-
ling was als vanouds in handen van Willem ‘O’ Duys.
Hij haalde een mooie variatie aan artiesten bijeen,
waarvan je anno 2005 niet zou kunnen voorstellen
dat ze met elkaar in een programma zouden staan.
Het orkest werd begeleid door Jos Cleber, een naam
die destijds in veelvoud als begeleider van orkesten

plank of in de provisiekast altijd zo’n royaal Verkade-
blok.

Het is net alsof je een kindje van drie jaar beloont
nadat je hebt afgesproken dat als de kinderklok op
zeven uur is gekomen het pas tijd is om op te staan,
hij/zij een verrassing krijgt! Maar chocola was ook
toen in 1962 een belangrijke manier om ‘te verdie-
nen’. Kwatta mannetjes
komt bij me op maar
ook zondagochtend
naar Opa en Oma en
het Noorderstation in
Groningen waar je in
puur en melk Bros cho-
colade kon kopen. Wat
te denken van de ver-
rukkelijke melk hazel-
nootjes die we konden
kopen bij de winkels
van Jamin. Op de
Korreweg, schuin te-
genover de Kapsalon
Knot, was een winkel
van Jamin (daar zit de
schimmel in) die door mijn tweelingbroer gedurende
enige maanden werd bezocht als opvulhulpje. Hij
was te verlegen om van die hazelnootjes mee te
nemen. Wel waren, zo herinner ik me, van die heer-
lijke pure karamels te kopen. Een stoep terug was de
Banketbakkerij Doesburg. Zoals de Bosschenaren de
Bossche Bollen hebben, had de firma Doesburg
‘Martinitorentjes’. Kleine koekjes in de vorm van de
één na grootste toren van Nederland. Ordinaire room-
boter zandkoekjes maar wel een trekkertje. Wat ze
ook uitstekend konden bakken waren de door mijn
moeder geliefde ‘nogatientjes’.

Onze familie vertrok in 1969 van de Korreweg naar
de Goudlaan in Groningen, waarover binnenkort meer.
De firma Doesburg was al eerder vertrokken. Eigenlijk
heb ik naar al die decennia niets meer te zoeken op
de Korreweg maar gek genoeg hebben mijn vrouw
Jana en ik de laatste vier jaren een uitstekende af-
haal Pizzeria gevonden en laat die eigenaar nu in
het pand Banketbakkerij Doesburg, gelegen op de
hoek Korreweg en de Ambonstraat, zitten. De zeer
goede bakker vertelde me een paar jaar geleden dat
hij de oude kneedmachine in hergebruik had geno-
men, terug gevonden nadat hij een muurtje had weg-
gebroken. Eerst mijn moeder met ‘klasse nogatientjes’
nu 35 jaar later mijn vrouw Jana met ‘klasse Pizza
Hawaï’

In de Libelle, toen ook al het blad voor de huisvrouw,
was een opmerkelijke serie verhalen te leven over
het razendsnelle succes van Cliff Richard (foto), ont-
dekt door George Ganjou in een bioscoop met de
naam Gaumont in de wijk Shepperd Bush. Een wijk
die je heden ten dage niet zomaar in gaat. George
zat weg te zakken van de slappe optredens die hij als
artiest scout bijwoonde, eind jaren vijftig. Totdat Cliff
en zijn Drifters opkwamen en hij meteen klaarwakker

Vince Taylor (links) ‘op de vuist’ met Willem Duys
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FM zenders in ons land vervolgens definitief naar het
omroepmuseum gaan verhuizen. Het pakt echter al-
lemaal een beetje anders uit. Praktisch nergens in
de ons omringende landen is DAB een succes gewor-
den. In delen van Duitsland is men er al mee ge-
stopt, in Denemarken is het een flop, in Scandinavië
wil het niet echt lukken, noch in België. Alleen in
Groot Brittannië kan men van een voorzichtig suc-
cesje spreken. Dat komt ondermeer omdat de ver-
gunningen aldaar gekoppeld worden aan DAB. In
Londen is DAB vooral succesvol bij de minderheden,
zoals Indiërs en Pakistani. Zij komen nergens legaal
aan bod op de FM band. Volgens de heer Van der
Hoeven van Business Partners is de kans dat DAB in
Nederland een succes wordt heel klein. De reden?
De consument heeft voldoende aan het bestaande
aanbod. Bovendien kost de introductie van DAB een
vermogen en dat vermogen hebben de commerciële
stations er niet voorover. Immers blijkt uit recente
onderzoeken dat slechts de stations Sky Radio, Ra-
dio 538 en Radio10Gold winstgevend zijn en de rest
van de radiostations kwakkelt. Nieuwkomers hebben
het geld niet, dus de kans dat u in de komende jaren
geen commerciële stations hoort op DAB is heel groot.

Van der Hoeven verwacht een aantal faillissementen
en overnames van televisie- en radiostations. Ook
over de toekomst van het heden ten dage zeer groot
aantal webstations dat actief is, is hij pessimistisch.
Radio die je niet kan ontvangen in de auto of de tuin
maakt nog steeds geen schijn van kans.Daarbij komt
nog het probleem van ontvangers, die zijn er bijna
niet en als ze er zijn, dan hoor je (als je in Amsterdam
woont) bijna niks,omdat de zenders via DAB met een
zeer gering vermogen uitzendt omdat het signaal
stoort op ondermeer de frequentie van RTL 5.

Van der Hoeven is wel optimistisch over de toekomst
van DRM ( digitale middengolf) . De kwaliteit van
middengolf en lange golf wordt aanzienlijk verbe-
terd: er is geen ruis en gekraak meer. Het signaal is
niet van CD kwaliteit, maar wel aanzienlijk beter dan
de analoge middengolf signalen. Het voordeel van
DRM is dat je meer stations aan 1 frequentie kan
hangen. Dat opent perspectieven voor nieuwe sta-
tions met een afwijkend format. In Nederland ont-
breekt het ons, mijn inziens, aan een goed Jazz sta-
tion, een station met een country and western format,
één met blues als specialisatie en ga zo maar door..

Tegen de tijd dat U dit leest is men al lang met de
nieuwe programmering bezig maar op het moment
van schrijven van dit stukje staat er nog enkele weken
van proefdraaien voor de deur voor de mensen ach-
ter het nieuwe televisiestation voor Nederland. Bent
u ook zo benieuwd naar de inhoud van de uitzendin-
gen van Talpa? Elke avond Linda, Bo van Erven
Dorens, Barend en van Dorp, Jack Spijkerman, Bridget
Maasland, Big Brother, Gooische Huisvrouwen,
Maurice de Hond, Ivo Niehe, Angela Groothuizen,
de Soundmix Show.  Wat zegt u? Dat zagen we toch
ook al bij de AVRO, RTL, SBS en hoe de televisie-

op de radio was te horen, gelijk aan die van Dolf van
der Linden. Conny Froebess was overgekomen uit
Duitsland, terwijl onze eigen Conny Stuart haar rol
mocht spelen, maar ook Johnny Hoes en Russ Conway
gaven acte de presence. Rond Conny Froebess was
er nog een kleine rel omdat ze niet met het orkest
mocht optreden met haar vaste begeleider, Kurt Edel-
hagen. Deze kwam volgens de organisatie veel te
laat in ons land aan, waardoor zijn kansen verkeken
waren. Een traan werd gelaten door Conny alvorens
uiteindelijk het podium te betreden. Uit Amerika
kwam Vince Taylor, Frankrijk leverde Les Compag-
nons de la Chanson en Engeland Edmundo Ross.
Klassiek werd er gezongen door Rudolf Shock en
Nederland zag ook haar eigen Anneke Gröhnloh,
Wim Sonneveld en de Padre Twins. En ik kan me
niet anders herinneren dat het, uitgezonderd het ge-
luid van de televisie, heel stil was in de huiskamer.

HANS KNOT

Gebruikte literatuur en archieven:
Libelle Jaargang 1963; Muziek Parade 6e jaargang nummer 68, november
1962; Internet research; Persoonlijk archief auteur.

Zeer succesvol
Goed nieuws kwam recentelijk voor het Israëlisch sta-
tion ‘Radio All for Peace’. Een jaar geleden begon
het station haar uitzendingen via internet en het is
een gigantisch succes. Het blijkt dat het station, dat
haar basis heeft in Jerusalem en een Palestijns- Is-
raëlisch initiatief is, per dag tussen de 100 en 140
duizend luisteraars heeft die inloggen via de com-
puter. Een recent onderzoek geeft aan dat tussen de
17 en 19 duizend van deze mensen minimaal 25
minuten onafgebroken luistert naar het station. Het
onderzoek wees ondermeer uit dat meer dan de helft
van de luisteraars uit Israël afkomstig is. Een derde is
afkomstig uit Palestijns gebied terwijl 20% komt uit
andere landen. Sinds april is het station ook via de
FM te beluisteren, maar er zijn hiervan nog geen
luistercijfers bekend. Vooral de praatprogramma’s zijn
zeer goed ontvangen bij de luisteraars.

JELLE KNOT

Enige maanden geleden jubelde de redactie van
Nederlands  grootste dagblad, De Telegraaf,  dat  de
nieuwste ontwikkeling op radiogebied genaamd ‘DAB’
voor ons in aantocht zou zijn in Nederland. De over-
heid beloofde prioriteit te gaan geven aan die sta-
tions die geen FM frequentie konden bemachtigen.
In het jaar 2019, zo werd aangekondigd, zullen de



stations allemaal verder mogen heten. Shit, dat is
waar ook. Niks nieuws onder de zon. Oude wijn in
nieuwe zakken.

ROB OLTHOF

Allereerst maar eens naar een site verwijzen waar
korte stukjes zijn te beluisteren van vele televisie-
series, vooral uit de oude doos:
h t t p : / / w w w . t v - t i m e w a r p . c o . u k / m i d i _ f i l e s /
own_sequences.htm

Een hele mooie site over het begin van de Britse
radio historie is te vinden op:
http://dspace.dial.pipex.com/town/pipexdsl/r/
arar93/mds975/Content/ukradio.html

Ook is er een site opgestart ter herinnering aan het
eens populaire lange golf station Atlantic 252:
www.atlantic252.co.uk/

Vond ook een heel leuke site met ondermeer verha-
len over hoorspel en kinderprogramma’s uit het ver-
leden: http:home-1.worldonline.nl/~hcdeboer

Wil je een leuk item in je muziekprogramma op je
lokale radio hebben en een luisteraar verrassen met
de muziek uit zijn of haar geboortejaar dan kan dat
mits deze onder de 53 jaar oud is:
w w w . t h i s d a y i n m u s i c . c o m / m e m b e r /
birthdayno1.php

Dan een tijdelijke site van Harm ten Brink die in de
jaren tachtig bij Radio Monique werkte en er mooie
foto’s maakte op de Ross Revenge:
www.harmtenbrink.nl/Ross.html

Ander door hem gemaakte foto’s inzake radio en haar
verschijnselen zijn te vinden op:
http://www.harmtenbrink.nl/Zender.html
http://www.harmtenbrink.nl/HollandFM.html
http://www.harmtenbrink.nl/Communicator.html
http://www.harmtenbrink.nl/Veronica828.html

Ik kondigde al eerder aan dat er een nieuwe docu-
mentaire over het leven van Abe Nathan zou uitko-
men. (Zie foto op pag. 8). Kijk eens op deze site:
http://www.abie-nathan.com/

Te gek is ook een serie mooie foto’s genomen van de
Maunsel Forts in the monding van de Theems, waar-
van een deel werd gebruikt door de zeezenders in de
jaren zestig: http://www.undergroundkent.co.uk/
maunsell_towers.htm

Vorige maand was het augustus en Martin vond deze
pagina voor ons: http://www.oldiesforum.nl/
modules.php?name=News&file=article&sid=155

Een interview met Marc Jacobs werd ook terugge-
vonden op het internet: http://lonestar.typepad.com/
radio/2004/03/een_gesprek_met.html

Een dagje spelevaren met de MS Fortuna, eens ge-
liefd schip in de jaren zeventig aangaande het be-
zoeken van zeezenders, kan nog steeds:
http://www.kutterpage.de/niederlande/fortuna/
fortuna.html

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT
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DVD: De Davinci Code ontcijferd - Euro 15,--

CD’s
DISCO QUEENS: 3 CD BOX met o.a. Gloria Gaynor
(I will survive), Three Degrees (Dirty Old Man), Sis-
ter Sledge (We are family) en Anita Ward (Ring my
Bell) - Euro 15,--
WONDERFULL RADIO LONDON DUBBEL CD MET
47 FAB 40 HITS EN 49 RADIO LONDON JINGLES -
Euro 16,50 Hits van Kinks, Ivy League, David Bowie,
Sorrows, Chris Farlowe, Petula Clark, Donovan eva.
3 CD BOX RADIO CAROLINE CALLING THE 60’S -
Euro 15,--
3 CD BOX RADIO CAROLINE CALLING THE 70’S -
Euro 15,--
Beach Boys 3 cd box Platinum album met de groot-
ste hits - Euro 22,50
Doris Day:collection - Euro 10,--
Dr. Hook: simply the best - Euro 10,--
Drukwerk: het beste van - Euro 10,--
Drifters: best of - Euro 10,--
Andre van Duin: Hollands goud - Euro 11,--
Candy Dulfer: Sax a go go - Euro 10,--
Duran Duran: greatest - Euro 17,50
Ian Dury: new boots and panties (2 cd) - Euro 19,-
Jacques Dutronc: Il est cinq heures, Paris ’s eveille
- Euro 10,--
Dutch Swing College: Best of dixie - Euro 10,--
Dutch Swing College: live on stage  - Euro 11,--
Bob Dylan: Greatest hits, delen 1,2,3 - Euro 11,--
per deel
Eagles: Deperado - Euro 10,--
DVD van the Eagles - Euro 10,--
Eagles farewell tour op DVD - Euro 29,--
Earth and Fire DVD - Euro 15,--
Earth and fire Wild and exciting - Euro 10,--
Earth and Fire Song of the Marching Children
- Euro 13,---
Sheena Easton : Gold - Euro 10,--
Easybeats: greatest hits - Euro 10,--
Duane Eddy: the hits - Euro 11,--

Dave Edmunds: the collection - Euro 10,--
Ekseption:The fith: - Euro 8,--
Electric Light orchestra: Gold - Euro 8,--
Henk Elsink: een uur lachen - Euro 8,--
Henk Elsink: de beste conferences op DVD -
Euro 18,--
Emerson Lake & Palmer: lucky man - Euro 10,-
EL&P- In concert - Euro 16,--
Enigma: the cross of changes - Euro 11,--
Enigma: love and devotion - Euro 11,--
Enya: Watermark - Euro 17,--
Equals: gold - Euro 8,--
Erasure: first twenty hits - Euro 10,--
Margriet Eshuys: best of - Euro 8,--
Euson: both sides now - Euro 8,--
Eurythmics: greatest hits 19,--
Everly brothers: best of - Euro 8,--
Everly Brothers: Reunion Concert - Euro 10,---
Marianne Faithfull: best of - Euro 11,--
Percy faith: best of - Euro 11,--
Georgie Fame: 20 classics - Euro 15,--
Farce Majeure: het beste op DVD - Euro 16,--
Chris Farlowe: I’m the Greatest - Euro 16,--
Fatal Flowers: definitive/Younger Days - Euro
18,-- ( 2cd)

Boek: Top 40 Veronica 1965-1974 met te-
vens alle tipparaders,aanraders, etc Boek
telt 616 pagina’s en weegt maar liefst 2 kilo.
Nog leverbaar - Euro 59,95

Boek: Hitmemories jubileumuitgave -
Euro 16,90

K O F F I E -
MOK MET
A F B E E L -
DING VAN
B E I D E
VERONICA
SCHEPEN -
Euro 7,50

Nieuw boek van Hans Knot:
De historie van Radio Mi Amigo, deel 5.

Nu te bestellen voor 15 Euro.


