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Almerehaven, 24-6-2003    © PIETER DAMAVE

Beste lezers,
Ongebruikelijk is het zeker om een kilometeller in  Freewave
te zetten. In de zeezendernieuwsgroep zou men in dit
geval roepen: “Off topic!” Maar de oplettende lezer heeft
natuurlijk al lang gezien waarom deze foto is geplaatst.
Het betreft de magische stand van 192192 km. Op 21
juli bereikte de teller van ons aller Leen Vingerling (o.a.
ooit bevoorrader van de Ross) deze stand. En hij vond
het een (dubbel) goed idee om dit vast te leggen.  Als
bewijs mailde hij deze foto naar de redactie. Nu weet ik
niet waar Leen zich bevond tijdens dit gedenkwaardige
feit, want dat stond niet vermeld in zijn e-mail. 3VO zal in
ieder geval blij zijn te constateren dat de sneheidsmeter
op 0 staat en Leen dus geen levensgevaarlijke toeren
heeft uitgehaald om al rijdende zijn km-teller te fotogra-
feren. Maar wanneer Leen daarvoor zijn auto midden op
de snelweg heeft ‘geparkeerd’ is het natuurlijk weer wel
gevaarlijk geweest. Een andere mogelijkheid om de teller
precies op het juiste moment te fotograferen is door de
wagen te laten duwen. Maar of dit nu aannemelijk is?
Misschien komen we nog achter de juiste toedracht. In
ieder geval Leen, sterkte met je auto, dat hij de volgende
Veronicagolflengte van 538538 ook moge halen, of is
dat iets te veel gevraagd?

Genoeg kletspraat, veel leesplezier vanaf pagina 3!

JAN VAN HEEREN

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

VOORWOORD



Even terug op Caroline
DO 5 JUNI: In de middaguren was er, gedurende
drie uur, de terugkeer te vieren op Radio Caroline
van Roger Day. Eerst heette het eenmalig maar toch
erg leuk dat hij er weer een keer was. In gedachten
ging ik dertig jaar terug in de tijd toen Roger onder-
deel van het Radio Caroline 389 team was. Een
periode die kort maar krachtig was met ondermeer
deejays Young Paul Rusling, Steve England, Andy
Archer, Spangles Muldoon en Roger Day. Roger zelf
is waarschijnlijk die periode vergeten daar hij herin-
neringen terughaalde van zijn laatste uitzending op
Radio Caroline op 2 maart 1968. Maakt niet uit, we
hebben genoten en volgende week is hij er weer.

Slecht nieuws
DO 5 JUNI: Johnny Walker heeft vanmiddag in zijn
programma op BBC Radio 2 bekend gemaakt dat hij
darmkanker heeft. Vijf weken geleden werd dit bij
onderzoek geconstateerd. Hij zal een tijd in behan-
deling zijn, waardoor hij geen programma’s kan doen.
Dat is ook de reden dat hij van-
daag met deze trieste bood-
schap naar buiten is gekomen.
Heel triest, temeer daar Johnny
kortelings nieuw geluk in zijn le-
ven had gevonden en her-
trouwd is. We hebben hem in-
middels alle sterkte van de we-
reld toegewenst.

Ron van Dijken
Is het die ons Peter van Dijken en Jaap de Haan
heeft doen terug vinden. Zowel Rusling, Archer als
Noakes hebben goede herinneringen aan beiden
en willen hen nog een keer ontmoeten. Broer Ron
schreef: ‘Peter is tegenwoordig vrachtwagenchauffeur
en woont nog in Scheveningen, hij is na de Caroline-
periode rij-instructeur geworden en heeft dat onge-
veer 10 jaar volgehouden. Jaap heeft in
Scheveningen een garage gespecialiseerd in 4
weeldrive gehad, maar ik heb begrepen dat hij die
pas heeft weggedaan, wat hij nu doet weet ik eigen-
lijk niet.’ Ik heb de heren inmiddels met elkaar in
contact gebracht en dus zien we ze waarschijnlijk
allemaal op de radiodag in oktober.

Twee ‘oudjes’
ZA 7 JUNI: Op Radio 192, waarvan de geruchten
gaan dat er spoedig een einde komt aan alle oude
glorie nu er geen licentie is gekomen en dus alleen
via de kabel kan worden uitgezonden, vanochtend
twee oude bekenden. Chiel Montagne en André van
Duin doen samen ‘Holland Happening’ met daarin
de Nederlandstalige Top 20.

Zweeds schip
ZO 8 JUNI: Roy Sandgren meldt dat er in Zweden
een nieuw zendschip is met de naam St. Paul. Onze
aller Paul Rusling is zeer vereerd. Begrijpelijk, maar
we hebben hem wel even duidelijk gemaakt dat het
slechts gaat om een laagvermogen station met 500
Watt. Het schip ligt in de haven van Malmö en heeft
een zogenaamde närradio, ofwel buurtradio. Men
wil vanaf het schip programma’s gaan maken met
muziek van 1900 tot en met 1969. Amradio.nu is via
internet te zien:
http://www.amradio.nu/radioskepp.htm 

Dochter van...
MA 9 JUNI: Er komt nog een dame bij het duo Gordon
en Eddy Keur op Radio Noordzee FM. En haar vader
werkte bij RNI ofwel Radio Noordzee. We hebben
het over de 20-jarige Kimberley. Het blijkt de doch-
ter van Tony Berk te zijn. En zo zijn er andermaal
links te leggen.

Bijeenkomst in Italië
MA 9 JUNI: Gisteren vond in Seborgha aan de Itali-
aanse Rivièra een ‘anorak’-bijeenkomst plaats geor-
ganiseerd door Mark Dezzani van Caroline South.
We meldden enige tijd geleden dat deze bijeen-
komst plaats zou vinden. Hierbij een verslag van
Leen Vingerling: ‘In een strandrestaurant aan een
pittoreske baai werd ongedwongen geluncht en
bijgepraat.De bijeenkomst had een privé-karakter en
was dus niet publiek toegankelijk. Een echte outdoor
happening waar niemand last had van sigaretten-
rook en men niet op gedempte toon behoefde te
praten (stille hint naar de Artis-zaal). Onder de aan-
wezigen veel medewerkers uit de Londense radio-
scène en natuurlijk oudgedienden van
Caroline.Waaronder Tom Anderson, die nog altijd
vegetariër is. Hij was het die als laatste de zinkende
Mi Amigo verliet en daarom als eerste het nieuwe
Caroline vanaf de Ross Revenge in augustus 1983
mocht openen. Nog altijd zorgt dat eerste openings-
uur voor een discussie.

Jammer
Waarom zo’n belabberde aankondiging en zulke af-
grijselijke platen draaien, terwijl de golf van publici-
teit voor miljoenen potentiële luisteraars had ge-
zorgd. Achteraf blijkt er helemaal geen goed plan te
zijn geweest en is er niet goed over nagedacht. Ty-
pisch Caroline dus. Twintig jaar na dato vind Tom
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het jammer dat het zo gelopen is, maar gedane
zaken nemen geen keer. Ook Kevin Turner was aan-
wezig. De kleine driftkikker werkt onder zijn eigen
naam Peter MacFarlane voor BFBS 2-TV als editor.
Lees verder zijn biografie http://www.ssvc.com/
bfbs/tvaboutframe.htm. Verder bevond superster
Grant Benson zich onder de ‘happy few’. Van Grant is
bekend dat hij voor Italië’s No 1 radiostation RTL
werkt.

Technici
Bilbo, Mike Watts en Pyers, allen oud-technici op de
Ross Revenge, waren helaas afwezig. Pyers heeft
een bedrijf dat radiozenders bouwt. Momenteel de
grootste in Engeland. Door een grote order van het
Britse leger voor communicatie in Irak kon hij onmo-
gelijk er even tussenuit. Bilbo werkt voor hem en
doet de installatie en ‘tuning’. Het bedrijf heeft 80
man in dienst! Tot slot botste ik op David Finn. Sinds
1970 bezig achter de schermen voor Caroline. Hij
deelde toen posters uit op de dubbeldekker bus om
vooral te stemmen op de ‘Conservatieven’  en tegen
Labour die  het goedkeurde dat de uitzendingen van
RNI (toen even Caroline)  werden gestoord. David
heeft een bedrijf in zenderonderdelen en leverde al
materiaal voor de Mi Amigo in 1972 toen Gerard van
Dam de boot naar buiten liet varen. Ook is hij tussen-
persoon geweest bij de aankoop van de zend-
apparatuur voor de Ross in de VS. Hij vertelde  daar-
over nog een aardig detail.

Chicago was tegen
David vond dat de Ross ook op FM moest kunnen
uitzenden. Gezien de hoogte van de mast, was een
bereik in grote delen van Zuid-Oost Engeland mo-
gelijk. Peter Chicago vond FM helemaal niets en
zwoer bij een AM -zender met FM kwaliteit. En dus
kwam er geen FM zender. Ik denk dat David zijn tijd
verder vooruit was dan Peter. Al met al een prachtig
weekend, waarin een hapje,drankje en een duik in
zee voor een ideale sociale meeting zorgden. Er
gaat nu gebrainstormd worden over het 40-jarig ju-
bileum van Caroline volgend jaar.

Around the dock
DO 12 JUNI: ‘Jock around the dock’ was een bijeen-
komst die vandaag werd georganiseerd door The
Radio Academy. Een panel, voorgezeten door Jamie
Crick van Classic FM, sprak over ervaringen binnen
de piratenwereld. Wat betreft de ex-piraten van de
zeezenders kan worden gesteld dat ze waren verte-
genwoordigd door Johnny Lewis (Caroline, VOP,
Laser 730 en nog wat andere stations) en Dave Owen,
voorheen Radio Atlantis.

Dyo Lankester
ZA 14 JUNI: Dyo is ook een verzamelaar van

platen die in de zeezenderdiscografie thuis horen
en via via komt er van hem een lijst binnen met
aanvullingen. Allereerst een Soundtrack en wel van
de Nederlandse film ‘Wat zien ik’. Op deze plaat en
dus ook in de film zegt Albert Mol ‘Wat zien ik’ en
daar was een knip want die woorden werden weer
verwerkt op Radio Veronica in een gouwe ouwe jingle.
Op Radio Caroline werd Alice Cooper gebruikt met
het begin van het nummer ‘Hello Hooray’ voor een
jingle in de zeventiger jaren. Even terug naar Radio
Veronica en de promo in de begin jaren zeventig
voor de Elvis Presley Dag. Hiervoor gebruikte men
het nummer ‘Viva Las Vegas’. Herb Alpert and his
Tijuana Brass krijgen er ook weer een aanvulling bij
en wel via het nummer ‘Bullish’ dat door Chrispian
St John werd gebruikt op the Voice of Peace. Maar
dat is nog niet alles want deze prachtige formatie
werd ook ingezet voor het spelen van ‘Magic
Trumpet’, dat weer werd gebruikt ter ondersteuning
van een promo op Radio City.

Nog even volhouden
Peter Sellers werd ingezet met zowel het num-

mer ‘A hard days night’ als ‘Help’ ter ondersteuning
van promo’s voor The Beatles Show op Radio
Veronica. Dan heeft Don Allen het nummer ‘The
Londonderry air ’ van de componist, producer,
arrangeur en orkestleider Phil Coulter gebruikt als
tune voor zijn Country and Western Jamboree. Wie
kent het nummer ‘Blowing bubble gum’? Het is af-
komstig van Spike Jones and his City Slickers. Werd
gebruikt in de Lexjo op Radio Veronica. Van de-
zelfde formatie werd het nummer ‘Hawaiian war
chant’ veelvuldig door André van Duin gebruikt op

Bijeenkomst in
Seborgha
foto boven: Leendert
Vingerling,Tom
Anderson en
Mark Dezzani

Tom Anderson,
Leendert Vingerling
en David Finn

(met dank aan
Leendert
Vingerling)
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RNI. Dan Tom Collins, eveneens Veronica. Dit om-
dat hij enige tijd het nummer ‘Love and fury’ van the
Tornados gebruikte op Radio Veronica. En tenslotte
kan worden vermeld dat ‘Theme from together
brothers’ van het Love Unlimeted Orchestra werd
gebruikt op Radio Mi Amigo in de promo waarin
aangekondigd werd, in 1975, dat Stan Haag ‘de ko-
mende zondag’ zal verklaren welke de doelstellin-
gen van Radio Mi Amigo waren.

Tineke in ca. 1963

 Geef haar een microfoon en...

Voor het eerst sinds
vele jaren
DO 19 JUNI: Tineke de
Nooij bracht onlangs
een bezoekje aan de
MV Norderney in de
haven van Antwerpen.
Dit op uitnodiging van
de redactie van het Al-
gemeen Dagblad. Het
was inmiddels 17 jaar
geleden dat ze het
voormalige zendschip

van Radio Veronica had betreden. Ze stelde onder
meer dat ‘de boot gelukkig bij haar oorsprong is ge-
bleven’, hier uiteraard ingaand rond de neergang
van de medianaam ‘Veronica’. De journalist van het
AD, Fred Kramer, zal wel van de jonge generatie
zijn geweest want hij liet liefst 200.000 demonstran-
ten naar het Malieveld gaan in het jaar 1974! Op
het einde van het verhaal gaat Tineke even in op de
huidige generatie radiomakers: ‘Ach, al die ‘Gordons’,
‘Stenders’ en ