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Beste lezers,

Een gemiste kans. Dat was het vervroegde naar
buiten lekken van de nieuwe Acht-uur Journaal pre-
sentator Rob Trip (per 1 januari 2010).  Zou het niet
veel leuker geweest zijn om gelijk aan Popstars of
K2 zoekt K3 een talentenjacht uit te schrijven? Na-
tuurlijk compleet met de nieuwe trend: mystery kan-
didaten! Bekende presentatoren zouden onherken-
baar het nieuws voor moeten lezen en wellicht door
de mand vallen.

Helaas is dit vermaak ons niet gegund. Of zou het
juist de angst bij het Journaal voor een dergelijk
programma geweest zijn, die er voor zorgde dat
het vroegtijdig bekend werd wie de nieuwe  presen-
tator zou worden? We zullen het wel nooit te weten
komen.

Wel komt u middels deze Freewave meer te weten
over: de ‘Perikelen’ in medialand, het lot van de
Norderney, de kijk van Rob Olthof op de popmu-
ziek, een ontgroening aan de Hilversumse HTS in
1970, de ongewenste bemoeienis via radio- en tv-
commercials, de leukste nieuw verschenen boeken
op radiogebied en natuurlijk begint Hans Knot zoals
gebruikelijk met de zeezenderwetenswaardigheden
in de rubriek ‘Heden en verleden’.

Veel leesplezier!
Jan van Heeren
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MV Mia Migo in Portsmouth, 1990.
Het schip droeg hiervoor de naam MV Nannell en
zou de basis worden van enkele radiostations, waar-
onder Stero 531 (/576). (Zie ook pagina 6.)
Foto: collectie Robert James



Een heel lange periode
DI 5 MEI: In werkelijkheid is het een hele tijd geleden
dat dit berichtje werd geschreven. Reden: de twee
prachtige themanummers die gecombineerd zijn uitge-
komen van het Freewave Media Magazine waardoor
andere, normaal vaste rubrieken, een tijdje hebben stil-
gelegen. Maar we gaan de ‘nieuwtjes’ die tijdloos zijn in
deze aflevering ruimschoots inhalen.

Charles van Doorneweerd
DI 5 MEI: Charles komt met een prachtige aanvulling
op de discografielijst en wel met het nummer van Russ
Conway getiteld: ‘Wedding of a painted doll’. De mu-
ziek is in 1972 gebruikt door Tony Allen op RNI voor
een prachtige gezongen jingle voor zijn toen nieuwe
collega bij RNI. Brian McKenzie en Tony Allen werkten
eerder samen op Radio Scotland. Herinner je je de jingle?
‘Won’t you come along and listen to the Brian McKenzie
show, the Brian McKenzieshow…’

Autostickers
DO 7 MEI: Herinner je je nog dat enkele maanden
geleden Martin van der Ven met het idee kwam om
foto’s te brengen waarop auto’s staan afgebeeld met

daarop een sticker
van radiostations,
het liefst die heb-
ben uitgezonden
vanaf zee? We kre-
gen weer een paar
foto’s toegestuurd
en wel van Ruud
van der Kuijl: ‘Ik
heb mijn foto’s op-
gezocht van mijn
auto’s. Allereerst
die van mijn
Citroën 2CV, die ik
in het midden van
de jaren tachtig
bezat. Op de achterzijde heb ik destijds de Ross Revenge
geschilderd. Later had ik een Fiat bestelwagen. Ook
daarop schilderde ik een afbeelding van de Ross Revenge
en de woorden ‘de middengolf leeft’.

Persoonlijke herinnering
VR 9 MEI: Een herinnering die ons toe werd gestuurd
vanuit de VS door Larry Simpkins: ‘In 1972 en 1973
bouwde ik sportauto’s voor een kleine onderneming in
Oxfordshire, Engeland. Onze werkplaats was geves-
tigd op een voormalig vliegveld dat in de Tweede We-
reldoorlog werd gebruikt. Ondanks dat de locatie koud
en winderig was, was het tevens aardig hooggelegen.
Hierdoor kon ik het geluid van RNI, dat toen voor de
Nederlandse kust vanaf de MEBO II haar programma’s
verzorgde, redelijk goed ontvangen via mijn transistor-
radio. Wel had ik er een extra, speciale antenne aan
bevestigd. In die dagen was ik nog steeds kwaad over
het verdwijnen van Radio London middels het invoe-
ren van de MOA door de Britse regering in 1967. Ik
weigerde dus pertinent naar de programma’s van de
BBC te luisteren. Dus werd het de hele dag afstemmen
of de 220 meter van RNI. Ondanks dat de programma’s
overdag in het Nederlands waren, was het merendeel
van de muziek in het Engels. Drie nummers die me
direct associëren met die tijd zijn ‘Child in Time’ door
Deep Purple, ‘Popcorn’ van Hot Butter en ‘Brandy’ van
Looking Glass.’

Aan de Britse kust
‘Ik was in Clacton on Sea toen Radio London haar
laatste programma’s uitstraalde via de 266 meter, wat
erg triest was om naar te luisteren, vooral toen ‘A day in
the life’ van The Beatles afsluitend werd gedraaid. De
volgende dag ben ik met een boot buitengaats gegaan
om rond de enige overgebleven zeezender, Radio
Caroline, te varen om mijn support te tonen. Ik denk
dat het mijn rebelse instinct was toen ik in de jaren
zeventig besloot alleen maar naar RNI te luisteren. Zelfs
toen de regering de stoorzender in 1970 inzette om de
programma’s van RNI te jammen. De jeugd van deze
tijd weet helaas niet en zal het ook nooit begrijpen
welke invloed het middengolfsignaal van de zeezenders
heeft gehad op de ontwikkeling van de popindustrie,’
aldus Larry Simpkins vanuit de VS.
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MA 11 MEI: Vanuit Zweden een mail van Ronny
Forslund die meldde dat er in DeGeer, een concertge-
bouw in Norköpping, afgelopen vrijdagavond een reü-
nie is geweest van voormalige medewerkers van Radio
Nord. Het was georganiseerd door Hakan Thornell,
een grote fan van het station. Naast de oud medewer-
kers en aanhang was er ook een aantal artiesten dat in
de tijd van de successen van Radio Nord actief was, en
die nu weer optraden met de muziek van toen. Meer
informatie en foto’s kunnen worden bekeken op de
weblog van Ron: http://radioenthusiasts.blogspot.com/
2009_05_01_archive.html

Het Radio Nord vliegtuig tesamen met de Radio Nord auto

Oud zeezenderdeejay met oud programma terug
op internet
WO 13 MEI: ‘Muziek met de Sokken
Los’, het legendarische radiopro-
gramma uit de jaren ‘80 is met in-
gang van donderdag terug op de
Nederlands/Vlaamse radio via inter-
netstation Radio Mi Amigo 192. Dit
romantische nachtprogramma wordt door
Hendrik van Nellestijn met zijn zeer markante
stemgeluid gepresenteerd. ‘Muziek met de
Sokken Los’ is een uniek format waarbij romantiek en
een vleugje humor worden gecombineerd. Herken-
bare elementen zijn: de plaat voor je aanstaande ex, de
plaat die twee maal gedraaid wordt, gedichten en rake
opmerkingen die je aanzetten tot denken.

Bij radio 227
DO 14 MEI: Vandaag is Harry Knipschild te gast zijn in
het programma ‘Giddy up Country’ van Radio 227.
Harry Knipschild was van 1964-1972 een populaire pre-
sentator bij Radio Veronica. Na deze periode is hij ja-
renlang werkzaam geweest binnen de platenindustrie
(Negram). Hij verruilde in 1995 de muziekindustrie voor
een studie geschiedenis aan de universiteit in Leiden.
Inmiddels is hij enkele jaren geleden gepromoveerd en
is hij docent Indonesische geschiedenis.

Half jaar
ZA 16 MEI: Op het moment dat ik dit bericht schrijf is
het nog een half jaar te gaan voordat de radiodag
eraan komt. Ik besef me echter ook dat het nog maar

een maand
duurt, immers u
leest dit in het
o k t o b e r -
nummer. Door de vele speciale lange verhalen de laat-
ste maanden is de ‘heden en verleden’-rubriek ook op
achterstand gekomen. Ik kan u echter melden dat we
echt voortgang hebben gemaakt met de radiodag. Vele
voormalige Laser Hot Hits en Laser 558 medewerkers
hebben in principe toegezegd te komen naar Amster-
dam en zullen dus uit allerlei landen komen opdagen.
Voor een meest recente stand van zaken verwijs ik u
naar www.radioday.nl

Foto’s
ZO 17 MEI: In samenwerking tussen Leendert
Vingerling, Martin van der Ven en Hans Knot is er een
hele mooie site met foto’s ontstaan die gaat over Leen
zijn tripjes naar de MV Communicator waar hij tal van
medewerkers heeft gefotografeerd. Dit als voorpretje
op de Radiodag. Kijk maar op:
www.offshore-radio.de/leendertvingerling/laser

Een aantal aanvullingen
DI 19 MEI: Er kan een aantal zaken worden toege-
voegd aan de discografielijst zeezenders. Zo staat
‘Reveille Rock’ van Johnny and the Hurricanes al in de
lijst maar kan daar aan worden toegevoegd dat in 1966
het nummer werd gebruikt voor een demo ten bate
van het programma van Emperor Rosko. Vreemd ge-
noeg hebben we tot nu toe niet het nummer ‘Tickatoo’
van de Dizzy Men’s Band genoemd, dat voor een heel
bekende jingle voor Radio Veronica werd gebruikt.
Een uitvoering onbekend van het nummer ‘Can’t buy
me love’ werd gebruikt voor een promo ‘Thanks for
counting us number 1’ in 1966 op Radio Caroline. De
eerste 4 seconden van het nummer ‘Wild Thing’ van de
Troggs werd gebruikt op RNI in een ‘Hello Sailor’ promo
voor de Graham Gill Show. De intro van ‘Ain’t nobody’
van Rufus werd in 1984 gebruikt door Rick Harris voor
een Laser 558 promo en tenslotte was ‘You’re my world’
van Cilla Black in gebruik op Caroline in 1964 ten bate
van ‘News of the World’.

Tony Prince (r) en
The King

Duiken maar
DO 21 MEI:
Vanuit Canada
ontvang ik een
mail met een op-
merking dat ‘zijn
conditie’ nog
even goed is als
in de jaren zestig
toen hij vaak op
de MV Fredericia
van Radio
Caroline North
was en in de zo-
mer wel eens een
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lekkere duik nam in de Ierse zee. We hebben het over
The Royal Ruler Tony Prince. Recentelijk nam hij weer
een duik en op de volgende link kun je op internet beide
duiken met elkaar vergelijken.
www.youtube.com/watch?v=EM5fHu6r9Ck

Met Ome Cor naar de Waddenzee
ZA 23 MEI: Het was een prachtige dag op de Wadden-
zee, robben op het Griend, kajaks in een wedstrijd, Man-
neke Pop ofwel Peter van Dam op de radio, onverwachts.
Maar ook een Menno Dekker die heel lang geleden Am-
sterdam radio-onveilig maakte. Een blije Sietse Brouwer
die het toch maar weer geflikt heeft met zijn team. Een
boot die van onderen een beurt heeft gehad en van bin-
nen er daadwerkelijk veel beter uitziet dan vorig jaar. De
generatoren benedendeks, een tweede zender als stand-
by. Het vakmanschap van Walter Galle, de tender die
heerlijk was om te meimeren. Een tweede studio en zo-
waar schone toiletten op een zendschip. Ik kan nog vele
mooie dingen zeggen, maar ga kijken naar de foto’s die ik
vandaag maakte: www.mijnalbum.nl/Album=RNQ3SMSD

Herinneringen aan Radio 270
ZO 24 MEI: Voor diegenen die boven de 55 jaar jong zijn
is er een groot aantal zeezenders, dat via ons geheugen
regelmatig weer opborrelt. Er wordt in de diverse nieuws-
groepen, blogs, tijdschriften en ga zo maar door, met
regelmaat geschreven over tal van stations vanaf zee. En
dan komen direct de namen naar voren als Radio Caroline,
Radio London, RNI. Caroline en Veronica. Maar er zijn
ook andere zeezenders actief geweest. Een van deze sta-
tions richtte zich eigenlijk regionaal gericht op het luister-
publiek in het Britse Yorkshire. Het was Radio 270 dat in
Groningen vreemd genoeg beter binnenkwam dan in bij-
voorbeeld Amsterdam. Recentelijk kreeg ik van een van
mijn Britse lezers een enveloppe vol herinneringen betref-

fende Radio 270, waarvan ik een aantal wil delen via
www.hansknot.com

Meer aanvullingen
WO 27 MEI: Andermaal de nodige aanvullingen.
Op Radio Mi Amigo was het een van de platenlabels
die enorm werd gepromoot: het Pussycat Label. ‘De
hoes met de poes’ was de slogan en Tom Jones zijn
‘What’s new Pussycat’ kwam bij herhaling dus voor-
bij. Mi Amigo organiseerde in 1976 een tournee langs
een aantal plaatsen in Vlaanderen van de succes-

Radio Waddenzee, 23 mei 2009 (Met o.a. Sietse Brouwer (3e van links) en Walter Galle (met petje))    © Hans Knot

In november 1989 is een deel van de mast van de Ocean 7 van Radio
270 opgevist uit de Noordzee door vissers van het schip Success. Het

mastdeel werd in 1966 tijdens een storm gekapt om verdere schade te
voorkomen. Op de foto Bob Sabin, destijds bemanningslid van de Ocean

7, met het teruggevonden stuk mast van bijna 10 meter lengte.
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formatie The Rubettes. Uiteraard werd dit gepromoot in
de programma’s en wel met de ondersteuning van het
nummer ‘Do it’ van The Rubettes. In de
zeezenderdiscografie staal al ‘W O L D’ van Harry Chapin
genoemd. Bij de informatie kan worden toegevoegd dat
de zin ‘I’m the morning deejay’ ook werd gebruikt op
Radio Delmare in 1979 door Tony Transistor.

T-shirt tijd
VR 29 MEI: Andermaal weer tijd voor een T-shirtfoto.
Dit keer een aantal shirts die ik jaren geleden maakte van
mijn eigen shirts uit de periode 1972/1973 en wel allemaal
van de toenmalige zeezenders. Heb je ook een foto van
T-shirts laat het me weten via HKnot@home.nl

Unieke foto’s
ZO 31 MEI: Het internationale report brengt ons niet
alleen iedere maand tal van herinneringen maar gemid-
deld ook zo’n 15 foto’s die nooit eerder werden ver-
toond. Ook deze keer een aantal die ook in de Freewave
komen te staan. Ze werden me toegestuurd door Robert
James uit Engeland. Zijn vader werkte voor zijn pensio-
nering bij de Britse marinebasis in Porthmouth. Zijn vriend
gaf hem eens een aantal foto’s genomen vanuit de lucht

tijdens een officiële oefening. Het toont beelden van
de Nannell (voorpagina). Maar ook tijdens een boot-
tocht van de marine werd er gefotografeerd en wel
de Ross Revenge op de South Falls in 1990 (zie foto).

