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Beste lezers,
21% van de deelnemers aan een luisteronderzoek
in 1985 gaf aan wel eens naar de zeezenders te
luisteren. Geen lage score, maar het percentage
moet destijds onder de Freewavelezer nog veel hoger gelegen hebben. Walter Simons reageert desgevraagd nog eens op deze enquete. Hans Knot
werpt tevens een kritische blik op de rooskleurige
luistercijfers van Radio Caroline in 1973.
Soms kun je lang met een vraag zitten, zoals bijvoorbeeld: “Wat is nu toch de uitvoerende van die
tune?” Na lange tijd wordt het antwoord op deze
vraag met betrekking tot de Radio 390-eindtune
gegeven.
Een andere keer komt een vraag echter gewoonweg nooit bij iemand op. Zoals het feit waarom het
zendschip de “Mi Amigo” geruime tijd in een identiteitscrisis verkeerde en door het leven ging als “Mi
AmiCo”. Een oplettende Nico Steenbergen bracht
deze ontdekking aan het licht, met als gevolg dat
het zeezenderwereldje in woeilig water terechtkwam
en men naarstig op onderzoek uitging. Inmiddels is
de storm al weer gaan liggen en kunt u de bevindingen nog eens rustig nalezen in deze Freewave.
Veel leesplezier!
Jan van Heeren
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ook, uit deze Freewave niet toegestaan.

Foto: De Mi Amigo (“Mi AmiCo”) aan de Javakade in
Amsterdam © Nico Steenbergen

mysterie gebleven. En laat het nu dezelfde Chris Cortez
zijn die na jarenlang speuren met de oplossing komt.

Overleden
DI 27 MAART: Vandaag wordt bekend dat op 14 maart jongstleden
Mike Moorkens is komen te overlijden als gevolg van een hartaanval.
Mike was zijn deejaynaam. Als
Chrétien Dewaele was hij bekend
voor familie en vrienden. Mike
Moorkens werkte achtereenvolgens
voor Radio Caroline, Radio Atlantis en Radio Mi Amigo.
In 1975 werd hij door Mi Amigo eigenaar Sylvain Tack
verdacht van gesjoemel en vroegtijdig ontslagen. Door
ex-collega’s werd hij verdacht van verraad toen de
illegale studio van Mi Amigo in Opbrakel in 1975 door
de Belgische overheid werd opgerold.
Aanvullingen
WO 28 MAART: Een serie aanvullingen op de
discografielijst begint met de formatie BZN uit Volendam. Op de melodie van het nummer ‘Tommy’ van
origine van The Who werd er in de begin jaren zeventig een jingle ingezongen voor Radio Veronica. Het nummer ‘Glaasje op, laat je rijden’ van Sjakie Schram werd
gebruikt in 1971 voor een promotie van de Nierstichting
via Radio Veronica. Tenslotte kan worden aangevuld
bij het nummer ‘From me to you’ van George Martin dat
het ook op Caroline South in 1967 werd gebruikt ter
ondersteuning van de Caroline Free Petrol Campaign.
Categorie
In de categorie zingende deejays
mag natuurlijk Adriaan van
Landschoot niet worden gemist
nu hij het laatste jaar zowel in
Vlaanderen als internationaal zo
enorm succes heeft met de CD
Adya Classic Vol. 1. Op de CD
ondermeer zijn versie van
‘Mozart Symphonie nr 40’. Adriaan van Landschoot was
in 1973 en 1974 directeur van Radio Atlantis. Op Radio
Caroline maakte Mike Stevens voor het programma
‘Album Countdown’ in de tweede helft van de jaren
zeventig gebruik van zowel de intro van the soundtrack
van ‘The Prisoner’ als van de eindtune van de serie. Het
nummer ‘Go’ van Sounds Incorparated werd door
Caroline North deejay Don Allen gebruikt als één van
zijn tunes.
Decennia later boven water
Een veel besproken tune waarvan tot nu toe nooit de
waarheid boven water kwam is de eindtune, zoals gebruikt door Radio 390 in de jaren zestig. Telkens als Rob
Olthof en ondergetekende weer in contact kwamen
met Chris Cortez tijdens onze regelmatige bezoeken aan
Engeland, kwam het onderwerp ter sprake. Maar ook
Chris Edwards hield zich ermee bezig. Voor vele anderen is de slottune van het station dan ook altijd een

Chris Cortez (l) en Hans Knot

Schaar erin
Vaak hebben we gediscussieerd of het misschien ging
om twee nummers waarop
de één of andere manier
de schaar in was gezet,
waardoor men bij het station tot een nieuwe tune
was gekomen. We spraken met vele oud presentatoren van Radio 390 door
de jaren heen, waaronder Edward Cole (foto), en kregen nooit het antwoord op de vraag, om welke plaat
het ging. Zelfs ging Chris Edwards zover oud directeur
Ted Allbeury (foto), te benaderen of hij de oplossing kon geven; helaas vergeefs. Telkens
kwam dan bij ons boven dat
het toch moest gaan om een
uitvoering van het nummer
‘On a clear day’ van Frank
Chacksfield. Ooit werd dit als
musical op Broadway opgevoerd en is er een latere bioscoop versie waarin Barabara
Streisand een hoofdrol
speelde. Op allerlei mogelijke
manieren is er gezocht naar de betreffende uitvoering
van het nummer. Platenbeurzen in Engeland en Nederland werden afgestruind. De DECCA platenmaatschappij
in London werd diverse malen benaderd, oude platenzaken bezocht, echter zonder resultaat.
Nederlandse kenner
Op een bepaald moment besloot Rob
Olthof, ooit actief binnen het bedrijf
Phonogram, een oud collega en grote
kenner van het DECCA label te benaderen. Leo Boudewijns (foto) heeft
een zeer brede muzikale kennis en
schrijft met grote regelmaat in Aether,
het kwartaalschrift over de historie
van de Nederlandse publieke omroep
en de muziekgeschiedenis. Leo wist te melden dat
Chacksfield het nummer nooit aan het vinyl had toevertrouwd en dat de zoektocht wel gestaakt kon worden. Toch werd de moed niet opgegeven en werd
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door zowel Chris Cortez, Chris
Edwards, Rob Olthof en mij elke
gelegenheid aangegrepen toch
het oude materiaal van
Chacksfield op LP en CD eventueel aan te schaffen dan wel te
beluisteren. Ook in het BBC archief werd er gekeken of er misschien een opname bestond van
‘On a clear day’ van Chacksfield en zijn orkest. Het had
natuurlijk gekund dat het nummer ooit tijdens een live
optreden voorbij was gekomen. Maar ook dit bleek
niet het geval te zijn.
Misschien een bewerkte versie?
In de niet aflatende discussie tussen het viertal werd
zelfs meerdere malen gesuggereerd dat het ging om een
bewerkte versie waarbij het vocale deel van ‘On a clear
day’ er uit was gemixed en de instrumentale versie was
ontstaan, zoals in de mid jaren zestig door de programmamakers van Radio 390 werd gebruikt. Anno 2007
weten we eindelijk, dankzij het doorzettingsvermogen
van Chris Cortez, dat het
gaat om het nummer
‘Sentimental’ uitgevoerd
door
het
Telecast
Orchestra. Het is opgenomen in 1957 en de dirigent was tijdens de opname de Canadees
Robert Farnon (foto). Het
nummer ‘Sentimental’
werd opgenomen als onderdeel van ‘Library
Music’ van Chappel Record Music Limited in Londen.
Eindelijk in 1988 maar toch onopgemerkt
De opname van ‘Sentimental’, die opmerkelijke gelijkenis heeft met het instrumentale nummer ‘On a clear day’,
dat in 1965 in verschillende uitvoeringen te horen was,
kwam tot 1988 nooit commercieel uit. Vervolgens, zo
blijkt uit het werk van Cortez en Eric White van ‘Out of
Time Records’, bracht het zeer kleine label Grasmere
Records het nummer uit op de LP ‘London Calling.
Famous Themes Volume 3’. Op de hoestekst wordt op
geen enkele manier verwezen naar Radio 390. In plaats
daarvan wordt er bij vermeld ‘Theme from Richard
Attenborough presents’ dat waarschijnlijk een radioprogramma is geweest bij de BBC.
SENTIMENTAL - Telecast Orchestra Conducted by Robert Farnon
Chappell C562 (1957) Track on LP London Calling - Famous Themes
Volume 3 Grasmere GRALP30 (1988).

Een sprankeltje sport
WO 28 MAART: Onze lay out man, die al weer jaren
voor een prachtige Freewave zorgt, duikt regelmatig
leuke dingen op. Zo schreef hij me het volgende: ‘Het
heeft niet erg veel te maken met het onderwerp ‘sport
en zeezenders’, maar Joost den Draaier voetbalde in zijn
Veronicatijd kennelijk ook mee in het Haagse artiestenteam. Bijgaand een knipsel uit 1965 met daarin veel
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bekende namen, en
daarom ook wel weer
leuk dacht ik?’
>
Amsterdam
WO 28 MAART: In april
maakten we via een recensie van
de pen van
Hans Knot
uitgebreid
gewag over
het
boek
‘Dit was Veronica’ van
Auke Kok,
dat door de
uitgever
vroegtijdig
ter beoordeling was
toegestuurd. Zodoende was het al op diverse sites te
lezen alvorens het officieel werd gepresenteerd. Jelle
Boonstra ging naar de uitreiking toe: ‘Het is een bijzonder boek, absoluut, dat Auke Kok woensdag 28 maart
ten doop heeft gehouden in de feestzaal van de Bezige
Bij in Amsterdam: ‘Dit was Veronica’, heet zijn persoonlijke beschouwing waarin hij het fenomeen op een journalistieke, psychologische en analytische wijze heeft beslopen, zoals zijn uitgever het zo mooi zei. Auke hééft
wel wat met 1974 – het jaar van de grote maar ook o zo
trieste finale van Veronica. Want hij schreef twee jaar
geleden ook al ‘1974, Wij waren de besten’- over de
nederlaag van Oranje op het WK in Duitsland.
Van Kooten
Dit nieuwe epos over Radio Veronica heeft een prachtboek opgeleverd, het lezen waard, omdat vooral het
tijdsbeeld van de jaren zestig en zeventig op een kundige manier wordt teruggeroepen, met al het optimisme
en de blijde verwachting die er bij hoorde en met de
spannende uitzending vanaf zee. Van Veronica eerst,
en van Noordzee. En de bom die afging, eerst op de
MEBO II, daarna in de politieke wandelgangen van
Den Haag. Willem van Kooten nam het eerste boek in
ontvangst bij dit besloten feestje voor vrienden, meelezers en medewerkenden van of aan het boek. Niet
Willem van Kooten (r) en Linda van Dyck © Jelle Boonstra

door een plaat van Elvis Presley tussen die van Cliff
Richard & The Shadows te stoppen. En bij Elvis Presley
Show deed Cees van Zijtveld het ook in 1967 door een
Elvis Presley plaat in de Cliff Richard Show te stoppen.
Dat leverde woedende reacties op van Cliff Richard en
Elvis Presley fans. Het programma rond Cliff en the
Shadows werd trouwens samengesteld door de Cliff
Richard & Shadows Fanclub, ‘Dynamite’ en wel door
hun medewerker Henk Schaap uit Rotterdam.”

Willem van Kooten (l) en Annemarie Oster

© Jelle Boonstra

Bewaard gebleven
Het is opmerkelijk dat er gegevens bewaard zijn gebleven inzake de inhoud van de Cliff Richard en Shadows
Show. Andermaal Bert Bossink: ‘Er zullen weinig
Veronica liefhebbers zijn die nog in staat zijn een overzicht door te geven van de gedraaide platen in de Cliff
Richard & Shadows Show uit 1967 op Radio Veronica

verwonderlijk, die keuze. Auke Kok is een bewonderaar van Willem – een DJ die nu ook nog moeiteloos
nog zou mee kunnen op de radio. Gevat, snel in z’n
denken, vaardig met taal – allerlei deugden die hij in z’n
dankwoordje bepaald nog niet kwijt was geraakt.
Het glas
Bij de Bezige Bij (waar Aukes uitgever Thomas Rap
inwonend is) weten ze wel van schenken en van tappen, en weldra werd het dus weer bijzonder gezellig,
een Amsterdamse incrowd op z’n best. Van Kooten wilde
graag even op de foto met Linda van Dyck, en daarna
met Annemarie Oster, die er om onnaspeurbare redenen ook was. En toen wilde de dochter van Veronica
pionier Bep Slootmans graag een handtekening, en
daarna liep het allemaal gezellig van de rails. Aanwezig
onder meer: Jan van Veen, oud-bemanningsleden van
de Borkum Riff & Norderney, Nobert Jürgens, Ton van
Draanen, Evert Vermeer, Jan Kuitenbrouwer, Tom
Blomberg, uitgever Vic van de Reijt (die zijn Tunesboek,
ook al zo’n prachtuitgave, op 11 april klaar heeft) en
vele anderen, die met het kloeke boekwerk en iets van
een wankele tred huiswaarts togen.’
Shadows
VR 30 MAART: Bert
Bossink meldt ons dat een
nummer afkomstig van de
LP ‘Out of the Shadows’
uit 1961 werd gebruikt op
Radio Veronica. “Het gaat
om ‘Tales of a raggy
tramline’. Dit nummer werd
gebruikt
op
Radio
Veronica tussen 1963-1968
bij de ‘Cliff Richard and
Shadows Show’. Het programma werd iedere
maandagavond uitgezonden tussen 19 en 19.15 uur.
Dan heb ik het over het jaar 1964. Later werd het programma op de zaterdagavond geprogrammeerd en wel
om 10 uur, dat samen met de Elvis Presley Show. Jan
van Veen en Rob Out hadden er nogal eens het genoegen in om fans van Cliff Richard & Shadows te pesten

192. Gelukkig heb ik al die oude fanclubbladen van de
Cliff Richard and Shadows Fanclub nog en op een
pagina uit ‘Dynamite’ (fanclubblad Cliff Richard &
Shadows Fanclub) zie je een overzicht van alle titels
van platen die men ging draaien in 1967. Heel leuk dat
op deze manier heel oude nummers van bijvoorbeeld
The Shadows ‘FBI’ en ‘Shazam’ in de belangstelling
bleven. De platenhandelaar van mij had bijvoorbeeld
in 1966 alle oude singles van Cliff Richard & The Shadows
(Drifters) nog gewoon op voorraad. Die werden
allemaal bijgeperst door Bovema. Henk Schaap leverde
iedere week de band in met de opnamen van de Cliff
Richard & Shadows aan Radio Veronica.’
Veronicadag 2007
ZA 31 MAART: Ook dit
jaar werd weer een
Veronicadag gehouden in
Hotel Lapershoek, het
voormalige studiogebouw
van Radio Veronica. Jan
van Heeren maakte voor
ons het verslag: Hoewel
de dag ditmaal niet met een
radio-uitzending werd
opgeluisterd, trokken toch
weer veel mensen naar de
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bijeenkomst, die georganiseerd was door de Stichting
Norderney. De meeste bezoekers kwamen met het plan
om meteen het boek “Dit was Veronica” van Auke Kok
aan te schaffen. Alvorens Auke aan een korte presentatie kon beginnen, was zijn voorraad boeken echter al
uitverkocht. Als pleister op de wonde, voor degenen
die achter het net visten, bestond de mogelijk om een
boek gesigneerd naar huis te laten opsturen.

driftig werd gedaan. Tussendoor werd ook even een
blik geworpen in de bakken met lp’s en singles die Ad
Bouman te koop aanbood. Een leuke afwisseling was
de Top 40 quiz (foto), die werd gepresenteerd door Erik
de Zwart en Eddie Becker met Ad Bouman achter de
knoppen. Wie het goede antwoord het snelst (en het
hardst) wist te roepen kreeg een cd-single. Rob Hofland
was de onbetwiste winnaar met zijn stapel cd’s.
Aanvullingen
ZO 1 APRIL: Twee aanvullingen te melden. Allereerst
gebruikte Simon Barrett op Radio Caroline het nummer
‘Come a little bit closer’ van Fleedwood Mac als zijn tune.
Op Radio Mi Amigo was zeer kort in 1977 op de zaterdagmorgen een Franstalig programma te beluisteren. Niet
alleen een overgeproduceerd programma dat snel weer
van de antenne werd gehaald maar waarin ook het
nummer ‘Coconut’van the Electronic System als filler
werd gebruikt.

Bull was er ook
De aankomst van de 97-jarige Bull Verweij (foto) kon
nauwelijks ongemerkt voorbijgaan aan de aanwezigen. In een zee van flitslichten werd oom Bull naar zijn
tafel geleid. Daar genoot hij van alle aandacht en wekte
niet de indruk vermoeid te raken onder de niet aflatende stroom mensen die even bij hem aankwamen.
Maar naast oom Bull waren er nog veel meer bekende
Veronica gezichten: Ad Bouman, Juul Geleick, Eddie
Becker, Jan van Veen, Hans van Velsen, Norbert Jurgens,
Ruud Westbroek en Arend Langenberg. Ook ex-medewerkers van andere zeezenders lieten zich zien: Walter Simons, Edo Peters, Wim de Valk, Ruud van Velzen,
Erik de Zwart, Hans Hogendoorn en Paul van Gelder.
Bijpraten
De dag was heel geschikt om weer eens ‘bij’ te praten
met kennissen uit het radiowereldje, hetgeen dan ook

Zeezender vanaf
Sealand
ZO 1 APRIL: Toch wel
leuk dat Sealand betrokken is bij twee keer
een 1 april grap. Allereerst een verder niet
uitgebreid te beschrijven grap waarin wordt vermeld dat het Prinsendom
Sealand zich kandidaat heeft gesteld voor het organiseren van de Olympische Spelen in 2016. Trouwens uit
Australië kwam het nieuws dat met ingang van vandaag
er een nieuwe zeezender actief zou worden vanaf het
eiland Sealand voor de Britse kust. Het radiostation zou
alleen maar mp3 muziek gaan uitzenden vanaf een computer die zowel via de AM als internet te beluisteren zou
zijn. Alleen werd er geen AM frequentie bekend gemaakt omdat de organisatie achter deze 1 april grap het
ook niet had gedaan. Op Radio London in Engeland
werd verteld dat men de beschikking had gekregen
over een nieuw zendschip en dat met ingang van vandaag de Galaxy II de nieuwe basis voor het radiostation
was in internationale wateren.
En nog een paar
DI 3 APRIL: En nog een aantal aanvullingen. Nergens
lazen we nog in de lijst dat ‘Can I get there by candlelight’
van David McWilliams werd ingezet door Jan van Veen
voor het programma ‘Candlelight’ op Radio Veronica.
Gesproken over deze Ierse folkzanger kunnen we verder melden dat RNI de intro van zijn ‘Days of Pearly
Spencer’ gebruikte voor de gezamenlijke campagne
van het station met ‘AS Verlovingsringen’. Hans Brouwers, kortstondig deejay op Radio Mi Amigo, gebruikte
‘Work Song’ van Herb Alpert and his Tijuana Brass als
tune. Ook al in de lijst staat ‘The End’ van The Beatles.
Binnen 4 uur oude opnamen luisteren kwam ik nog
twee voorbeelden van gebruik bij de zeezenders tegen. In een programma van de Voice of Peace met
Sally Kahn uit 1985 hoorde ik een jingle ‘And in the end
we are the Voice of Peace’. Maar ook had Peter van
Dam in januari 1977 dit nummer van The Beatles gebruikt in een mix met een jingle voor het programma

‘School’s out’. Het was dan ook de laatste keer dat hij dit
programma presenteerde op Radio Mi Amigo.
Prullaria
DO 5 APRIL: Bijgaand een
koffieonderzetter uit de mid
jaren tachtig, die al jaren in
een lade in de huiskamer van
Hans Knot ligt. Ik weet niet
eens meer hoe ik er ooit aan
gekomen ben. Vraag me dan
ook af of er meer van deze
onderzetters zijn dan deze
met de afbeelding van de MV
Ross Revenge van Radio Caroline. Reacties graag naar
Hknot@home.nl
Toevoeging aan de site
ZA 7 APRIL: Mary Payne van de Radio London site,
maakt officieel bekend dat de site een samenwerking is
aangegaan met Jempi Laevaert uit Vlaanderen. Jempi
heeft in samenwerking met een groot aantal andere
Carolinefans een fantastische verzameling van Carolines
Hitlijsten aangelegd maar kan door omstandigheden de
site niet meer in de lucht houden. Mary en Chris Payne
hebben nu besloten dat deze zogenaamde Stonewash
Collection wordt toegevoegd aan hun site en de hits
van Caroline kunnen dus nu worden teruggevonden
op: www.radiolondon.co.uk/caroline/stonewashed/
index.html
Caroline met
Pasen
MA 9 APRIL: Dan
moeten we het ook
even hebben over
het hedendaagse
Radio Caroline. Met
de Paasdagen was
er ondermeer een
programma opgenomen door Tom
Anderson (foto) en gevuld met herinneringen aan
Carolines Overdrive uit de jaren tachtig. Is er iemand
die van dit programma een goede opname heeft want
Maria Depuydt probeerde het op te nemen en te beluisteren maar ontdekte dat door overbezetting de
audiostream overbevolkt was en dus begon te stotteren. Reacties kunnen naar Hans Knot worden gestuurd.

and the Pressure Group. Voor een promotie ten bate
van ‘The Shirley Bassey Special’ op de Voice of Peace
kwam het nummer ‘Big Spender’ van deze zangeres
voorbij. In een jingle voor The Caroline Family in 1974
kwamen twee nummers voorbij. Allereerst de intro van
Sgt. Peppers’ Lonely Hearts Club Band van The Beatles
gevolgd door ‘Davy’s on the road again’ van Manfred
Mann’s Earth Band.
Radiodag 10 november 2007
WO 11 APRIL: Het duurt nog bijna zeven maanden
maar er wordt al volop gewerkt aan de voorbereidingen voor de Radio Dag, zoals altijd georganiseerd door
Rob Olthof, Martin van der Ven en Hans Knot. Tezamen
met Martin praat ik u bij over de recente ontwikkelingen. Bijna 30 jaar worden deze dagen nu gehouden.
Na de Caroline Class of 73/74 reünie, die tijdens de
Radiodag in 2004 werd gehouden en werd gevolgd
door de RNI 1970 reünie, was er vorig jaar ondermeer
ruimte voor de VOP reünie. Liefst twintig voormalige
deejays en technici van het Vredesschip kwamen uit
alle hoeken van de wereld naar Amsterdam. De
Israëlische televisie deed er van verslag. Beelden die tot
in Los Angeles werden doorverkocht. De Radiodag in
november zal andermaal een aantal thema’s hebben.
Toezeggingen
Voor de komende radiodag hebben al diverse mensen
toezeggingen gedaan te komen naar de happening op
zaterdag 10 november aanstaande in Hotel Casa 400,
op loopafstand van het Amstel station (James Wattstraat 75). Augustus 2007 is het liefst 40 jaar geleden dat
de Marine Offences Bill van kracht werd. Zowel de
medewerkers van Caroline North als Caroline South
negeerden de wet en gingen door met hun uitzendingen, totdat de stations als gevolg door inbeslagname
door de bevoorradingsmaatschappij alsnog tot een triest
einde kwamen op de 3e maart 1968. Dat is dan ook de
reden dat één van de onderdelen voor de komende
radiodag de titel ‘Radio Caroline resisting the MOA’ meekrijgt. We hopen een aantal voormalige
Carolinemedewerkers uit die tijd te kunnen verwelkomen.
Swinging Radio England
Een ander thema op de radiodag zal ‘Swinging Radio

Allerlaatste keer
MA 9 APRIL: De laatste maanden was er regelmatig
op Caroline een programma te horen dat werd gepresenteerd door vader en zoon Lodge. Gisteren was Tom
Lodge voor de allerlaatste keer te beluisteren. Hij heeft
in dit programma delen van zijn boek ‘The ship That
Rocked The World’ voorgelezen en de muziek uit zijn
hoogtijdagen (de jaren zestig) laten horen aan zijn fans.
Kunnen we het nog volgen?
ZO 8 APRIL: In een jingle voor de Mike Ross Show op
RNI (the start of something new) werd het nummer ‘I
will return’ van Springwater gebruikt. Op RNI gebruikte
Stevie Merike als tune soms ‘Stokemobile’ van Casey
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England Reunion’ zijn, waarbij wordt geprobeerd gasten te gaan ontvangen die betrokken zijn geweest bij
de uitzendingen van dit station, dat in 1966 naam maakte
vanaf het zendschip Laissez Faire. Zondermeer nog een
reden om de datum van de radiodag nu snel in je agenda
te zetten. 10 november!! Ondertussen hebben we definitieve toezeggingen gekregen van de volgende personen: Ron O’Quinn, Roger Day, Roger Scott en Graham
Gill. Verder zijn er personen die hebben gezegd hun
uiterste best te doen naar Nederland te komen: Sir
Johnny Walker, Jerry Smithwick en Larry Dean. Blijf
deze plek in de gaten houden voor meer mededelingen
de komende tijd.

zonden en ook wil hij graag weten hoe de tune van dat
programma heette en door wie het werd uitgevoerd.
We hopen op reacties want het antwoord kunnen we
zelf deze keer niet geven.
Ook in Frankrijk
VR 13 APRIL: Dit jaar zal de radiodag, zoals georganiseerd door Offshore Echos en de France Radio Club
andermaal onder de noemer Euroradio worden georganiseerd. Het vindt plaats op zaterdag 8 september in
het George V Hotel in Calais. Speciale gast is ondermeer
de persoon die op 28 maart 1964 Radio Carolines eerste
officiële programma presenteerde. Voor meer informatie kun je terecht op www.offshoreechos.com

Tom Mulder
En dan lijkt het me dat we als eregast dit jaar op de
radiodag, als zijn gezondheid het toelaat, na vele jaren
(de laatste keer dat hij er ook aanwezig was, was 1984)
Tom Mulder mogen verwelkomen. Tom heeft nog steeds
volop herinneringen aan de goede tijden bij Radio
Veronica en zijn grote voorliefde voor de Engelse zeezenders, speciaal Radio London. Het was Tom die me in
december vorig jaar al meldde te komen: ‘Hallo Hans,
hierbij de belofte, dat ik volgend jaar je radiofeest zal
bezoeken.Goed weekend! Tom Mulder’. Al met al kan
dit andermaal een onvergetelijke dag worden.
Correspondent Israël
DO 12 APRIL: Al een tijd lang hebben we niets meer
vernomen van onze correspondent in Tel Aviv, Mike
Brand (foto). Hij heeft ons jarenlang op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het Midden Oosten.
Vandaag ontvingen we recente foto’s van Mike Brand
en weten we ook waarom we lange tijd niets hoorden.
Mike is van start gegaan op een nieuw radiostation in
Jeruzalem, 93.6 RAM FM, waar hij door de week de
ontbijtshow doet. We wensen hem veel succes.

Tune van programma
VR 13 APRIL: Frank van Heerde stuurde ons de vraag
wie weet door wie het nummer ‘Now is the hour’ wordt
uitgevoerd, dat werd gebruikt op Radio 390 bij het
programma ‘Masters of the Organ’. Frank heeft daar in
1965 intensief naar geluisterd. Hij is al jaren op zoek
naar dit programma en hoopt dat iemand onder de
lezers hem kan helpen. Voor het voornoemde programma werd altijd ‘Country Style’ op Radio 390 uitge-
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John McDonald tijdens de Golfoorlog 1991

Boven water
ZA 14 APRIL: Plotseling valt er een mail in de mailbox
van iemand die 5 jaar lang op de Voice of Peace heeft
gezeten en waar we lange tijd naar gezocht hebben
maar niet was te vinden. Ik heb het over John
McDonald. Hij blijkt te werken voor Sunny Govan
Radio in Glasgow en heeft er iedere maandag tot en met
vrijdag een ochtendprogramma en op de zaterdagmiddag een drie uur durende show. Hij was op internet
aan het zoeken naar zijn eigen naam en kwam op
Soundscapes terecht waar zijn logboek was te vinden
dat hij tijdens de Golfoorlog voor Offshore Echoes en
Freewave schreef. Hij heeft me uitgenodigd een aantal
malen te gast te zijn in zijn programma.
Willem Krajenbrink
MA 16 APRIL: Enkele
maanden
geleden
kwam er een dikke enveloppe richting het
postbusadres van mij in
Groningen, waarin een
groot aantal knipsels. Ze
waren in de loop der
jaren verzameld door
Willem Krajenbrink. Hij
schreef me dat de zeezenderperiode
een
prachtige periode was
maar dat het op een bepaald moment tijd wordt

Foto
ZO 22 APRIL: Nico Steenbergen meldde in de nieuwsgroep zeezenders op zondag 22 April: ‘Op het gevaar
af dat iedereen hier wel een kwartier moet lachen om
zoveel onkunde en naïviteit toch maar het volgende.
Ik kom een stel foto’s tegen, die ik maakte van de Mi
Amigo aan de Javakade in Amsterdam. Daar zijn er wel
meer van, dat is dus niet zo bijzonder. Maar welke naam
staat daar toch op de
boeg? Vergrootglas erbij.
Want misschien is er een
streepje weggevallen.
Maar nee. Het is geen G
maar een C. Die boot
heette helemaal niet Mi AmiGo. Gerry Bishops Offshore
Radio er maar bij gepakt. Daar staat ze groot op de
voorpagina. Met een C. En Bishop schrijft Amigo. Foutje
van de schilder dan? Nee, want ook achterop staat de
naam met een C (pagina 28) Italiaanse naam dus. En
niet Spaans. Al lang bekend? Oud nieuws?‘

om bepaalde dingen op te ruimen. Aan de andere kant
was en is hij te veel radioman om de spullen bij het oud
papier te doen. Willem Krajenbrink zat in de periode
van Music Media International dicht bij het vuur en
beschikte op die manier ook nog over contracten van
Kroon Media Music International. Inmiddels heb ik het
deel van het
pakket wat
de
zeezenders betreft uitgezocht en 10 scans gemaakt. Ze hebben betrekking op
Radio Hollandia en Radio Monique, scans die we met
elkaar gaan delen. Ze zijn te vinden in het archief op:
h t t p : / / w w w . m e d i a p a g e s . n l /
modules.php?op=modload&name=News&file=
article&sid=1545&mode=thread&order=0&thold=0

Nog in te richten
Inderdaad een opmerkelijke ontdekking. Ik heb één foto van de kont van
het schip waarop er toch enig onderscheid is waar te nemen tussen de naam
op de zijkant en de achterkant. Maar
het blijven allemaal ‘c’-s. Ik heb er maar
een aantal oude knipsels bij gepakt om
te kijken in hoeverre men zelf de naam
gebruikt heeft, of misschien misbruikt heeft. In een
knipsel van 8 april 1964 werd melding gemaakt in the
Daily Mail van plannen van de toenmalige Post Master
General, Bevins, om een einde te maken de uitzendingen van Radio Caroline, hetgeen ondermeer zou moeten gebeuren middels de intrekking van de vlag door
de Panamese regering. Heel kort werd in dit knipsel
vermeld dat de toekomstige concurrent, Radio Atlanta,
op dat moment met zendapparatuur werd uitgerust in
een haven in het graafschap Louth en daarin werd
duidelijk de 700 ton metende MV Mi Amigo genoemd. ‘The Mi Amigo is
now being converted at
Greenore,
will
be
anchored about five miles
away from Radio Caroline.
It is expected to be called
Radio Atlanta.’
Tot in Zweden toe
Ook in knipsels uit mei
1964, toen Radio Atlanta
ook al in de ether was,
komen we de naam Mi
Amigo zonder problemen
tegen. In een Zweeds
knipsel met de kop
‘Klander mot piratradio
farligt för konservativa’
wordt de naam van het
schip ook als ‘Mi Amigo’
genoemd met een verwij-
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zing naar het gegeven dat het voorheen ging om het
zendschip Bon Jour van Radio Nord. En als je naar de
roots voor de Britse kust terugkeert duik je in het dossier ‘Atlanta’. Uit die beginperiode zijn er behoorlijk wat
zakelijke documenten. Eén daarvan is de officiële
ratecard, die Project Atlanta aan reclamebureaus liet
versturen vanuit het kantoor in 47 Dean Street. In dit
zeer goed verzorgde boekwerkje werd op geen enkele
wijze gerept over het zendschip en kon dus geen ‘Mi
Amigo’ gespot worden.
Wel een
ander
opmerkelijk
feit
Zo zie je
maar dat
de zonnige
blik van
Nico Steenbergen wat los kan maken met zijn ontdekking. Het boekwerkje brengt op de binnenklap een
prachtige tekening van het potentiële ontvangstgebied
en een soort van logo met daarin de naam van het
radiostation en de aankondiging dat het station haar
uitzendingen verzorgde op de ‘201 metres’. Echter die
cijfers staan met pen vermeld en een ander getal is
doorgestreept. Nooit eerder heb ik dit geconstateerd
en dus was het eerst de bedoeling dat men van de 197
meter gebruik zou gaan maken. Een ander opmerkelijk
gegeven van deze Rate Card: ‘Effective from the
fourteenth of April 1964’. Hieruit blijkt dus eigenlijk de
14e april 1964 de geplande startdatum te zijn, ware het
niet dat tijdens de tocht vanuit Greenore de problemen
met de zendmast ontstonden en reparaties dienden te
worden uitgevoerd. En de eerste test (zie Bishop) was
inderdaad op 1520kHz (197 metres) en wel op 9 mei
1964. Drie dagen later begonnen de reguliere uitzendingen op inderdaad de 201 meter (1493 kHz).
Weer een andere
naam
Op 2 juli 1964 was de
fusie tussen de twee
ondernemingen achter Radio Caroline en
Radio Atlanta en een
officiële persverklaring
werd door Ronan
O’Rahilly en Alan
Crawford uitgegeven
waarin zij als directeuren
van
Project
Atlanta en Planet
Productions
‘the
merger’ bekend maakten. In dat persbericht, een eenvoudig gestencild A4-tje, werd gemeld hoe de toekomstige uitzendingen zouden worden gepland en waar
beide schepen afgemeerd zouden worden. En daar komt
plots weer een andere naam om de hoek. De heren
wisten het zelf even niet meer: ‘The ship MV Atlanta will
continue broadcasting from its present position to the
Greater London area and South East England under
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the national call sign, Radio Caroline.’
Verwarring in
Zweden
Heerlijk dat ik
gelukkig
alle
knipsels al die decennia overzichtelijk heb bewaard, waardoor ze direct
oproepbaar zijn. In een Zweedse publicatie van 3 juli
1964 wordt de verwarring nog groter als de betreffende journalist het Caroline schip richting de westkust
laat varen. Hij schreef: ‘Fortfarande med paslagna sándara
hissade Radio Caroline – f.d. Bon Jour – upp akkaret i
gryningen pa fredagsmorgen och stävade mot Isle of
Man.’ Dus liet hij de voormalige Bon Jour ofwel de Mi
Amigo in plaats van de MV Frederic(i)a (ook veelvuldig
MV Caroline genoemd) naar de westkust varen.
Een andere
variatie
Op een uitvergrote scan
van
de
Mi
Amigo in Greenore (foto 1) laat
zich duidelijk de
naam ‘Mi Amigo’
lezen. Op de foto
van de gestrande MV Mi
Amigo op de
kust bij Holland
Foto 1
Haven genomen
in januari 1966, is echter wel weer ‘Mi Amico’ te zien.
Aangenomen mag worden dat een tussendoor verfbeurt op zee tot de verwarring heeft gezorgd. Leuk
werd het niet veel later in een Nederlandse krant, waarvan ik helaas de datum van het knipsel en de naam van
de krant vergat te vermelden. Hierin werd Ronan
O’Rahilly, ‘de energieke directeur van de Caroline en de
Mio Amigo’ genoemd. Mijn vrienden, laten we het maar
gewoon Mi Amigo blijven noemen zoals het ook denk
ik voor 100% de bedoeling is geweest. Ik zal een aantal
scans laten plaatsen op www.hansknot.com zodat die
met het verhaal binnenkort zijn te lezen.

Foto 2

Walter Zwart
DI 24 APRIL: Ook
Walter heeft zich
gemengd in de discussie over de
naamgeving en hier
is zijn conclusie: “De
afgelopen dag heb
Foto 3
ik van een aantal van
jullie mailtjes ontvangen en heb ik de boel nog eens op
een rijtje gezet. De waarneming van Nico dat op de
boeg van het schip niet Mi AmiGo maar Mi AmiCo staat
lijkt mij een duidelijk feit. Ik ben dan ook op zoek
gegaan naar het visuele ‘bewijs’ en niet naar de berichten in de media zoals ze destijds werd beschreven. Foto
1 is genomen in de haven van Greenore. Hier werd ze
destijds uitgerust om dienst te gaan doen voor Radio
Atlanta. Op de boeg is de G duidelijk te zien.
Tweede foto
Foto 2 komt uit de periode dat ze vastzat aan de grond
bij Holland Haven en kort voor de reparatie in Zaandam.
Buiten het feit dat ze daar werd uitgerust met een 50 kW
zender en een aanpassing aan de mast (waardoor ze
op foto’s na die tijd makkelijk te herkennen is, ook op
zwart-wit foto’s) kreeg ze voor het eerst sinds Greenore
een andere kleur. Op deze foto is vanaf de kont te lezen
Mi AmiGo. Wel is de G een beetje ongelukkig klein/
raar/vaag. Kort samengevat.....vanaf de periode
Greenore tot aan Zaandam (1964-jan1966) stond op de
boeg en op de kont de naam Mi AmiGo.
Na de reparaties
in
Zaandam
Dan de foto’s
van het schip
na reparatie.
Foto 3 komt
uit de docuFoto 4
mentaire
‘Zenders In
Woelig Water’. De ‘krappe’ G op de kont is weer duidelijk waarneembaar. Op foto 4 de afbeelding waarmee
de hele discussie begon. Deze komt uit het boek van
Gerry Bishop. Het gaat wat moeilijk met het scannen,
want het wordt er niet echt duidelijker op. Toch zie ik

hier een C. Dan
maar snel naar
foto 5 waar ze in
de Nederlandse
haven ligt en voor
Gerard van Dam
er met de kwast
overheen gaat.
Hier zie je haar
nog in de originele staat met in- Foto 6
derdaad een C op
de boeg. Foto 6 uit dezelfde serie laat de kont zien met
de moeilijke G. Graag had ik meer foto’s willen zien van
de naam op de voorkant van 1966 tot 1972. Ik heb ze
niet zo snel kunnen vinden. Ik ben er inmiddels vrijwel
zeker van dat het met het schilderen in 1966 niet helemaal ‘lekker’ is gegaan. Hoe dan ook...het schip blijft Mi
Amigo heten.’
Reactie op vraag Oscar de Pater
DI 24 APRIL: In een van de laatste reports meldde
Oscar de Pater zich met de vraag of er een verhoogde
kans was op kanker voor mensen die op een zendschip
hadden gewerkt. Dit naar aanleiding van de publiciteit
rond de mensen die in nabijheid van de zender ‘675’ in
IJsselstein woonachtig zijn en waar meer gevallen van
hersenbeschadiging, leukemie en dergelijke zouden zijn,
dan elders in het land. Voormalig Veronica technicus
Juul Geleick antwoordde op de vraag: Ik heb enkele
jaren geleden voor zijn overlijden een lang gesprek
gehad met Freek Simon, die nieuwslezer is geweest aan
boord van de Norderney. Dit gesprek was vlak nadat
Freek van de doktoren had gehoord dat hij waarschijnlijk niet langer dan nog een half jaar had te leven.
Dat was in juli 2001. Kanker aan de alvleesklier was
geconstateerd, iets dat hem al eerder de nodige problemen had gegeven. Onder de vele bemanningsleden in
14 jaar van Veronica op zee zijn er slechts een paar
gevallen van lieden bekend die zijn overleden aan kanker. We kwamen tot twee personen en daarnaast werd
er één impotent. Dit gegeven leidde ons tot de conclusie
dat dit aantal niet hoog kan worden genoemd. Ook
heeft Freek het onderwerp met zijn doctoren besproken die ook niet tot een wetenschappelijke conclusie
konden komen. De impotentie leek ons interessanter.’
Aanvullingen
DI 24 APRIL: Allereerst gaan we even naar Frankrijk
op een van de mooie LP’s die ook via Radio Caroline
werden geadverteerd in de serie ‘Palmeres des Chansons’ van het orkest van Raymond Lévefre was het
nummer ‘Puppet on a string’ te beluisteren. Dit nummer
werd op Radio Caroline North door Jerry King gebruikt
als filler in zijn programma. Bij het beluisteren van een
oud programma van Mi Amigo stuitte ik op het gebruik
van het nummer ‘Finchley Central’ van de New Vaudeville
Band. Het werd ingezet bij een jingle ‘Mi Amigo do you
remember’ en wel in 1974.

Foto 5

Boven water
WO 25 APRIL: Een van de voormalige bemanningsleden van de MEBO II heeft een aantal documenten
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Ross Revenge, ondermeer
voor
Radio
Monique, Radio 558 en
Radio Caroline, werkte
hij bij tal van radiostations waaronder 3 FM.
Heden ten dage werkt
Erwin (foto) echter in het
Caribisch Gebied waar
hij te beluisteren is op
Radio Dolfijn.
www.dolfijnfm.com/djs/
erwinvanderbliek.php
Prachtige foto
Do 26 APRIL: Vanuit Australië stuurde Colin Nichol
mij een prachtige foto genomen met de Kerstdagen op
het Carolineschip. Hij wist niet of het 1964 of 1965 was.
Ik heb hem terug geschreven dat het 1964 is geweest
daar Paul Noble, die ook op betreffende foto staat, in
november 1965 vertrok naar een radiostation in
Monserat. Daarop reageerde Colin dat hij officieel de
baan zou krijgen maar op het laatste moment besloot te
gaan voor een baan bij Luxembourg. Paul mocht vervolgens de job in het Caribisch gebied nemen. Zijn
vriendin kreeg Colin in ruil voor de job. Trouwens
Paul Noble woont en werkt in Jamaica als voice-over
en tekstschrijver van reclamespots. Op de foto (onderaan
deze pagina) zie je links naast Paul Noble Bob Walton.
gestuurd waaronder een lijst met bemanningsleden uit
1970 (foto). Hierop staat ook Axel (inzet) met zijn volledige naam genoemd. Door te gaan zoeken op internet
vond Martin van der Ven heel snel dat deejay Axel al
jaren lang in Thailand woont. Op de volgende site is
veel informatie over zijn loopbaan terug te vinden.
http://www.pattayablatt.com/014/Gestatten.shtml
Erwin van der Bliek
DO 26 APRIL: Eén van de lezers vroeg me in contact
te komen met Erwin van der Bliek. Na zijn werk op de

Glasgow
VR 27 APRIL: Eerder noemde ik al dat John
MacDonald boven water is en dat hij me een aantal
malen in zijn programma wilde halen om over de zeezenders te praten. Vandaag was het eerste gesprek dat
ging over de periode dat de Voice of Peace in de ether
was. Het gesprek is op internet te beluisteren op de site
van Martin van der Ven:
www.offshore-radio.de/temp/SunnyGovanRadioJohnMcDonald-HansKnot-27thApril2007.mp3
Trotse Emperor
VR 27 APRIL: Langzamerhand een vaste gast in de
Freewave is Emperor Rosko,
die me nu meldt de eerste exzeezenderdeejay ter wereld te
zijn die een eigen internetradiostation runt dat via
zonneenergie wordt gevoed.
De panelen werden in januari
geplaatst op zijn dak en zijn
sinds enkele weken actief. Een
foto bewijst dat Rosko naar
grote hoogtes kan stijgen, radio maken vanaf het dak is zijn
pretentie nu.
Leuke verzameling
ZA 28 APRIL: Even bijpraten
over de radiodag. Al eerder
noemde ik een aantal reacties
van toekomstige gasten voor
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Emperor Rosko op zonne-energie (zie p.12)

de komende radiodag op 10 november aanstaande. De
lijst werd al geplaatst in de Knot International Radio
Report en we willen jullie toch laten meegenieten van
de vele reacties als voorloper op een dag die hopelijk
onvergetelijk zal worden. Klaas Vaak (Tom Mulder) die
me ook heeft toegezegd op het radiofeestje te komen,
schreef: ‘Wat een onvoorstelbaar mooie lijst met namen. Het lijkt wel op de radio-uitvoering van het Grand
Gala du Disque. Het is bijna een officiële erkenning
voor de jaarlijkse happening. Erg goed en spannend.
Vreemd dat zoveel mensen een fantastische herinnering hebben aan iets dat maar drie jaar heeft geduurd
en dat meer dan 4 decennia geleden gebeurde. Het
zegt ook alles over wat er binnen de radio-industrie na
die tijd bracht; in ieder geval riep het niet de emoties op
als die van toen.’

Phil
De volgende reactie kwam vanuit Engeland van iemand die ook op de Laissez Faire heeft gewerkt: ‘Sorry
dat een reactie enige tijd uitbleef maar ik moest eerst
kijken of er mogelijkheden waren naar Amsterdam te
komen daar er in dezelfde periode ook een andere
activiteit gepland is. Maar ik kan nu melden dat ik graag
naar Amsterdam kom voor de radiodag. Lijkt me heel
interessant en plezierig. Ondertussen kan ik samen met
mijn vrouw Gil van een verlate herfstvakantie gaan
genieten in een erg plezierige stad. Groet, Phil Martin.
Toch prachtig dat naast Johnnie Walker en Roger Day
er nog een van de Britse deejays die actief zijn geweest
op de Laissez Faire, aanwezig zal zijn. Ja, je leest het
goed ook Johnnie heeft ondertussen toegezegd zijn
uiterste best te doen ook aanwezig te zijn.
Robbie
Zeker niet moeten we Robbie Dale vergeten te melden.
Hij schreef aan Martin van der Ven: ‘Op zondag kwam
ik terug van een reis naar Nederland. Voordat ik drie
weken geleden vertrok heb ik al aan Hans geschreven
dat ik mijn uiterste best zal doen te komen naar de
radiodag. Het zal een zeer interessante samenkomst
worden van mensen met een zelfde mening en soortgelijke herinneringen en ik wil daar graag bij zijn.’

Boss Jock
Vanuit de VS kwam er een reactie van één van de Boss
Jocks van Swinging Radio England: ‘Sinds dat de uitnodiging voor de radiodag hier binnenkwam heb ik
van mijn oude vriend Ron O”Quinn gehoord dat hij
van plan is naar de happening in Amsterdam te komen
en hij heeft de hoop uitgesproken mij er ook te zien.
Hoewel er wel onbetaald verlof dient te worden opgenomen bij mijn huidige werkgever en er een behoorlijke reis gemaakt dient te worden, zal het een reis zijn
die ik plan te gaan maken.’ Aldus Rick Randell. Ook
Jerry Smithwick, een andere voormalige deejay van
het station, heeft aangekondigd naar de radiodag te
komen, die voor het 29ste jaar in successie wordt gehouden.
Volgende andermaal uit de VS
‘Veel dank voor de uitnodiging. Ik zal er alles aan doen
om aanwezig te zijn, een definitief antwoord hoop ik
later te geven.’ En dat was afkomstig van Howie Castle
aka Bud Ballou ex-Caroline International deejay. Ook
zal er op de radiodag gepraat worden met Steve England over zijn periode bij Radio Atlantis International.
Bijnaam
MA 30 APRIL: Na lange tijd weer eens een bijnaam te
noemen. Ik hoorde Rob Hudson in juni 1978 zijn collega Ton Schipper aankondigen met de Persoonlijke
Top 10 in het volgende uur als zijnde Ton ‘Amigo Antonio’
Schipper. Gesproken over Ton Schipper in zijn programma van 20 oktober 1978, het allerlaatste programma
dat door Radio Mi Amigo vanaf de Mi Amigo werd
uitgezonden, eindigde hij met het nummer ‘Baby Face’
van de formatie WPFDC, Wings and Prayer Five and
Drum Corps. Het nummer werd snel weg gefaded door
Marc Jacobs om vervolgens de Mi Amigotune te laten
horen van de formatie Bronx en de woorden ‘Luisteraars, dit is Marc Jacobs voor Radio Mi Amigo. Wegens
onvoorziene omstandigheden gaan wij nu uit de lucht.’
Duidelijk iets voor de discografielijst.
Dank aan: Martin van der Ven, Chris Edwards,
David Wilson, Chris Cortez, Jan van Heeren, Bert
Bossink, Jelle Boonstra, Willem Krajenbrink, Nico
Steenbergen en Walter Zwart.
Samenstelling: HANS KNOT

The Admiral Robbie Dale
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DO 22 MAART: De netcoördinator van Nederland 1,
Ton F. van Dijk, vertrekt bij de Nederlandse Publieke
Omroep (NPO). Van Dijk was gevraagd om directeur
televisie van de publieke netten (Nederland 1, 2 en 3) te
worden, maar hij wil dat liever niet. Een directeursfunctie zou Van Dijk voor langere tijd aan de publieke
omroep binden. Bij nader inzien ziet hij dat niet zitten.
Na ampele afweging heeft hij aangegeven deze functie
niet te ambiëren en toe te zijn aan een volgende stap in
zijn werkend leven. Hij sluit na zeven jaar een periode
af waarin mede onder zijn leiding succesvolle veranderingen tot stand zijn gebracht binnen de televisieprogrammering van de publieke omroep.
VR 23 MAART: Het televisiestation The Box stopt met
uitzendingen gericht op Nederland. Het voormalige
muzieknet, dat sinds december 2006 alleen nog maar
een comedy programmering in de avonden heeft, wordt
vervangen door het nieuwe station Comedy Central.
Dat heeft MTV Networks bekendgemaakt. Comedy
Central is vanaf 30 april elke avond vanaf 20.00 uur te
zien op het kanaal van The Box. The Box werd bekend
omdat de kijkers de mogelijkheid hadden videoclips
per telefoon aan te vragen. The Box hield er in december 2006 mee op en werd overdag vervangen door het
tekenfilmkanaal Nickelodeon. Dit omdat het concept
volgens eigenaar MTV Networks intussen verouderd
was. In de avonduren bleef The Box wel nog comedy’s
uitzenden zoals The Fresh Prince of Bel-Air en Sabrina.
De avondprogrammering van The Box wordt nu door
Comedy Central opgevuld. Van oorsprong gaat het
om het Amerikaanse All Comedy Network dat momenteel onderdeel uitmaakt van MTV Networks. In de Verenigde Staten behoort men tot de tien best gewaardeerde televisiestations onder volwassenen tussen 18
en 49 jaar. Comedy Central brengt Amerikaanse en
Britse programma’s als Saturday Night Live, Scrubs en
Peep Show. Ook gaat het kanaal nationale producties
uitzenden, waaronder de Nederlandstalige versie van
Badly Dubbed Porn. Maurice Hols, Head of MTV
Networks en Comedy Central is van mening dat MTV
Benelux de marktleider is op het gebied van muziek- en
jongerentelevisie met de merken MTV, TMF en
Nickelodeon. Met de toevoeging van Comedy Central
aan het merkportfolio stelt het MTV Networks in staat
om een oudere en bredere
doelgroep te bedienen.
Met Comedy Central richt
het bedrijf zich op jong
volwassenen tussen 20 en
34 jaar, met de nadruk op
mannen. Door een sterke
en diverse programmering
verwacht Maurice Hols
deze doelgroep aan
Comedy Central te kunnen
binden.
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MA 26 MAART: Het Weekeinde van het Nederlandse
Lied heeft volgens NPO Kijk- en Luisteronderzoek (voorheen Publieke Omroep/KLO) dit jaar 1,8 miljoen luisteraars getrokken. Ongeveer een miljoen mensen stemde
af op de Top 100 die het Radio 2-weekeinde op vrijdag
16 maart opende. Het Gala van het Nederlandse Lied op
zondag 18 maart boeide 580.000 luisteraars. Volgens de
NPO zijn dit twee records. Zowel de Top 100 als het Gala
van het Nederlandse Lied zijn nog nooit zo goed beluisterd. De aangepaste weekendprogrammering op Radio
2 kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 7.4 en onder
luisteraars in de doelgroep van Radio 2 (35-55 jaar) een
7.6. Net als de Top 2000 was ook dit thema crossmediaal
opgezet. Naar de televisieregistratie van het gala keken
zondagavond 18 maart 443.000 mensen.
WO 28 MAART: Kim Koppenol
(37 jaar) is benoemd tot manager
interne en externe communicatie
van RTL Nederland. Onder haar
verantwoordelijkheid worden de
verschillende communicatiedisciplines, zoals persvoorlichting,
marketing communicatie, corporatieve en interne communicatie
en creatie, geïntegreerd tot een
centrale afdeling communicatie. Kim Koppenol (foto) rapporteert rechtstreeks aan de CEO van RTL Nederland,
Fons van Westerloo. Voorheen was Kim Koppenol hoofd
van de persdienst van RTL Nederland, waaraan zij sinds
2000 leiding gaf.
DO 29 MAART: Jan van Vegchel (44) is per 1 juni
aanstaande benoemd tot hoofdredacteur van de regionale Omroep West. Van Vegchel werkt nu nog als chef
Binnenland bij het Algemeen Nederlands Persbureau
(ANP). De leiding van de regionale omroep koos onder
meer voor Van Vegchel wegens zijn ervaring met
redactiemanagement. In zijn nieuwe functie wordt hij
verantwoordelijk voor het redactionele beleid van alle
media van de regionale omroep, namelijk Radio West,
TV West, Westtext en Westonline.nl.
DI 3 APRIL: Rita Verdonk is in Amsterdam tijdens het
Feest voor de Journalistiek uitgeroepen tot Nieuwsmaker van het Jaar 2006. De oud-minister krijgt die titel
omdat haar naam vorig jaar het meest werd genoemd
in de Nederlandse media. “Door mijn lijsttrekkercampagne weet ik wat het is om in de belangstelling te
staan. Ik heb geleefd middenin een mediaorkaan. En ik
heb sommigen van jullie ook wel eens vervloekt’’, aldus
Verdonk tegen de aanwezige journalisten. De VVDpolitica pleitte voor het hooghouden van de vrijheid
van meningsuiting. “Vrijheid van meningsuiting is beschermen dat waar de gevestigde orde het mee oneens
is’’, aldus Verdonk.
WO 4 APRIL: Het Agentschap Telecom in Groningen
is de afgelopen tijd bezig geweest met een onderzoek
om te zien of er nog frequenties in de FM-band tussen
87.6 en 104.9 MHz kunnen worden ingezet voor de
lokale omroepen. Als resultaat hebben twintig lokale
omroepen een optimalisatievoorstel gekregen. Ze krij-

gen tot 9 april de tijd om te beslissen of ze akkoord gaan met het
voorstel. Agentschap Telecom kan namelijk pas beginnen met
de overige optimalisaties als bekend is welke omroepen overgaan naar de band beneden 104.9 MHz. De frequenties moeten
nog internationaal gecoördineerd worden. Als dat in bepaalde
gevallen niet lukt, behoudt de lokale omroep het recht op de
oude frequentie. De huidige vergunningen van deze omroepen
wijzigen pas na afronding van internationale coördinatie. De
algemene termijn daarvoor is honderd dagen. De verwachting
is daarom dat de nieuwe frequenties dit najaar in gebruik kunnen worden genomen. Deze actie maakt onderdeel uit van het
project Lokaal (B)ether. Daarin wordt onderzocht hoe de ontvangst in het verzorgingsgebied van een aantal publieke lokale
omroepen verbeterd kan worden.
WO 4 APRIL: Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
(CBB) heeft bepaald dat zes commerciële radiostations alsnog in
totaal zo’n 28 miljoen euro moeten betalen aan het ministerie van
Economische Zaken. BNR Nieuwsradio, Radio 538, RTL FM, Yorin
FM, Q-Music en Sky Radio telden in 2003 in totaal 295 miljoen
euro neer voor hun zendvergunningen. De zes waren het er
niet mee eens dat daar eenmalig bedragen bovenop kwamen
van in totaal 26,5 miljoen euro. De rechtbank in Rotterdam gaf
hen in 2005 gelijk en bepaalde dat de minister van Economische
Zaken dit geld terug moest betalen.De minister van Economische Zaken ging echter in beroep bij het CBB en kreeg vandaag
dus alsnog gelijk. De 26,5 miljoen euro moeten nu, vermeerderd
met rente, terug naar het ministerie. Tegen het vonnis van het
CBB is geen beroep meer mogelijk.
DO 5 APRIL: De Vlaamse
Regulator voor de Media
heeft het afgelopen jaar
aan de Vlaamse radio- en
televisiestations in totaal voor 36.375 euro boetes uitgeschreven,
zo blijkt uit het jaarverslag. De VRM, die drie vroegere toezichtorganen verving, ging van start op 10 februari 2006. Maar in dat
eerste jaar werd al heel wat werk verzet. Zo werden er 69
formele beslissingen genomen en 86 gewijzigde zendvergunningen toegekend, vooral aan lokale radio’s. De VRM
sprak ook 35 veroordelingen uit, waarbij twintig administratieve
geldboetes werden opgelegd. De hoogste boete -15.000 euro betaalde SBS Belgium omdat het de ‘vijf minutenregel’ in verband met kinderreclame niet had nageleefd. Jürgen Verstrepen
(Vlaams Belang) moest 12.500 euro betalen omdat hij geen erkenning had aangevraagd voor VB6015
en de radiodienst niet had aangemeld.
De Vlaamse Mediamaatschappij kreeg een
boete van 10.000 euro omdat ze opgevraagde opnames van Big Brother niet
kon voorleggen.
VR 6 APRIL: Sonja Barend (archieffoto)
krijgt dit jaar de Zilveren Ere
Nipkowschijf. De 67-jarige presentatrice
krijgt de prijs omdat ze zich buitengewoon voor de Nederlandse televisie heeft
ingezet, en een indrukwekkende carrière achter de rug heeft. De recensenten, onder leiding van voorzitter Henk
van Gelder, die de prijs toekennen, noemen het recente tv-afscheid van Sonja
‘een mooi moment om veertig jaar

spraakmakende televisieprogramma’s te bekronen’.
ZA 7 APRIL: Binnen de
publieke omroepen praat
men over eventuele gezamenlijke juridische stappen
tegen YouTube, waarop zonder toestemming
beeldmateriaal van de omroepen is geupload.
Dat valt te lezen in de nieuwste editie van Elsevier. Volgens de redactie van het blad zijn van
alle omroepen beelden op de populaire videosite
te vinden. Juristen zijn ‘omroepbreed’ in overleg over een eventuele aanpak van de vermeende aantasting van het auteursrecht. Ze
bekijken welke positie de omroepen innemen
en met welke boodschap ze in contact kunnen
treden met YouTube.
ZA 7 APRIL Een Mexicaanse journalist is na
afloop van een door hem gepresenteerd radioprogramma in Acapulco doodgeschoten.
Het slachtoffer, Amado Ramirez, werd door
twee mannen opgewacht bij zijn auto en overleed op de trap van een nabijgelegen hotel dat
hij binnen wilde vluchten. De moord werd gepleegd aan de rand van een druk plein in het
centrum van de stad. De daders ontkwamen
en naar hun motief kan slechts worden gegist.
Ramirez was al meer dan twaalf jaar de correspondent van het Mexicaanse nieuwsstation
Televisa in Acapulco. In zijn laatste radioshow
werd uitgebreid gesproken over de linkse
gouverneur van de Mexicaanse staat Guerrero,
die onder vuur is komen te liggen omdat hij
heeft geweigerd zijn jaarlijkse beleidstoespraak
in het parlement te houden. In plaats daarvan
heeft hij zijn beleidsvoornemens schriftelijk uiteengezet. Sinds oktober vorig jaar zijn in
Mexico zeven journalisten vermoord, twee
journalisten spoorloos verdwenen en acht journalisten met de dood bedreigd. De Inter-Amerikaanse Pers Associatie (IAPA) noemde Mexico
vorige maand het gevaarlijkste land voor journalisten op het westelijk halfrond.
MA 9 APRIL: De leiding van het radiostation
100%NL heeft op Tweede Paasdag voortijdig
een einde gemaakt aan de relay van de uitzendingen van het webradiostation ‘Radio Mi
Amigo 192’. De uitzendingen zouden tijdens
Pasen gedurende twee nachten worden
gerelayeerd van middernacht tot 7 uur ’s ochtends. De eerste nacht verliep dit zonder problemen, maar in de nacht van Eerste op Tweede
Paasdag was de situatie anders. Tussen de leiding van ‘Mi Amigo 192’ en die van 100%NL
was duidelijk afgesproken dat gedurende de
uren dat het programma ook landelijk op de
Nederlandse FM werd uitgezonden, uitsluitend
Nederlandse en/of Vlaamse muziek zou worden gedraaid. Het was niet nodig om het
100%NL format aan te houden, maar aan de
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mensen achter Mi Amigo 192 was wel het dringende
verzoek gedaan om ’t bij Nederlandse en Vlaamse pop
en rock te houden. Stationmanager Herbert Visser van
100%NL: ‘We doen ons uiterste best om iedereen te
laten weten dat wij het station zijn waar je uitsluitend
Nederlandse (en soms Vlaamse) pop, rock en urban
kunt vinden. De uitzending van ‘Mi Amigo 192’ vanaf
het vroegere Veronica zendschip Norderney was een
leuke stunt en
daar wilde ik best
wel een keertje
onze
FM-frequenties voor
beschikbaar stellen. Maar ook
dan moet de 100%NL luisteraar er van op aan kunnen
dat er goeie Nederlandse (of Vlaamse) popmuziek wordt
gedraaid. De mensen van het internetstation begrepen
dat ook. Maar op Tweede Paasdag hoorde ik rond vijf
uur ’s ochtends plotseling de Amerikaanse zanger
Johnny Cunningham met ‘Norma Jean’. Toen dacht ik
nog: ‘misschien verkeert de DJ per ongeluk in de veronderstelling dat het een Nederlands of Vlaams nummer
is’. ‘Echter, toen ik een kwartier later de Britse rockgroep ‘The Free’ met ‘Allright now’ voorbij hoorde
komen wist ik dat hier geen misverstand over kon bestaan. Ik heb vervolgens de verbinding met de
Norderney verbroken en vanaf dat moment draaide
100%NL non-stop muziek. Overigens had ik vantevoren
duidelijk gemaakt dat ik dat ook zou doen als ik muziek
zou horen wat niet Nederlands of Vlaams zou zijn’, aldus
Herbert Visser.
DI 10 APRIL: Staatssecretaris Frank Heemskerk wil
dit najaar DAB-frequenties gaan veilen, schrijft hij in
een brief aan de Tweede Kamer. Partijen die met de
beschikbare frequentieruimte aan de slag willen, moeten wat hem betreft snel duidelijkheid krijgen. In maart
2006 pleitte de Tweede Kamer al voor inzet van meer
digitale radiotechnieken dan alleen DAB. Heemskerk
schrijft nu namens het nieuwe kabinet dat hij uitvoering wil geven aan het beleid zoals de regering Balkenende III had aangekondigd.
WO 11 APRIL: Journaalverslaggever
Wouter
Kurpershoek (foto) stopt per
direct als correspondent voor
het
NOS
Journaal.
Kurpershoek werkte sinds
2004 in de Verenigde Staten,
maar zegt het werk niet meer
te kunnen doen en wel om
privé-redenen. NOS hoofdredacteur Hans Laroes kreeg
het vertrek pas enkele dagen geleden te horen, tijdens de zogeheten
correspondentendagen. Kurpershoek begon in 1986
bij de EO en werkte als verslaggever in diverse conflictgebieden. Een opvolger is nog niet gevonden.
DO 12 APRIL: Over 14 dagen, op donderdag 26 april
presenteert Claudia de Breij voor het laatst haar radio-
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programma ‘Claudia d’er op’ (3FM). De Breij verlengde
zopas haar contract met de VARA voor twee jaar en
gaat zich, naast haar theateroptredens, vooral richten
op werkzaamheden voor de televisie. Claudia de Breij:
‘Na vijf jaar een theater-, televisie- en radiocarrière tegelijk te hebben gehad is het nu tijd om te kiezen. Ik
geniet van alledrie even intens en daarom heb ik die
keuze erg lang uitgesteld. Nu ik in Carré sta, realiseer ik
me dat mijn cabaretcarrière het verdient meer tijd en
aandacht te krijgen. Door het maken van ‘Claudia’s
Showboot’ en mijn werk als Maandag-Matthijs in ‘De
Wereld Draait Door’ is mijn televisieambitie nóg meer
aangewakkerd. Ik neem met pijn in het hart afscheid
van het beste radiostation van Nederland, maar ik verheug me er intens op de energie en brutaliteit van ‘Claudia
d’r op’ te kunnen toepassen op televisie!’ Op korte termijn begint Claudia met de voorbereidingen voor een
personalityshow, die in het nieuwe seizoen op Nederland 3 te zien zal zijn.
DI 17 APRIL:
Rob Stenders
(foto) keert terug
bij de VARA als
presentator op
Radio 3FM. Hij
neemt, met ingang van maandag 7 mei, de plaats in van Claudia de Breij, die op 26
april voor het laatst ‘Claudia d’r op’ presenteert en zich
meer op televisie gaat concentreren. Rob Stenders
maakte eind augustus 2004 de overstap van de VARA
naar het toenmalige Yorin FM en zegt zich erg te verheugen op zijn terugkeer. Stenders: ‘Ik heb de neiging
om op verleidingen van minnaressen in te gaan, maar
kom toch altijd graag weer bij mijn oude liefdes, in dit
geval de VARA en 3FM, terug.’ Het nieuwe programma
van Rob Stenders is van maandag tot en met donderdag, tussen 12.00 en 14.00 uur te horen.
WO 18 APRIL: Diverse Nederlandse kranten melden
vandaag dat de kans groot is dat zowel Radio 538 als
Radio 10 Gold binnenkort in handen van de groep
rond RTL komen. Men baseert zich daarvoor op zeer
betrouwbare bronnen. Sinds geruime tijd praat John
de Mol met diverse geïnteresseerde partners over een
mogelijke samenwerking of een eventuele overname
van het slecht draaiende commerciële televisiestation
Tien. De jongste geruchten meldden dat de onderhandelingen met de voormalige eigenaar van Yorin FM en
RTL FM dicht bij een concreet akkoord stonden. Het
bleef echter wachten op een formele bevestiging. Toen
John de Mol bovendien zijn belang in de Telegraaf media-afdeling aanzienlijk verhoogde, bleek men op een
totaal ander verhaal af te stevenen. Het blijkt nu dat
RTL deze week in alle discretie met de verschillende
kabelmaatschappijen gesprekken voerde over de mogelijke doorgifte van een nieuw station. Op de vraag
om meer details kreeg men nochtans het klassieke ‘geen
commentaar’ te horen. Het ziet er echter naar uit dat
een allesomvattende overeenkomst tussen de betrokken partijen niet ver meer af is waardoor ook 4FM in
Vlaanderen waarschijnlijk een kersverse eigenaar krijgt.

De Mol zelf zou 20 tot 30% aandelen bij RTL ontvangen.
DI 24 APRIL: Astrid
Babonnick (foto) is vanaf 1 mei
directeur van de Veronica
Radioschool en de Veronica
Filmschool. Zij was de afgelopen zeven jaar Hoofd Vormgeving en Regie en Producent Radio en TV bij Omroep
Brabant. Daarvoor was ze regisseur bij John de Mol en bekleedde diverse functies bij
ondermeer NOT en de AVRO.
In haar nieuwe functie wil zij de Radioschool en Filmschool tot een begrip maken voor de mensen die houden van radio en televisie, van amateur tot professional.
De Veronica Radioschool en Filmschool zijn opleidingsinstituten voor mensen die meer of alles willen weten
over radio, televisie en video. De Veronica Radioschool
is in 2005 opgericht door Jan Hoogestijn. Samen met
Maartje Glas heeft hij de basis gelegd voor de eerste,
professionele radio-opleiding in de Benelux. Kink FM en
het webstation V-radio bieden de cursisten van de Radioschool een platform voor professioneel radiomaken. De
Veronica Filmschool wil met haar cursussen, advies, technische ondersteuning en het bieden van uitzendplatforms, een hoogwaardige en duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van film- en videocontent,
voor amateurs en professionals. De Filmschool wordt
daarmee de leukste, leerzaamste en beste club in deze
branche in Nederland.
WO 25 APRIL: De afgelopen weken was
John de Mol nauwelijks uit het medianieuws
weg te slaan. De mogelijke samenwerking
met RTL en de toekomstplannen van het
commerciële, weinig renderende televisiestation van Talpa, haalden vlot de voorpagina’s van diverse kranten. De ondernemer
viert vandaag zijn 52ste verjaardag en zorgde voor een
verrassing door in de ochtendshow van Radio 538 mét
Edwin Evers een stand van zaken op te maken. Over
één ding bestaat inmiddels geen twijfel: Tien gaat gewoon door. De uitspraak was een tegenzet op de aanhoudende berichten die het einde meldden. Het gerucht dat partijen als SBS en RTL verkennende gesprekken voerden, werd tevens bevestigd. De Mol benadrukte bovendien dat men ieder voorstel bekijkt om
de zender in één grotere structuur onder te brengen,
waarbij bepaalde doelstellingen op een kortere termijn
haalbaar zijn. Mochten de onderhandelingen mislukken, dan wil De Mol alleen verder. Dat waarnemers zich
niet mals over het programma-aanbod van Tien tonen,
daar kon De Mol zich best mee verzoenen. De niet aflatende negatieve publiciteit was wel een onaangename
verrassing. Zeker omdat het verwerven van bekendheid bijzonder veel tijd vergde. Anderzijds toonde hij
zich best blij over een aantal series zoals ‘Gooische Vrouwen’ en ‘Voetbalvrouwen’, die het goed doen. Tot slot
was er ook tevredenheid over de afspraken die werden
nagekomen naar aanleiding van het behalen van de
uitzendrechten van de Nederlandse voetbalcompetities.

Daar genieten niet enkel de grote, maar ook kleinere
clubs, van evenveel aandacht.
DO 26 APRIL: Radio
Bembem en Radio 227 hebben bestuurlijke handhaving
aangevraagd bij het Commissariaat voor de Media.
Deze stations willen/kunnen
niet voldoen aan de
betalingseis die de kabelmaatschappijen stellen. Radio
Bembem is door een aantal UPC programmaraden geadviseerd. De leiding van Radio Bembem beweert dat
het een ‘niet commercieel station’ is en het dan ook niet
mogelijk is om UPC een doorgiftetarief te betalen. De
leiding van Radio 227 beweert eigenlijk ongeveer hetzelfde, namelijk dat het wordt tegenwerkt met name
door mediabureaus, die de doelgroep 40+ bewust negeren waardoor het Radio 227 niet lukt voldoende financiële dekking te realiseren voor haar uitzendgebied.
Radio 227 wordt door Casema bovendien verboden
haar signaal in andere programmaraadsgebieden aan
te bieden dan is afgesproken met Casema. Zowel @home
(Brabant midden zuid- en noord) als Casema
(Amstelveen) weigeren het station, dat wel in het basispakket is geadviseerd, door te geven. Aangezien Radio
227 de financiële middelen niet heeft, wil en kan zij niet
betalen voor doorgifte via de kabelnetten in deze gebieden. Bovendien maken UPC en @home de financiële situatie van Radio 227 bekend aan programmaraden waardoor deze andere keuzes (moeten) gaan
maken. De programmaraad Amstelveen blijft zich overigens vooralsnog tegen Casema verzetten en houdt
vast aan het advies. Omdat de bovengenoemde stations een gemeenschappelijk probleem hebben betreffende doorgifte bij sommige distributeurs wordt een
verzoek tot bestuurlijke handhaving ingediend door
beide stations.
DO 26 APRIL: Televisieproducent Eyeworks opent
spoedig een vestiging in het Australische Sydney. Dat
maakte Eyeworks oprichter en televisiepresentator Reinout Oerlemans bekend. Het Nederlandse bedrijf produceerde eerder al programma’s in Australië, maar heeft
zich nu dus ook gevestigd in het land. ‘We zijn verheugd om met de vestiging in Australië het achtste land
toe te voegen aan ons internationale netwerk’, aldus
Oerlemans. ‘We werken inmiddels al aan verschillende
nieuwe Eyeworks-formats voor verscheidene
Australische stations.
DO 26 APRIL: Volgende week woensdag vergadert
men binnen de European Broadcasting Union over de
plannen om twee halve finales in te voeren tijdens het
Eurovisie Songfestival. Alle deelnemende landen, behalve de vier grote landen - Frankrijk, Spanje, Duitsland en het Verengd Koninkrijk - en de winnaar van
het voorgaande jaar, moeten volgens de plannen aan
de voorselectie deelnemen. De meeste landen staan
positief tegenover de nieuwe opzet, aldus bestuurslid
Ruurd Bierman van de Nederlandse Publieke Omroep,
eveneens voorzitter van het organisatiecomité van het
Eurovisie Songfestival bij de EBU. ‘Nu wordt bekeken
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hoe dit plan in de praktijk vorm moet krijgen. Houden
we de twee finales tegelijkertijd, dan moet je ook twee
hallen tot je beschikking hebben. Wanneer de halve
finales worden verdeeld over twee avonden kun je
afvragen of drie avonden Songfestival niet teveel van
het goede is. Op dit soort zaken kan het plan nog
stuklopen’.
VR 27 APRIL: Herman van Gelderen wordt de nieuwe
hoofdredacteur van Netwerk voor de NCRV. Hij is nu
nog woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Daarvoor werkte hij bij RTL Nieuws en ook was
hij eerder verslaggever bij Netwerk. Van Gelderen treedt
per 1 juli aan. De huidige hoofdredacteur Gijs van
Beuzekom is benoemd tot manager Informatieve Programma’s bij de NCRV.
VR 27 APRIL: Het NPS-bestuur heeft Carel Kuyl benoemd tot interim-directeur. Kuyl (55) is hoofdredacteur van NOVA. In mei 2006 overleed Willem van
Beusekom, directeur van de NPS. De NPS is nog steeds
bezig om een opvolger te vinden. Volgens een woordvoerder is de NPS bezig een nieuw beleid te ontwikkelen en moet daar uiteindelijk de juiste persoon bij worden gekozen.
VR 27 APRIL: Frits Barend,
Ruud Hendriks, Pieter Storms en
Derk Sauer komen met een
opiniërend televisiestation dat uitsluitend vraaggesprekken gaat
uitzenden. Logischerwijs is het station ‘Het Gesprek’ gedoopt. Op 2
oktober aanstaande is het station
voor het eerst te zien. Volgens
Hendriks, onder meer een van de grondleggers van
RTL Nederland, wordt Het Gesprek het eerste televisiestation ter wereld dat 24 uur per etmaal uitsluitend vraaggesprekken laat zien. Op ‘Het Gesprek’ zullen aansprekende gasten dagelijks praten met bekende Nederlandse
interviewers. “Kwaliteit, inhoud en actualiteit zijn de belangrijkste pijlers van dit opiniekanaal’’, aldus
Hendriks.De gesprekken zijn in ieder geval ook via de
website (www.hetgesprek.tv) te volgen. Maar ze zijn
ook via de kabel en andere platforms beschikbaar, zoals
mobiele telefoons. De initiatiefnemers werken nog aan
kabeldekking. Op Het Gesprek krijgen gasten de kans
om dieper op onderwerpen in te gaan dan bij de talkshows en praatprogramma’s op de Nederlandse televisie nu het geval is. ”Wij nodigen aansprekende gasten
uit en geven ze alle gelegenheid om hun visie op een
onderwerp te geven. De programma’s zullen niet worden onderbroken door reclame; die is er alleen tussen
de programma’s in en wel op het hele uur,” aldus Ruud
Hendriks.
ZO 29 APRIL: Drie clubs in Nederland zijn volop in de
race om het landskampioenschap voetbal. Eén wedstrijd nog te spelen roept spanning, sensatie en een
record op. In de periode van de drie wedstrijden, die
tegelijk worden gespeeld, is Langs de Lijn als altijd in de
ether. Echter de spanning brengt teweeg dat gedurende de wedstrijden telkens heen en weer wordt ge-
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schakeld tussen de diverse stadions in ons land, waar
ook nog Europees voetbal van belang is bij andere dan
de drie clubs. Gedurende die tijd wordt er geen enkele
plaat gedraaid vanuit de studio in Hilversum.
HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

