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Editorial 
Beste Lezers, 
Deze Freewave is aan de late kant. Ook de 
volgende zal iets later uitkomen, en wel 
over vier weken. Dit alles door onvoorziene 
ómstandigheden. 
Dit exemplaar zit weer boordevol. Naast de 
vaste rubrieken is er een overzicht van de 
geschiedenis van de Norderney na de 
Veronica op zee periode. Evert Stolman 
schreef het verhaal terwijl het Freewave ar
chief voor de foto's zorgde . . 
Verder een interessant stukje over Hon
garije. Kanttekeningen keert terug en in 
Zeezenders Nu is het weer smullen met 
info over o.a. de Godin van de Democratie. 
Veel leesplezier , 

J os Leijgraaff. 
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na de zendschipper·o e 
In één van onze vorige afleveringen van 'Nu' 

herstelden we een al door ons gemaalde fout in
zake de positie van de Nordemey, het voormali
ge zendschip van Radio Veronica. Nadat de 
. tekst vanuit Groningen ter 'Iay out' was toege
stuurd aan ons adres in Utrecht, kwam er een 
brief van Even Stofman, 'waarin hij ons · atten
deerde op de fout Tevens sloot hij een eigen ge
maald overzicht bij van alle wijzigingen in 
ligplaats, .die de Nordemey in d:e afgelopen 15 
jaren heeft ondergaan. 

Terug van zee. 
11.8.75 Na bijna een jaar lang werkloos te 

hebben gelegen op zee werd de Norderney via 
IJmuiden naar Amsterdam versleept en afge
meerd in de Entrepothaven, waar het in beslag 
werd genomen door de Rijkspolitie te Water 
en de RCD. 

10.75 Vrijgegeven door de autoriteiten en 
ontdaan van alle zenderonderdelen, werd het 
schip verplaatst naar een ligplaats achter het 
Centraal Station in Amsterdam. Het kwam te 
liggen aan een steiger van de Sleepdienst Els
wijk. De zenders werden deels verkocht aan 
Mebo Ltd., die de 10 kW als reserve zender 
aan boord van de Mebo 11 bracht. 

Naar Zaandam. 
26.11.75 Werd de Norderney versleept naar 

Zaandam en meerde men het schip af aan de 
Czaar Peter Werf. Dit was de plek waar in 
1965 het zendschip ook werd ingericht en waar 
de Mi Amigo in 1966 werd hersteld. In augus
tus 1976 bezocht Evert de werf en constateer
de dat het schi er na 

Eerste VOO tv programma. . 
Op 2 ~ .4.76 werd het eerste televisiepro

gramma van de Veronica Omrciep Organisatie 
gedeeltelijk uitgezonden vanuit Zaandam, 
waar. Rob Out, staande op het dek, het pro
gram'ma opende en ondermeer optredens 
plaats vonden George Baker Selection en 
Earth eind Fire. 

Verkoop van Norderney. 
Op 4.8.76 werd de Norderney door de Ver

onica I aan Scheepvaartsbedrijf Kalkhaven BV 
te Dordrecht verkocht. Dit bedrijf had plannen 
het schip in te richten als discotheek of muse
um. 

Andermaal gebruik voor tvshow. 
Op 9.8.77 gebruikte de VOO voor de twee

de en tevens laatste maal de Norderney ten 
bate van een televisieprogramma. Het schip, 
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tot dan aan toe in Zaandam, werd opnieuw 
voor de kust van Scheveningen gesleept om te 
dienen als decor voor de opnamen van het tv 
programma '1be Day the Music Died'. 

Persoonlijke herinnering Evert. 
'Terwijl ik op het strand met een verrekijker 

de horizon afzocht naar het eerste stipje, vroeg 
regisseur Leo van der Goot, die naast me 
stond, of dat 'ding' er eindelijk aan kwam, ge .. 
zien hij het tijd vond om de opnamen te laten 
beginnen.' Na voltooiing van de opnamen werd 
de Nordemey naar Dordrecht gesleept. 

Stichting Veronicaschip. 
Op 20.10.77 vond de oprichting van de stich

ting 'Veronicaschip' plaats met als doel het 
schip te behouden en ermee op toernee te 
gaan. Fans van Radio Veronica werden aange .. 
schreven en verzocht voor tien gulden deel te 
nemen in de stichting. Het schip kwam vervol
gens in Papendrecht te liggen, gezien men geen 
toestemming kreeg het schip in Dordrecht af te 
meren. 

Binnen een jaar droom voorbij. 
5.9.78 Daar het onmogelijk bleek voldoende 

financien bij elkaar te krijgen voor een verbou
wing werd de stichting 'Veronica schip' op nOD
aktief gesteld. Ondanks beloften van de 
stichting kreeg een groot deel van de tientjes
gevers het geld niet geretourneerd. 

Nàar de sloper? 
Tijdens een nachtuitzending van Veronica 

op 30.8.80, dat geheel gewijd was aan de zee
zenders, maakte Lex Harding bekend dat de 
Nordemey inmiddels op een sloperij in 's Gra
vendeellag. Evert ging zelf kijken en consta
teerde op 1.9.80 dat het schip afgemeerd lag 
aan een ponton, zodat het · onbereikbaar zou 

. zijn voor fans. Volgens iemand van de werf zou 
de Nordemey in de loop van september van 
dat jaar worden gesloopt. 

Naar de 'piratensloper' • 
23.10.81 In de pers verschenen berichten dat 

de Nordemey gesloopt zou gaan worden. Het 

voormalige zendschip lag inmiddels op de werf 
,van de piratensloper bij uitstek, van de Marel, 
lin het Zeeuwse Ouwerkerk. ( .Evert ging zelf 
·andermaal kijken, op 25.10, precies 6 jaar na
dat hij voor het eerst aan boord van het schip 
was geweest. Hij praatte even met de nieuwe 
eigenaar, die hem vertelde dat hij het bericht 
met opzet onder aandacht van de pers had ge-' 
bracht daar hij het schip eigenlijk te goed vond 
om te slopen. De enorme belangstelling voor 
de Norderney verbaasde van Mare!. Hij zei dat 
er zelfs mensen uit Rotterdam waren wezen 
kijken. Evert vertelde zijn eigen woonplaats 
maar niet, gezien deze nog veel verder verwij-, 
derd was dan Rotterdam. 

.~i ft," , ' . ; r·, . 
" i · . . " 
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Naar het Hoge Noorden. 
1.12.81 Werd de Nordemey aangekocht 

door de Groninger Jan Groeneweg, eigenaar · 
van een grote plaatselijke discotheek en zich 
tevens bezig houdend met het verbouwen van 
grote oude schepen t.b.v. recreatieve voorzie-

'. ningen. Hij had het plan de Norderney te ver
bouwen tot discotheek. Het schip werd 
vervolgens overgebracht naar de haven van 

W Zoutkamp, alwaar de werkzaamheden een 
aanvang namen. 

Radioprogramma VOO • 
Op 13.1.82 was Jan Morrien in het VOO 

programma 'Ook Goeiemorgen' met zijn 
'Raad waar die staat' op de Nordemey te 
Zoutkamp en praatte er met de nieuwe eige
naar over de toekomst van het schip als disco
theek. 
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Verbouwing voltooid. 
Op 31.5.82 was de verbouwing van de 

Norderney voltooid en werd het officieel geo- . 
pend in de haven van Zoutkamp; met mede··. 
werking van de Veronica drive-in show. Het 
schip had een nieuw bovendek gekregen, het 
ruim was geheel verbouw~ tot discotheek en 
bar en. de oude zendmasten waren herplaatst 
op de oude positie. 

Via Usselmeer naar Doesburg. 
10.82 Werd de Norderney, via een nachtelij

ke oversteek over het IJsselmeer, afgemeerd in 
Doesburg. Eigenaar Jan Groeneweg zag in dat 
de positie in de haven van Zoutkamp niet aan
trekkelijk genoeg was om de discotheek renda
bel te maken. Voor een periode van een paar 
maanden werd het schip in Doesburg verpacht. 

Op naar Zeeland. . 
Dichter bij de zee, moet men gedacht heb

ben, zal het wel meer bezoekers opleveren. 
Want op 30 april 1983 werd de heropening van 
de Norderney aan de Loskade in Middelburg 
gevierd. Vooral gedurende de zomermaanden 
had men een.zeer goede toeloop. 

Van Middelburg naar Vlissingen. 
Bijna een jaar 'Iater) op 1 maart 1984, werd 

de Norderney andermaal versleept en wel naar 
het enkele kilometers zuidelijker gelegen VHs

. singen, alwaar het Veronicaschip kwam te lig
gen aan de Koningsweg. 

Vanessa wenste niet op te treden. 
Op 2 maart 1984 zou de officie Ie opening 

gepaard gaan met een optreden van de toen 
zeer populaire zangeres Vanessa. Toen ze 
merkte dat ze door het publiek heen moest om 
het poclium te bereiken besloot ze spoorslags 
huiswaarts te keren. 

, Hele dag via Radio 1. 
Op 29 augustus 1984, bijna 10 jaren nadat 

het zendschip zijn laatste signaal als radiosta
tion gaf, was Veronica op 1 de g~hele dag in de 
ether vanaf de Norderney. 

Terug naar Amsterdam. 
In maart 1985 besloot Jan Groeneweg de 

Norderney toch maar weer te laten verslepen 
naar Amsterdam, waar het kwam te liggen ach
ter het Centraal Station. 

SaH manifestatie. 
In augustus 1985 werd er in samenwerking 

met Hans Knot een piratenmuseum ingericht 
aan boord van de Norderney, dat gratis toe
gankelijk was voor het publiek, dat in vrij grote 
getale op de tentoonstelling af kwam. De Nor
derney lag er mede gezien de grote vlootmani
festatie 'Sail 85'. 

Problemen met liggelden. 
In oktober 1985 lag de Norderney ander

maal in de Amsterdamse Entrepothaven. Dit 
keer lag het schip pal achter een andere 
voormalig zendschip, de Magda Maria. Deze 
boot was in augustus 1981 door de Justitie in 
~Iag genomen. Betalingsproblemen van lig
gelden waren de reden van de ligging van de 
Norderney in de Entrepothaven. 

Vervolgens naar Lelystad. 
Op 29 augustus 1986 bleek de Nordemey 

plotseling te liggen in de haven van Lelystad. 
Burgermeerster Gruijters heropende de disco
theek. 

Problemen met bezoekers. 
Op 12 september 1986 meldde de Telegraaf 

dat er moeilijkheden waren tussen omwonen
den en de discobezoekers. De laatste groep, 
die van heinde en verre kwam, bezorgde vooral 
in de nachtelijke uren veel geluidsoverlast. 
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Ontruiming door politie. 
Op 21 maart 1987 vond een ontruiming 

plaats van de Nordemey door de lokale politie 
daar, voor de zoveelste keer, geklaagd was over 
de overlast. 