Artiesten
MA 1 JUNI: De vorige maand begonnen we met een
nieuwe serie en wel artiesten die betrokken zijn ge-
weest in de programma’s van de zeezenders. Ditmaal
noemen we vader en dochter Alberti. Zowel als duo
als solo werden ze optimaal geplugd door Radio
Veronica. In de jaren zeventig zouden ze zelfs een
eigen radioprogramma op de zondagochtend krij-
gen bij Radio Noordzee. Willy en Willeke Alberti dus
ingelijst!

Meer foto’s
Vandaag kreeg ik ook nieuwe foto’s van KC, eens
deejays bij Laser Hot Hits. Hij meldde me dat hij nog
niet zeker weet of hij naar Amsterdam komt maar het
gegeven dat de Laser reünie er komt is voor hem wel
reden geweest in zijn persoonlijke collectie te duiken
en een paar van zijn kiekjes voor ons te openbaren
op: www.flickr.com/photos/kirkclyatt/3354350333

Een bezoekje aan Dublin
MA 1 JUNI: Andy Archer was recentelijk op bezoek
in Dublin om van een avondje vol nostalgie te genie-
ten via een samenkomst van oud medewerkers van
Radio Nova. Wandelend door Dublin kwam hij een
straat tegen genoemd naar de grootvader van Ronan
O’Rahilly. Reden genoeg voor Andy om voor de le-
zers van Freewave Media Magazine een fotootje te
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nemen.

Might Joe Young
DI 2 JUNI: Larry Grinnel vond mijn site www.hansknot.com op internet en
zag daar ondermeer de naam van Might Joe Young genoemd, eens technicus
en presentator van Laser 558 en te vroeg overleden. Larry besloot te schrij-
ven want hij heeft in de zeventiger jaren intensief met Joe Vogel, zoals de
echte naam van Might Joe Young is, samengewerkt. Van die periode heeft
Larry een hele mooie samenvatting gemaakt die terug is te vinden op:
www.mymac.com/showarticle.php?do=something&id=1874

(foto onderaan blz 6: Joe Vogel in 1972,  © Larry Grinnel)

Boven: v.l..n.r. Chris Bent, Kevin Turner en Leendert Vingerling. Onder: Merk Dezzani

Even over de grens in Italië
WO 3 JUNI: Recentelijk was er een prettig samenzijn met een etentje in Italië.
Een aantal voormalige Caroline medewerkers, waaronder Pyers Easton, Kevin
Turner, Grant Benson, tenderbaas Leen Vingerling, Mark Dezzani en Chris
Bent kwamen bijeen in een restaurant in Serboga om Bilbo te herdenken, die
eerder dit jaar plotseling kwam te overlijden. Leen Vingerling nam speciaal
voor ons enkele foto’s.

Schoorsteenpijp
VR 5 JUNI: Jaap Been woonde in de zeventiger jaren in Gelderland en reed

tijdens zijn militaire dienstplicht
dagelijks naar zijn kazerne. Hier-
bij passeerde hij op de A28 ook
Nijkerk en hij herinnert zich heel
goed dat er daar een
schoorsteenpijp van een fabriek
beschilderd was met ‘Veronica’.
Jaap vraagt zich af of iemand an-
ders dit ook gezien heeft en mis-
schien een foto ervan heeft. Reac-
ties als altijd via het e-mail adres
van Hans Knot.

Aanvullingen blijven komen
ZO 7 JUNI: We kunnen bij de
discografielijst onder nummers
gebruikt voor jingles toevoegen
bij Herman van Keeken dat hij
ook nog een jingle maakte op
het nummer ‘Kus me’ met als tekst
‘Luister naar Veronica nu op volle
kracht, voortaan op 538’. En dan
kunnen we ook toevoegen on-
der de ‘R’ in dezelfde categorie
bij Roxy Music het nummer
‘Virginia Plane’. Bandlid Eno sprak
een wavelength change spot
voor het station op dit nummer
in. In 1972 bracht Tom Collins de
‘Veronica luisterwedstrijd’, een
item dat later bekend zou wor-
den onder de naam ‘Veronica
Rebus’. Hij gebruikte daarbij een
rondloper van het instrumentale
deel van Steppenwolf’s ‘Born to
be wild’ voor. De allermooiste aan-
vulling deze keer is wel de tune
die werd gebruikt op Radio
Veronica op Tweede Kerstdag
1968 bij een programma dat werd
gepresenteerd door het
presentatieteam dat normaal ver-
antwoordelijk was voor de spe-
ciale programma’s voor gastar-
beiders: Isabel, Dimitra, Mimo en
Boedram. Ze gebruikten de
instrumentale versie van
‘Strangers in the night’ uitgevoerd
door het orkest van Bert
Kaempfert. Prachtig ook de
naamjingles voor Radio Mi Amigo
272, die werden gemaakt bij Ton
van Draanen in zijn huis in
Amstelveen en wel in 1979. Dit in
een sessie tegelijk met die voor
het Freewave Media Magazine en
Park Radio Producties. Het is
Louis Stuster die de jingles in-
spreekt. En dat dus op de melo-
die van ‘Kometenmelodie’ van
Kraftwerk. Op Radio 270 werd
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voor de promotie van de ‘270 Big Night Out 1966’ het nummer ‘Going to a go
go’ van Smokey Robinson and the Mircales gebruikt. Op RNI werd op de
Nederlandse service een promosong gemaakt voor het programma Ochtend-
editie met Gerard Smit. Ter begeleiding werd een onbekende uitvoering op
synthesizer gebruikt van een kinderliedje: ‘Altijd is Kortjakje ziek’. Tekst
werd aangepast tot: ‘Altijd is kortjakje ziek, liefst de hele dag, maar ’s
morgens niet…’

REM-eiland
MA 15 JUNI: Naar aanleiding van het REM-eiland verhaal, dat we recente-
lijk plaatsten, kwam er nog een reactie binnen van
zendamateur Jaap van Duin, die ik al eerder memo-
reerde in het verhaal. Het blijkt dat ook in 2006 het
REM-eiland op zee nog zendamateurs op bezoek heeft
gehad want op 6 juni 2006 hebben tijdens een
afscheidsbezoek aan het REM-eiland drie zendamateurs
het amateurstation PB6REM geactiveerd op HF, VHF
en 70 cm UHF. Vele honderden verbindingen zijn er
gemaakt met zendamateurs wereldwijd. Deze zend-
amateurs waren Roy PE5DX, Eric-Jan PA1EJ en Jaap
PA7DA. Vier dagen later bezocht PA7DA andermaal
het platform en maakte vele verbindingen op 2 meter.
Jaap Duin heeft veel gesprekken gehad met Theo
Tromp, waarover in het verhaal meer werd vermeld.
Zelf wilde Theo ook graag met het PB6REM team mee,
maar dan alleen voor meerdere dagen. Dit werd ech-
ter niet mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat, daar
dit alleen mogelijk was met een platformbeheerder en
een kok. Ondanks dat dit maar één dag was, was het
voor het team een fijne ervaring en een dag om niet
te vergeten.

Programmanaam en plaat
WO 17 JUNI: Deze dag beluisterde ik een prachtig
programma van the Emperor Rosko waarin een promo
voor een programma van Robbie Dale, namelijk de
Heinz Baby Show. Toevoegen dus aan de lange lijst.
Natuurlijk was dit een gesponsord programma ge-
richt op babyvoeding. De promo werd ondersteund
met de muziek van het nummer ‘What’s new Pussycat’
van Tom Jones.

Klaas Vaak
VR 26 JUNI: Voor het programma
Zondagmatinee op Radio Veronica
maakte Stan Haag een eenmalige
promo toen er door Klaas Vaak in
1972 een special werd gemaakt
rond The Loving Spoonful. De
volgende nummers werden ge-
bruikt ten bate van de spot: ‘Did
you even had to make up your
mind’, ‘Summer in the city, ‘You
didn’t have to be so nice’ en ‘It’s
magic’. Voor een jingle met de tekst
‘Klaas Vaak, nu ook in wegwerp-
verpakking’ werd een onbekende
instrumentale versie gebruikt van
het Beatles nummer ‘Here, there
and everywhere’. Ook een andere
onbekende uitvoering van het
nummer ‘You can’t do that’ en wel
op een Hammondorgel, was te ho-
ren in een promo op Radio
Veronica voor de wedstrijden om
de wereldbeker Hardrijden op de
schaats in Den Haag in 1973.

Dank aan: Wim van de Water,
Rob Olthof, Martin van der Ven
en Jaap van Duin.

Samenstelling: HANS KNOT
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DI 5 MEI: De STER heeft het afgelopen jaar 226 mil-
joen euro verdiend met de verkoop van reclame-
blokken. Het geld gaat, zoals gebruikelijk, naar het
ministerie van OC&W, waar het weer gebruikt wordt
ter medefinanciering van de openbare omroepen in
ons land. Bij de STER noemt men 2008 een uitstekend
jaar, dankzij de zeer goede prestaties van de publieke
omroep. Vooral de zomerperiode met ondermeer grote
sportevenementen als de Olympische Spelen en het EK
Voetbal, bracht een hoop geld in het laatje. “Adverteer-
ders herkennen en erkennen de kwaliteit van de pu-
blieke programma’s. Het zijn prestaties om zonder meer
trots op te zijn”, aldus de STER-directeur Arian Buur-
man.

WO 6 MEI: De NOS betreurt het dat in de journaal-
uitzendingen van eergisteren het applaus voor Konin-
gin Beatrix na de dodenherdenking is verlengd. Konin-
gin Beatrix kreeg maandag spontaan applaus van het
publiek tijdens de dodenherdenking op de Dam. In het
NOS- Journaal duurde dit applausdeel echter een stuk
langer dan in werkelijkheid. In de originele live uitzen-
ding was te zien dat het applaus op volle sterkte onge-
veer 10 seconden duurde. In de Journaals, die daarna
werden uitgezonden, duurde het applaus opeens 17
seconden. Plaatsvervangend hoofdredacteur Gelauff
benadrukt dat de intentie van de NOS niet was de BV
Koningin vooruit te helpen, maar een samenvatting van
de herdenking te laten zien. Onder sommige van de
beelden zat geen geluid en daarom werd het applaus er
een tweede keer onder gemonteerd.

WO 6 MEI: NET 5 komt dit najaar met een dagelijkse
talkshow in de vooravond. Vijf prominente vrouwen
gaan zich elke werkdag uitspreken over al dan niet
actuele onderwerpen en geven daar hun persoonlijke
touch aan. Daphne Bunskoek, die het programma mede
heeft ontwikkeld, is een van hen. Andere vrouwen, die
meewerken, zijn onder andere ex-politica Hedy
d’Ancona en columniste Aaf Brandt Corstius. ‘En Vele
Anderen’, de productiemaatschappij van Paul de Leeuw,
heeft het programma ontwikkeld en zal het gaan pro-
duceren. De nieuwe, dagelijkse talkshow van NET 5
krijgt een lengte van een uur. Daphne Bunskoek is
vanaf het begin bij de ontwikkeling van de talkshow
betrokken door het zoeken en vinden van de juiste
vrouwen.

WO 6 MEI: In Hilversum gaat de volgende week Ra-
dio509 van start met programma’s door en voor blin-
den en slechtzienden. Het nieuwe mediaproject gaat
zeven dagen per week 24 uur per etmaal in heel Neder-
land uitzenden via de Orion-webbox. De webbox is een
ontvanger die,
voor blinden en
s l e c h t z i e n d e n ,
wordt vergoed
door de zorg-
verzekeraars. Ook
is Radio509 door andere luisteraars via internet te vol-
gen.

DO 7 MEI: RTL hoeft de naam van het televisiepro-
gramma ‘RTL Vandaag’ niet te veranderen. Dit heeft de
rechtbank in Amsterdam donderdag geoordeeld. De
TROS en de AVRO waren naar de rechter gestapt om
RTL te verbieden de titel ‘RTL Vandaag’ te gebruiken
voor de dagprogrammering van RTL4. Volgens de om-
roepen lijkt de naam te veel op hun eigen actualiteiten-
rubriek ‘EénVandaag’, maar volgens de rechter is er
geen kans op verwarring. De TROS en de AVRO draaien
nu op voor de 15.000 euro aan gemaakte proceskosten

DO 7 MEI: Roel Cazemier, de huidige directeur van
Omrop Fryslân, vertrekt op 1 september. Vorige week
lekte al uit, dat hij als burgemeester in Hoogeveen had
gesolliciteerd, omdat het hem bij de Omrop Fryslân
maar matig beviel.

VR 8 MEI: Volgens de redactie van het vakblad
Adformatie halveerde in het eerste kwartaal van 2009
de operationele winst van RTL, als gevolg van de scherpe
daling in de Europese markten voor televisiereclames.
Voor het volledige jaar 2009 verwacht RTL een bedui-
dende daling van de winstgevendheid. De grootste ex-
ploitant van commerciële radio- en televisiestations in
Europa voorziet als gevolg van de neergang in het
aantal advertenties nu een ‘aanzienlijk’ lagere operatio-
nele winst in 2009 ten opzichte van 2008. De RTL Group
moest het hoofd bieden aan een moeilijke economische
context tijdens het eerste kwartaal van 2009. Een woord-
voerder van de RTL Group zegt dat het onmogelijk is
om betrouwbare prognoses te geven voor het volle-
dige jaar, maar voegt toe dat de winstgevendheid waar-
schijnlijk beduidend lager zal liggen dan in 2008. De
RTL Group is voor 90 procent in handen van de private
Duitse uitgever Bertelsmann AG.

VR 8 MEI: Tijdens de Dag van de
Nederlandse Jazz is Radio 6 uitgeroe-
pen tot winnaar van de Jazz Media
Award. Ongeveer 40 kenners van de
Nederlandse jazz mochten stemmen op
de vijf genomineerden: Jaap Lüdeke,

Frans van Leeuwen, Jeroen de Valk, Co de Kloet en
Radio 6. “Twee jazzjournalisten, een schrijver, een radio-
maker en een radiostation met een heel team erachter”,
zo omschreef de vorige winnares Amanda Kuyper de
vijf genomineerden.
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ZO 10 MEI: “In geld zit niet altijd de oplossing”, zegt
Peter Kuipers, directeur van de TROS, over de reden
van de omroep om vanaf volgend jaar zonder de NOS
het Songfestival uit te gaan zenden in Nederland. “Maar
we hebben wel iets meer te besteden dan de NOS”.
Kuipers is verheugd met de beslissing van zijn omroep
om zowel het Nationale Songfestival als het Eurovisie
Songfestival te gaan brengen. “We willen een heel leuk
feestje neerzetten voor het publiek.” Een paar jaar ge-
leden gaf de leiding van NOS aan dat ze van het Song-
festival afwilde. Als nationale sport- en nieuwsomroep
vond men het liedjesfestijn eigenlijk niet passen en dus
werd gezocht naar een opvolger. Het werd de TROS,
waar het festival al vanaf dit jaar een nieuwe richting
mee opgaat. Met ‘De Toppers als deelnemers aan het
Eurovisie Songfestival in Moskou, de wekelijkse
docusoap en de uitzending op 1 februari van het Natio-
nale Songfestival’, met Jack van Gelder als presentator,
is de toon gezet.

MA 11 MEI: Op Kink FM presenteert Jan Douwe
Kroeske vanaf vandaag de vroegste uren. Voorheen
voorzag Metha de Vos de luisteraars iedere werkdag
van een muzikaal ontbijt. De Vos presenteert voortaan
van 09.00 tot 12.00 uur, aansluitend op de nieuwe
ochtendshow 2 Meter van Kroeske. ‘2 Meter’ bevat elk
uur een song uit het omvangrijke 2 Meter Sessies ar-
chief en de mooiste rock- en soultracks uit het verle-
den. Bij de ochtendshow 2 Meter staat de muziek voorop.
Jan Douwe Kroeske is er voortaan iedere maandag tot
en met vrijdag tussen 07.00 en 09.00 uur op Kink FM.

MA 11 MEI: KX Radio,
het internetstation van
Rob Stenders, wilde om
21.00 uur starten met
het nieuwe programma
‘Countdown Café’. Maar
een halve dag voor de

uitzending kreeg van de leiding van SBS een verbod
op het gebruik van deze naam. De titel is nog steeds in
het bezit van Veronica, dat nu onder SBS Broadcasting
valt en mag dus niet worden gebruikt. KX Radio noemt
het programma daarom nu ‘Downtown Café’. Het drie
uur durende live programma komt vanuit café ‘Stairway
to Heaven’ in Utrecht en bevat optredens van (begin-
nende) bands en artiesten. Het wordt gepresenteerd
door Fred Siebelink en Kees Baars. Deze laatste maakte
vele jaren met Alfred Lagarde ‘Countdown Café’ bij
Veronica.

MA 11 MEI:
Presen ta to r
Arie Boomsma
(foto)  is vanaf
vandaag weer
te horen op de
radio en vanaf
dinsdag te zien
op televisie.
De omroep
s c h o r s t e

Boomsma ruim twee maanden geleden nadat die schaars
gekleed in het blad Linda had gestaan. Boomsma werd
voor drie maanden geschorst, maar mag drie weken
eerder terugkeren: “We hebben de afgelopen weken
veel met elkaar gesproken en we weten daardoor nog
beter wat we aan elkaar hebben. Er is in ieder geval
over en weer vertrouwen. Er is dus alle reden om nu
weer aan de slag te gaan’’, aldus EO-directeur Arjan
Lock in een schriftelijke verklaring.

MA 11 MEI: Peter R. de Vries blijft ook de komende
drie jaar programma’s maken en presenteren bij SBS 6.
De Vries tekende een nieuwe driejarige overeenkomst
met producent EndeMol en SBS Broadcasting. Volgens
Eric van Stade, algemeen directeur van SBS
Broadcasting, is het programma van de crimereporter
van ‘onschatbare waarde’ en heeft het veelvuldig maat-
schappelijke impact. Peter R. de Vries is ervan over-
tuigd dat hij en zijn team de komende seizoenen op-
nieuw een aantal indrukwekkende zaken aan het licht
zullen brengen

DI 12 MEI: De
NOS zal haar me-
dewerking aan de
finale van het
Eurovisie song-
festival in Moskou
heroverwegen, als de Gay Pride die zaterdag in de
Russische hoofdstad plaatsheeft, wordt neergeslagen.
Dat viel op te maken uit antwoorden van cultuurminister
Ronald Plasterk op vragen uit de Tweede Kamer. Eer-
der dreigde Gordon al bij anti homogeweld niet te zul-
len zingen in de finale, mocht hij die met zijn ‘Toppers’
halen natuurlijk. Daarop kaartte Boris van der Ham
(D66) de zaak aan en vond bij Plasterk begrip. Hij zal de
zorg aan de Russische ambassadeur in Nederland over-
brengen, zijn Russische cultuurcollega aanspreken en
staatssecretaris Frans Timmermans vragen de kwestie
te berde te brengen tijdens een bijeenkomst over homo-
rechten deze week in Parijs.

DI 12 MEI: Ruurd Bierman, lid van de Raad van de
Bestuur van de NPO, is gekozen tot voorzitter van de
Televisie Commissie van de EBU, de koepel van Euro-
pese publieke omroepen. Bierman was al vicevoorzitter
van de commissie. Eerder is NPO Directeur Radio-
programmering Jan Westerhof herkozen als lid van de
Radio Commissie van de EBU.

WO 13 MEI: Algemeen directeur Tanja Lubbers van
omroep LLiNK stapt op. Volgens Lubbers en de be-
windvoerder van de in financiële problemen verke-
rende omroep is het beter voor LLiNK als een nieuwe
directie en raad van toezicht de strijd voor toetreding
tot het publieke bestel voortzetten. Lubbers werkte ruim
een jaar als directeur van LLiNK. Onder haar leiding
wist de omroep de benodigde 150.000 leden voor een
plaats in het omroepbestel binnen te halen. Wel bleek
eerder dit jaar dat de omroep in financiële problemen
verkeerde. De rechter verleende LLiNK dinsdag defini-
tief uitstel van betaling. Volgens Lubbers is dat een goed
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moment om haar aftreden bekend te maken.

DO 14 MEI: De KRO-comedyserie ‘t Vrije Schaep’
heeft de Zilveren Nipkowschijf gewonnen. Het pro-
gramma is volgens de jury een toonbeeld van het
samengaan van muziek en drama, met een verras-
send script en uitnemende acteerprestaties. ‘t Vrije
Schaep kan volgens de jury op verschillende ni-
veaus worden bekeken: van toegankelijk amuse-
ment, tot een briljant laveren tussen vorm en in-
houd. De uitreiking vindt plaats op donderdag 14
juni in Studio Plantage in Amsterdam. De
Nipkowschijf is de roepnaam voor de onderschei-
dingen die de Nederlandse mediajournalisten jaar-
lijks uitreiken aan de beste tv-programma’s, radio-
uitzendingen en multimediale prestaties van het af-
gelopen seizoen. Voluit gaat het om de
Nipkowschijf (tv), de Reissmicrofoon (radio) en
de Prichettprijs (multimediaal). De eervolle ver-
melding gaat naar ‘Van Moskou tot Magadan’
(VPRO), gepresenteerd door Jelle Brandt Corstius
en geregisseerd door Hans Pool. De jury is onder
de indruk van de aanstekelijke en onbevangen
verteltrant die deze reisreportages kenmerkt. De
Zilveren Reissmicrofoon voor het beste radiopro-
gramma wordt toegekend aan ‘Simek ’s nachts’
(RVU). Martin Simek blinkt volgens de jury uit in
scherpzinnigheid, doortastendheid en intuïtie, waar-
door de gasten zich van onvermoede kanten laten
horen.

DO 14 MEI: De Britse omroep BBC heeft Aaqil
Ahmed benoemd tot hoofd van de afdeling religie.
Dat heeft de BBC eerder deze week bevestigd. Het
is voor het eerst in de geschiedenis dat een moslim

verantwoordelijk wordt voor de religieuze programmering
van de BBC. Ahmed maakte naam met documentaires over
christendom en Koran, maar kreeg soms ook kritiek van-
wege een pro islamitische instelling.

DO 14 MEI: Madeleine de Cock Buning wordt per 1 juli
2009 commissaris bij het Commissariaat voor de Media. Zij
zal zich vooral bezighouden met programmatoezicht en ju-
ridische zaken. De Cock Buning is hoogleraar Media-Com-
municatie- en Auteursrecht bij het Molengraaff Instituut
(CIER) van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universi-
teit Utrecht. Met de aanstelling van De Cock Buning is de
vacature vervuld die ontstond na het vertrek van Inge
Brakman. Het college van commissarissen bestaat verder uit
Tineke Bahlmann (voorzitter) en Jan van Cuilenburg.

VR 15 MEI: Een half miljoen mensen heeft hun handteke-
ning al gezet onder de petitie die het televisieprogramma
Sesamstraat weer op het tijdstip van 18.30 uur op de buis
moet krijgen. “De publieke omroep en minister Plasterk
kunnen deze 500.000 handtekeningen niet negeren”, aldus
Sesamstraat-acteur Aart Staartjes. “Wanneer is het genoeg
om de bestuurders van de publieke omroep te overtuigen
dat Sesamstraat door het publiek om half zeven wil worden
gezien? Deze hoeveelheid steunbetuigingen is echt onge-
kend, wie dit naast zich neerlegt, heeft geen respect voor
het publiek”, aldus ‘Meneer Aart’, die zich heeft aangesloten
bij de initiatiefnemers van de website Sesamstraat
naarhalfzeven.nl. Sesamstraat werd in het verleden om 18.30
uur uitgezonden. Sinds een aantal jaren is de zenderleiding
aan het schuiven met het uitzendtijdstip. Inmiddels is 17.30
uur het vaste tijdstip, maar onlangs werd het programma
korte tijd om 17.00 uur uitgezonden in verband met het
NPS-programma ‘Dichtbij Nederland’.

ZA 16 MEI: Ruim 1,3 miljoen mensen hebben in Nederland
naar de finale van het Eurovisiesongfestival in Moskou ge-
keken. Dit blijkt uit de gepubliceerde cijfers van de Stich-
ting KijkOnderzoek. Naar de halve finale van donderdag
waarin de Nederlandse Toppers sneuvelden, keken nog
bijna 2,5 miljoen Nederlanders. Homoactivisten riepen za-
terdag op niet naar het Eurovisiesongfestival te kijken uit
protest tegen het beëindigen van een homodemonstratie
eerder die dag in de Russische hoofdstad. Het is onduidelijk
of de oproep gehoor heeft gevonden. Noorwegen won het
liedjesfestijn met overmacht en mag het festival volgend
jaar organiseren.

MA 18 MEI: De leiding van de
Reformatorische Omroep (RO)
luidt de noodklok. De omroep
heeft op korte termijn 2500 nieuwe
donateurs nodig om te blijven be-
staan. De RO slaagt er niet in een
breed draagvlak in de gerefor-
meerde gezindte te verwerven.
“Het aantal nieuwe donateurs blijft

structureel achter bij de verwachtingen. Daardoor heeft de
omroep zich in de afgelopen jaren niet kunnen ontwikkelen
tot een levensvatbaar alternatief”, aldus directeur Arjan van
der Zouwen. Hij heeft predikanten en kerken met een brief
opgeroepen de omroep te steunen. “Het merendeel van
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onze achterban kijkt en luistert massaal via internet naar
publieke en commerciële omroepen. Met voldoende
steun kan de RO zich ontwikkelen tot een volwaardig
en verantwoord alternatief. We hopen dat mensen die
de reformatorische belijdenisgeschriften onderschrijven
ook ten aanzien van de media een keuze maken die
daarmee in overeenstemming is, voordat het voor de
RO te laat is.”

DI 19 MEI: De Zeeuwse Top
40 van Omroep Zeeland is niet
meer. De leiding van het re-
gionale station heeft de naam
op last van de organisatie
achter de Nederlandse Top 40
moeten aanpassen. De jaar-
lijkse muziekverkiezing is

daarom (voorlopig) omgedoopt tot ‘de Zeeuwse 40’, zo
maakte men bij de regionale omroep bekend. De Stich-
ting Nationale Top 40 heeft het alleenrecht op de naam.

WO 20 MEI: Jack Spijkerman keert komend najaar
terug op televisie. RTL zendt dan een ‘actueel
entertainmentprogramma’ uit onder de titel ‘Wat vindt
Nederland?’. Eerder liepen onderhandelingen tussen
Spijkerman en RTL nog spaak, “ditmaal hebben we een
programma dat helemaal bij Jack past”, zegt een woord-
voerder. Het programma, dat de zaterdagavond van
RTL4 moet vullen, is een idee van Talpa, dat de show
ook produceert. RTL is nog bezig met ‘de verdere invul-
ling’ van het programma, maar het is al wel duidelijk dat
de Postcode Loterij de show zal sponsoren.

DO 22 MEI: Cees Grimbergen presenteert ‘Rondom
10’ tot het eind van het jaar, dan loopt zijn contract af.
Grimbergen: “De directie van de NCRV heeft besloten
dat het tijd is voor vernieuwing. Ik had best nog door
willen gaan, maar ik ben freelancer. Dan weet je dat er
een keer een einde aan komt. Het is jammer, maar ik lig
er niet van wakker. Dat is wat ik erover kan en wil
zeggen.”

VR 22 MEI: Spice Girl Emma Bunton keert opnieuw
terug op de radio. Vanaf aanstaande dinsdag (26 mei)
zal ze opnieuw aanschuiven als co-host tijdens de
ochtendshow op popstation Heart (106.2) in Londen.
Bunton zal vaste co-host Harriet Scott bijstaan tijdens

de vakantie van presentator Jamie Theakston. In fe-
bruari viel Emma Bunton (foto) voor het eerst in als co-
host van ‘Heart Breakfast’. Dit is blijkbaar zo goed be-
vallen dat het station opnieuw een beroep doet op
Baby Spice. Dit keer niet om presentator Jamie
Theakston te ondersteunen, maar co-host Harriet Scott.
Theakston gaat namelijk twee weken lang met vakan-
tie.

VR 22 MEI: Kabelexploitant Ziggo heeft radiostation
Caz verwijderd uit zowel het analoge als digitale radio-
pakket. Dit zou volgens een woordvoerder van Ziggo
in overleg met de eigenaar van Caz zijn gebeurd. Het
verwijderen zou te maken hebben met een betalings-
achterstand. De verwachting is dat Caz binnenkort
overal van de kabel wordt verwijderd.

ZA 23 MEI: De radioshow op BBC Radio 2 van Jonathan
Ross, die wordt uitgezonden op zaterdagochtend, moet
voortaan 24 uur van tevoren worden opgenomen. Dat
meldt men via BBC Radio 2. Een woordvoerder van het
station stelt dat de BBC Radio 2 zich er hiermee van kan
verzekeren dat het programma ‘waterdicht’ is. Ross is
het volgens de zegsvrouw absoluut eens met het be-
sluit. De beslissing heeft niets te maken met een enkel
incident, maar is weloverwogen gezien alles wat er de
afgelopen maanden is gebeurd.

MA 25 MEI: De Raad van Bestuur van de NPO heeft
vraagtekens geplaatst bij de lange termijn toekomst
van haar themakanalen. Volgens voorzitter Henk
Hagoort hebben diensten op aanvraag een ‘lang le-
ven’, terwijl je bij de themakanalen de vraag kan stellen
‘of het wel werkt’, aldus Hagoort. De publieke lande-
lijke omroep heeft thans 12 themakanalen actief onder
de noemer ‘Nederland 24’. Tot eind vorig jaar waren dit
er nog 17. Hoewel er thans geen concrete wijziging op
komst is ten behoeve van de themakanalen, stelt Hagoort
dat het ondanks een pilot voor de meting van de kijk-
cijfers van themakanalen lastig is om te zien dat er grote
interesse bestaat. De voorzitter kan zich voorstellen dat
themakanalen voor bepaalde thema’s blijven, maar een
groot deel kan op termijn worden omgezet in een aan-
bod via ‘Uitzending Gemist’.

DI 26 MEI: De voetbalverslaggeving via de radio is
een groot gevaar in het verkeer, aldus concluderen
enkele onderzoekers van de Britse Universiteit van Lei-



13

cester. Hoe spannender de wedstrijd, hoe slechter de
bestuurders gaan rijden. De onderzoekers lieten di-
verse proefpersonen rondrijden in een simulator. De
fans bleken bij spannende momenten flink gas te ge-
ven. Wanneer hun favoriete club in de verdediging
werd gedrongen, gingen ze juist langzamer rijden. Bij
de meer neutrale luisteraars, die toevallig naar een
wedstrijdverslag luisterden, bleek het verloop van de
wedstrijd geen verschil uit te maken. De onderzoekers
schatten dat twee miljoen Britse automobilisten een on-
geluk of een bijna-ongeluk hebben gehad, doordat ze
onder het rijden naar het verslag van een voetbal-
wedstrijd luisterden. “Het is algemeen bekend dat niet-
handsfree bellen kan leiden tot ongelukken, maar an-
dere handelingen hebben vermoedelijk een vergelijk-
baar effect, zoals luisteren naar sport op de radio”, con-
cludeerde onderzoeker Michael J. Pont.

DI 26 MEI: Marlien de Ruijter is door de ledenraad
van omroep LLiNK benoemd tot nieuwe directeur van
de ‘groene’ omroep. Zij volgt Tanja Lubbers op en wil
vooral de financiële situatie van de omroep verbeteren
en LLiNK naar een nieuwe uitzendlicentie leiden. Minis-
ter Plasterk beslist in december welke omroepen een
machtiging krijgen. “Nu we de 150.000 leden hebben
behaald en de financiering weer is hervat, kunnen we
onze aandacht weer richten op de toekomst”, aldus De
Ruijter. “Ik zie het dan ook als mijn belangrijkste taak
om ervoor te zorgen dat LLiNK weer financieel gezond
wordt en we onze programma’s ook na 2010 kunnen
blijven uitzenden.” De Ruijter is sinds november werk-
zaam bij LLiNK als interim-zakelijk leider.

DO 28 MEI: Jan van Friesland (52) is benoemd tot
chef binnenland van NOS Nieuws. Vanaf 22 juni gaat
hij aan de slag op de redactie in Hilversum. Van Fries-
land is onder meer de oprichter van Buitenhof. Ook
was hij jarenlang eindredacteur. Daarnaast heeft hij
voor de NPS, VARA en VPRO documentaireseries en
projecten geleid, zowel actualiteiten als achtergronden.
Adjunct hoofdredacteur Tim Overdiek: “Jan is een jour-
nalistiek zwaargewicht die zijn sporen heeft verdiend
én de Publieke Omroep goed kent. In combinatie met
zijn leidinggevende ervaring is hij de juiste man die
onze belangrijkste redactie, samen met zijn plaatsver-
vangers, naar een hoger niveau kan en gaat tillen.”

VR 29 MEI:
De bekende
Amerikaanse
presentator
Jay Leno
(59) heeft
vandaag na
z e v e n t i e n
jaar van pre-
senteren af-
scheid geno-
men van The
T o n i g h t
Show. Hij

kreeg een staande ovatie van het aanwezige publiek,
aan het begin van zijn laatste talkshow in de avond.
‘Toen ik begon, was mijn haar zwart en de president
wit’, grapte de presentator. Hij bedankte ondermeer
Monica Lewinsky voor de affaire met oud-president Bill
Clinton, zodat hij afgelopen jaren voldoende materiaal
had om grappen over te maken. Ook bedankte hij zijn
werkgever NBC. Zo had hij ook de grap: ‘Na de 3.775ste
show ben ik op een afgelegen plek te vinden, waar
waarschijnlijk niemand me kan vinden namelijk op NBC
prime time’. Leno begint in de komende herfst met een
nieuwe talkshow. Dit programma zal op de ‘Tonight
Show’ gaan lijken, maar trekt naar verwachting een
groter aantal kijkers dan de 5 miljoen in de avond.

MA 1 JUNIL: De kosten om het televisiestation Het
Gesprek dit jaar in de lucht te houden zijn 12 miljoen
euro. Dit stelt algemeen directeur Ruud Hendriks van
‘Het Gesprek’ in ‘Fonk Magazine’. Hendriks: “Het eerste
jaar hadden we een begroting van 4,5 miljoen euro. Nu
is de begroting 12 miljoen euro, en volgend jaar gaat
de begroting verder omhoog. We hebben een finan-
ciële dip gehad, maar we staan nu financieel precies
waar we bij de start dachten te staan na een periode
van twee jaar.” Volgens Hendriks was ‘Het Gesprek’
vorig jaar op sterven na dood: “We moesten de werk-
nemers vertellen dat we tot 1 januari 2009 de salarissen
konden betalen, maar uiteindelijk hebben we niemand
hoeven te ontslaan.”

Toern was geluk heel gewoon    © KRO

DI 2 JUNI: In de week waarin de laatste aflevering
van ‘Toen was geluk heel gewoon’ wordt uitgezonden,
maakte Gerard Cox bekend dat hij een nieuwe serie op
de buis gaat brengen. Het gaat om een remake van het
programma ‘Stiefbeen en Zoon’, de succesvolle NCRV-
serie uit de jaren ’60. Omroep Max zal de serie op de
buis gaan brengen. Cox vertelde dit nieuws op Radio 2
in het programma ‘KRO Tijd voor Twee’. ‘Stiefbeen en
Zoon’ is een Nederlandse bewerking van de Engelse
serie ‘Steptoe and Son’. Het verhaal draait om een va-
der en een zoon die beiden voddenhandelaar zijn.
Gerard Cox wil graag opnieuw samen met Sjoerd Pleijsier
‘Stiefbeen en Zoon’ gaan schrijven. Cox zal in de serie
de rol van vader Stiefbeen gaan vervullen. Wie zijn
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zoon in de serie gaat spelen is nog niet bekend. “Sjoerd
is daar wel iets te oud voor, dus hij zal het niet zijn”,
aldus Cox. Hij hoopt dat de nieuwe serie in 2011 op de
buis komt.

WO 3 JUNI:
‘MeerRadio &
MeerTelevisie’ uit
Haarlemmermeer
is uitgeroepen
tot Lokale Om-
roep van het Jaar
2009. Dit maakte

de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland
(OLON) bekend tijdens een bijeenkomst in Hilversum.
De jury van de Lokale Omroep Awards prijst het gege-
ven dat het ‘MeerRadio & MeerTelevisie’ is gelukt een
betrokken omroep te creëren in een versnipperde ge-
meente als Haarlemmermeer’. De jury is daarnaast ver-
rast dat deze omroep in twee jaar tijd is opgebouwd en
zich weet te onderscheiden met een originele en en-
thousiaste aanpak. De overige Lokale Omroep Awards
gingen naar Omroep Venlo met het radioprogramma
‘Café Chantant’ en Midpoint FM (Ronde Venen) met het
televisieprogramma ‘De Staf van Sinterklaas’. Op
crossmediaal gebied won Exxact FM (Barendrecht) met
Roparunradio. De presentatoren Rick den Haan, Coen
Roest en Erik van Duuren van Radio Voorne (Helle-
voetsluis, Bernisse, Westvoorne) kregen een award
voor het beste presentatietalent. De jury beoordeelde
dit jaar een recordaantal van 268 inzendingen, van in
totaal tachtig lokale omroepen.

DO 4 JUNI: Johnny de Mol wil in de voetsporen van
zijn vader treden. Volgens de Telegraaf is hij bezig met
de oprichting van een eigen productiebedrijf. Hij zou
zelfs al in onderhandeling zijn met de leiding van de
KRO voor een productieovereenkomst van ongeveer
1 miljoen euro per jaar. De producties van De Mol jr.
worden op jongeren gericht en zullen vooral op Ne-
derland 3 uitgezonden worden. De 30-jarige acteur en
presentator Johnny de Mol is de zoon van mediatycoon
John de Mol, die oprichter is van producenten EndeMol
en Talpa. Johnny jr. was de afgelopen jaren te zien in de
Veronica-programma’s ‘Waar is de Mol?’ en ‘Down met
Johnny’.

MA 8 JUNI: Het NOS Journaal zal tijdens de komende
Prinsjesdag geen item over de hoedjes van bewindslie-
den maken. Dat heeft adjunct-hoofdredacteur Tim
Overdiek in de Volkskrant gemeld na analyse van de
kijkcijfers van vorig jaar. Daaruit bleek ondermeer dat
het luchtige onderwerp het Journaal ongeveer 100.000
kijkers kostte. “Het NOS Journaal heeft veel oudere en
serieuze kijkers”, zegt kijkcijferexpert René van Dam-
men. “Die verwachten een dergelijk onderwerp bij de
commerciële stations en niet bij hun Journaal.” Tijdens
Prinsjesdag 2007 maakte de NOS geen filmpje over de
verschillende hoofddeksels en toen was er geen dip in
de kijkcijfers te zien. Geen hoedjes dan ook geen hoofd-
doekjes want PVV-kamerlid Martin Bosma heeft vragen
aan minister Plasterk gesteld naar aanleiding van een
reportage van NOS-verslaggever Nicole le Fever. Zij

droeg tijdens haar verslag vanuit Teheran in het NOS
Journaal van 4 juni een hoofddoek. Bosma denkt dat
de Publieke Omroep de geesten van de Nederlander
‘rijp wil maken voor islamisering’. “De publieke omroep
laat het hoofd steeds meer hangen naar moslims”, stelt
Bosma. “Nu worden kijkers zelfs toegesproken door
een journaliste met een hoofddoek op. Dat valt niet te
tolereren. Zo krijgen we de islam in de huiskamer. Dat
de verslaggeefster ook nog eens Tel Aviv lijkt te benoe-
men tot hoofdstad van Israel geeft aan dat het Journaal
de islamagenda aan het volgen is.” Radicale islamieten
erkennen Jeruzalem niet als de hoofdstad van een Joodse
staat.

MA 8 JUNI: Televisiepresentator Beau van Erven Dorens
stapt van RTL Nederland over naar SBS 6. Dat heeft een
woordvoerder van SBS bekendgemaakt. Van Erven
Dorens (38) tekent een contract voor een periode van
twee jaar en is vanaf het najaar op de buis te zien bij zijn
nieuwe werkgever. De Amsterdammer gaat een eigen
reportageprogramma presenteren en tevens een grote
amusementsshow. Momenteel is hij te zien op RTL4 met
het programma ‘Dancing with the Stars’.

DI 9 JUNI: Radio 10
Gold, onderdeel van
Talpa Media, spant een
kort geding aan tegen
het ministerie van Eco-
nomische Zaken (EZ),

omdat het station niet mag meedoen bij de verdeling
van etherfrequenties van FM-kavel A7. EZ begon in
maart met de herverdeling van de twee vrijgekomen
FM-vergunningen van Arrow Classic Rock en Arrow
Jazz FM. Radio 10 Gold is dus uitgesloten van deelname
aan de bieding. Eigenaar De Mol dreigde vorig jaar al
met het naar de rechter stappen. De staatssecretaris en
het Agentschap Telecom hebben Radio 10 uitgesloten
van deelname, vanwege een niet toegestane zeggen-
schap in andere radiostations, van Talpa Media.

DI 9 JUNI: Radiocommercials uitgezonden in opdracht
van de overheid worden het hoogst gewaardeerd; ge-
middeld scoren ze een cijfer van 6,2. Dit blijkt uit
AdMeasure, het effectiviteitonderzoek uitgevoerd in
opdracht van de STER. 13.932 respondenten beoor-
deelden de radiocommercials. Ook tijdens de eerste
gouden RAB Radio Award uitreiking, vorige week, won
een radiocommercial gemaakt in opdracht van de over-
heid (Koninklijke Landmacht). Uit de analyse komt
ondermeer naar voren dat de gemiddelde waardering
van radiocommercials een 5,9 is. Overheidscampagnes
scoren echter op een aantal elementen zeker beter dan
andere branches: namelijk de relevantie van de bood-
schap, de overtuiging en geloofwaardigheid van de
commercial. Inmiddels zijn 135 radiocommercials in
AdMeasure getest afkomstig uit diverse branches en
beoordeeld door in totaal 13.932 respondenten

WO 10 JUNI: De KRO zendt 2 juli op Radio 2 recht-
streeks het concert ‘The War of the Worlds’ uit. Het
muziekproject, gebaseerd op het welbekende boek van
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H.G. Wells, is op 30 juni, 1 en 2 juli voor het eerst in
Nederland te zien in de Heineken Music Hall in Amster-
dam. Radio 2 straalt het concert op 2 juli uit van 20.00
tot 22.00 uur. Het gaat over een invasie op aarde van
buitenaardse wezens. Echt bekend werd het als hoor-
spel, onder regie van Orson Welles, in 1938, toen het
werd uitgezonden op de Amerikaanse radio. Veel men-
sen dachten toen dat het verhaal echt gebeurde en
raakten in paniek. Een hoorspelversie was in het mid-
den van de jaren zeventig al op de radio te horen in
uitvoering van het toenmalige Radio Veronica team.

WO 10 JUNI”: Rein Tolsma wordt de nieuwe hoofdre-
dacteur van Omrop Fryslân. Momenteel is hij nog ad-
junct-hoofdredacteur bij de omroep. Tolsma bekleedt
de post in ieder geval de komende twee jaar. Hij volgt
Hans Snijder op die komende zomer vertrekt om hoofd-
redacteur bij de Leeuwarder Courant te worden. Met
de benoeming van Tolsma vult de regionale omroep
een van de twee recent vacant gekomen topfuncties
op. Begin vorige maand kondigde directeur Roel
Cazemier ook aan dat hij per september aanstaande zijn
taken neerlegt.

DO 11 JUNI: Ra-
d i o s t a t i o n
100%NL ontslaat
de presentatoren
Myrna Goossen

en Tanja Jess, die iedere werkdag te horen zijn. Ook de
weekendpresentatrices Daphne Dekkers en Elsemieke
Havenga moeten op zoek naar een andere baan. Het
radiostation 100%NL verlengt hun jaarcontracten niet,
om kosten te besparen vanwege de economische crisis.
Dit ondanks dat de luistercijfers van het station in het
afgelopen jaar flink gestegen zijn. Men heeft momenteel
een marktaandeel van 3,1%.

VR 12 JUNI: Het kabel/internet/satellietstation Radio 6
past vanaf morgen haar profiel en format aan. Het pu-
blieke ‘zesde’ radiostation van Nederland moet als het
aan haar zelf ligt, voortaan bekend worden als ‘het jazz
station’ van Nederland. Radio 6 nam begin september
2006 de kabel- en satellietfrequenties over van de
Concertzender. Daarbij werd Radio 6 gepositioneerd als
een radiostation met ‘jazz, cross-over muziek, wereld-
muziek, informatieve en culturele programma’s’. De over-
gang zal worden begeleid door een reclame-
ondersteuning via de STER.

ZA 13 JUNI: Minister Plasterk (Media, PvdA) heeft het
Commissariaat voor de Media verzocht binnen twee
weken opheldering te geven over misstanden bij de
publieke omroepen. De minister reageert hiermee op
een onderzoek van het NRC Handelsblad dat vandaag
wordt gepubliceerd. Daaruit blijkt dat omroepen zich
niet houden aan de eigen gedragscode en de Media-
wet. Volgens Plasterk is de laatste jaren wel wat verbe-
terd in Hilversum, maar “het is nu tijd om het karwei af
te maken”. Tineke Bahlmann, de voorzitter van het Com-
missariaat voor de Media, concludeert dat de zelf-
regulering die men in Hilversum enkele jaren geleden

invoerde nog onvoldoende werkt. Bahlmann: “Ik mis
in Hilversum het bewustzijn dat je werkt met geld van
andere mensen en dat je er dus voorzichtig mee moet
zijn. Niet bij iedereen, maar bij een deel van de omroe-
pen hangt nog een cultuur van ‘al-
les kan hier’ en ‘wij zijn de baas’.”
Uit het onderzoek blijkt ondermeer
dat omroepdirecteuren door pro-
ducenten buitenlandse reisjes krij-
gen aangeboden. Ook blijkt een
TROS kinderprogramma onderdeel
te zijn van een marketingconcept
van het supermarktketen C1000.
BNN-voorzitter en programmama-
ker Patrick Lodiers blijkt zijn salaris
via een BV nog te verhogen met
inkomsten uit de merchandising rond het televisiepro-
gramma ‘De Lama’s.

ZO 14 JUNI: Twee journalisten van het Nederlandse
actualiteitenprogramma NOVA moesten vandaag on-
middellijk Iran verlaten. Het gaat om verslaggever Jan
Eikelboom en cameraman Dennis Hilgers. Het tweetal is
vandaag aangehouden door de politie en hun opname-
banden zijn in beslag genomen en hun werkvergunning
is per direct ingetrokken. De Nederlandse journalisten
worden in de nacht van zondag op maandag op een
vliegtuig naar Nederland gezet. Zij werden vandaag
aangehouden toen zij voor het hoofdkwartier van
Mousavi aan het filmen waren, de tegenstander van
president Ahmadinejad. De Iranese leider beschuldigde
gisteren op de staatstelevisie de westerse media van
stemmingmakerij en het voeren van een psychologi-
sche oorlog tegen de Iranese bevolking.

MA 15 JUNI:
Presentatrice Barbara
Karel (foto) stopt bij 3 FM
en de NCRV. “Het is tijd
voor iets anders”, stelde
Barbara. “Ik heb volop
genoten van dit radio-
avontuur, maar nu is het
moment aangebroken
om mijn hart te volgen,
en dat ligt bij het maken

van televisie.” Barbara Karel presenteert tot nu toe elke
zondagavond het NCRV-programma ‘Bring It On!’ op
het jongerenstation van de publieke omroep. Barbara
Karel begon in 2002 bij MTV en sinds april 2006 presen-
teert ze het NCRV-programma. Per 1 september neemt
zij officieel afscheid. De opvolger van Barbara Karel is
waarschijnlijk Barend van Deelen, die momenteel een
dagelijks programma maakt op het regionale station
Radio Decibel. Van Deelen begon zijn carrière in de ‘Klas
van 24’ van de Veronica Radioschool in de periode 2007
/2008.

DI 16 JUNI: De NPS dreigt na volgend jaar een vijfde
van zijn budget in te moeten leveren. Door de komst
van nieuwe omroepen moet de omroep vijf miljoen
euro korten op een budget van 35 miljoen. Daar dreigt
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een extra jaarlijkse korting van 2 miljoen euro bij te komen, als een amende-
ment van CDA, VVD en PVV in de Tweede Kamer wordt aangenomen. Kinder-
en kunstprogramma’s komen zo onder druk te staan, zegt een woordvoerder
van de NPS, die verder waarschuwt voor verschraling van programma’s als
‘NOVA’ en ‘Andere Tijden’. Door hun ledengroei krijgen omroepen MAX en
BNN vanaf september 2010 meer zendtijd en geld. Verder krijgen Wakker
Nederland (WN, van De Telegraaf) en Powned (GeenStijl) waarschijnlijk de
aspirant omroepstatus. Daardoor moeten dan alle omroepen zendtijd en geld
gaan inleveren.

DI 16 JUNI: Meta de Vries heeft de Radiobitches Oeuvre Award 2009 gewon-
nen. Het is de prijs voor de beste vrouwelijke radiomaker van Nederland. Zij

krijgt de prijs als kroon op haar jarenlange
werk bij de radio. Meta de Vries begon haar
radiocarrière in 1964 als omroepster bij de
AVRO. In 1965 werd zij de eerste vrouwe-
lijke deejay bij de publieke omroep. Liefst
26 jaar presenteerde ze diverse program-
ma’s voor de AVRO. Daarna zette ze haar
werk voort bij stations als Jazzradio en de
regionale omroepen RTV West en RTV
Utrecht. Sinds 2005 is zij weer te horen op
de landelijke radio en presenteert ze ‘Easy
Listening’ op Radio 2 en het jazzprogramma
‘Meta op Zondag op Radio 6’.  (Foto: CD-cover
van een jazz-cd van Meta)

WO 17 JUNI: De economische crisis slaat ook hard toe bij AT5 uit Amsterdam.
De nood bij het lokale televisiestation is zo hoog, dat weer over ingrijpende
veranderingen wordt gesproken. Het eventueel samengaan met RTV Noord-
Holland of een commerciële partij zijn reële opties. De advertentie-inkomsten
van AT5 zijn de laatste tijd flink teruggelopen. Er wordt met ‘enorme kortingen’
gewerkt richting de adverteerder, om alsnog geld binnen te krijgen. AT5 zelf,
maar ook een commissie Lokale Media, onderzoeken nu nieuwe toekomst-
scenario’s voor het televisiestation. AT5 krijgt al een jaarlijkse subsidie van 1,8
miljoen euro. Daar bovenop krijgt men tot 2013 1,3 miljoen euro uit de op-
brengst van de kabel. AT5 had de ambitie aangegeven minder afhankelijk te
worden van gemeentelijke subsidie. Het doel was de 1,3 miljoen euro, die
wegvalt, zelf te verdienen. Het bedrag van de gemeentelijke subsidie is een
derde van de begroting van AT5. Een derde komt uit de opbrengst van
commercials, de rest van het produceren van programma’s voor derden.

DO 18 JUNI: Het NOS Jeugdjournaal experimenteert de komende twee we-
ken met een radioversie op Radio 1. Het programma wordt zaterdag tussen
19.00 en 19.15 uur uitgezonden onder de titel ‘NOS Radio Jeugdjournaal’. In
het ‘NOS Radio Jeugdjournaal’ praten steeds twee kinderen met presentatrice
Tamara Seur over het nieuws van de dag. De gesprekken worden tevens
afgewisseld met reportages. De
nieuwsreportage gaat over
luistergedrag van kinderen.
Welk station is populair? Welke
radioprogramma’s willen ze
niet missen? Tot slot krijgen
kinderen ook zelf de kans hun
eigen nieuws te brengen door
het nieuws in te spreken op de
voicemail van het programma.
Het NOS Radio Jeugdjournaal
wordt gemaakt in het kader
van het RadioLab. RadioLab is
een project van Radio 1, waar-

mee het nieuws- en sportstation
elke zaterdagavond nieuwe ra-
dioprogramma’s uitprobeert.

VR 19 JUNI: Uit de jaar-
rekeningen en begrotingen
van de Stichting Verzorging
Islamitische Zendtijd, kortweg
SVIZ, blijkt dat de twee moslim-
omroepen NMO en NIO jaar-
lijks tonnen verkwisten aan
onderling geruzie. De SVIZ is
in 2007 opgericht om de
omroepgelden en de zendtijd
gelijk te verdelen tussen de Ne-
derlandse Moslim Omroep en
de Nederlands Islamitische om-
roep. De ruzie die er tussen de
twee omroepen is, kost tonnen
aan advocaten, accountants en
andere externen. Zo kostten de
advocaten in twee rechtszaken,
die sinds 2007 plaatsvonden, al
bijna 200.000 Euro. Deze kos-
ten worden betaald met publiek
geld, dat dus niet wordt be-
steed aan het maken van ra-
dio- en televisieprogramma’s.

ZA 20 JUNI: Het beluisteren
van radio is allerminst ouder-
wets stelt 87 procent van de
kinderen in de leeftijd van 9-14
jaar. Dat blijkt uit een groot re-
presentatief onderzoek uitge-
voerd door het onderzoekspa-
nel Jeugdpeil. In opdracht van
de redactie van het NOS Radio
Jeugdjournaal ondervroeg het
panel bijna 2000 kinderen.
Ruim 4 op de 5 kinderen (82
procent) luistert in meer of min-
dere mate naar de radio. Uit
het onderzoek blijkt onder-
meer dat ‘de auto’ (69 procent)
en ‘de eigen kamer’ (66 pro-
cent) de meest favoriete plek-
ken zijn om naar de radio te
luisteren. Verreweg de meeste
kinderen, (92 procent), doet
dat via het traditionele radio-
toestel. Naar de radio-uitzen-
dingen luisteren via de com-
puter gebeurt door 35 procent
van de kinderen en via het
mobieltje door 24 procent. De
meeste kinderen verrichten
ook andere activiteiten terwijl
ze naar de radio luisteren. Zo
computert 53 procent van de
ondervraagden tegelijkertijd,
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41 procent maakt ondertussen huiswerk en 36 procent
leest ernaast. Slechts 15 procent van de ondervraag-
den luistert naar de radio zonder iets anders te doen.

MA 22 JUNI: De leiding van de KRO schrapt banen bij
ondersteunende diensten en sluit gedwongen ontsla-
gen daarbij niet uit. Het gaat daarbij om ongeveer 5
procent van het huidige personeelsbestand. De terug-
lopende inkomsten moeten door de reorganisatie op-
gevangen worden en er moet meer geld vrijkomen
voor vernieuwende programmering. De reorganisatie
is ingegeven door de dalende inkomsten door het
programmeermodel, minder inkomsten uit program-
mabladen en vanaf volgend jaar (mogelijk) minder in-
komsten door de groei van MAX en BNN en door an-
dere potentiële toetreders van het bestel. 

DI 23 JUNI: De vergunningen voor frequenties voor
de commerciële radiostations zullen met 7 jaar worden
verlengd. Frank van Heemskerk, staatssecretaris van
Economische Zaken, meldde dit op het Mediapark Jaar-
congres. De vergunningen worden dus niet meer ge-
veild, maar de radiostations moeten wel een ‘markt-
conform’ bedrag betalen voor de frequenties. Voor-
waarde daarbij is wel dat de organisaties investeren in
digitale radio. De marktconforme bedragen zullen waar-
schijnlijk in de toekomst een stuk lager zijn dan tijdens
de vorige veiling in 2003. De overheid haalde toen ruim
270 miljoen euro binnen voor de licenties tot september
2011.

DI 23 JUNI: De twee frequenties die zijn open geval-
len door het faillissement van de Arrow-stations wor-
den wel onder nieuwe partijen verdeeld. Dit gaat wel
door middel van het veilen van de frequenties. Daarnaast
kondigde staatssecretaris Van Heemskerk aan dat FunX
in 30 steden een aantal eigen radiofrequenties zal krij-
gen. 

DI 23 JUNI:
Robert ten Brink
gaat het televisie-
programma ‘Het
Zesde Zintuig’ op
RTL4 presenteren.
Hij volgt daarbij
Beau van Erven

Dorens op, die RTL binnenkort verruilt voor SBS6. Het
komend najaar is op RTL4 het vierde seizoen van het
programma te zien. De eerste drie seizoenen van het
programma bij het commerciële station nam Van Erven
Dorens de presentatie voor zijn rekening. Daarvoor
was het programma ook al één seizoen te zien bij de
KRO. In het eerste seizoen was: ‘Het Zesde Zintuig’ een
soort talentenjacht voor paragnosten en helderzien-
den. In het laatste seizoen via RTL4 ging Van Erven
Dorens samen met paragnosten plaatsen af waar een
misdrijf was gebeurd, op zoek naar de waarheid over
misdaden.

WO 24 JUNI: De legendarische televisieshow ‘Vergeet
Je Tandenborstel Niet’ komt mogelijk terug op de

te lev is ie.  Producent
Blue Circle onderhandelt
met de leiding van Ne-
derland 3 over een te-
rugkeer van de show,
die van 1995 tot 1999 bij
Veronica werd uitge-
zonden. “Er is op dit
moment een sterke be-

hoefte aan vertrouwde formats”, stelde Monica Galer
van moederbedrijf Fremantle Media. “Ik geloof dat het
nu tijd is om het programma terug te brengen. Het zou
perfect zijn te programmeren op de vrijdag- of zater-
dagavond.” ‘Vergeet Je Tandenborstel Niet’ met presen-
tator Rolf X. Wouters en zijn hulpje Meneer Sjon, was
vier seizoenen lang te zien op Veronica.

DO 25 JUNI: Radio Gelderland moet een extra FM-
frequentie in het Rivierengebied krijgen. Vooral in de
Bommelerwaard is de ontvangst niet overal even goed.
Omdat Radio Gelderland ook bij calamiteiten wordt in-
gezet, wil staatssecretaris Van Heemskerk dat Radio Gel-
derland vanuit Zaltbommel op 99,6 FM gaat uitzenden
en dat de ontvangst via de huidige frequentie 89,1 FM
in het gebied verbeterd wordt. Als de leden van de
Tweede Kamer akkoord gaan, gaat de nieuwe zender
vanaf 2011 aan.

VR 26 JUNI: De Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
respecteert de beslissing van minister Ronald Plasterk
(Media) om de omroepsalarissen te maximaliseren tot
181.000 euro, de zogeheten Balkenendenorm. De lei-
ding van de NPO had ingezet op een norm van 240.000
euro voor presentatoren van de publieke omroepen,
maar dat bleek politiek geen haalbare kaart. Een hand-
vol met talenten binnen de gehele publieke omroep
mag in de toekomst meer dan het afgesproken
maximumbedrag verdienen. Als een omroep een ta-
lentvolle presentator nog vorstelijker wil gaan belonen,
moet de omroep dit aanvragen bij de Raad van Bestuur
van de NPO. Die beoordeelt of de presentatoren een
omroep dragen en bij de commerciële omroepen meer
kunnen verdienen. Op dit moment verdienen, volgens
de woordvoerder, veertig presentatoren bij de ver-
schillende omroepen meer dan de Balkenendenorm.

ZA 27 JUNI:Vanaf zon-
dag 30 augustus kan men
bij Radio 227 een nieuwe
presentator verwelkomen
op de zondagmiddag.
Andries Korthuis zijn bio-
grafie is te lezen en zijn foto
te bewonderen op inter-
net via www.radio227.nl. Andries gaat het populaire
programma ‘Van 12 tot 227’ (tussen 12.00 en 14.00 uur)
weer nieuw leven inblazen. Ook Dick Zuydwijk zal weer
zijn opwachting gaan maken. Hij is terug van een on-
verwachte sabbatical en zal vanaf diezelfde 30e augus-
tus weer zijn programma ‘Zuydwijk op zondag’ gaan
oppakken. Op de zaterdagavond is Fred van Veen
weer present met ‘De Tand des tijds’, waarin ook weer
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aan hij ook na zijn pensionering nog actief bleef.

MA 29 JUNI: Johnny de Mol blijft de komende jaren
televisieprogramma’s maken bij Veronica. De leiding van
het station heeft het contract met de tv-presentator
opengebroken en verlengd tot 2013. De presentator
voerde onlangs gesprekken met de KRO, maar heeft
dus nu voor zijn oude werkgever gekozen. Hij was
ook bezig met het opzetten van een productiebedrijfje,
waarmee hij programma’s voor de katholieke omroep
zou gaan maken. De Mol, zoon van televisieproducent
John de Mol, werkt sinds 2007 voor Veronica, waar hij
programma’s als ‘Down met Johnny’ en ‘Waar is de Mol?’
maakte. Het derde seizoen van ‘Waar is de Mol?’ komt
in het najaar op televisie. De Mol gaat daarvoor op reis
met onder andere zanger Frans Bauer, misdaad-
verslaggever Peter R. de Vries en tv-presentatrice
Nicolette Kluijver. De Mol is in de komende vier jaar ook
in andere Veronica producties, waaronder een nieuwe
dramaserie, te zien.

WO 1 JULI: De direc-
ties/hoofdredacties van
‘De Twentsche Courant
Tubantia’ en ‘RTV Oost’
hebben aangekondigd

te gaan samenwerken. De samenwerking beoogt
ondermeer de versterking van nieuws- en informatie-
voorziening voor de inwoners van Twente en de Achter-
hoek. De kracht en kwaliteit van beide organisaties
worden ingezet voor crossmediale producten en dien-
sten, waarbij print, internet en radio/tv elkaar kunnen
versterken. Eerdere initiatieven, zoals bij de beklim-
ming van de Alpe d’Huez door lezers van ‘De Twentsche
Courant Tubantia’ en de samenwerking bij de affaire
van neuroloog Jansen-Steur zijn aanleiding geweest
om verdere stappen te nemen. De samenwerking kent
al een aantal heldere afspraken. De redactie van De
Twentsche Courant gaat bijvoorbeeld videobeelden van
RTV-Oost gebruiken voor haar internetdiensten en De
Twentsche Courant Tubantia plaatst programma-
gegevens van RTV-Oost in uitgebreidere vorm in haar
dagblad. In de praktijk zal blijken op welke gebieden in
de toekomst verdere samenwerking mogelijk is.

DO 2 JULI: Het Commissariaat voor de Media heeft de
officiële ledentallen vastgesteld van de omroep-
verenigingen en aspirant-omroepverenigingen. Omroep
MAX en LLiNK hebben beide de benodigde 150.000
leden behaald, en Powned en Wakker Nederland vol-
doen allebei aan de eis van 50.000 leden voor nieuwko-
mers. De ledenaantallen zijn één van de criteria die mi-
nister Plasterk gebruikt om de erkenningen voor de
periode 2010 tot 2015 te verlenen. Uit de cijfers blijkt dat
de omroepverenigingen in 2004 ruim 46% van de huis-
houdens in Nederland aan zich wis-
ten te binden. In 2009 komt dat per-
centage, inclusief PowNed en Wak-
ker Nederland, uit op 51%. De aan-
tallen aan leden, die uiteindelijk voor
de erkenning meetellen, wijken
slechts 0 tot 3 procent af van de aan-

veel nostalgie te verwachten valt.

ZA 27 JUNI: Actrice Carice van Houten is een van de
gasten in het zomerse interviewprogramma ‘Zomer-
gasten’. Dit maakte een woordvoerder van de VPRO
bekend. Carice van Houten mag op 16 augustus haar
ideale tv-avond samenstellen. ‘Zomergasten’ begint zon-
dag 26 juli met het modeontwerpersduo Viktor en Rolf,
gevolgd door presentator Prem Radhakishun en hoog-
leraar wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis
Trudy Dehue. Na Carice van Houten worden politicus
Alexander Pechtold (D66) en dirigent Jaap van Zweden
aan de tand gevoeld door Margriet van der Linden.
Voor de hoofdredactrice van het feministische maand-
blad ‘Opzij’ is het voor het eerst dat zij ‘Zomergasten’
presenteert. Na elke aflevering van ‘Zomergasten’ zendt
de VPRO traditiegetrouw een keuzefilm uit die de gast
zelf aandraagt

ZO 28 JUNI ‘Wekker’, het radioprogramma van en
voor de kerken op WOS Radio uit het Westland, gooit
na 23 jaar uitzendingen de handdoek in de ring. Vol-
gens het bestuur is er onvoldoende draagvlak om door
te gaan. De voorzitter Charles Groot en secretaris Piet
van den Bos van de stichting Wekker moesten naar
eigen zeggen noodgedwongen van de ether. Aan en-
thousiasme om door te gaan met de uitzending is geen
gebrek, maar geen uitzending is mogelijk zonder de
steun van de kerk. Van den Bos: “Ik heb het kerkbe-
sturen horen zeggen dat het allemaal geen zin meer
heeft.’’ Het kerkelijk programma ‘Wekker’, dat iedere
maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur op WOS Radio
wordt uitgezonden, hield vorig jaar nog een luister-
onderzoek. De uitkomst was eigenlijk vooraf al bekend.
Vooral mensen boven de veertig gaan er nog voor
zitten en dat is al twintig jaar niet anders.

ZO 28 JUNI: Albert
Ramaker (foto), een van
de grondleggers van de
Evangelische Omroep, is
op 96-jarige leeftijd over-
leden. Samen met Jan Kits
en Johan van Oostveen
stond hij vanaf 1965 aan
de wieg van de EO. De
drie evangelisten zochten
een nieuwe mogelijkheid
voor evangelie-
verkondiging. Na de toe-
kenning van de zend-
machtiging in 1970 werd

Ramaker hoofd gesproken woord van de radioafdeling.
Hij bleef dit tot zijn pensionering in 1977. Ramaker, ge-
boren in 1912, groeide op in ‘de Vergadering van Gelo-
vigen en de Maranathabeweging’. Hij volgde een Bijbel-
school in het Duitse Wiedenest en was na zijn huwelijk
in 1937 jarenlang leider van een internaat voor schippers-
kinderen. Daarna zette hij zich in als evangelist, docent
aan een nijverheidsschool voor meisjes, en was voor-
zitter van de stichting Youth for Christ. In 1960 werd hij
docent aan de ‘Brandpunt Bijbelscholen’ in Doorn, waar-
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tallen zoals de omroepverenigingen die in april zelf aan
het Commissariaat opgaven.

MA 6 JULI: Lara Rense is per 1 september de nieuwe
presentator van het NOS Radio 1 Journaal. Zij gaat dan
van maandag tot en met vrijdag, samen met presenta-
tor Marcel Oosten, de ochtendeditie van het nieuws-
programma op Radio 1 voor haar rekening nemen.
Duopresentatie op Radio 1 in de ochtenduren is niet
nieuw te noemen. Sinds september 2008 wordt het NOS
Radio 1 Journaal tussen 06.00 en 09.30 uur al geleid
door wisselende presentatieduo’s. Die aanpak blijkt goed
te werken, alleen bleek er meer behoefte aan continuï-
teit in stemmen te zijn. Daarom is de keuze gemaakt
voor één vast presentatieduo gedurende alle

pen en dus kosten heeft, luidde het antwoord: "Nou ja,
je kent dat wel hé. Goede tijden, slechte tijden".

Het entertainmentbedrijf V-Productions ontkende te-
genover BELGA berichten in zeezenderkringen dat het
de nieuwe eigenaar zou zijn. Wel wilde een zegsman
kwijt dat dit bedrijf onderhandelt over de aankoop
van de Norderney en beloofde hij dat er eind oktober
met een persbericht rook uit de scheepsschoorsteen
zou komen. Over een precieze geografische bestem-
ming en doelstelling wilde dezelfde bron zo goed als
niets zeggen. Hij preciseerde alleen dat alle opties open
staan voor het schip, met inbegrip van een functie als
museumschip. Hij verzekerde ook dat de boot Antwer-
pen definitief zal verlaten en "zeker niet" naar het Natio-
naal Popmuseum in Scheveningen gaat.

Een zegsman aldaar zei tegenover BELGA nog altijd
geïnteresseerd te zijn in de Norderney, tenminste als
daar een redelijke prijs wordt voor gevraagd. Sinds
vorig jaar heeft het Nederlandse popmuseum niet meer

doordeweekse dagen in de personen van Lara Rense
en Marcel Oosten. Naast een nieuw presentatieduo in
de ochtend op Radio 1, komt er ook een verandering
in de presentatie van de avonduitzendingen van het
NOS Radio 1 Journaal. Rik van de Westelaken ver-
vangt als presentator vanaf begin september een aantal
collega’s. Aan het einde van 2009 keert hij weer terug
bij de televisie. Rense is geen onbekende op radio-
gebied. Op dit moment presenteert ze een dagelijkse
radioshow voor vakantiegangers bij de Wereldomroep.
Tot voor kort werkte ze voor BNR Nieuwsradio, waar
ze in 2002 startte als nieuwslezer.

HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF

Waar er bij het begin van de zomervakantie 2008 be-
richten en tekenen waren dat de Norderney, het vroe-
gere zendschip van zeezender radio Veronica snel de
haven van Antwerpen voorgoed zou verlaten, is dit
nog steeds niet gebeurd en hangt er rond de toekomst
van het schip een rookgordijn.

Begin juli 2008 was er intense activiteit om het in het
Kempisch Dok liggende schip op te kalefateren voor
een reis overzee. Co-eigenaar Wout Van der Meer, een
oud-dj van Radio Caroline, zei toen dat het de bedoe-
ling was de Norderney zo snel mogelijk naar ergens in
de Middellandse Zee te slepen. Meer details gaf de man
van Entertainment International in Groningen niet.

De van zijn zendmasten
ontdane Norderney ligt
echter nog steeds doel-
loos in Antwerpen. Des-
gevraagd door BELGA,
zei Van der Meer dins-
dag dat hij wel een ver-
gunning heeft voor het
schip in Spanje, maar
dat dit gezien de eco-
nomische crisis niets kan
opbrengen. Op berich-
ten dat hij in onderhan-
deling zou zijn over een
verkoop van het schip,
zei dat hij dat dit nu niet
geval is. "We zien wel",
zei hij, "maar ik ben er
nu niet zo erg mee be-
zig".

Op de opmerking dat
hij ondertussen liggeld
moet betalen in Antwer- © Jan van Heeren
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onderhandeld over een aankoop, gezien de vraagprijs
voor die organisatie te exuberant hoog was.

Wel een vaststaand feit is dat het schepencollege van
Hoorn op 4 augustus jongstleden een aanvraag heeft
geweigerd om de Norderney een vaste ligplaats te ge-
ven in de plaatselijke haven, waarbij het volgens de
plaatselijke pers de bedoeling was het schip als fuifboot
te gebruiken. Belangrijk detail: de aanvraag was af-
komstig van V-Productions.

Een plaatselijke politieke partij in Vlissingen wil dat de
Norderney naar die Nederlandse Scheldehaven komt,
aldus de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). "Op zich
een aardig idee", reageerde schepen Piet Polderman.
Hij voegde eraan toe dat er "met enige regelmaat ver-
zoeken binnenkomen om historische schepen te leg-
gen" in de Dokhaven aan het Scheldeterrein. Er wordt
gewerkt aan een plan voor invulling van de ligplaatsen
in het dok en omgeving, aldus de krant.

Na het - door Europese wetgeving genoodzaakte -
sluiten van Radio Veronica op 31 augustus 1974 dob-
berde de Norderney nog een jaar voor de kust van
Scheveningen, waar de boot sinds 1964 de radiogol-
ven van Veronica naar Nederland (en een deel van
België) stuurde. Daarna begon een kleine lijdensweg
waarbij het schip in 2001 een eerste keer in Antwerpen
aanbelandde. In 2003 vertrok het daar weer, om er na
enkele maanden terug te keren en dienst te doen als
fuifboot. Tijdens de jarenlange omzwervingen heeft het
schip ook in Luik gelegen.

LUC VANDERKERCKHOVE/ Persbureau BELGA

Deze kreet werd bedacht door Willem van Kooten in
een mail aan Evert Wilbrink, een columnist van Het
Platenblad en dat in nummer 163. In het artikel vraagt
men zich ondermeer af of er heden ten dage nog wel
goede popmuziek gemaakt wordt. In denk dat als je
boven de vijftig bent, je je dat regelmatig afvraagt. Het
beluisteren van de hedendaagse Top 40 is tenen-
krommend, afgezien dan van de hits van Duffy, Amy
Winehouse, Katie Melua, Borsato, Madeleine Peyroux
en een enkele andere artiest. In het artikel vraagt Willem
van Kooten zich ondermeer af waar de nieuwe Beatles,
Stones, Who alsmede de nieuwe ‘singer songwriters’
blijven. Hij (en wij ook) zien ze niet. De rappers hebben
zich nog sneller dan de konijnen vermenigvuldigd en
de levensduur van hen is vaak nog korter dan de
levensduur van een konijn. De muziekindustrie is ten
onder gegaan aan het gegraai naar het grote geld en
aan de verminderde maatschappelijke relevantie van
popmuziek. We leven nu immers in een wegwerp-
maatschappij. De platenbonzen gaan niet meer met een
nieuw product naar de radiostudio, allemaal verleden

tijd.

Programmaleiders bij de
radio zijn bijna allemaal ver-
vangen door computers en
de deejays door radio-

lawaaipapegaaien. De grote bekende lampenfabriek in
het zuiden des lands heeft zijn platenmaatschappij
Polygram (was een fusie tussen Phonogram en Polydor)
verkwanseld aan Universal. Kwamen er in de jaren zes-
tig en zeventig gemiddeld 80 albums per week uit – in
de hoop dat ze gedraaid zouden worden op de radio -
tegenwoordig zijn dat er een veelvoud daarvan en zie
dan maar kans om je product op de radio gespeeld te
krijgen. Tenslotte kan een ieder op zijn zolderkamertje
met wat microfoons en een pc een heel behoorlijk
product maken, daar heb je de Wisseloord studio’s niet
meer voor nodig. Met al die techniek: is het nou echt
niet mogelijk om weer eens iets leuks uit te brengen:
een song, een melodie, die zodra je dat hoort tussen je
oren blijft plakken? Ik hoor dat heel zelden.

In de jaren zeventig
kwamen de disco-
stampers uit: ik vond
het allemaal niet zo
geweldig, maar je
hoorde wel muziek.
In de jaren tachtig
waren de disco-
stampers al weer exit;
de punk kwam in de
mode. In de NRC van
zaterdag 8 mei stond
een reportage over
een Nederlandse punkband in de krant. De drummer
van de Rondos werd geïnterviewd. Er is namelijk een
box verschenen met het hele oeuvre van de band: 2
cd’s (studio opname en een live cd) en een boekje over
de punkbeweging tegen het kapitalisme. De leden van
de band kwamen voor een reünie weer bij elkaar. Ter
Weele, de drummer, vertelt: “De hele punktijd was een
culturele opstand tegen de ingeslapen orde die was
ontstaan. Neem muziek: de jaren zestig waren een gi-
gantische explosie van creativiteit. Dat werd in de jaren
zeventig allemaal ingekapseld, verpakt om verkocht te
kunnen worden. Laatst las ik een interview met John
Fogerty, de zanger van Creedence Clearwater Revival.
Zo’n gozer heeft ‘twintig miljoenenhits’ gehad, door
hem zijn, weet ik veel, diverse mensen miljonair gewor-
den. Maar hij had geen rooie cent meer. Daarom had hij
maar weer een cd gemaakt en moest hij op tournee.”

Ter Weele vervolgt: “Toen wij onze eerste single maak-
ten wilden we een zo slecht mogelijke opname hebben
met een tekst waarvan de honden geen brood lustten:
King Kong’s Penis. Dus ik heb mijn transistorradio in
een hoek gezet van de oefenruimte en daar zat 1 micro-
foontje in dat door het lawaai constant werd dicht-
geblazen. De single werd populair bij de Rotterdamse
scholieren. Die vonden het leuker dan de ingeslapen
symfonische rock uit die tijd.” John Peel heeft de vol-
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gende single van deze punkband nog gedraaid: ‘The
Russians are coming’. Maar ook John Peel kon de te-
loorgang in de creativiteit van de huidige muziek-
generatie niet stoppen helaas. Zo nu en dan heb ik
weleens Kink FM aanstaan en dan hoor je tenen-
krommende muziek. Echt zo erg dat ik dan weer ver-
lang naar Heintjes “Ich bau dir ein Schloss”.

Maar na de jaren tachtig
punk werd het nog veel
erger: de house en de rap.
Ik vroeg eens aan een
jonge uitzendkracht op
kantoor of hij weleens cd’s
kocht: “Jazeker was het
antwoord. De nieuwste
house hits en zo”. Ik vroeg
hem toen of hij cd’s verza-

melde: “Nee, was het antwoord, na enige weken vind
ik er niks meer aan, ik smijt de cd’s in de kast en kijk er
verder niet meer naar”. Dus: straks geen 5 cd boxen
met ‘the best of house’ vroeg ik. “Nee hoor, dan is de
house weer voorbij” was het antwoord. En dit geeft
exact aan waarom de platenmaatschappijen hun grip
op de hedendaagse pop hebben verloren. De kids ge-
ven niets meer om hun eendagsvliegen. Maandag po-
pulair, zaterdag kennen ze je niet meer, zwart wit ge-
steld. Zucht, ik ga maar weer eens een cd opzetten van
The Moody Blues.

ROB OLTHOF

Wie herinnert er zich nog de statige oude villa (foto) aan
de Bergweg in radiostad Hilversum, schuin tegenover
de NCRV studio met de hoge vierkante leslokalen? Ik
heb het dan over eind jaren zestig, begin jaren zeven-
tig. Verder waren er de balkons, waarop je niet mocht
komen vanwege het instortingsgevaar. Er was ook een
houten keet, die ook wel kantine werd genoemd. En
niet te vergeten het oude koetshuis, gelegen achterin
de tuin. In dit gebouw werden beneden de praktijk-

lessen gegeven en boven de ‘literatuur’ studies gedaan,
met altijd iemand op de uitkijk. Ik ben er ooit nog een
keer langs gereden, maar het terrein is ten prooi geval-
len aan de projectontwikkelaars. De oude villa is met de
grond gelijk gemaakt en op de plaats van de immense
tuin met rododendrons is een totaalnieuwe woonwijk
verrezen. Nog heel goed nog kan ik me de ontgroening
van 1970 herinneren, de ontgroening waarbij je lid kon
worden van het H.E.C., het Hilversums Elektronisch
Corps. De ontgroening vond in de eerste week van het
schooljaar plaats, na de officiële schooltijd. De ‘dresscode’
voor de Kever (de ontgroeningsgroep) was: de py-
jama. Tijdens de ontgroening kregen we voor het eerst
een toespraak te horen van Freek Rens, de toenmalige
directeur. Zijn karakteristieke houding en zijn eeuwig
brandende sigaret en bovendien zijn overwicht op ‘de
jongens’ zal menig student zijn bijgebleven (foto).

Op de woensdagmiddag van de ontgroening zijn we
toen vervolgens het centrum van Hilversum in gegaan,
netjes hand in hand en . . . in pyjama. In de drukke
winkelstraat moesten opdrachten uitgevoerd worden
en kwam het winkelend publiek van ons te horen
waarom de gemeente nieuwe plantenbakken had ge-
plaatst (foto). Aan mijn pyjama ontbrak een knoop en ik
moest iemand uit het publiek vragen een nieuwe knoop
aan te naaien. Klaarblijkelijk was de keuze niet moeilijk
geweest (foto blz 22). ’s Avonds werd er vervolgens een
kroegentocht gehouden. De Kevers moesten in elke
kroeg een opdracht uitvoeren en uiteraard was het
verboden om van het gerstenat te proeven. Dit was
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voor velen nog de moeilijkste opdracht want van alle
kanten werd gratis pils aangeboden en net als bij vele
anderen had ook ik de aantekening ‘Kever heeft gezo-
pen’ in mijn ontgroeningboekje staan.

Op de
l a a t s t e
a v o n d
van deze
p e r i o d e
werd er
een drop-
ping geor-
ganiseerd
en moest
ik met
nog een
of twee
j o n g e n s
vanuit uit
L o o s -
d r e c h t ,
midden in
de nacht,
maar zien
terug te
k o m e n
n a a r
Hilversum.
Uiteinde-
lijk hebben we het hele stuk moeten lopen want het viel
niet mee om in (streepjes-) pyjama midden in de nacht
een lift te krijgen. Degene die de ontgroening waar-
schijnlijk nog het meest is bijgebleven is die jongen die
zich liet ontglippen dat hij een oudere zus had. Wat
hebben we op de Utrechtsestraatweg, tegenover de
toenmalige Veronica studio, staan lachen toen hij in het
ondergoed van z’n zus het verkeer moest gaan staan
regelen (foto).

Velen van ons zijn in de radio of aangrenzende wereld
terecht gekomen, anderen zijn elders werkzaam ge-
worden. Bijkomstigheid, naar aanleiding van het
Veronica gebouw, is dat ondermeer Veronica technici
Jurg van Beem en Arnold Vis deze school bezochten.
Anderen kozen echter niet voor Rens maar gingen
naar de Dr. Anton Philipsschool om meer technisch

onderbouwd te worden. Onder hen Juul Geleick en Ad
Bouman.

Dat weinigen bij Rens en Rens hun diploma haalden,
zoals vaak wordt gesteld, klopt helemaal. Vooral in het
1e jaar vielen er veel mensen af. Omdat het een particu-
liere school was kwam je er vrij gemakkelijk op (als je
maar betaalde). Het leren studeren viel velen vooral het
1e jaar zwaar. Gelukkig kon je ook altijd naar een la-
gere opleiding, bijvoorbeeld van de HTS naar MTS.
Ondanks dit soort leerproblemen heb ik een leuke tijd
gehad en het fel begeerde diploma behaald. Je zat im-
mers tussen allemaal gelijkgestemden (vakidioten).

In die schooltijd ook mijn eerste zendertje gebouwd
met een EL84 als ik het me goed herinner. Het ding
werkte boven verwachting goed. Om uit te proberen
stapte ik dan op de brommer met een transistorradiootje.
Halverwege Weesp (mijn woonplaats) en Hilversum
kreeg ik het benauwd en ben ik omgekeerd omdat ik
mijn zender nog steeds ontving. Later ook nog aan
transistorzendertjes gewerkt. Hiermee kon je bijvoor-
beeld het televisiebeeld onderdrukken, iets wat vooral
leuk was tijdens voetbalwedstrijden. Met de zender in
de broekzak zag ik dan onze buurman (een voetbal-
fan) naar de TV lopen en het apparaat een dreun ver-
kopen. Goede oude tijd! Ikzelf heb tot voor kort voor
Philips semiconductors, later NXP semiconductors en
ST-Ericsson gewerkt. Helaas ben ik eind januari ontsla-
gen na een periode van 32 werkzame jaren. Ik heb vele
jaren gewerkt als applicant van radio IC’s, die in Nijmegen
ontworpen en geproduceerd werden. Momenteel maak
ik weer kans terug te komen bij NXP bij de groep die
RF power transistors maakt en o.a. gebruikt worden in
base stations.

JAAP BEEN

Eigenlijk ben ik een heel nette kerel. Oké, ook ik ben
wel eens onbeschoft, maar ik gebruik mijn mobiele te-
lefoon bijvoorbeeld nooit in een restaurant of in de
trein of op een andere ongepaste manier. Ik sta al mijn
leven lang wel eens voor iemand in een wachtkamer of
in het openbaar vervoer op. En eigenlijk ben ik ook
best wel goed in luisteren. Zonder dat we er erg in
hebben worden de reclamespotjes tegenover ons steeds
asocialer. Waarmee ik wil zeggen dat er in de afgelopen
jaren een glijdende schaal is in wat reclamespotjes pro-
beren ons over onszelf te vertellen. Op een of andere
manier stuit het fatsoensrakkerige SIRE-spotje met de
bovenstaande zin erin mij elke keer weer tegen de borst.
Het is waarschijnlijk het ‘ons’ dat erin zit. Hoezo ons? Ik
wil helemaal niet op hetzelfde niveau geplaatst worden
als de cokesnuivende reclamemakers die dit soort
reclamespotjes over ‘ons’ allemaal bedenken.
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Er is ook nog zo’n spotje, ik dacht dat ie van
AEGON was. Dan beginnen ze eerst over va-
kantiegeld of ander geld dat je wel graag opzij
wilt zetten. En dan zeggen ze er in één adem
achteraan ‘het dóél is dat u uw geld wegzet bij
Aegon Bank’. Ik word daar zo dwars van. Het
is mijn geld (als ik het al had) en ook gewoon
mijn doel! Wat dénken ze wel. Het is het doel
dat ze zich met hun eigen zaken bemoeien.
Flapdrollen! Maar goed, het laat wel op on-
verholen en ongegeneerde manier zien met
wat voor graperige figuren we te maken heb-
ben daar bij die Aegon Bank.

Het is een
beetje een
trend aan het
worden. Een
t o e n e m e n d
deel van de
mensen zoekt
hun heil in po-

litieke denkbeelden die meer waarde toeken-
nen aan gezag. En dus denken de reclame
spindoctors dat mensen ook zo willen worden
aangesproken. Reclame die me dan ook erg
stoort is reclame waarin wij als volwassenen,
op wie de spotjes zich immers richten, worden
weggezet als onzelfstandige randdebielen. Een
voorbeeld is het spotje dat ons moet aanmoe-
digen om eerder dit jaar voor de Europese
verkiezingen te gaan stemmen. Namens onze
overheid nog wel. Even voor de goede orde:
ik mag sinds mijn 18e stemmen, en ik heb
sinds die tijd nog niet één verkiezing overge-
slagen. Toch werd ik in een spotje, dat begon
met een grap over de twee betekenissen van
het woord ‘stemmen’ door de strenge stem
van een ouderwetse schoolfrik tot de orde
geroepen. Wat denkt zo’n verzuurde spicht
met spinnenwebben op intieme plaatsen wel
niet? “Natúúrlijk gaan we stemmen,” wordt er
dan op bijna bestraffende toon gezegd. Even
voor de goede orde: jouw ‘we’, daar hoor ik
dus niet bij, al denk je wel dat het zo is! En ik
bepaal zelf wel of ik al dan niet mijn vakje
rood maak. Mislukte SM-meesteres.

Hoewel er genoeg gunstige uitzonderingen
zijn voel ik me in toenemende mate vaak rond-
uit beledigd door reclame die bij mij daardoor
zeker contraproductief kan uitpakken. Ik heb
er op de radio trouwens meer last van dan op
televisie. Nou ja, op de vrolijke uitspraken
van Natasja Froger en Maurice de Hond na
natuurlijk. Want wie neemt er na zo’n spotje
waarin uit onderzoek blijkt dat de portemon-
nee van Maurice de Hond het allerleegst is,
nog één onderzoek van die man serieus?

JOHN PIEK

Een liefdesverklaring aan de radio

Radio Head, Up and down the dial of British radio
door: John Osborne

London, Simon and Schuster, 2009, 289 blz.
ISBN 978-1-84737-230-7
prijs: 9,99 Britse Ponden

Wat doet iemand die een uitzendbaan heeft die bovendien als
een sleur wordt gezien, geen vriendin heeft en ook geen zin
heeft constant naar de televisie te kijken? Een van de mogelijk-
heden is dat hij gaat luisteren naar de radio. Niet echt systema-
tisch maar zwalkend over de frequenties. Iedere dag een nieuw
station, maar wel intensieve beluistering gedurende vele uren.
De fascinatie voor het medium radio groeit er door en uiteinde-
lijk komt de bekentenis dat dagelijks op een ander radiostation
afstemmen een perfecte reden is om een nieuw uit te proberen.
Tevens geeft het hem het vermogen iets in te beelden.

De gedachtegang is af-
komstig van de Brit
John Osborne – een
mid-twintiger en poëet
die de belevenissen tij-
dens zijn ‘radio-onder-
zoek’ heeft opgeschre-
ven. ‘Radio Head’ heet
het gedrukte resultaat
van zijn reis door het
radiolandschap van
Groot-Brittannië. Het
boek is op een grap-
pige en tevens liefde-
volle wijze samenge-
steld. Gelijktijdig is het
boek een mix van een
dagboekpassages ,
transcripties van uitzen-
dingen, overdenkin-
gen van muziek en
presentatiestijlen bin-
nen de radio. Tevens
beschrijvingen van ontmoetingen met radiomensen en een over-
zicht van zijn eigen dagelijkse kantoorwerkzaamheden. Het boek
kwam in Engeland in mei van dit jaar uit en werd direct redelijk
goed ontvangen door radiofans en radioprofessionals. ‘Duimen
hoog’ werd er vanuit het prestigieuze BBC Radio 4 programma
‘Book of the week’ gesteld en inderdaad kwam het zeven dagen
lang, die week, voorbij als een zeer positieve publicatie.

Osborne zijn manier van aanpak is eenvoudig. Direct na het
opstaan, doet hij de computer aan en activeert een zogenaamde
live stream van een radiostation. Als hij eenmaal aan het werk is
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dan gebeurt precies hetzelfde, en dat met een opge-
zette telefoon. Uiteraard niet bevorderend voor het
sociale netwerk onder de collega’s. Wanneer John
onderweg is komt zijn draagbare DAB ontvanger in de
aanslag. Op die manier hoort hij ondermeer rap en
R’n’B op KISS FM, dat iedere keer dezelfde hits schijnt
te draaien. Maar het kan ook zijn dat John een hele dag
alleen maar naar klassieke muziek luistert, als hij afstemt
op de frequentie van Classic FM. John is geen liefheb-
ber van klassieke muziek en moet zo’n dag wel meer-
dere malen op zijn kiezen bijten. Hij kan bij de ge-
draaide melodieën nog wel enigszins wegdromen maar
ergert zich vervolgens aan de vele reclame-
onderbrekingen, die voorbij komen. (‘Hoe kan men
een Zen-bewustzijn bereiken of iedere vijf minuten een
aanbod voor verzekeringen en reddingen bij auto-
pech.) Als er eenmaal vrienden op bezoek zijn bij John
dan loopt de hele avond de audio stream op de achter-
grond. Een partijtje poker kan parallel lopen met het
avondprogramma van ‘Jazz FM’.

Gefascineerd van datgene hij heeft gehoord begint
John zijn onderzoek en zoekt daarbij de verschillende
hoeken van de radioscene door. Hij herinnert de lezer
aan de legendarische John Peel, wiens programma hij
het mooiste vond en van wie hij eens een kist vol met
cd’s kreeg. Hij probeert zich verder voor te stellen hoe
zeezenderdeejays programma’s tijdens slecht weer heb-
ben gepresenteerd. Ook probeert hij er achter te ko-
men welke trucks en knijpjes er zijn om gedurende
meerdere dagen, en dan urenlang, cricketwedstrijden
te verslaan en tevens als luisteraar op af te stemmen.
John interviewt ook de chef redactrice van het
programmatijdschrift ‘Radio Times’ en met de project
manager van Channel Four Radio, die van plan was
een innovatief DAB programma landelijk te starten,
waarvan het door de huidige financiële crisis niet meer
van is gekomen.

Tenslotte spreekt John met meerdere presentatoren en
mag hij zelfs gedeeltelijk tijdens het werk meekijken in
de radiokeuken. Op die manier merkt hij hoe het er
dagelijks aan toegaat aan de andere kant van de radio.
Hij merkt tijdens deze gesprekken dat vele van de
radiomakers behoorlijk ontnuchterd zijn van de toe-
stand van hun medium. ‘Iedere presentator, iedere pro-
ducer en alle redacteuren denken er hetzelfde over’,
stelt Tommy Boyd van het radiostation Southern
Counties, “Iedereen is van mening dat radio niets meer
voorstelt. Wij zitten er bovendien nog eens bij en la-
chen erom.” Pure cynisme dus. Maar tijdens zijn rond-
reis door het radioscala brengt John ook lovende woor-
den, bijvoorbeeld over het Londense station Resonance
FM. Ook verhaalt hij over de uitstekende verslagge-
ving op BBC Radio Humberside in de nacht van een
aardbeving die in februari 2008 in Hull plaatsvond. Daar
werd de radio een instrument voor de directe hulpver-
lening en diende op de meest eerlijke wijze als rustge-
vend medium voor de luisteraars in het ontvangst-
gebied van het station.

Op het einde van het mooie, goed leesbare, boek
spreekt John, hoe kon het ook anders, de wens uit het
allemaal zelf eens te willen doen. John neemt contact op
met de mensen van Future FM, een community station
in zijn woonplaats Norwich. Hij vertelt ze over zijn liefde
voor de radio en wordt tot meewerken uitgenodigd.
Hij kan dus in de kamer gaan zitten en uit de eens van
John Peel gekregen cd-kist duiken. Daarin vindt hij
vele goede te draaien muziektracks voor zijn muziek-
programma.

THOMAS VOELKNER

BOS-Funk,
Handbuch für den Funkdienst bei den

Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben in Deutschland

Samensteller: Michael Marten
Band 2: 2009/10
416 pagina’s, rijkelijk geïllustreerd
VTH Bestelnummer 413.0017
ISBN 978-3-88180-681-7
Verlag für Technik und Handwerk
Baden Baden Duitsland
Jaar van uitgave: 2009
Prijs: 16,90 Euro

De meeste van de radioliefhebbers hebben in het verle-
den wel eens de toen nog bestaande politieband, op
het einde van de FM-schaal, beluisterd. In een stad als
Groningen was het altijd weer spannend om weer de
diverse onrusten en brandstapels te volgen die, bij de
wisseling van andermaal een jaar, plaatsvonden. Ande-
ren gingen nog een stuk verder door een scanner aan
te schaffen, waardoor nog veel meer vormen van com-
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ling. Als wij in de winter om vier uur in de middag in het
vliegtuig stappen richting de VS is het daar nog zes uur
lang licht en ook zes uur vroeger in tijd.

Op de avond dat het boek ‘Zeit und Frequenz’ in de
postbus lag bracht ik een bezoek aan de voorzitter van
de Stichting Media Communicatie en deze, Jan Fre Vos,
had enige veranderingen in zijn kamer aangebracht.
Ondermeer hingen er drie klokken aan de muur waar
naamplaatjes bij waren aangebracht van ‘Groningen’,
‘Dublin’ en ‘Washington’. Nu waren dit wandklokken
die niet volgens de regels van de wereldklokken waren
ingesteld. Ik ga ervan uit dat de klokken nog maar net
waren aangebracht en de tijden, handmatig, nog niet
waren ingesteld of dat er nog geen batterijen waren.
Het is echter een uitstekend idee dat er bij iemand, die
de radiowereld intensief volgt, dergelijke klokken aan-
wezig zijn. Maar dan wel via de instelling van de wereld-
klok.

Even voor diegene die niet direct weten waar we het
over hebben: een wereldklok toont de tijden in ver-
schillende tijdzones. Veel elektronische wereldklokken
tonen de tijden in slechts een beperkt aantal plaatsen.
Dankzij handige tools en handboeken kan je nu in een
handomdraai de tijd in iedere plek op aarde vinden.
Een tijdzone is een gebied op aarde waarbinnen een
gelijke tijd gebruikt wordt. Het historische nulpunt van
de wereldtijd is Greenwich. Deze tijdzone heet de
Greenwich Mean Time of GMT. In plaats van GMT kan
je ook de Coordinated Universal Time (UTC) tegenko-
men. UTC en GMT zijn vrijwel gelijk aan elkaar. Naast
tijdzones kan er ook nog sprake zijn van zomertijd. In
Nederland heel normaal, maar niet alle landen hanteren
dit systeem. Hierdoor kan het zijn dat de wereldtijd-
verschillen in de zomer afwijken van de tijdverschillen
in de winter.

municatie op de diverse kanalen kon worden gevolgd.
Het is al weer ettelijke jaren geleden dat het ons onmo-
gelijk werd gemaakt op een normale radio de politie-
berichten te volgen. Als we het over hulpdiensten heb-
ben denken we snel aan de ambulancedienst, de politie
en de brandweer. Maar er is een veel grotere groep, die
in Duitsland ondergebracht zijn in de verzamelnaam-
afkorting ‘BOS”, wat staat voor: ‘Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.’

Stel je nu eens voor dat deze diensten op geen enkele
wijze het gebruik van modern communicatiemateriaal
ter beschikking stond. Het hele leven zou een grote
ramp zijn, immers de BOS diensten zouden op geen
enkele wijze strijdbaar in zijn te zetten. Het omvangrijke
boek ‘BOS-Funk deel 2’ is een boek vol met tabellen
met actuele en gedetailleerde informatie betreffende fre-
quenties, roepnamen van de betrokkenen en organi-
saties verantwoordelijk voor de veiligheid in het alge-
meen. De tabellen zijn ook weer gerangschikt naar dien-
sten, zoals brandweer, reddingsdienst, rampbestrijding,
politie, douane, verkeersdienst politie en ga zo maar
door. Bovendien is er een onderverdeling per bond-
staat terug te vinden. Praktisch en zeer handig zijn de
verschillende gedetailleerde kaarten die zijn ingevoegd
in het BOS-Funk boek.

Het is inmiddels de 13e editie van het boek, dat een
totaal bijgestelde versie is vergeleken met de uitgave
van een paar jaar geleden. Het is volledig geactuali-
seerd en uitgebreid en meer dan 1000 nieuwe bijdragen
zijn in deze editie terug te vinden. Een exclusief boek
voor radioliefhebbers die ook de banden van de nood-
diensten volgen en op reis, dan wel vakantie gaan in
Duitsland.

HANS KNOT

Zeit und Frequenz
Funkuhren, Atomfrequenznormale

und Zeitübertragungsdienste

Klawitter, Gerd (Editor)
Baden Baden, VTHVerlag, 2009
DIN A5 formaat
ISBN 978-3-88180-680-0
88 pagina’s geïllustreerd
Prijs: 16.80 euro

Sommige dingen komen op de meest onverwachte mo-
menten samen. Zo ook op de dag dat ik mijn wekelijkse
fietstocht ondernam naar de postbus en daar onder-
meer enkele nieuwe uitgaven van de uitgeverij VTH
Verlag vond. Eén van deze boeken is getiteld: ‘Zeit und
Frequenz’ waarin ondermeer het ontstaan, bestaan en
technische ontwikkeling en verspreiding van de wereld-
klokken wordt omschreven. We hebben allen op school
geleerd hoe de wereld is verdeeld in de verschillende
tijdszones en wat de reden is geweest van deze inde-
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to’s en krantenknipsels. Het lange verhaal over Dimitra
van Veronica is er te vinden en een lang verhaal over
wat er met het REM-eiland al dan niet gebeurde na de
inbeslagname van de apparatuur door de overheid in
december 1964.

Het eiland Texel is de afgelopen zomer door vele vakan-
tiegangers weer bezocht. De van oorsprong Groninger
Nico Derks woont er al weer jaren en schreef ons dat
hij weer aardig actief is in de radio.
Kijk en luister maar eens via:
www.terugnaar80.nl en www.radioeurope.org

Alex van der Hoek is ook een grote volger van de
Voice of Peace en tijdens een zakenreis nam hij enige
tijd vrij om de plannen te bekijken, die er zijn, om een
speciaal museum ter nagedachtenis van Abe Nathan en
zijn werk te openen. Hij bezocht de opslagplaats van
diverse spullen en tevens zag hij de maquette voor het
museum. Kijk naar de unieke foto’s die hij maakte en
lees zijn belevenissen: http://alexcity.xs4all.nl/
voice_of_peace.htm

Er is ook een site met herinneringen van Caroline deejay
Peter de Vries. Het betreft zowel een indruk van de
periode die hij doorbracht aan boord van de Mi Amigo
in 1979 en 1980 als wel aan de drive in show van Caroline,
waar hij ook actief was. www.offshore-radio.de/
images4/wvdm/wvdm1.htm

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

In het boek Zeit und Frequenz beschrijft Gerd Klawitter,
ondersteund door een aantal andere technische des-
kundigen, het ontstaan van de wereldtijd, de techni-
sche ontwikkelingen door de jaren heen bij het ge-
bruik van de wereldtijd en hoe de wereldtijd verspreid
wordt. Zonder inzet van de wereldtijd en dus wereld-
klokken zouden vele technische zaken heden ten dage
niet meer gerealiseerd kunnen worden. Omtrent aller-
lei facetten binnen de technische ontwikkeling en de
wetenschap van de wereldklokken kunt u via deze
nieuwe uitgave uitgebreid worden bijgespijkerd.

Tevens is er een tweede deel uitgekomen van Spezial-
Frequenzliste 2009/10 Band 2.
In dit 544 pagina’s dikke boekwerk wordt beschreven
wat er zoal op de korte golf kan worden ontvangen
buiten de normaal functionerende radiostations met
onderhoudende uitzendingen. Te denken valt aan kust-
wacht, weerstations, vliegtuigcommunicatie, Berichten-
radio voor diplomaten, tijdssignalen, militaire radio en
gecodeerde signalen. Zeer uitgebreid is in het boek
een frequentielijst van de bekende gebruikers opge-
nomen. Het is de 15e bijgewerkte versie van het hand-
boek Spezial-Frequenzliste, dat dit keer geldig is voor
de periode 2009/2010.

Voor alle nieuwe publicaties van de uitgeverij VTH ver-
wijs ik u graag naar alle informatie die terug is te vinden
op www.vth.de

HANS KNOT

Vincent Schriel heeft een lijst aangelegd met de namen
van de deejays die ooit voor de internationale service
van Radio Luxem-bourg hebben gewerkt. Niet geheel
foutloos maar toch interessant eens te bezoeken:
www.schriel.nl/radio/medewerkers/commer-
cieel/luxemburg_uk/index.htm

Er zijn vele sites die de radio- en televisietunes behan-
delen. De volgende hadden we nog niet eerder ge-
noemd:
http://users.telenet.be/chris.de.cleyn/de.htm

André Schokker wees ons op de volgende interes-
sante site: www.pirateradiousa.com

Herman Content raadt ons allen aan de volgende inte-
ressante site te bezoeken:
www.mds975.co.uk/Content/radmem.html

Op www.hansknot.com is ook een aantal leuke uit-
breidingen gekomen. Zo zijn er Laser herinneringen
van Johnny Lewis te vinden. Ook een onderdeel gaat
over herinneringen aan Radio 270 in documenten, fo-

kanarie Wilson
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RADIO 270
Op deze pagina een greep
uit het historische materiaal
over Radio 270, dat recente-

lijk is toegevoegd aan
www.hansknot.com

Rechts: een advertentie voor
een dansfestijn op
25 augustus 1967.

Onder:
De Ocean 7 wordt omge-
bouwd tot zendschip in

Scarborough, maart 1966
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