Andere naam
Het radiostation dat eens als LBC
in 1973 haar uitzendingen als commercieel nieuwsstation voor groot
London begon heeft andermaal
een andere naam gekregen. LBC
1152 gaat nu door het leven als Sky News Radio. De
verandering is het gevolg van een samenwerking tussen Chrysalis en BskyB. Sky News Radio. Sky News
Radio wil, als alles volgens plan verloopt, in 2008 een
licentie verkrijgen voor het mogen runnen van een
nieuwsstation dat in geheel Engeland zal zijn te ontvangen. Het veranderen van de naam van LBC 1152 ziet
men als een mooie eerste stap om aan Sky News Radio
te gaan wennen.
Tweede verandering
De onderneming Laser
Broadcasting, die verschillende stations binnen
Groot-Brittannië runt,
heeft aangekondigd dat er
een herstart komt voor de
Classic Hits stations in
Herefordshire en Worchester. Ze zullen de naam
Sunshine gaan dragen. De twee AM-stations zullen gescheiden ontbijtshows krijgen als Sunshine 954 en
Sunshine 1530.
Helemaal niet een slecht idee
Recentelijk is er een petitie per internet toegestuurd aan
Downing Street 10 met daarbij de oproep aan premier
Blair het er binnen de regering over te hebben de analoge FM frequenties, die in de toekomst vrijkomen
wanneer over wordt geschakeld naar digitale frequenties, ter beschikking te stellen aan Community Radio
stations. De petitie was ondertekend namens zo’n 1600
organisaties die deze vorm van radio steunen. De campagne werd opgezet door Rebecca Fulton, projectmanager van ‘Public Voice’. Men heeft de ‘prime minister’ ook duidelijk gemaakt dat men het geen goed idee
vindt het toekomstige ‘non broadcast spectrum’ ter beschikking te stellen aan de hoogste bieder.
Niet de enige petitie
Het is trouwens niet de enige internetpetitie die aan Blair
over radio is toegestuurd. Een speciale site stelt de Britse
bevolking sinds november vorig jaar in staat hun mening over bepaalde zaken naar voren te brengen. Ook
kwam er een petitie binnen waarin wordt voorgesteld
de regels inzake het betalen van PRS (Buma Stemra)

aan te passen. De indieners vinden het namelijk belachelijk dat er door de mensen die een eigen internetradiostation runnen hoge bedragen moeten worden
betaald. Men stelt dat de ziekenomroepen in Engeland
vrij zijn van betaling van rechten op muziek en deze
stations een minimaal bereik van 1000 luisteraars hebben. Men pleit er dan ook voor dat internetradiostations
met minder dan 500 luisteraars ook worden vrijgesteld
van het betalen van rechten op de te draaien muziek.
Money
BBC Worldwide, de commerciële tak van de Britse staatsomroep BBC, heeft een nieuwe directeur aangesteld
voor het zogeheten EMEA-gebied, waaronder Europa,
het Midden-Oosten en Afrika vallen. Gerry Ritchie zal de
internationale commerciële activiteiten van de BBC gaan
uitbouwen. Daarbij zullen uiteenlopende platforms worden ingezet, van digitale draadloze televisie, televisie via
internet en verspreiding van video via mobiele telefoons. Ritchie zegt dat het een spannende tijd is voor
informatieleveranciers, omdat veranderingen in hoog
tempo worden gedicteerd door technologie en wensen
van consumenten.
BBC gaat archieven open gooien
Meer dan een miljoen uren aan historische opnamen
publiekelijk maken via internet is het plan van de BBC.
Echter dien je wel kijk- en luistergeld te betalen en dus
is het voorlopige plan om alleen materiaal gratis ter beschikking te stellen aan inwoners van Groot-Brittannië.
Het moet echter geen probleem zijn voor mensen die
kennissen hebben in bijvoorbeeld Engeland om in de
toekomst te kunnen meegenieten. Een tweede mogelijkheid is het materiaal te downloaden buiten GrootBrittannië, maar dan zal wel de portemonnee getrokken
dienen te worden. Binnen in de schatkist zijn bijvoorbeeld interviews terug
te vinden welke nooit in
David
herhaling zijn geproAttenborough
grammeerd. Ondermeer
een interview met Martin
Luther King, dat vlak
voor de moordaanslag
op hem werd afgenomen. Maar ook bijvoorbeeld een aflevering
van de natuurserie Zoo
Quest, met een jonge
David Attenborough
opgenomen in 1956.
Ambitieus
Het project staat onder leiding van Ashley Highfield,
directeur moderne media en technologie. De BBC heeft
het doel gesteld het materiaal on-line te brengen om het
te kunnen bekijken, beluisteren maar ook om te
downloaden. Men is al tijden bezig met het herstellen en
bewerken van het originele materiaal. Een proefproject
waar 20.000 gebruikers aan mee gaan doen zal spoedig
starten. Men gaat er vanuit dat medio 2008 het project
landelijk bereik heeft.
REDACTIE RADIO NEWS

Voortgang
World Space heeft nogmaals via woordvoerster Judith
Pryor bevestigd dat men verregaande plannen heeft
een satelliet radioservice op te starten voor Italië, zodat
mobiel onderweg deze vorm van radio in de toekomst
ook beluisterd kan worden. Alleen heeft Judith, die
senior vice-president van de onderneming is, gesteld
dat eerst een soortgelijke service zal worden opgestart
voor Bahrein en de Arabisch Emiraten. Dit zal in het
najaar het geval zijn. Judith: ‘Bahrein is geen groot
afzetgebied maar daar tegenover staat dat het om een
zeer rijke markt gaat. Er is tenminste één auto per familie beschikbaar. Het gaat om een open, groot en plat
land en zal een uitstekend testgebied voor onze onderneming zijn.’
WorldSpace
kreeg toestemming voor de
installatie in het land van een repeater netwerk, dat
nodig zal zijn om het vanuit de satelliet ontvangen signaal op een redelijke manier in de rijdende auto’s
ontvangbaar te maken. Dat geldt vooral voor de gebieden waar gebouwen en andere objecten in de weg
kunnen staan voor directe overdracht naar de auto
van het satellietsignaal. WorldSpace wil haar project
voor Italië nu medio 2008 laten plaatsvinden. Inmiddels
zijn besprekingen gaande met vertegenwoordigers in
Duitsland, Spanje, Frankrijk en Groot Brittannië om te
kijken of in de komende jaren soortgelijke projecten in
die landen kunnen worden opgestart.
JELLE KNOT

Tegenstand
De geplande fusie tussen de Amerikaanse betaalradio
aanbieders XM Satellite Radio en Sirius heeft andermaal
tegenstanders gekregen. Nadat eerder overheidsinstanties vraagtekens bij de fusie plaatsten, is er ook
weerstand van de National Association of Broadcasters
(NAB). Daarin zijn de meeste Amerikaanse radiostations vertegenwoordigd, die via de ether uitzenden. De
NAB heeft over haar weerstand een onderzoek van de
Camel Group openbaar gemaakt. In dit nieuwe onderzoek naar een mogelijke fusie tussen XM Satellite Radio
en Sirius komt de Camel Group tot de conclusie dat er
veel negatieve gevolgen kunnen zijn voor de abonnees. De service zal minder worden, het nieuwe fusiebedrijf zal niet meer zo onderscheidend zijn, het inhoudelijke programma aanbod zal kleiner worden en er zal
minder keuze voor de consument ontstaan met betrek-
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king tot de radio ontvangers.
XM Satellite Radio en Sirius
zijn de grootste betaalradio
aanbieders die via de Amerikaanse ether te ontvangen
zijn. De NAB voelt zich door
de voorgenomen fusie bedrogen. Het gefuseerde bedrijf zou immers meer luisteraars kunnen bereiken dan
alle overige stations binnen de NAB. Of het tot een fusie
zal komen, is nog niet helemaal duidelijk. Er wordt immers nog gewacht op de goedkeuring van diverse Amerikaanse overheidsinstanties. Zij hebben inmiddels aangekondigd vele kritische vragen te willen stellen alvorens tot een conclusie te komen.
CBS ontsloeg shock
deejay Imus onder
druk
Velen denken dat Howard
Stern de enige shock deejay
is die in de Verenigde Staten algeheel bekend is,
maar ook Don Imus (foto)
had
dezelfde
shockbekendheid door vooral het
beledigen van de radioluisteraar met nadruk op
minderheidsgroeperingen.
Hij haalde vooral de publiciteit via racistische en
seksistische opmerkingen. Een combinatie van de laatste twee is hem uiteindelijk fataal geworden. CBS Radio,
waar hij al jaren in dienst was, heeft Imus aan de kant
gezet. Vrijdag 3 april en de dagen daarop volgend was
Imus in geheel Amerika het gesprek van de dag. Dit,
nadat hij weer eens hard had toegeslagen. Het was een
groep voornamelijk zwarte basketballers van het vrouwelijke geslacht die bij de 67-jarige Imus onderwerp
van gesprek waren en door Don werden uitgemaakt
tot ‘hoeren met kroeshaar’.
Heel bekend
Meer dan dertig jaar had de inmiddels ex-CBS medewerker er al op zitten als programmamaker waarbij zijn
shows werden verspreid over liefst 90 radiostations,
gevestigd in diverse staten van Amerika. De dames van
het bewuste basketbalteam waren afkomstig van de
Ruther University in New York. Imus was klaarblijkelijk
overtuigd te ver te zijn gegaan en bood direct na de
uitzending zijn excuses aan. Maar de dames waren niet
tevreden en noemden zijn opmerkingen een voorbeeld
van de verziekte maatschappij en wensten de excuses
niet te accepteren. Gevolg was dat de dames terecht de
grote publiciteit zochten en diverse grote adverteerders, waaronder General Motors, Protector and Gamble
en American Express zich onmiddellijk terugtrokken als
‘backers’ van het programma.
Demonstratie
Maar het ging veel verder daar bekende anti
discriminatiepersonen als dominee Jessie Jackson en Al
Sharpton zich in het openbaar duidelijk lieten merken
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het totaal oneens te zijn met Imus’ uitspraken. Ze organiseerden een demonstratie voor het CBS kantoor en
eisten onmiddellijk ontslag. Een combinatie van het terugtrekken van de adverteerders en de protesten leidde
tot het ontslag van Don Imus. Het was echter niet de
eerste keer dat Don totaal over de scheef ging. Zo
noemde hij de NBC correspondente Gwen Ifill, die veelvuldig in de nieuwsprogramma’s te zien is, een zwarte
poetsvrouw. Ook ging hij niet ziektes uit de weg door
ondermeer de voormalige minister van Justitie, Janet
Reno, uit te maken tot Parkison klantje en maakte hij
Howard Kurtz, media columnist van de Washington
Post, uit tot Jodenjongen.
Veel geld
Volmaakt belachelijk dat deze Amerikaanse presentator
via zijn beledigende radioshow op die manier miljoenen
dollars per jaar verdiende. Getallen als 10 miljoen per
jaar worden er genoemd. Hij wordt in Amerika door
sommige journalisten terecht de koning van de racisten
genoemd, terwijl ook de bijnaam de homohater aller
tijden te zijn. En dat allemaal in het programma dat je op
de nuchtere maag tot realiteit bracht hoe de wereld ook
verkeerd in elkaar zit via ‘Imus in the morning’, een
programma dat vanuit de studio’s van WFAN-AM op
Manhattan werd geproduceerd.
Dubbel op
Imus was niet alleen te horen via voornoemde 90 radiostations maar ook via MSNBC, een dochteronderneming
die verspreiding via kabeltelevisie verzorgt. Meer dan 2
miljoen dagelijkse luisteraars waren het gevolg. Niet
alleen de demonstratie van Jessie Jackson en de zijnen,
was het gevolg tot ontslag van Dan Imus door de directie van CBS. Vele internet bloggers protesteerden
zeer terecht tegen de uitlatingen van Shock Jock nummer 2. Daarnaast werden tal van radio en televisiestations als wel de geschreven pers overdonderd met
opmerkingen over overtredingen van de burgerrechten door Imus. Eerste gevolg was dat de shockjock in
principe voor twee weken werd geschorst en van de
radio werd verbannen.
Excuus
Don dacht aan alle beschimpingen en beschuldigen te
ontkomen door openlijk excuses aan te bieden door
aan te kondigen dat hij een ondoordachte als wel
domme opmerking had geplaatst. Helaas was dit niet de

juiste beslissing want hij riep daarmee nog meer ongenoegen op zich af. Diverse groeperingen van minderheden riepen op tot ontslag, want genoeg is nu eenmaal genoeg. Daarmee kreeg men ook nog eens steun
van Bryan Monroe, voorzitter van de nationale vereniging van blanke journalisten in de Verenigde Staten.
Ook de president kandidaat voor de Democraten,
Barack Obama, stelde in een interview nooit meer te
willen verschijnen in een programma van Imus. Diverse adverteerders, zo meldde ik eerder, haakten af
en een kleine rekensom leerde dat dit liefst een
inkomstenverlies van 40 miljoen dollar, op jaarbasis,
zou betekenen.
Gevolgen
Alle protesten en te grote slechte publiciteit in kranten
en op radio en televisie leverde uiteindelijk de uitspraak
op van Bruce Gordon, woordvoerder van CBS, dat
alle grenzen door Don Imus waren overschreden. Allereerst werd besloten dat de uitzendingen via de kabeltelevisie landelijk zouden worden stilgelegd, gevolgd
door de uiteindelijke beslissingen – na uren van overleg – dat het totaal programma van Imus zal worden
stopgezet. Voor multi miljonair was het niet de eerste
keer dat hij ontslagen werd. Zo was het NBC die hem in
1977 aan de kant zette wegens overvloedig drank en
cocaïne gebruik. Protesterend Amerika zal tevreden
zijn met de beslissingen van de directie van CBS en
tevreden de radio weer aan zetten in afwachting van
een volgende organisatie die gebruik wil maken van de
kwaliteiten en negativiteiten van Don Imus en over de
rug van de luisteraars en de presentatoren veel geld wil
verdienen.
HANS KNOT

I

n de periode 1964 tot en met 1989 werden we vaak
verrast met persberichten en andere vormen van
uiting, die geleverd werden vanuit de directies van de
verschillende radiostations, die actief waren vanaf internationale wateren. Vooral in de jaren zestig werd de
Britse pers met regelmaat bestookt met de meest florissante cijfers als het ging om de radiobeluistering. Radio
Caroline en Radio London liepen ver voorop met miljoenen luisteraars in Engeland. Vaak ging het om luisteronderzoeken die, zogenaamd, waren gehouden door
een grote adverteerder met daaraan vastgekoppeld
een bekend marketingbureau. Echte luisterrapporten
werden vaak niet openbaar gemaakt, slechts een deel
van de cijfers. Achteraf heb ik me vaak afgevraagd of
de cijfers wel de juiste klankkleur van het echte beluisteren van de aanhang aangaf. Ook werd er via omwegen voorgedaan of men een goed bereik had, dit om
bijvoorbeeld de potentiële adverteerder te kietelen toch
vooral voor het betreffende station te gaan kiezen en
dus daar het reclamegeld heen te laten stromen.

Dennis King

Een voorbeeld van deze vorm van beïnvloeding liet
men bijvoorbeeld lopen via de advertentieacquisiteur.
Onder de naam Radio 199 had de Carolineorganisatie
het station, na een periode van bijna vijf jaren stilte,
heropgestart in december 1972. Het bleek een zeer moeilijke periode waarbij ondermeer een deel van de bemanning overging tot inbeslagname van het schip wegens het niet nakomen van betalingsverplichtingen. In
januari 1973 kwam het station regulier terug in de ether
onder de naam Radio Caroline. Voor het runnen van
een radiostation had men geld en dus adverteerders
nodig. Het ronselen van adverteerders deed men destijds deels telefonisch door het midden- en kleinbedrijf
te benaderen met de vraag te adverteren op het radiostation. ‘Adverteer en binnen een uur bent u op de
radio’. En inderdaad sleepte men vanaf het kantoor,
toen net gevestigd aan de Van Hoogendorpstraat 16 in
Den Haag (070 631940) het nodige geld binnen, dat
broodnodig was om het station te runnen of misschien
wel de zakken van enkele mensen binnen de organisatie meer dan noodzakelijk te laten vullen.
Eén van de personen die zich toen op het kantoor
bezighield met het winnen van adverteerders was Dennis King (Koning), een persoon die later een mooie
radiocarrière opbouwde in Duitsland, maar in de jaren
zeventig wel heel erg aan de zijkant van het zakelijk
handelen werkte. Hij wist op het officiële briefpapier
van Radio Caroline op 20 februari 1973, slechts na zes
weken van uitzendingen, al hoge luistercijfers te melden aan een toekomstige acquisiteur. Hij meldde ondermeer: ‘Radio Caroline zendt uit op een golflengte van
259 meter wat overeenkomt met een frequentie van
1178 kHz. Radio Caroline is overdag een easy listening
station vooral voor de huisvrouwen en schoolkinderen. Na 16.00 uur worden de programma’s langzaam
iets heavier. Onze luisterdichtheid is in de provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland, westelijk Noord-Brabant,
Utrecht en Groningen 8% hoger dan die van Radio
Noordzee, dit alles na een marktonderzoek dat in opdracht van één van onze cliënten is verricht.’
Terugdenkend aan de uitzendingen van Radio Caroline,
in die eerste zes weken van 1973 en het aanbod aan
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adverteerders dat toen in de uitzendingen van het station
voorbijkwam, kan ik me geen
enkele adverteerder voor de
geest halen die behoorde tot de
categorie ‘kapitaalkrachtige ondernemingen’, die in staat waren
een duur luisteronderzoek te
betalen. Pure bluf dus om de adverteerder te beïnvloeden via
een jonge acquisiteur, die wel
een centje extra wilde verdienen,
tot het verkopen van reclame.
Neem van mij aan dat voornoemd onderzoek er nooit is geweest.
En de reclameverkoper kreeg
ook nog een premie voorgeschoteld door Dennis King namens de Caroline organisatie op
de afdeling ‘Programming and
Organisation’: ‘Hierbij de bevestiging die ik je reeds telefonisch
beloofd had. Je kan voor ons
op basis van 10% freelance advertenties verkopen. Ik hoop dat
ik je hiermee van dienst ben geweest en dat je op deze basis
(10% van ieder contract dat door
jou gesloten wordt) veel voor
ons mag verkopen. Lekker gezond blijven en de groetjes’. Was
getekend Dennis King. Ruim 34
jaar later kan ik u vertellen dat
de zin ‘voor ons verkopen’ wel
gemeend was daar de reclameverkoper wel adverteerders aandroeg en recht op zijn 10% had,
maar nooit een stuiver heeft ontvangen (zo verklaarde hij me recentelijk).
Leuke bedragen waren het trouwens die door de adverteerder
dienden te worden neergelegd
voor het adverteren op Radio
Caroline in die prille begindagen
na de herstart in 1973. 35 gulden
voor 15 seconden en voor elke
seconde extra f 3,50. Men diende
daarbij wel een minimaal aantal
van 30 spots te bestellen, die zouden worden uitgezonden in een
periode van 1, 2, 3 of 4 weken.
Voor het produceren door een
Carolinemedewerker van een
reclamespot werd anno 1973 minimaal f 150,00 gulden gevraagd,
exclusief BTW en dat compleet
met ploppende microfoon en
schurende tape tijdens opname.
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Natuurlijk zijn er wel eerlijke voorbeelden van luistercijfers waarmee verschillende radiostations zwaaiden. Zowel Radio Veronica als Radio Noordzee kwamen in de jaren zeventig normaal voor in de radio luistercijfers, ter vergelijking met de kracht van het toenmalige Hilversum 3, dat immers was gelanceerd als het nationale popstation als tegenhanger van de zeezenders in 1965.
MV Communicator,
Laser 558

Zelfs in de nadagen van de Nederlandstalige zeezenders werd men nog meegenomen in de toenmalige kijk- en luisteronderzoeken. Dit onderzoek lichten we voor u nog eens uit ons archief.
Het ging in het najaar van 1985 zelfs zo ver dat er
een speciale telefonische enquête werd gehouden waarin werd nagegaan in hoeverre de zeezenders en landpiraten werden beluisterd en wat
de redenen daarvoor waren. Op de dagen van
de betreffende ondervraging – 1 en 2 oktober –
werden er 672 personen ondervraagd hetgeen
neerkwam op 86% van de beoogde steekproef
van 780 personen boven de 15 jaar.

De zeezenders die op het moment van de enquête actief waren: Laser 558, Radio Caroline en
Radio Monique. De laatste had op 15 december
1984 haar uitzendingen officieel gestart. Uit de telefonische enquête bleek dat
21% van voornoemde ondervraagden wel eens naar de zeezenders luisterde.
Maar de onderzoekers gingen ook in detail want men wist te melden dat op de
dagen van de ondervraging niemand op één van de drie voornoemde stations had afgestemd. Tevens was bij de groep er een percentage van 1% dat
al dan niet met regelmaat dan wel eens per week naar Laser 558 luisterde,
hetgeen op 7 personen terecht kwam. Radio Caroline kwam er al veel beter af,
want dat station had in die periode verdeeld over alle leeftijdsgroepen boven
de 15 jaar liefst 62 personen, dan wel 9% van de ondervraagden met het
station als afstemmingsdoel. Natuurlijk niet constant maar wel met regelmaat.
2% stelde dagelijks te luisteren, 27% enkele dagen per week en 26% gemiddeld eens per week. 44% stelde minder dan eens te luisteren naar de uitzendingen van Radio Caroline.
Opmerkelijk was dat Radio Monique nog hoger scoorde dan de beluistering
van Radio Caroline, dat toch een veel grotere naamsbekendheid had dan het
nieuwe Radio Monique. Men kwam via de telefonische ondervraging uit op
een percentage van liefst 14% ofwel van de steekproefgroep 91 personen,

verdeeld over alle leeftijdscategorieën. Opmerkelijk was
dat 11% van de ondervraagden dagelijks afstemde op
de programma’s die vanaf de Ross Revenge onder de
noemer Radio Monique werden uitgezonden. Het percentage dat iedere week één of meerdere keren afstemde lag op 29%. Minder vaak afstemmen bleek bij
35% van de ondervraagden het geval te zijn.
Voor degene die tijdens het ondervragen aangaf naar
Monique te luisteren was er nog een serie vragen inzake vergelijking met Hilversum 3 en de reden waarom
men de zeezender Radio Monique voorkeur gaf aan
andere stations. Onderstaand overzicht werd meegenomen in het onderzoek van de KLOS in november
1985:
· Meer toeval, luistert met anderen mee: 28 keer
· Radio Monique heeft meer non-stop muziek, minder
gepraat: 21 keer
· Betere en leukere muziek dan Hilversum 3: 10 keer
· Als op Hilversum 3 de EO is: 9 keer
· Als op Hilversum 3 niets aantrekkelijks is: 7 keer
· Radio Monique heeft meer Nederlandstalige muziek: 7
keer
· Radio Monique heeft meer gevarieerd aanbod: 5 keer
· Radio Monique is gezelliger: 4 keer
· Als op Hilversum 3 de VPRO is: 4 keer
· Als Hilversum 3 niet zo goed te ontvangen is: 4 keer
11% van de ondervraagden gaf tevens aan dat
men door de komst van
Radio Monique zeker
minder naar de uitzendingen van Hilversum 3
was gaan luisteren.
Daarnaast werd er door
de onderzoekers een
aantal conclusies getrokken, dat ik graag tot slot
van deze terugblik met u wens te delen:
· 28,4% van alle Nederlanders vanaf 15 jaar had in 1985
wel eens gehoord van Radio Monique, dat waren op
dat moment 3.073.500 personen.
· 12,7% van alle Nederlanders zei regelmatig te luisteren naar Radio Monique, dat waren 1.375.000 personen.
· 45,2% van alle Nederlanders tussen 15 en 24 jaar had
wel eens gehoord van het station, dat waren 978.308
personen.
· 29,6% van alle mensen die in grote steden woonden
in het westen van het land, had wel eens gehoord van
Radio Monique en 16,9% luisterde regelmatig, dat waren op dat moment 313.495 luisteraars.
· 41% van de rest van de mensen uit het westen had
wel eens gehoord van Radio Monique en 18% luisterde
regelmatig, ofwel 553.860 luisteraars.
Al met al eerlijke cijfers wat betreft de beluistering van
Radio Monique in vergelijking met de gegevens die
Dennis King namens de Caroline organisatie 12 jaar
eerder dacht te moeten verspreiden als bron van eer-

lijkheid. Of was het misschien eerder een bron van
heerlijkheid voor de eigen broekzak?
Het leek me leuk
nog even terug te
blikken met een
voormalig medewerker van Radio
Monique inzake dit
luisteronderzoek.
Walter Simons
schreef me er het
volgende over:
‘Het eerste luisteronderzoek werd
in de eerste helft
van 1985 gehouden door bureau ’Interview’. Het rapport ligt nog op
zolder. Ik zal het eens laten doorspitten en analyseren,
want er is voor een ‘normaal’ mens niet doorheen te
komen met al die cijfertjes. Wel weet ik nog dat we als
Radio Monique het niet echt slecht deden. Daarnaast
moet je denk ik de resultaten los zien van het commerciële succes van Radio Monique.
Laser 558 had genoeg luisteraars in dezelfde periode,
maar de bereidwilligheid van de adverteerders om zendtijd te kopen op het station was noppes. Dit probleem
speelde natuurlijk al vanaf augustus 1967. De Britse adverteerders durfden het gewoon niet aan via de zeezenders te adverteren, bang gestraft te worden door
de autoriteiten.
Dan moet je ook nog een onderscheid maken tussen
het soort adverteerders die er op de diverse stations
waren. In vergelijking met een station als Radio Mi Amigo
in de jaren zeventig (met veel meer luisteraars dan Radio Monique) hoorde ik daar vooral de vleeshallen,
juweliers, restaurants, bars en autobedrijven. Met de
grote jongens als Kodak en Coca Cola is het bij de
advertentieverkopers van Radio Monique ook nooit
gelukt. Maar niet alleen de middelgrote
Walter Simons, 1985
© Leendert Vingerling
bedrijven adverteerden op Radio
Monique.
In de zomer van
1985 zaten we met
de Kijkshop (V&D),
Technics, Esveha,
Bose en Perry
Sports leuk in de
groep ‘grotere adverteerders’. Daarnaast hadden we
natuurlijk ook de
gebruikelijke
kleine adverteerders, maar toch
draaiden we goed.
Tony Berk riep zelfs
uit dat we eerder
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waren met de ‘grote jongens’ dan destijds Radio
Noordzee in 1971, toen het zelfs nog volledig legaal was te adverteren op de zeezenders. Het zal
ongetwijfeld te danken zijn geweest aan de kennis
en de connecties van types als van Kooten, Berk,
Ouwens en Jan Legrauw.
Helaas was het voor die trouwe adverteerder in
november 1987 in een keer afgelopen. Door een
onaangekondigde frequentiewisseling van 963 kHz
naar 819 kHz (met dank aan Peter Chicago) waren
de luisteraars het station opeens kwijt. Fred Bolland kan er na al die jaren nog niet over uit: ‘In
één dag al mijn adverteerders weg!”.
Gekoppeld aan
dit onderzoek
inzake
de
beluistering door
Nederlanders
boven 15 jaar
van de zeezender Radio
Monique werd
de ondervraagden ook gevraagd of ze wel eens
afstemden op de programma’s van de landpiraten.
In totaal gaf 43% toe wel eens af te stemmen op
een landpiraat uit eigen woonplaats of omgeving.
Van hen was er 7% die vrijwel dagelijks afstemde
op een illegaal radiostation dat de programma’s
vanaf land verzorgde. 11% luisterde enkele dagen
per week, 14% eens per week, 12% minder vaak
dan eens per week en 55% luisterde nooit naar
een dergelijk station.
Gevraagd naar de soort programma’s op de meest
beluisterde radiopiraat leverde ondermeer de volgende antwoorden op:
· Nederlandstalige muziek: 75 keer
· Popmuziek, hitparades, disco: 57 keer
· Muziekprogramma’s: 55 keer
· Gezellige lichte muziekprogramma’s: 42 keer
· Verzoekplatenprogramma’s: 33 keer
· Non-stop muziek, zonder gepraat: 14 keer
· Smartlappen, sentimentele (Nederlandstalige) muziek: 12 keer
· Spelletjes: 10 keer
· Informatie over buurt en regio: 9 keer
· Oude platen: 9 keer
· Geestelijke muziek: 6 keer
· Duitse muziek: 4 keer
· Reclame: 3 keer
· Praatprogramma’s: 3 keer
Ruim de helft (55%) van de 291 luisteraars die
afstemden op de radiopiraten antwoordde tijdens
het onderzoek bevestigend op de vraag of het
meest beluisterde radiostation ook reclame verzorgde. 40% zei dat het niet het geval was en 5%
van hen had totaal geen idee of dit al dan niet het
geval was.
HANS KNOT

24

Verjaardag
Naar aanleiding van de verjaardag van Smiths, is de eigenaar van het chipsmerk op zoek gegaan naar de ultieme
televisienostalgie. Men ondervroeg daarvoor 997 Vlamingen
en Franstaligen, die opgroeiden met de televisie in de jaren
’50, ’60, ’70 en ’80. Chips is samen met de televisie groot
geworden. Sinds de opkomst van de televisie heeft vader de
macht over de afstandsbediening. Hij is ook de enige van
het gezin met een vaste plaats in de zetel. In 64% van de
gezinnen heeft vader een vaste plaats in de zetel; moeder
komt op de tweede plaats, met 45%. Meer dan de helft van
de respondenten (55%) geeft ook aan dat vader vroeger de
meeste invloed had op de programmakeuze. Op de tweede
plaats komt de moeder (32%).
Fervente Vlamingen
Uit het onderzoek blijkt ook dat Franstaligen dagelijks meer
naar de televisie kijken dan Vlamingen, zowel nu (45% versus 33%) als vroeger (51% versus 32%). Als ze kijken zijn
Vlamingen echter ferventer: 44% geeft aan dat vroeger ruzie werd gemaakt over de programmakeuze, tegenover 36%
bij de Franstalige Belgen. Dat is misschien ook de reden dat
Vlamingen minder vaak televisie mochten kijken wanneer ze
dat wilden (43% verus 28%). Als gevraagd wordt naar de
ultieme televisienostalgie staat met het hele gezin naar de
televisie kijken met stip op één. Alleen de twintigers en dertigers van nu hebben een heel ander gevoel van nostalgie.
Zij denken met weemoed terug aan de ruzies om de afstandsbediening.
Jeugdserie
Het onderzoek polste
ook naar de
favoriete
jeugdreeks:
de Vlaamse
winnaars zijn
‘Schipper
naast Mathilde’, op de
voet gevolgd
door ‘Kapitein
Zeppos’ en ‘De Kat’. De twee populairste reeksen leveren
meteen ook de favoriete acteurs: Nand Buyl en Senne
Rouffaer. In Franstalig België kwam ‘Club Dorothée’ als populairste jeugdprogramma uit de bus. Bijna de helft van de
respondenten geeft aan dat ze vroeger voor hun lievelingsprogramma mochten opblijven. 39 procent mocht dat nooit.
In Nederland mocht maar liefst 62% opblijven voor zijn
lievelingsprogramma. Als ze wel keken, mochten Vlamingen
veel vaker opblijven voor hun lievelingsprogramma (54%
verus 40%). Bovendien geven Vlamingen vaker dan Franstaligen aan dat televisiekijken met name draait om gezelligheid (24% versus 11%). Franstaligen bezaten dan ook vaker meerdere televisietoestellen in huis (16% verus 8%) of

hadden zelfs een aparte televisiekamer ingericht (4%).
Nederland
Tegenwoordig kijkt 72 procent van de ouderen (55 tot
65 jaar) dagelijks naar de televisie. Bij de jongste categorie ondervraagden (25 tot 34 jaar) is dat amper 55
procent. 44 procent van de Belgen brengt zijn ideale
televisieavond met het hele gezin door. In Nederland is
dat amper 35 procent. Uit het Nederlandse televisie- en
nostalgieonderzoek blijkt dat in Nederland maar liefst
40% van de mensen meerdere televisietoestellen in huis
had. In België was dat gemiddeld 12 procent. De gegevens van dit onderzoek zijn afkomstig van de firma
Capita BVBA.
HANS KNOT

Enige jaren geleden bezocht de auteur Auke Kok onze jaarlijkse
Radiodag in Amsterdam. Hij meldde
aan Hans Knot en mij dat hij bezig
was met het schrijven van een boek
over de zeezender Radio Veronica.
Maanden later vereerde hij mij en
diverse anderen met een bezoekje.
Ruim 1 ½ uur hebben wij met elkaar gesproken over het onderwerp zeezenders. Verleden jaar mailde ik Auke met de vraag of zijn boek nog
voor de Radiodag 2006 zou uitkomen. Dat was niet het
geval. Het werd het voorjaar van 2007 dat het dikke
boek uitkwam. Eind maart 2007 was ik op de receptie
ter gelegenheid van het uitkomen van het boek “Dit
was Veronica”.
Jarenlang worden er in de nieuwsgroep zeezenders
zinnige en zeer onzinnige dingen gemeld. Echter, de
voorraad onderwerpen raakt een beetje uitgeput, dus
nu houdt men zich bezig met medelingen over
“downloadjes” van muziekjes of mensen uit die bewogen periode, die een interview hebben gegeven in een
krant of tijdschrift, of op radio of televisie.
Op het moment dat het boek van Auke Kok in de
boekhandel ligt, veert de hele gemeente van de nieuwsgroep op en het boek wordt met argusogen bekeken.
Er ontstaan meteen twee partijen: de ene groep vindt
het een leuk (jongens-)boek, de ander begint meteen
azijn te pissen. Ik citeer een azijnpisser: “Tom Collins
wordt omschreven als een wat zonderling type. Rob
Out zou in de nacht duistere kroegen aandoen, diefstalletje. Tijdens de detentie van Bull Verweij was Harteveld, kapitein van de MEBO II uitgenodigd voor een
gesprek. Geen excuses van Verweij voor de bomaanslag. Het viel Harteveld allemaal erg tegen. Geen uitdieping van de onderwerpen. In feite doet de schrijver
een beroep op het geheugen van mensen die waar-

De dochter van Bep Slootmans
met Willem van Kooten
© Jelle Boonstra

schijnlijk in die tijd geen dagboek of aantekeningen
hebben bijgehouden en die alles uit hun hoofd moeten
doen.“
Azijnpisser wist dus ook niet dat kapitein Hartevelt op
de radiodag van enige jaren geleden erg weinig bijzonders wist te melden over zijn belevenissen aan boord
van het zendschip van Radio Noordzee. De schrijver
van dit alles in de nieuwsgroep, die dus duidelijk geen
koper van dit boek is, is uiterst negatief over dit boek
niveau Appie Baantjer. Nou was ik zelf een verwoed
kijker naar de televisie serie van Baantjer en velen met
Willem van Kooten en Auke Kok (r)
© Jelle Boonstra

mij. Baantjer was een top serie. Baantjer kan je niet vergelijken met Inspector Morse, om maar een voorbeeld te
geven, of de voortreffelijke serie: ‘A touch of Frost’.
Het boek van Auke Kok is een spannend jongensboek.
Ik denk niet dat Auke het plan had opgevat om een
wetenschappelijk boek te schrijven over het fenomeen
zeezenders en in het bijzonder Veronica. Het boek van
Auke Kok is geschreven voor de massa. Voor de Telegraaf lezer. De massa die weet dat Veronica op zee lag en
uitzond vanaf een schip. Het boek is geschreven voor die
luisteraars die “een lekker moppie muziek” wilden horen.
Niet voor de freaks die hele programma’s aan het tapen
waren, die wisten met hoeveel kilowatt er werd uitgezonden, die wisten welk type zenders er aan boord stonden,
die wisten van het bestaan van de Ger Anne, etc etc.
Ik word een beetje pissig op mensen die overal op- en
aanmerkingen over maken. Mensen die een boek voor
de helft in de boekwinkel staan te lezen en dan vervolgens weer wegleggen. Auke Kok moest nu dit boek
afhebben, want over 10 jaar hoeft het niet meer. Dan is
men vergeten dat er radioschepen voor de Nederlandse
kust lagen.
In de nieuwsgroep meldde Leen Vingerling dat “het tijd
wordt dat er een goed en betrouwbaar standaardwerk
over Veronica moet komen”. Leen, wat is de definitie van
een standaardwerk? Elk mens heeft een eigen inzicht in
bepaalde gebeurtenissen, dus als je alleen al iedereen gaat
interviewen krijg je zeer gekleurde versies van de gebeurtenissen. Denk aan de bomaanslag bijvoorbeeld. Het
personeel keek daar anders tegen aan dan bijvoorbeeld
de directie van Veronica. Je zou een standaardwerk kunnen schrijven als je bijvoorbeeld nog alle notulen van de
directievergaderingen, boekhouding zou kunnen inzien.
Als dat niet genotuleerd was, moet je een beroep doen op
het geheugen van mensen en dat “kleurt” in de loop van
de jaren.
Een andere azijnpisser weet te melden dat het alleen “om
het geld” ging. Tja, zoals Hans Knot eens meldde in een
kranteninterview aan het volk der Nederlanden: Er is
nog veel te doen.
ROB OLTHOF
V.l.n.r.: Tom Blomberg, Ton van Draanen en Jan van Veen tijdens de
presentatie van ‘Dit was Veronica) © Jelle Boonstra

Nagemaakte Caroline North programma’s met daarin
sommige echt unieke plaatjes nog eens terughoren
kan via de site: http://lost-in-tyme.blogspot.com/
2007/03/radio-caroline.html
Ik heb nooit geweten dat behalve in Nederland en
Suriname er nog meer landen waren met een plaatsnaam Groningen. Ik kwam er achter door een site te
bezoeken waar je elke willekeurige plaatsnaam kunt
invullen om vervolgens te zien hoe het met de radioontvangst is gesteld:
http://www.myradiobase.de/fmscan/
index.php
Max Ramali is niet alleen een regelmatige bezoeker
van de radiodag maar heeft ook een grote interesse
in de geschiedenis van de ouderwetse grammofoon
en dientengevolge is er een pracht site terug te vinden op internet: www.grammofoon.com/
frameset.htm
Herman Content is ook een gewilde surfer en stuurt
ons regelmatig tips toe, zo ook deze twee:
www.whro.org/home/1920
http://encycl.opentopia.com/term/
AM_broadcasting
Velen hebben de volgende site al lang ontdekt maar,
zo bleek recentelijk, zijn er ook genoeg die nog nooit
duidelijk zijn geworden dat deze site optimaal is te
benutten: http://www.uitzendinggemist.nl
Maar ook de volgende site is leuk genoeg om te
worden doorgeschakeld naar meer:
http://www.radiocast.nl
Met de volgende site willen we jullie even meenemen
naar de mogelijkheid toch, ondanks de nodige restricties, hier en daar de Britse radio via internet te
kunnen beluisteren:
http://www.radiofeeds.co.uk
En een duik nemen in de mediatheek van de ZDF
kan via de volgende site:
http://www.zdf.de/ZDFmediathek
Verhalend over Duitsland hebben we nog een paar
leuke tips voor internetbeluistering. Via webstream
van de Hessischen Rundfunks worden sinds maart
alle 6 netten van de organisatie uitgezonden. Maar er
is nog meer in aanbod. Wat? Ga maar eens kijken
op: www.webradio.hr-online.de
Maar ook willen we FFH Radio nog eens promoten
en de mogelijkheid geven ze via het web te beluisteren: www.ffh.de
Samenstelling: Hans Knot en Martin van der
Ven met dank aan Radio Journal.
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Amsterdam, zomer 2007
Radiovrienden,
Voor deze zomer hebben wij nog een aantal interessante aanbiedingen, waaronder het
inmiddels beroemde Veronica boek, die wij bij de uitgever nog een keer zullen bestellen en
wel omdat wij regelmatig verzoeken kregen om dit boek weer in de verkoop te nemen.
Hieronder vindt u onze aanbiedingen:
Het gedrukte exemplaar 1965 1974!
• Prijs euro 59,95 incl. handling en
verzendkosten.
Alle Top 40 lijsten van
de piratenjaren van
Veronica gebundeld,
soms compleet met
advertenties en vanaf
1969 compleet met alle
tipparades. In kleur,
soms zelfs met lplijsten én natuurlijk ook
met alle Top 100
jaaroverzichten. Een
schitterend
boekwerk, 195 x 370 mm,
met maar liefst 616
pagina's!
Dubbel CD “NEVER ENDING STORY”met de bekende Veronica tunes en jingles euro 16,-Dubbel CD Radio London met 47 fab forty hits en 49 Radio London jingles euro 16,50
Radio Mi Amigo boek van Hans Knot, deel 5 over het radioschip Magdalena euro 10,-Cats CD + DVD those were the days euro 18,95
Top Format 3 cd box met alle beroemde jingles euro 21,-DVD : Zenders in woelig water. Beroemde TROS documentaire over Veronica, RNI en Caroline
voor de Nederlandse kust euro 12,95
DVD boottocht REM eiland euro 8,-- DVD laser en Caroline euro 8,-DVD Radio 192
DVD Radio Paradijs( lag slechts 14 dagen voor de Ned. Kust) euro 8,-CD: Radio Mi Amigo jingles euro 4,25
Zoekt u nog iets speciaals, mail ons.
Vriendelijke groet,
Rob Olthof
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