Kleine aanpassingen. 
Maart 1987 eindigde het verblijf van de Nor

demey in Lelystad om via Almere naar Maast
richt te worden gesleept. In Almere werden 
kleine aanpassingen verricht aan het uiterlijk 
zowel als het innerlijke van de Nordemey. 

In Maastricht andermaal poging. 
Op 24 april 1987 werd de Norderney als dis

cotheek andermaal heropend. Dit maal lag het 
schip afgemeerd aan de Wilhelminakade in 
Maastricht. 

DI"Qnkenschap en dode. 
In 1988 bleken vele mensen geen maat te 

houden en ontstonden er wederom problemen 
rond het voormalige zendschip. Dronken
lappen liepen de plank mis en vielen in het wa
ter. Eén persoon verdronk in het ijskoude 
nachtelijke water . . 

Voor het eerst naar het buitenland. 
In april 1989 vertrok de Nordemey, naar 

twee succesvolle jaren in Maastricht als disco
theek te hebben gefunktioneerd, naar het Bel
gische Luik, alwaar het met hetzelfde doel zou 
worden geexploiteerd. 

Terugkeer Nordemey. 
In november 1989 keerde de Nordemey te

rug in Maastricht, waar het andermaal door 
Jan Groeneweg verpacht werd als discotheek. 

Groningen de toekomst? 
p'ogingen van een rasechte noorderling en 

grote aanhanger van Radio Veronica, om het 
schip andermaal naar de provincie Groningen 
te krijgen, strandden in maart 1990, gezien Jan 
Groeneweg een veel te hoog bedrag vroeg 
voor het verpachten van het schip. 

Wel vanaf een schip. 
Op woensdag 18 april jl. besteedde Radio 

Veronica via Radio 1 uitgebreid aandacht aan 
haar 30-jarig bestaan. Die dag werd vanaf een 
schip voor de kust van Scheveningen uitgezon
den. Helaas niet vanaf de Nordemey, gezien 
het voormalige zendschip niet beschikbaar was 
vanwege de aktiviteiten in Maastricht. 

De toekomst is niet bekend. 
Voorlopig zal het schip dus in Maastricht 

blijven liggen en mede gezien de lange geschie
denis van het voormalige zendschip zal het nog 
vele omzwervingen in de komende jaren ma
ken. Evert Stolman. 

Zeezel1t1ersNu 
Geschiedenis Veronica. 

di 10 APRIL: Vandaag kwam met de post 
de nieuwste editie van het Veronica blad, met 
daarin een terugblik op de 30 jarige geschiede
nis van het station. Jammer dat niet iemand 
het verhaal heeft geschreven, die zelf 30 jaar 
nauw betrokken is geweest bij het geheel. Het 
lijkt me ook zeer onwaarschijnlijk dat eindre
dakteur Robert Brief de tekst kompleet onder 
ogen hee~ gehad. Er zaten nogal wat fouten 
in. 

Verhuizing naar 538. 
Zo staat als grootste fout vermeld dat Ver

onica in september 1977 i.p.v. -1972 verhuisde 
van de 192 naar de 538 meter. In 1977 was het 
station natuurlijk al lang legaal in Hilversum 
aan de bak. ~ 

Spanje en Verdrag van Straatsburg. 
Ondermeer komt de mogelijkheid van ge

bruik van bevoorrading uit landen, die niet een 
eigen anti-zeezenderwet hebben, aan bod. Zo 
.wordt ondermeer in het verhaal gesteld flat 

. Spanje nooit een handtekening heeft gezet on
der het Verdrag van Straatsburg. Tja, daarom 
moest Radio -Mi Amigo ook stoppen in 1978; 
de Spaanse regering had het verdrag onder
tekende!! 
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Slechts boeken van voor 1976. 
Men geeft ook nog een overzicht van 

interessante literatuur over 'piraten', waarbij 
een opsomming van oude literatu ur wordt ge
noemd. Alleen boeken, uitgezonderd het boek 
van Peter de Vries van 5 jaar geleden, die voor 
1976 uit zijn gekomen, worden genoemd. Na
dien zijn er zeker nog 15 ' boeken over het on
derwerp zeezenders uitgekomen, waarvan 
diversen nog leverbaar zijn. Helaas, een misser 
voor het Veronica blad. 

Wisseling van de wacht. 
wo 11 April: Hedenavond is er getenderd en 

goed gegeten aan boord van de Ross. Vooral 
dit laatste gegeven doet ons goed, gezien er 
vele berichten van onze loggers zijn gekomen 
over ontevredenheid van de kant van de pro
grammamakers. Duidelijk is ons vandaag ge
worden dat in ieder geval Chris Frisco en Ricky 
Jones nog op de Ross zitten. Nieuw is onder
meer ene Enrico D. 

Originele bel terug. 
do 12 April: Gelukkig horen we niet langer 

op het hele uur de gekke imitatie bel maar de 
originele Carolinebel, die in 1965 voor het 
eerst werd geintroduceerd door Tony Black
burn. Reeds een tiental weken geled~n is uit de 
hoek van de trouwe Carolineaanhang in Kent 
aangeboden de complete Caroline jingtesets op 
klasse kwaliteit op cartridge te zetten. Ook 
heeft men, tegen een zeer lage prijs, een per
fekte Cartridge machine aangeboden, die zo
wel kan opnemen als afspelen. Zoals altijd 
reageerde de Carolinefamilie zeer lauw op ini
tiatieven van fans en zal men in de toekomst 
reageren. (!?!?!?). 

Het schot vanaf Sealand. 
vr 13 April: Enige weken geleden meldden 

we over het incident waarbij een boot van Tri
nity House gewaarschuwd werd middels ge
weerschoten, uit de nationale wateren van 
Sealand te vertrekken. Vandaag werd ons be
kend wie het schot heeft gelost. Niemand min
der dan Mike Barrington is het geweest. Mike 
ken je nog. wel van Caroline en Laser en was 

ruim 1,5 jaar bewoner van de Communicator, 
toen deze lag verankerd in Misttey. Ook daar 
wist hij goed met een geweer om te gaan daar 
diverse malen mensen, die e Communicator 
wensten te bezoeken, of afstand werde ge
houden middels waarschuwingsschoten. 

Onvrede van de kant van Chica o. 
Omdat zijn vrouw langzamerhand allerle· 

beloftes zat was van Peter om te breken met 
Caroline, is deze vertrokken naar een oude 
vriend van Chicago, Peter Philips. Deze laatste 
schijnt helemaal beschermheer te worden van 
bij 'Caroline betrokken vrouwen', want het ge
rucht gaat dat hij ook Caroline Martin in 
bescherming heeft genomen en deze heeft 
aangeraden voor Breeze AM te gaan werken 
Lp.v. zich nog langer met 'de Carolinefamilie op 
te houden. 

Geruchten rond nieuwe frequentie. 
Zoals gemeld zal Caroline op niet al te lange 

termijn afscheid moeten nemen van de 559 
kHz, gezien Spectrum Radio deze frequentie 
heeft toegewezen gekregen van de DTI. In
middels gaan er diverse geruchten over te ge
bruiken frequenties. Een steeds vaker 
genoemde frequentie is de 1224 kHz. Zoals 
bekend zal BBC Radio 3 binnenkort de naast
liggende 1215 kHz gaan verlaten en zou deze 
frequentie zondermeer aantrekkelijk zijn voor 
Caroline. 

KCBC van start. 
Eén van de laag-verMogen-stations, die En

geland rijker is geworden, is KCBC in Kette
ring. Bij dit station is ondermeer programma
leider Howard G Rose werkzaam (Jay Jackson 
en Chrispian St. John waren 'zijn eerdere 
deejay namen). Vanochtend ging het station 
van start en Jay werkt nu als Howard Rose als 
presentator van de Breakfastshow. 

Herinneringen aan vroeger. 
Duidelijk was Howard's afkomst te merken, 

hetgeen werd weergegeven door het draaien 
van ondermeer Waldo's, ofwel Mozart, 40ste 
symphonie. Hij noemde de naam van RNI 
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niet, maar vertelde dat een station wereldwijd 
succes kan hebben met het pluggen van een 
plaat, hetgeen met dit nummer zou zijn ge
beurd bij het eerste station alwaar hij werk
zaam was (RNI). Verder draaide hij b.y. 
'Summer is over' van Val Doonican en haalde 
hij aan dat deze song weer door een ander sta
tion was gebruikt voor het maken van jingles. 
(Veronica). 

Ook stil staan bij Caroline. 
Wat te verwachten was gebeurde in het der

de uur van zijn show: aandacht aan het 26-jarig 
bestaan van Carotine. 
Al met al een zeer geslaagde start van het 24-
uur-per-dag gouwe ouwe station. Te ontvan
gen in Kettering en omgeving via de 1530 kHz, 
een waarlijke kopie van een zeezender uit de 
60' er jaren. 

De 26ste verjaardag van Caroline. 
Hoewel het eind maart eigenlijk gevierd had 

moeten worden vond op zo 15 APRIL, Eerste 
Paasdag, de 'Lady in Red Cruise' plaats op de 
Theems. Vanaf de Lambeth Pier ging een boot 
richting de vloedlijn in de Theemsmonding. 
Naast vele vrienden van de Carotine Move-' 
ment was een aantal speciaal genodigden aan 
boord om herinneringen over het verleden op 
te halen. 

26 Jaar Carolinemuziek. 
Ook aan boord van de Ross wordt vandaag 

aandacht besteed door de deejays aan de 26ste 
verjaardag van het station. Door de mooiste 
platen van de afgelopen 26 jaar te draaien is de 
enige mogelijkheid gezien het . merendeel van 
de deejays de genadigde leeftijd van 26 nog 
niet heeft gehaald. 

Engels boek leverbaar. 
di 17 April: Kregen we andermaal een brief 

van een felVent Carolineluisteraar, die zich af 
vroeg of het Engelstalige boek over de geschie
denis van . Radio Caroline, dat vorig jaar zou 
uitkomen, eigenlijk nog leverbaar is. Wel beste 
lezers, zowel de Caroline ~ herinneringen deel 1 
en 2 (Nederlands en per deel f 25,-) als het 

Engelse 'Caroline Memories' (f 35,-) zijn nog 
leverbaar via ons adres: 
Postbus 102, 9700 AC te Groningen. 

Beantwoorden brieven. 
wo 18 April:ledere dag krijgen we diverse 

brieven met een grote verscheidenheid aan 
vragen. Het blijkt dat een · aantal van deze 
briefschrijvers ons redaktieleden denkt te moe
ten lastig vallen door iedere week met dezelfde 
standaard vragen te komen. Te denken valt 
aan vragen als: Wanneer komt Laser terug, 
hoeveel masten staan er op het schip, wat ge
beurt er met de NanneH en wanneer komt er 
weer een Nederlands station. Vanaf nu is het 
niet meer mogelijk dergelijke vragen beant
woord te krijgen, simpel vanwege het feit dat 
wanneer er nieuws is, dit wel via deze rubriek 
wordt gemeld. Het neemt namelijk veel te veel 
tijd in beslag om deze vaak nutteloze vragen te 
beantwoorden. Mede omdat een heel klein 
groepje 'freaks' niet het geduld heeft te wach
ten tot de nieuwe Freewave op de mat ligt. 

AdreswijzigiDg Viewpoint. 
Zoals eerder door ons gemeld, is het 

postbusnummer, dat door de religieuzen ach
ter Viewpoint werd gebruikt, door de Britse 
PTT veIV3l1en verklaard. Vandaag werd door 
Rudi Koot ons het nieuwe adres toegestuurd: 
Viewpoint Box 710186, San José, Califomia, 
95171-0186, USA 

Wijzigingen in programmering. 
Met het nieuwe adres stuurde Rudi ook de 

wijzigingen in de Viewpoint programmering 
mee. 
Drie nieuwe programma's: za 19.30-20.00 Lu
theran Reformation Hour met Pastor Shackle, 
za 20.15-20.30 Healing trom Heaven met 
J.C.Bishop en za 22.15-2245 HalVest TIme 
met P.M.Batton. British Israel World Federa
tion heeft nu als tijd: 19.45-20.00 op de zon
dag. 
Verdwenen is Divine Plan met George Wil
mou, dat iedere zaterdag tussen 2200 en 22.15 
werd uitgezonden. 
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30 Jaar Veronica. 
Vandaag werd zowel op Radio 1 als via Ne-

derland 2 aandacht besteed aan het 30- jarige 
bestaan van Radio Veronica. Op Radio 1 werd 
de gehele dagprogrammering van de VOO ge
vuld met herinneringen van oud-medewerkers, 
waarbij het vooral leuk was dat eens dié mede
werkers werden geinterviewd, die al jaren gele
den vertrokken zijn. Te denken valt daarbij aan 
mensen als Krijn Torringa, Cees van Zijtveldt 
en Eddie Becker. Het geheel werd toch wel 
enigszins op een kinderlijke wijze gepresen
teerd waarbij de indruk bij het merendeel van 
onze loggers is ontstaan dat het meer een 
kwestie was van 'het moet dan maar weer'. 

Bull Verweij. 
Het interview, dat tussen 11 en 12 werd uit

gezonden, met Bull Verweij, stond enigszins 
boven de gemiddelde kwaliteit van het ge
brachte geheel. Dit kwam mede doordat einde
lijk eens niet om de waarheid inzake de 
gepleegde bomaanslag op Radio Noordzee 
werd heen gedraaid. 

Erik Zwart en de trekkers. 
In zijn ochtendprogramma herinnerde Erik 

de Zwart, als Paul de Wit bij Radio Caroline 
aktief geweest, zich opeens dat er altijd vele 
boten met fans langszij waren geweest bij de 
Mi Amigo. In 1979 vond hij dit altijd geweldig 
maar nu moest hij smalend over de 'trekkers' 
praten. Erik, let op: Waar liggen je roots? 

Speciale versie van Caroline. 
De Fortunes kwamen, tijdens het live-con

cert dat vanuit Scheveningen werd uitgezon
den, met een speciale versie van de tupe van 
Radio Caroline. De tekst was dit keer aange
past op Veronica. Wie heeft dit trouwens op
genomen. Zo ja, gaarne even een briefje naar 
ons adres in Groningen. 

1V documentaire grote klasse. 
WaaIVan we eigenlijk niet veel hadden ver

wacht werd uiteindelijk de absolute topper van 
de feestdag. Op Nederland 2 werd tussen 16 
en 18 uur een documentaire gebracht, in de 

Jroduktie van Bart van Leeuwen en Ad Bou
nan. Naast eerder gebrachte beelden werd er 
een schat aan nieuw materiaal gebracht, hoofd
zakelijk bestaande uit 8 mm materiaal van 
vpormalige medewerkers. Hierdoor werden 
vele inside-beelden gegeven, die tot nu toe 
nooit eerder op de televisie verschenen. 

Boodschap voor Bart en Ad. 
Jullie vraag inzake wie er nog een 2e hands 

zendschip te koop weet is gemakkelijk te be
antwoorden. Er liggen momenteel nog drie op 
kopers te wachten! Volg deze rubriek maar. 

Johan Maasbach bij Koos. 
De religieus der religieusen, zoals hij zichzelf 

vaak heeft genoemd, was vandaag te gast bij 
R1LV in het programma 'de Keus van Koos'. 
Maasbach is al sinds 1970 via diverse zeezen
ders te beluisteren geweest, hoewel sinds de 
raid op Caroline, vorig jaar zomer, hij niet Î$ te
rug gekeerd via Caroline. 

Geen steun toegestaan. 
do 19 April: Maakte Li Jinhua namens de 

Chinese regering bekend dat men geen steun 
zal toestaan voor het schip 'Godin van de De
mocratie' en dat men geweld tegen het schip 
niet uitsluit. 
Men vindt dat de aktiviteiten van het zendschip 
gericht zijn op ondermijning van de regering 
van het Chinese Volk en strijdig zijn met de 
normen van de internationale betrekkingen. 

Waarschuwing aan andere landen. 
Li waarschuwde tijdens haar persconferentie 

tevens alle landen, organisaties en individuen 
tegen ondersteuning van de kritische radiozen
der. 
Volgens diplomaten is, deze vooral bedoeld 
voor Singapore, daar men had vernomen dat 
vandaar zou worden getenderd. Dit in tegen
spraak tot het eerder gemelde Hang Kong. Te
vens zou de waarschuwing gelden voor Taiwan, 
dat volgens de Chinezen als uitvalbasis voor 
het zendschip zou gaan dienen. 
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Inbraak in kantoor. 
Het Franse blad Actuel, één van de sponsors 

achter het projekt, maakte bekend dat er inge
broken was op de redaktie van het projekt in 
Parijs. Belangrijke computerdiskettes en docu
menten, die betrekking hebben op de reis van 
het schip,zijn gestolen. 

Capital Gold absolute klasse. 
Ik was weer een paar dagen in Engeland en 

luisterde uiteraard veel naar de radio, waarbij 
meestal de AM frequentie, 1539 kHz, van Ca
pital Gold werd beluisterd. Een absolute top
per~ waarhij Tony Blackburn, Kenny Everett 
en Dave Cash de absolute uitblinkers zijn. 

Diskettes terug bezorgd. 
In de avonduren werd bekend gemaakt dat 

de gestolen diskettes, van de organisatie achter 
de Godin van de Democratie, zijn terug ge
bracht. Ook is de draagbare computer, die was 
verdwenen, na een anonieme tip, te~g gevon
den in een café. 

IR'TAIN'S HOmST NEW MOVIE 
OFTHEYEAR 
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Krayes Brothers in film. 
vr 20 April: Stonden de kranten in Engeland 

vol inzake een schandaal rond een nieuwe film, 
die volgende week in première zal gaan over 
het leven van de Krayes Brothers. Deze broers, 
die ook achter de schermen betrokken zijn ge
weest bij de aktiviteiten, die door de City orga
nisatie naast het radiogebeuren werden 
ontplooid, hebben het gepresteerd een bedrag 
van ettelijke tonnen te claimen. De filmmaat
schappij heeft het bedrag overgemaakt naar 
een rekening op het eiland Wight. Wat eo hoe? 
Nieuwsgierig? Lees er meer over wanneer het 
boek over Radio City zal uitkomen. 

Opvallend sterk signaal van Caroline. 
za 21 April: Heb ik vooral in de avonduren 

afgestemd op Caroline. Opvallend, vergeleken 
met mijn laatste bezoek in november, was dat 
het signaal van de zender kei- en keihard door
komt in Londen. Vorig jaar was het nauwelijks 
te ontvangen en vaak onverstaanbaar. 

John Peel en de Poll tax. 
De speciale belasting, ingesteld door de Brit

se 'regering onder de noemer 'Poll Tax' heeft, 
zoals bekend, veel opstand onder de bevolking 
opgeleverd. Deejay Joho Peel (Radio 1) heeft 
in een interview openlijk gesteld geheel achter 
de protesteerders te staan. Dit heeft tot gevolg 
gehad dat in Engeland door diverse Parle
mentsleden met ontstemming is gereageerd op 
de uitlatingen van de Radio 1 deejay. Een 
woordvoerder van de BBC heeft op vragen van 
Parlementsleden, inzake het gedrag van de 
voormalige Radio Londan deejay gereageerd 
met de opmerking dat Peel in zijn vrije tijd vrij 
is om zijn mening te geven; zolang dit maar 
niet in een BBC programma gebeurt. 

Nieuw Caroline adres. 
zo 22 April: Niet gemakkelijk om te onthou

den is het nieuwe Carolineadres, dat sinds ~n
kele dagen frequent in de programmering 
wordt genoemd. Een goede zaak is wel dat er 
nu eindelijk een adres is om naar toe te 'schrij
ven. Carotine, Box 491831, Fort Lauderdale, 
Florida, 33349, USA 
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Maat terug Daar TROS. 
ma 23 April: Bij Frits Spits op de NOS 

kwam het verrassende bericht dat ex Radio 
Noordzee deejay Ferry Maat terugkeert bij de 
TROS. Maat, nu nog werkzaam bij Radio 10, 
zal per 1 juni a.s. in dienst treden als program
maleider Radio 2 en 3. 

Geen nieuws op Caroline. 
Om 16 uur werd op Caroline meegedeeld 

dat er geen nieuws kon worden gebracht daar 
men de Teletext Service van de BBC niet kon 
ontvangen. Ricky Jones vertelde dat deze ser
vice hun bron was en dat het weer werd over
genomen van I1V Teletext. Dit is één van de 
weinige keren dat een zeezenderorganisatie be
kend maakt waarvan ze het nieuws pikken. 

Denois Jason met discotheek. 
di 24 April: Uit Engeland krijgen we bericht 

van Dennis Jason inzake zijn huidige aktivitei
ten. Jason, werkzaam geweest voor Laser Hot 
Hits (zat op het schip om terug te keren maar 
helaas is het nooit zo ver gekomen) en Radio 
Caroline, heeft hedentendage een eigen mo
biele discotheek. Hij werkt vanuit Reigate, 'bij 
Gatwick. 

Falsificatie? 
Wo 25 April: Ontvingen we een copie van 

een registratie van de Ross Revenge gedu
rende de periode van 21 juni 1989 t/m 22 de
cember 1989. De Ross zou volgens dit 
formulier ten tijde van de Raid wel geregi
streerd zijn geweest. De vraag is echter of het 
hier· wel om een betrouwbaar formulier gaat, 
gezien het schip staat genoemd als plezierjacht. 

Koper voor de Nanoell? 
Van diverse zijden horen we dat er toch 

\veer belangstelling is tot koop van de Nannell. 
Het is echter niet duidelijk wie de nieuwe eige
naar van het schip is. 

Geregistreerd als Mi Amigo 2. 
Informatie ingewonnen bij Lloyds te Londen 

leert ons dat het schip nu staat geregistreerd 

als de Mi Amigo 2 en dat er in het register niet 
vlordt vermeld wie de eigenaar is. 

Bericht uit juli 1933. 
vr 27 April: Een bericht uit Internationaal 

Radio Nieuws van 16 juli 1932. Dit tijdschrift .. 
kwam ons heden onder ogen en bracht onder
meer het volgende onder het oofdje: 

Drijvende zender. 
Om aan het strenge toezicht van de Radio 

Commissie te ontkomen hebben en 'ge kooplie
den te Los Angeles het idee opgevat om een 
schip buiten de territoriale wateren van de VS 
te verankeren met een zender aan boord van 
16 kW, dat officieel zal \vorden geregistreerd 
als eigendom van een Amerikaanse Republiek, 
met als doel propaganda te gaan maken voor 
vreemdelingen. 

Werkelijk doel. 
~Ien meldt verder dat het werkelijk doel van 

het zendschip het maken van reklame is voor 
artikelen die niet mogen worden geadverteerd 
op de legale Amerikaanse radiostations. 

Twee weken later. 
De uitgaven van het gelijknamige tijdschrift 

van ·30 juli 1932 meldt dat het zendschip de 
roepletters RXHR gebruikt. , 'Het station be
vindt zich aan boord van het stoomschip, de 
City of Panama, dat op meer dan 12 mijl af
stand van de Californische kust voor anker ligt 
en eigendom· is van Panamese staatsburgers. 
De programma's bestaan uit lezingen van de 
astroloog Zandra, grammofoonmuziek en con
certen van een orkest met solisten, geheel be
staande uit werkloze muzikanten, die 
weliswaar geen salaris krijgen, doch aan boord 
een goed leventje hebben in afwachting van be
tere tijden.' 

Zestig jaar geleden. 
Let wel dat bovenstaand gegeven al bijna 60 

jaar geleden vermeld stond. Zie je het al voor 
je dat aan boord van Caroline werkeloze pop
musici live concerten gaan brengen en afwach
ten dat ze eens gecontracteerd worden '1 



Onbekend materiaal Magda Maria. 
ZD kwam met dezelfde tijdschriften ook een 

groot aantal fotokopieen boven water inzake 
de Magda Maria uit de tijd dat het schip voor 
de Nederlandse kust lag (1962) naast, de Bor
kum Riff. Hierin staat een aantal leuke, tot nu 
toe onbekende gegevens. In één van de ko
'mende Freewaves zullen we deze berichtgeving 
integraal gaan overnemen voor de verzame
laars. 

Huidige programmering Caroline. 
06 Rico, 09 Chris Frisco, 12 HaroId Rob:

bins, 15 Ricky Jones, 18 Viewpoint. Daarna off 
air. 

Goddin leeft in China. 
De Volkskrant bericht op za 28 April uitge

breid over de meest recente ontwikkelingen in 
China, waarbij ook het nieuwe zeezenderpro
jekt niet wordt vergeten. Zo wordt ondermeer 
vermeld dat de Goddin van de Democratie 
momenteel in Singapore ligt en dat het schip, 
onderweg van Frankrijk naar Singapore, on
dermeer is lastig gevallen in de Middellandse 
Zee door de marine van Libie en in de Rode 
Zee door een groot aantal Chinese vrachtsche-
pen. .' 

..11" . 

~--. 

InCo onj uist. 
Het blijkt niet geheel correct t~ zijn, daar de 

organisatie aan ons meldt dat men al 4 dagen 
geen kontakt meer heeft gehad met het schip 
en dat het zich ergens op de Indische Oceaan 
bevindt. Door onweer zou het onmogelijk ge
weest zijn om kontakt te krijgen. Men hoopt 
spoedig meer i~fo te kunnen geven. 

Documentaire in voorbereiding. 
Op zo 29 April: meldde één van onze Britse 

correspondenten dat bij de BBC momenteel 
een documentaire wordt voorbereid, die eind 
dit jaar zal worden uitgezonden. Het ligt in de 
bedoeling een geheel nieuwe documentaire te 
maken, waarbij veel research werk zal w.orden 
gepleegd. 

Berichtgeving ANP. 
Om 16 uur wordt via het ANP nieuws 
bekend gemaakt dat de Chinese regering 

vindt dat Tawain provoceert met de bescher
ming van het zendschip, dat morgen zou opsto
men naar Taiwan, om van daar uit te gaan 
opereren. De regering van Taiwan heeft inmid
dels bekend gemaakt dat haar leger het zend
séhip zal gaan beschermen tegen aanvallen van 
het Chinese leger . 
Begin mei, aldus het bericht, zouden de pro
gramma's van de Goddin van de Democratie 
een aanvang nemen. 

Woensdag in Singapore. 
De organisatie achter het projekt meldt dat 

het schip woensdag a.$. in Singapore zal aanko-
men. Onderweg heeft men te kampen gehad 

~--·1 met slecht weer waardoor men een achterstand 
~........ op het vaarschema heeft. Om veiligheidsrede-

nen zal niet worden bericht wanneer het schip 
Ker........,...--t in Taiwan zal aankomen. . 

Route Iauutj. '!N' zentlbereüdnfo .,tuI de " Godin" 

Chris Adams terug op Caroline. 
Veertien dagen voor de Raid, vorig jaar au

gustus, ging Chris Adams van boord. Vandaag 
is hij teruggekeerd op de Ross Revenge. In 
onze volgende Freewave vertelt Chris over zijn 
belevenissen aan boord van de Ross. 
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Van d~ejay naar nieuwslezer. 
di 1 Mei En enige transfersz; J ames Ross, 

werkte twee keer voor Radio Caroline .. Aller
eerst in de 2e llelft van de 70'er jaren op de Mi 
Amigo en in de mid..go'er jaren op de Ross 
Revenge. Sinds kort is hij te zien en te beluiste
ren als nieuwslezer op Sky News. onder zijn ei
gen naam Kelvin O'Shea. Rob Hardholdt, 
destijds aktief van Radio Monique en Cable 
One, beeft twee nieuwe werkgevers. Nieuwsle
zer is hij bij het ANP en ook bij de Wereldom
roep werkt hij op free-lance basis. 

. T T I d erug naar .I.er.an . 
Chris Kennedy, de broer van Steve Conway, 

is terug gekeerd in Ierland. Hij werkt nu bij 
Bray Local Broadcasting; één van de stations 
in Ierland die een laagvermogen frequentie 

. hebben toegewezen gekregen. 

Na Viewpoint off air. 
Carotine blijkt na de programmering van 

Viewpoint niet meer in de ether terug te keren. 
Reden kan waarschijnlijk gevonden worden in 
een drastisch tekort aan olie op het zendschip. 

Bijna aanvaring. 
De Goddin van de Democratie is vandaag 

bijna aangevaren in de Straat van Malakka. Dit 
gebeurde door een Chinees vrachtschip. De 
tweede kapitein, Cecil Corre, heeft dit aan de 
organisatie meegedeeld. Oproepen via de 
boordradio werden niet beantwoord. Men 
heeft de nàam van het schip niee kunnen ach
terhalen. 

Andermaal persverklaring. 
In een door het Chinese persburo Xinhua 

verspreide verklaring worden de organisatoren 
van het zendschip vandaag omschreven als cri
minelen die door de Chinese regering worden 
gezocht. Het station zou uit zijn op het schep
pen van chaos en subversie en op de omver
werping van de Chinese regering. 

23 Mei eerste uitzending. 
De programma's, die de Goddin van de De

mocratie zal gaan uitzenden, zullen vanaf 23 

mei te horen zijn. De eerste uitzending zal zijn 
gewijd aan Tibet, dat in mei 1951 oor het Chi
nese leger werd bezet. 

Donaties mogèlijk. 
Om de aktiviteit n van h t pro ' e eu-

nen is het mag lijk een donatie te sturen naa : 
Goddess of Democracy c/o The Manager 
Lloyds Bank, 22 Southampton Street, London 
WC2E7JB. 

Samb in beeld. 
René Burcksen meldt ons op wo 2 MEI dat 

in de Am~rikaanse programmering van M1V 
een nieuw programma is opgenomen onder de 
noemer 'Pirate 1V'. Hij schrijft dat het pro
gramma op zich niet veel anders is dan de an
dere gebrachte shows maar dat in de leader en 
aftiteling beelden worden vertoond van het 
zendschip Sarah, dat in 1987 en 1988 werd ge
bruik voor de programma's van Radio New 
York International. 

REM zender weer in d-e ether? 
Arie Swaneveld voor het eerst sinds jaren 

weer eens gesproken. Hij meldt me dat de 
voormalige televisiezender van het REMei
land, dat nog steeds in zijn bezit is, binnenkort 
weer zal worden gebruikt voor uitzendingen in 
Kanaal 17. Dit kanaal wordt gebruikt binnèn . 
de wereld van de gelicenceerde amateurs. On
der de call1etters P A3EMZ zal de zender in de 
loop van het jaar worden geaktiveerd. 

Ross Revenge in orginele kleuren. 
In de programma's van do 3 mei werd uitge

breid bericht dat aan boord van de Ross Re
venge hard wordt gewerkt aan het schilderen, 
in originele kleuren, van het schip. Dit bete
kent dat men het zendschip weer van de kleu
ren rood en wit voorziet. 

Problemen met ànkerkettingen. 
Eerder meldden we dat er problemen zou

den zijn met de reserveketting, die in de hoof~
ketting (anker) was gedraaid. Connecties, 
varende op de Olaulijn, hebben de laatste we
ken regelmatig gelet op de situatie maar wisten 
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ons vandaag te melden dat er niets aan de 
hand is. 

Dick Hams nu voor r 3,95. 
Enkele nummers geleden meldden we over 

het boek 'Taxi naar de hemel' van Dick Harris. 
In dit boek beschrijft de auteur ook zijn perio
de dat hij voor het REMeiland heeft gewerkt. 
Het ligt nu te koop voor f 3,95 bij alle filialen 
van de Slegte Boekhandel. 

Remember the pirates. . 
Eerder beschreven we de in Engeland uitge

komen LP en CD 'Remember the Pirates'. De 
Stichting Media Communicatie is er in ge
slaagd de CD te importeren en biedt deze nu 
speciaal aan voor de leden van Freewave. Kos
ten, inclusief verzending, f 28,50. Voor meer 
info SMC, 020-6621141 (na 18 uur). 

Lex Harding terug. 
vr 4 Mei: Lex Harding keert zo goed als ze

ker terug als direkteur Radio bij de VOO. Na 
zijn mislukt avontuur bij R1L V heeft men 
hem toestemming gegeven zijn oude functie 
weer te gaan uitoefenen. Waarschijnlijk gaat 
de benoeming per 1 juni in. Zoals bekend be
gon Lex zijn carrière 'bij Radio Dolfijn. Vervol
gens kwam hij via Radio 227 bij Radio 
Veronica terecht. . 

Geruchten over Communicator. 
Vanuit Engeland vernemen we op za 5 Mei: 

dat het het bij lange na niet goed gaat met de 
Communicator. Een deel van de apparatuur 
van het schip zou al zijn verkocht om de sala
rissen aan de bemanning te kunnen betalen. 
Ook zou door een aantal betrokkenen appara
tuur, dat eigendom van deze personen is, zijn 
weg gehaald daar men geen toekomst meer 
ziet in het projekt. 

Sjef van Oekel gezocht. 
Niet dat de vraagsteller niet weet wie Sjef 

mn Oeket is en waar hij vandaa~ komt! Nee, 
ie vraagsteller vraagt zich af of er onder de le
:ten van Freewave nog leden zijn die in hun ar
:hief radio- dan wel televisieopnamen hebben ' 

waarin Sjef van Oekel ( op welke rare wijze 
dan ook ) een rol speelt. Mocht je trouwens 
een opname hebben, laat me dit dan even we
ten: Maarten Vink, Heerestraat 93 ' te Gronin
gen. 

Woord van dank. 
Dank aan onze loggers: J elle Boonstra, Joris 

de-Bruycker, Evert Stolman,Tom de Munck, 
René Burc1csen, Rudi Koot, Paul de Haan, 
Jack Duyser, Maria Depuydt en Jos Leijgraaff. 
Samenstelling: Hans Knot. 

M 
E . 

NEDERLAND· 
I 

WARLAND 
VPRO wil Daar Amsterdam toe. 

Als eerste landelijke omroep heeft de leiding 
van de VPRO het plan opgevat te verhuizen 
van Hilversum naar het centrum van Amster
dam. Men hoopt binnen een periode van 'twee 
jaren te verhuizen naar het Kleine Gartman
plantsoen, waar men een aantal panden van de 
Stichting Bedrijfspensioenfonds wil gaan hu
ren. Momenteel wordt bekeken of de panden 
geschikt zijn voor de totale setting van de 
VPRO en of er genoeg ruimte is voor de uit
breiding in de toekomst. Uiteraard zal het per
sonee� geraadpleegd worden bij de besluit
vorming. Eerder, in 1983, was er ook al een 
dergelijk plan maar ging de verhuizing niet 
door gezien een meerderheid van het perso
neel tegen was. 

Ook KRO wil verhuizen. 
Niet alleen de VPRO heeft plannen tot een 

verhuizing, maar ook de KRO. Deze omroep is 
momenteel op 22 verschillende lokaties in Hil
versum gehuisvest. Het bestuur van de KRO 
heeft nu opdracht gegeven tot een onderzoek 
naar de mogelijkheden van een nieuwbouw 
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pand op het terrein van de NOB/NOS. Indien 
de plannen realiseerbaar zijn hoopt met binnen 
2 jaren de KRO in één pand te huisvesten. 

Toch dagelijks 24 uur Tel text. 
Indien een verzoek van het NOS Bestuur tot 

het geven van benodigde financieen door mi
nister D' Ancona wordt gehonoreerd zal op 
korte termijn worden overgegaan tot het bren
gen van 24 uur per dag aan Teletext informa
tie. Dit heeft het NOS bestuur onlangs bekend 
gemaakt. Vooral informatie over vliegverkeer 
en verkeersstremmingen werden door de ge
bruikers in de uren, dat Teletext niet in de 
ether is, npde gemist. 

Prijzen voor Joure en Leiden. 
De Streekomroep Rijnland (Leiden) en Ra

dio Os kar (Joure) zijn door de OLON uitge
roepen tot de eerste winnaars van de OLON 
Awards~ Deze jaarlijkse onderscheiding werd 
dit jaar voor het eerst toegekend. Tevens krij
gen beide omroepen een' geldbedrag van f 
SOOO,-. Rijnland heeft de prijs ontvangen in de 
categorie informatieve programma's. Men had 
een nieuwsflits over vuilverbranding ingezon
den. In de sector 'Drama' ging de prijs naar 
Joure voor een spel onder de titer 'Frjemd'. 
Deelprijzen gingen naar VLOD uit Dronten, 
Omroep Nijmegen, Stadsomroep Wageningen, 
M1V Amsterdam, VLOK Katwijk en Lokatel 
Den Haag. 

Samenwerking voor -lokale omroep. 
Een werkgroep is door de Perscombinatie, 

de Telegraaf en zendgemachtigde Salto uit 
Amsterdam opgericht met het ~oel voor 1 au
gustus met een redelijk plan te komen tot in
voering van lokale radio en televisie. Men gaat 
er vanuit dat invoering van reklame op lokale 
radio en televisie op korte termijn mogelijk zal 
worden, waardoor lokale radio en televisie 
mede gefinancieerd kunnen worden. Mocht 
een redelijk plan uitvoerbaar zijn dan wordt 
gedacht aan korte dagelijkse televisieuitzendin
gen met daarin nieuws uit Amsterdam en te-

I yens een 24 uurs radioprogramma dat naast 

lichte muziek tevens actualiteiten en service
berichten moet gaan brengen. 

Vrede tussen KRO en VNV. 
De KRO en de VARA hebben besloten de 

omroepbladen in de toekomst toch bij de 
VNU te blijven drukken. Eerder meldden we 
dat men het kontrakt wenste op te zeggen van
wege de deelname van de VNU in R 1L V. 
Inmiddels zijn de omroepen en VNU rond de 
tafel gaan zitten en heeft men de men~ngs

verschillen bijgele gd. : 

VNU wil meer aandelen. 
De VNU stelt dat met de komst van RTLV 

en de VIM als ook de uitbreiding aan STER 
zendtijd er een verlies van 50 miljoen gulden is 
geleden aan advertentieinkomsten. Gezien 
men een grote toekomst ziet in RTL V heeft de 
leiding van de VNU onlangs bekend gemaakt 
dat men graag het percentage aandelen in de 
commerciele televisie uit wil breiden. Momen
teel heeft men 38% van het aandelenpakket in 
handen. 

SATELLIET 
NIEUWS 

Disney samen met FilmNet. 
Tijdens een persconferentie, gehouden ter 

gelegenheid van het 5-jarig bestaan van Film
Net, werd bekend gemaakt dat Walt Disney 
Pictures and Television en FilmNet een exclu
sief uitzendcontract op lange termijn hebben 
getekend voor Belgie, Nederland, Zweden, 
Noorwegen, Denemarken en Finland. De 
overeenkomst omvat alle films van de verschil
lende Disney produktiehuizen: Walt Disney 
Pictures, Touchstone Pictures en Hollywood 
Pictures. Daarbij zitten wereldwijde kaskrakers 
als 'Good Moming Vietnam', 'Three man and 
a baby', 'Dead Poets Society and Honey' en '1 
shrunk the Kids'. Bovendien zal Disney een 
speciaal Disney programma creeren: een afge
werkt programma blok, exclusief samengesteld 
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voor FllmNet. Dit programma blok zal telkens 
2 uur duren en zal zowel nieuwe Disney televi
sieprogramma's als exclusieve oude program
ma's gaan bevatten. 

Per 1 september a.s. 
Vanaf 1 september zal dit Disney-blok iede

re zaterdag en zondag op FilmNet te zien zijn, 
om later een dagelijkse show te worden. Hal 
Richardson, senior vice president van World 
Wide pay Television, zei over de overeenkomst 
dat Disney in FilmNet een betrouwbare part
ner heeft gevonden, die het potentieel van de 
abonnementelevisiemarkt in de Benelux en 
Scandinavie volledig kan ontginnen. Men 
hoopt met de nieuwe overeenkomst op lange 
termijn in staat te zijn de wereld van Disney re
gelmatig bij de kijker in huis te brengen. 

Eerste en grootste. 
Met zijn 430.000 abonnees in Scandinavie en 

de Benelux is FilmNet de grootste satelliet
abonneetelevisie in Europa. FilmNet was de 
eerste op de Europese markt en neemt een 
unieke plaats in als marktleider in de eerder 
genoemde zes landen. 

Bijna 1000 per jaar. 
Per jaar zendt FilmNet ongeveer 960 ver

schillende films uit, en dat 24 uur op 24. Zo'n 
400 films per jaar zijn televisie premières. In 
principe lean FilmNet elke film 2 jaar na zijn bi
oscooprelease aan de kijker aanbieden. Daar
naast kan FilmNet ook putten uit de archieven 
van elke grote filmstudio, met daarin tal van 
onvergankelijke klassiekers. Zo krijgt de abon
nee de gelegenheid om de films, die hij ver
kiest, te bekijken wanneer het hem past. 

BRF de Eurosender. 
Het is al weer een tijdje geleden dat we iets 

hebben gemeld over de Duitstalige uitzendin
gen van de Belgische Staatsomroep, die onder 
de noemer BRF worden uitgezonden. De start 
van deze programma's vonden plaats in okto
ber van 1945 en werden dagelijks, gedurende 
20 minuten per etmaal, vanuit Brussel ver
zorgd. 

Uitzendingen via de FM. 
Vanaf 1961 werd het aantal programmauren 

op 2 per etmaal gebracht en was men via een 
FM zender, opgesteld in Luik, te ontvangen. In 
Eupen, in Belgisch Limburg, werd in 1975 de 
èerste regionale studio geopend, terwijl in 1977 
de BRF als autonome omroeporganisatie ging 
werken. 

Verbuizing een feit. 
In 1979 verhuisde het omroepcentrum van 

Brussel naar Eupen, terwijl in 1983 werd over 
gegaan naar een totale dagprogrammering 
voor de BRF. Het station heeft inmiddels 
meerdere zenders in gebruik. Naast Eupen en 
Luik heeft men zenders in Recht/Sank Vith. 
Brussel en Auel/Steffeshausen. (zie bijgaand 
overzichtskaartje op blz 17, waarop tevens het 
bereik van de BRF is te zien.) 

Informatie en ontspanning. 
Mocht je de komende maanden op vakantie 

gaan in het ontvangstgebied dan moet je maar 
eens gaan luisteren naar de BRF die een pro
gramma maakt dat naast informatieve, onder
wijskundige en ontspa.nnende programma's, 
tevens veel muziek brengt. 
In totaal werken er bij de BRF 50 mensen in. 
vaste dienst terwijl men beschikt over een team 
van rond de 150 free-lancers. 

Studio BrusseL 
We zijn er wat laat mee, vanwege het over

aanbod aan informatie gedurende de laatste 
maanden, maar 1 april was de D-day van Stu-
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dio Brussel. Het was voor de medewerkers een 
belangrijke dag gezien men vanaf die datum 
elke werkdag ging uitzenden van 6 tot 23.30 
uur. Tevens ging men .op de zaterdag- en zon-

t . 

dagen programma's brengen tussen 8 en 23.30 
uur. 

Belangrijke beslissing • 
Directeur Generaal Radio van de BRT, P. 

Van Roe, motiveerde de beslissing tot veran
dering van Studio Brussel als volgt: "Een nauw
keurige analyse van het luisteronderzoek 
leerde ons dat de BRT-radionetten overdag 
75% van het luistervolume bereikten. Vroeger 
lag dat 's avonds lager. Tijdens de avonduren is 
er dus duidelijk behoefte aan een net dat qua 
muziek-keuze en presentatie aansluit bij Stu
dio Brussel. Tot 1 april haakte het station in de . 
avonduren af om programma's van andere net
ten over te nemen, hetgeen duidelijk geen juis
te oplossing was." 
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Zeven jaar oud. 
Zeven jaar geleden startte Jan Schoukens 

met een kleine ploeg Studio Brussel op. Het 
ging toen nog om een beperkt programma met 
een duidelijk regionaal karakter. Studio Brus
sel was er aanvankelijk vooral voor de Vlamin
gen in Brussel en pendelaars die in de file een 
leuk portie muziek en informatie aangeboden 
kregen. 

Tegenslagen. 
Het zat Studio Brussel niet altijd mee: als de 

zendmasten niet omvielen, dan sloeg de blik
sem er wel in. Maar met de komst van meer 
uitzenduren, meer zenders en meer frequen
ties, groeide Studio Brussel snel tot het dicht
beluisterde j~ngere net van de BRT. 

Is er nu veel veranderd? 
J. Schoukens: "De aanpak is hetzelfde geble

ven. Studio Brussel is geen jongerenradio. Het 
is de jongere radio. Dat is een belangrijke nu
ance. Studio Brussel komt tegemoet aan de 
zenderkleuring. Wie een ernstige differentiatie 
wil doorvoeren, komt er niet met drie raQionet
ten. Studio Brussel vult de behoefte aan een 
vierde net in. Natuurlijk kan je zo verder gaan. 
Om iedereen aan zijn trekken te laten komen, 
zou je wel zeventien verschillende stations kun
nen oprichten. In de VS zijn er nog veel meer." 

In de avonduren anders? 
"We hebben duidelijk een ander concept 

voor ogen. Het is wel zo dat op de weekdagen 
tussen acht en half tien 's avonds er muziek
genres gedraaid worden die overdag niet ge
makkelijk aan bod komen. We zenden dan een 
magazine uit dat aandacht besteed aan trends 
en meer extreme muziekgenres. " 

Verschuiving ochtendprogrammering. 
"Het ochtendblok is naar voren geschoven 

en we hebben een aantal nieuwe medewerkers 
aangetrokken dat zich bezig moet houden met 
de 40 uur extra zendtijd die we hebben. Naast 
presentatoren en technici zijn dit o.a. de 
muzieksamenstellers. Als nieuwe slogan heb
ben we 'Het oor wil ook wa.t' ingevoerd, dat te-
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vens het thema was van een introduktiefilmpje 
dat via de tv is vertoond." 

Recente luistercijfers. 
"De laatste luistercijfers zijn van januari en 

toen haalden we een bereik van 11 %. Elf Vla
mingen op honderd luisterden dus naar Studio 
Brussel, hetgeen volgens ons niet slecht is. Als 
je rekening houdt met het toen nog beperkte 
programmaaanbod kun je rustig stellen dat de 
cijfers niet onaardig waren. We hopen dat met 
de uitbreiding van het aantal zenduren de 
luistercijfers nog een aantal procenten opge
trokken kunnen worden." 

Het nieuwe logo. 
Het nieuwe logo van Studio Brussel wordt 

sinds 1 april jl. overal gebruikt. Op stickers, 
vlaggen, T-shirts, briefpapier, advertenties e.d. 

. Bijgaand zie je de nieuwe sticker afgebeeld die 
flitsend overkomt, hetgeen veel beloofd voor 
de programmatie van Studio Brussel. 

Op vakantie met Wereldomroep BRT. 
BRT wereldomroep presenteerde onlangs 

haar nieuw uitzendschema voor de komende 
zomer, wanneer haar antennes vooral gericht 
zullen worden op de traditionele vakantie
gebieden in Centraal- Zuidwest- en Zuidoost 
Europa, Noord Afrika en de Canarische Eilan
den. Zo wordt Europa, en dat is nieuw voor de 
Wereldomroep BRT, elke dag van 8 uur tot 
1330 uur bediend via verschillende frequen
ties. Uiteraard blijft de Wereldomroep ook uit
zenden naar Centraal- en Zuidelijk Afrika, 
naar Australie en Zuid-Oost Azie. Naast de . 
nationale en 
regionale be
richtgeving 
zal tij-
dens 

----

de zomer extra aandacht worden besteed aan 
de sport. Ondermeer zal via één van de zen
ders het sportprogramma van de BRT 1 
rechtstreeks worden overgenomen en zal zowel 
het WK Voetbal als de Tour de France uitge
breid belicht worden. Voor nadere informatie 
over het uitzendschema en de programmering 
kan je schrijven naar BRT Wereldomroep, 
Postbus 26, B 1000 Brussel, Belgie. 

Edwin Brys DU bij de BRTl. 
Sinds 1 mei jl. werkt Edwin Brys niet langer 

bij Omroep Brabant. Hij is nu werkzaam bij de 
afdeling Radiodocumentaires van de BRT 1. 
Hij werkt daar nauw samen met Flor Stein en 
Michel de Sutter. Ook zal Brys waarschijnlijk 
ingezet worden bij de restyling van de cul
tuurprogramma's van de BRTI. 

Liberalen willen radio veranderen. 
Drie ontwerpdecreten zijn door de Liberalen 

ingediend waarin men o.a. de openbare radio 
anders wil organiseren, private radio in de toe
komst mogelijk wil maken en de reklame op 
radio en televisie gereguleerd wil hebben. De 
PVV wil van de BRT twee aparte culturele 
overheidsinstellingen maken, waarbij gestreefd 
wordt naar een opsplitsing in VRO (Vlaamse 
Radio Omroep) en vro (Vlaamse Televisie 
Omroep). De leiding van de nieuwe organisa
ties zou in handen moeten komen van 2 be
stuursorganen van elk 5 personen, die een 
beperkte bevoegdheid van over~eidswege kun
nen krijgen. Wat betreft het vergul1ningsstelsel 
_ in de toekomst denkt men aan 

termijnen van 5 jaren voor de lo
kale en aan 9 
jaren voor de 
regionale ra
dio's in Vlaan
deren. 

---
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Reklame tijdens films verboden. 
Door een besluit, genomen door het Parle

ment in Italie, kan het verboden worden rekla
me te tonen tijdens films en theatervoorstelling 
op de Italiaanse televisie. Het voorstel werd in
gediend door leden van de Communistische 
Partij. 
Indien ook het Huis van Afgevaardigden ak
koord gaat dan zal het verbod definitief wor
den. 

Co-produkties gezocht. 
Een groep van Tsjechische programmama

kers heeft een organisatie opgericht met als 
doel co-produkties tussen Oost- en West Euro
pa te realiseren. Impressum, zoals de nieuwe 
organisatie heet, is opgezet door een groep van 
jonge, onatbankelijke, producers en Krathy 
Film uit Praag. Men zegt al6 potentiele geinte
resseerden in het westen te hebben gevonden. 
Vooral het gegeven dat men in het Oostblok 
zo'n 40% goedkoper kan werken dan in het 
westen moet interessant zijn voor eventuele 
westerse partners. . 

Protesten tegen reklame SKY •. 
In Nieuw Zeeland is hevig protest ontstaan 

bij de diverse televisiemaatschappijen tegen 
het plan van Sky Television om over te gaan tot 
het brengen van reklame waardoor een deel 
van de programma's nu gratis is te ontvangen. 
Tot nu toe werd het programma van Sky alleen 
aan abonnees door gegeven. Door het invoe
ren van reklame kunnen nu ook andere kijkers 
naar een deel van de programmatie kijken. 
Vooral uit de hoek van 1V3 en lVNZ zijn he
vige protesten gekomen gezien er .nu een nieu
we concurrent bij is gekomen op de 
advertentiemarkt. 

Het Europese nieuwsnet. 
Andermaal is er vertraging gekomen met de 

uitvoering van de plannen te komen tot een 
Europees nieuws televisie net. Het ligt in de 
bedoeling dit net nu in maart 1991 van start te 
laten gaan, hoewel er al in Génève wordt ge
fluisterd dat het nog veel later kan worden. 
Vorige maand zou al een besluit over de toe
komst worden genomen maar dit is opgehou
den door het plotselinge besluit van president 
Schart de EBU te verlaten. Hij is inmiddels in 
dienst getreden van Bavaria 1V. Het 60 mil
joen gulden kostende projekt wordt gesteund 
door 21 van de 28 bij de EBU aangesloten lan
den. Naast Eurosport zal dus een gelijksoortig 
kanaal komen waarbij nieuws zal worden toe .. 
geleverd door alle aangesloten landen en dat 
het programma gefinancieerd zal worden mid
dels reklame. Zoals, eerder gemeld is Neder
land één van de landen die niet achter het 
projekt staan. Dit mede gezien het financiele 
verlies dat de NOS destijds heeft geleden aan 
Europa 1V. Sommige van de landen, die in
middels steun hebben toegezegd, hebben twij
fels omtrent de haalbaarheid van het projekt 
gezien er al problemen zijn omtrent de algehe
le sportrechten die men denkt te hebben met 
Eurosport, maar die nu door de Europese 
Commissie worden aangevochten. 

Grote bestelling Cuba. 
De Cubaanse regering heeft een order van 

ruim 2,2 miljoen gulden geplaatst voor de aan
schaf van radioapparatuur, die gebruikt zal 
worden voor de verslaggeving van de Pan
Amerikaanse Spelen, die in augustus 1991 in 
Havanna zullen worden gehouden. 

A1ediaon~ikkelingen 

in Hongarije. 
( 

Gedurende het laatste half jaar is er veel ver
anderd in het Oostblok. Eén van de landen 
waar de media een snelle vaart heeft genomen is 
Hongarije. Reden genoeg om stil te staan bij de 
diverse ontwikkelingen. 
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Eerste commerciële station al in 1986. 
Reeds in 1986 werd door de Hongaarse 

Staatsradio, Magyar Radio, een commercieel 
station opgezet, dat voornamelijk voor de toe
risten in bet land was bestemd. Het betreft het 
toen Duitstalige station Radio Danubius. 
Sinds vorig jaar wordt via de frequentie het sig
naal door gegeven van het Oostenrijkse station 
ORF-Monopol. Dit gebeurt gedurende enkele 
uren per dag en moet gezien worden als het 
verhuren van zendtijd aan de Oostenrijkse 
Staatsomroep. 

Samenwerking via middengolr. 
Tesamen met westerse partners runt de 

Hongaarse regering via de middengolf het sta
tion Rádi6 Calyszo en voor Groot Boedapest 
wordt het station Quartierradio gerund. In 
april vorig jaar kreeg het station Juventus een 
licentie voor Veszperem, het westelijke deel 
van · het land. Eerst werd maar een paar uur 
per week uitgezonden, maar sinds januari jl. 
zendt men dagelijks programma's uit. 

RTL beeft plannen in Hongarije. 
~ de nabije toekomst zal er' een statión bij 

tomen dat gerund zal worden in samen
werking met het Duitstalige R1L, dat 50% van 
de aandelen van het nieuwe station in handen 
zal krijgen. 45% zal eigendom worden van de 
autofabrikant Csepel en 5% zal eigendom wor
den van een vereniging van ondernemers, de 
VOSz. 
Het radiostation zal haar zender boven in een 
watertoren plaatsen, die eigendom is van de 
autofabrikant. De VOSZ zal per dag 90 minu
ten informatieve programma's gaan toeleve
ren. Het is nog niet bekend wanneer het 
station van start zal gaan. 

Commercie en de televisie. 
Ook de Hongaarse televisie is onderhevig 

geworden aan de commercie. Drie maal per 
week zendt het station Nap 1V, eigendom van 
Murdoch's krant Mai Nap, een drie uur duren
de ontbijtshow uit, die gefinancierd wordt via 
reklame. 

32 Aanvragen liggen nog te wachten. 
Liefst 32 aanvragen voor het mogen bedrij

ven van commercie Ie televisie zijn er ingediend 
bij een speciale, door de regering geinstal
leerde, commissie. Onder de aanvragen zijn die 
van het Axel-Springer Verlag en van Berlusco
ni. 

Met reuzesprongen vooruit. 
. Na de democratisering in het land is het erg 
snel gegaan. Ondermeer werd er besloten over 
te -gaan tot het brengen van lokale commerci
ele televisie. In zeer korte tijd werden er sta
tions in de diverse steden van het land opgezet. 

Ook via de korte golf. 
Sinds de democratisering is Radio Budapest 

via de korte golf veel vrijer geworden met de 
informatie over datgene wat in bet land ge
beurt. Te ontvangen via de 6110 kHz in de 49 
meter band. 

Plannen voor Radio Bridge. 
De nieuwste ontwikkeling is wel bet plan 

voor het opstarten van Radio Bridge. Dit sta
tion zal naar Amerikaans voorbeeld commerci
ele radio gaan maken, waarbij zowel Hongarije 
als Amerika financieel betrokken zijn. 

Afname VOA Europe. 
Inmiddels is er al een kontrakt getekend z0-

dat Radio Bridge een deel van de programma's 
van de VOA Europe kan gaan overnemen. 
Het besreft hier in totaal 80% van de totale 24 
uurs programmering. 

Plannen tot netwerk. 
Radio Bridge zal in eerste instantie alleen 

bedoeld worden voor Groot Boedapest en via 
de FM zijn te ontvangen. Wanneer het station, 
dat een aantaJ weken geleden van start is ge
gaan, goed funktioneert, dan zal zo snel moge
lijk een netwerk van 10 stations op worden 
gericht, zodat Hongarije grotendeels bereikt 
kan worden met de programma's. Direkt nadat 
de plannen bekend werden gemaakt werd er 
door de pOtentiele adverteerders gereageerd. 
Volgens programmadirekteur Gyorgy Pome-
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zanski hebben reeds 600 bedrijven interesse 
getoond. . 
Al met al gaat het steeds meer de Westerse 
kant op met de media in Hongarije. Copyright 
Radio von Unten 1990. 

EWS .. 

programma's zomaar aan de consument aan te 
bieden. Tijdens het vertonen van de vele uren 
aan verslaggeving van de Olympische Spelen 
van Seoul bleek een groot deel van de zendtijd 
onverkoopbaar te zijn aan de adverteerder, dit 
vanwege te geringe belangstelling van de kant 
van de kijker. Gevolg was natuurlijk dat de ad
verteerder geen interesse had om de zendtijd 
te kopen. Hierdoor werd door NBC een deel 
van de reklamezendtijd gratis weg gegeven. 
TIjdens de komende Olympische Spelen van 
Barcelona in 1992 zal NBC rond de 6000 uur 
aan programma's gaan uitzenden, hetgeen in
houdt dat men praktisch het volledige sport
programma zal gaan uitzenden. Men gaat deze 
door verkopen aan allerlei stations ter wereld 
en tevens in Amerika deels verspreiden via 3 
gecodeerde kabeln tten, waarbij de kijker zelf 
kan beslissen wat hij/zij wil zien. Uiteraard zal 
dit gebeuren tegen betaling. NBC heeft uitge
rekend dat een kijker, die alles wil zien, rond 
de $150,- kwijt is. Men denkt bij de NBC door 
middel van deze vorm van verkoop een bedrag 
van rond de $350 miljoen extra te kunnen ver
dienen. 

l Polen spreken tegen. 
Nadat in de internationale pers uitgebreid is 

bericht over exclusieve kontrakten, aan gegaan 
door diverse Amerikaanse ondernemingen, in
zake het toeleveren van programma's aan de 
Poolse televisie, hebben woordvoerders van de 
Poolse omroep deze berichten tegen gespro
ken. In de eerdere berichtgeving wérd onder
meer melding gemaakt van een kontrakt 

tussen Conduit International Films en Tele
wizja Polska 2, waarbij eerst genoemde pro
gramma's gratis zou leveren in ruil voor te 
verkopen reklamezendtijd. Een woordvoerder 
van de Poolse tv stelt nu dat slechts kontrakten 
tot het uitzenden van enkele programma's zijn 
opgemaakt en dat Condui Int rnational hele
maal geen rechten heeft voor de komende 2 ja
ren, zoals men zelf claimt. 

Benny Hill in USA. 
Komiek Benny Hill heeft een exclusief kon

trakt getekend met USA Network, een kabel
netwerk in de VS. D1L Entertainment zal ee 
groot aantal shows van Benny HilI produceren 
voor de Amerikaanse markt. Ze zullen begin 
1991 worden uitgezonden. 

Howard G. Rose 
reports ... 
Ontslagen RTE Ierland. 

De Ierse staatsomroep wil 
in de komende 5 jaren 20% van haar staf, die 
uit 2200 leden bestaat, via kunstmatige weg la
. ten afvloeien. Lukt dit niet, dan zullen er ont
slagen moeten vallen. Eén en ander is bet 
gevolg van de afnemende staatssubsidie. 

HANSEN'S 
SCANDINAVIE 

Kobenhavner Kanalen. 
Sinds enkele weken zendt via Kanal 23 Ko

benhavner Kanalen uit. De licentie van bet sta
tion is eigendom van AEM Vakverbond. Men 
zendt ondermeer een vacaturebeurs uit, dat 
verzorgt wordt door een team . van medewer
kers van Kanalen. Deze onderneming is tevens 
verantwoordelijk voor de films en series via het 
station. In de programmering is tevens ruimte 
voor andere organisaties, die voorheen zelf een 
licentie hadden. Hierbij kunnen KKR 1V, 
A1V, 1V Stop en Byens Lys worden ge
noemd. Het gaat dus om een gezamenlijk net, 
dat door verschillende organisaties wordt ge-
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vuld. Het signaal wordt 'via de kabel verspreid 
en is slechts in een klein gedeelte van Kopen
hagen te zi~n daar een grote achterstand in 
aanleg van de kabel is ontstaan. Men hoopt op 
korte termijn deze achterstand in te lopen. 

NIEUWS UIT DUIT LAND 
Reklame in Oost Duitsland. 

Via DDR 1V 1 en 2 zijn sinds eind april re
klame spots te zien die door westerse reklame 
bureaus zijn geworven bij westerse fabrikan
ten. Het merendeel is geworven door IP in 
Frankfurt, wiens Nederlandse onderneming 
verantwoordelijk is voor de verkoop van rekla
mezendtijd van R1L Veronique. Dagelijks 
wordt er bijna 30 minuten ingeruimd voor de 
reklameblokken. 

Deal tussen ZDF en Bertelmann. 
ZDF heeft een contract met mediagigant 

Bertelmann getekend waarbij men gezamenlijk 
grote televisiefilms zal gaan produceren, die 
bestemd zijn voor de E~ropese markt. Bertel
mann zal tevens een groot aantal tv program
ma 's, met artistieke waarde, gaan financieren, 
waarbij men de optie krijgt deze programma's 
eerst te mogen uitzenden via Premiere, het be
taal tv net van Bertelmann, alvorens het door 
de ZDF zal worden uitgezonden. 

Foute melding in 193. 
We meldden in nummer 193 over Radio 

CD, waarbij we stelden dat Bratislava een 
grensstad zou zijn bij de grens van Oostenrijk 
en Tsjecho-Slowakije. Uiteraard is dit niet 
juist. Het moet met de grens van Joego-Slavie ' 
zijn. Ingo Paternoster meldt ons dat het station 
sinds 31 maart jl. in de ether is. en hoofdzake
lijk dienst doet als alternatief tegen het pro
gramma van ORF3. Een groot deel van de 
voormalige programmamakers van om wer
ken bij Radio CD onder leiding van Gottfried 
Brieger. Bratislave is als standplaats derhalVe 
interessant daar het station, in vergelijking tot 
de FM zenders die vanuit Hongarije in het 
Duits aktief zijn, het signaal moeiteloos in ste
reo Wenen kan binnen brengen. 

Steeds meer kijkers in Noord Amerika. 
Wij hebben in het verleden melding gemaakt 

van de programma's van de Deutsche Welle, 
die door verschillende stations via ondermeer 
de kabel in de Verenigde Staten worden ver
spreid. Onlangs werd bekend gemaakt door de 
Deutsche Welle dat het programma 'Schau
platz Deutschland' produceert, dat het, inmid
dels door 1400 tv stations wordt uitgezonden. 

Uitwisseling Duitsland en Vietnam. 
De ZDF heeft onlangs een samenwerkings

contract getekend met de Vietnamese Staats
televisie. Men zal op technisch gebied nauwer 
gaan samenwerken en tevens zal een uitwisse
ling van programma's op gang gaan komen. 

Grote verkoopcijfers Videotape. 
'Ein Volk sprengt seine Mauer' is de titel van 

een videoband, samengesteld door de Sender 
Freies Berlin en de NDR. De video gaat uiter
aard over de democratische ontwikkelingen in 
Oost Duitsland en het afbreken van de beruch
te muur tussen Oost en West Berlijn. In totaal 
worden de gebeurtenissen in 70 minuten be
licht en dat in Duitsland op de markt door 
Screen Entertainment. Dat het onderwerp be
langrijk mag worden gevonden mag blijken uit 
de verkoopcijfers. Al rond de 170.000 
exemplaren werden er van de video verkocht. 

. ~ ~~ ~ De Verloren 
t ~ 

Herinneringen aan Caroline North. 
We waren midden in de herinneringen blij-

e. 
ven steken die Phil Champion heeft aan Caroli-
ne North: 
'Ook het bekende programma Caroline Cash 
Casino was via Caroline N orth te beluisteren 
en het lag in de bedoeling van de programma
leiding van Caroline dat zowel North als South 
het op hetzelfde moment zouden uitzenëlen. 
Bij Carotine South liep de klok vaak te snel en 
zo kon het regelmatig voor komen dat daar 
Cash Casino al een paar minuten bezig was al-
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vorens het via Caroline N orth was te beluiste
ren. 

Niet meer aan boord, toch te horen. 
Zo rond april 1967 had Jim Murphy het sta

tion verlaten maar toch was zijn stem nog re
gelmatig te horen. Zelfs draaide Don Allen 
nog een keer een opname van een 'Jim Mur
phy Country Show'. 

Uitbreiding uitzenduren. 
Medio 1967 werd het aantal uitzenduren 

ook uitgebreid. De eerste nieuwe show, die 
werd geintroduceerd, was 'The Irisb Top 30 
show', iedere zaterdagavond tussen half 9 en 
10 uur te beluisteren. Het was op zich een erg 
leuk programma om te beluisteren daar het 
naast de popmuziek ook platen met Ierse 
volksmuziek en Amerikaanse country bevatte. 
Meestal was Jerry Leighton de presentator en 
als hij aan de wal was voor verlof, viel Bob Ste
wart voor hem in. Ik hoorde het programma 
voor het eerst in februari en vanaf april werd 
bet op een vaste tijd geprogrammeerd, waar
door Don Allen's Country and Western Show 
verhuisde naar het tijdstip van 10 uur in de 
avond . . 

Het nieuwsteam op Caroline North. 
Afwisselend werd het nieuws gelezen door 

Nick Bailey en Dave Williams. Als de éne aan 
wal was zat de andere aan boord. 'Caroline 
N ewsbeat' werd ieder half uur uitgezonden 
tussen half 7 in de ochtend en 9 uur, om 13 
uur en ieder half uur tussen 16 en 18.30. 
Hoogtepunten van het nieuws werden gelezen 
om half 1 in de middag. Herinner de intro: 
'Newsbeat, bringing News to the Nation .... ' en 
de uittro 'That was Caroline N ewsbeat Fast 
and Factual!' en dat onder begeleiding van pas
sende drum geluiden. Rond april werd het 
nieuwsschema veranderd. Het werd ieder uur 
op het hele uur uitgezonden tussen 7.00 en. 
18.00 met zondags één uur later. Dit was op 
hetzelfde moment dat Caroline South het 
bracht op het halve uur tussen 6.30 en 18.30. 
Het weer werd na het nieuws gebracht en ver
schillende keer door de deejay-programma's 

heen. Vanaf dat moment veranderde de tekst 
van de nieuwsjingle in 'Caroline Radio News'. 

Meer programmawijzigingen in mei. 
In de maand mei '67 werden meer program

mawijzigingen ingevoerd. Zo stopte het dage
lijkse programma nooit meer voor 21 uur en 
'Request in Action' kwam te v rvallen en werd 
vervangen door 'Tbe Tony Prince Show', waar
door '1be Royal Ruler' zijn eigen programma 
kreeg. Tony kon vanaf dat moment beluisterd 
worden tussen 18 en 20 en tussen 20.30 en 21 
uur, uitgezonderd op de donderdagen, zater
dagen en z ndagen toen hij alleen tussen 18 en 
20 uur was te horen. Dit veranderde ook de in
val programma's. Mick Luvzit was verantwoor
delijk voor de uren tussen 9 en 12 als Don 
Allen niet aan boord was, terwijl Don de pro
grammauren van Tony overnam als deze verlof 
had. 

Mike Ahem ook op Caroline North. 
Rond dezelfde tijd werd ,ook een aanvang 

gemaakt met de 'Mi~e Ahern Show'. Deze 
werd iedere zondag tussen 18 en 19 uur gepro
grammeerd en was te beluisteren vanaf tape. 
Mike zelf werkte op dat moment normaal op 
Caroline South.' Incidenteel werd via Caroline 
South vervolgens een opgenomen programma 
uitgezonden van Don Allen's Country and 
Western Jamboree (tussen 01 en 02 uur), dit 
als vervanging van de Emperor Rosco show. 
Een andere nieuwe show, die ik voor het eerst 
hoorde op 1e Pinksterdag, was 'the Midnight 
Soul Party' met als presentator Mick Luvzit. 
Als hij met verlof was nam Tony het program
ma voor zijn rekening. 

Bob Stewart vertrok. 
Eind juni vertrok Bob Stewart, waardoor 

nieuwe veranderingen kwamen in de program-. 
mering. Zijn laatste show werd uitgezonden op 
een dinsdag of een woensdag, want dit waren 
de dagen dat met de tender de deejays werden 
uitgewisseld. '1be Baby Bob Bash' werd ver
vangen door 'The Jerry King Show'. Het over
zicht van de programmering zo rond eind juni, 

195-23 



begin juli 1967 was als volgt (uitgezonderd de 
eerder genoemde opgenomen shows): 
- 06.00 Jerry Super Leighton met als vervanger 
Tony Prince. 
- 09.00 Daffy Don Allen met als vervanger 
Miek Luvzit. 
- 12.00 Jerry King met als vervanger Jerry 
Leighton. 
- 15.00 Mick Luvzit met als vervanger Don Al
len. 
- 18.00 Tony Prince met als vervanger Don Al
len. 
Tony Prince werd de vaste presentator van de 
Irish Top Thirty, terwijl op de zondagen Caro
tine North niet eerder dan 22 uur uit de ether 
verdween. Dit kwam doordat de religieuze pro
gramma's van,- 'Hoffman' tot een uur lengte 
werden uitgebreid. . ' 

Kanttekeningen 
Van RTL Veronique naar RTL Vier. 

Wanneer je als pas beginnend station na 
ruim een half jaar al je naam gaat veranderen 
is dat geen bewijs van standvastigheid. Door de 
teloorgang van 1V10 is RTLV (vul zelf maar 
verder naar believen Veronique of Vier in!) 
danig van aard veranderd. Niet zozeer door de 
Joop van den Ende producties zelf maar door 
de filosofie die daar achter zit. 1V10 was korte 
termijn filosofie met oude spullen in een nieuw 
jasje: voor de hand liggend en weinig creatief. 
Veronique was langere termijn filosofie, geba
seerd op de succesvolle Veronicaformule die 
via Luxemburg verder zou kunnen worden uit
gewerkt: minder voor de handliggend en een 
uitdaging die veel tijd kost. Die twee uiteenlo-
pende filosofien tot een synsthese brengen is 
een onmogelijke opgave. Nieuwe elementen 

Verzoeken voor scholieren. (b.v. Ger Berg) verdwenen en overbekende za-
'School request' hoorde ik sinds begin 1967 ken (Koos Postema, Sandra Reemer en Jos 

en werden van maandag tot en met vrijdag ge- Brink) keerden terug. Weg is de interessante 
draaid tussen 16 en 18 uur, maar niet bij elke uitdaging die Veronique aanging en terug is de 
plaat werd een verzoek voor een scholier ge- vertroste 1V10. Uit puur commercieel opzicht 
draaid. Het item 'teacher of the day' werd iede- wellicht allemaal verklaarbaar, maar of je daar
re dag tussen 17.25 en 17.30 afgehandeld ~ . mee in de loop der jaren succesvol blijkt is de 

Miek Luvzit ook vertrokken. , 
Eind juli vertrok ook Miek LuvZit bij Caroli

ne en bet was in de eerste week van augustus 
dat een nieuwe deejay de uren tussen 12 en 15 
uur presenteerde. Het leek of hij zichzelf Gene 
Harrison noemde maar later bleek dat het om 
Dee Harrison ging. Ook Dave Lee Travis 
kwam op North te werken, terwijl hij voorheen 
via Caroline Sou th was te beluisteren. Ik denk 
dat hij nog twee perioden, voor de invoering 
van de MOA, mee maakte. De eerste periode 
presenteerde hij tussen 15 e~ 18 uur terwijl de 
tweede periode hij was te horen tussen 9 en 12 
uur. Tony Prince deed inmiddels de 'Midnight 
Soul Party' op de zondagen. De volgende keer 
zal ik meer vertellen van mijn herinneringen 
rond de 14e Augustus 1967. 

wor~t vervolgd. 

. hamvraag. Voorspellingen van Rob Out dat 
R TI., V september '90 nog maar net haalt, lij
ken mij wat teveel doordrenkt met emotionele 
teleurstellingen. IS hij - zoals sommige geruch
ten aangeven - tezamen met zijn compagnon 
Lex Harding werkelijk door VNU/Elsevier 
klemgezet? (Geen aandelen overdragen dan 
publikaties!) Wellicht komt een goed speuren
de journalist daar nog eens achter. T~h heb
ben Rob en Lex in de kern wel gehjk; een 
station met een eigen gezicht en formule op
bouwen duurt langer maar zal uiteindelijk bij 
gebleken succes ook duurzamer zijn. ~.ammer 
dat Veronique dit niet meer kan beWijzen en 
zich momenteel alleen maar met de massa
producties van 1VI0 'op de bors.~' kan slaan. 
Wellicht krijgt iemand in de nabije toekomst 
nog eens de kans om de oorspr??kelijke Ver
onique filosofie 'vi'a de voordeur In Nederland 
te bewijzen. Naast geld zal daaIV~r ~urf, 
standvastigheid en creativiteit hard nodIg ZIJn! 
JacZom. 
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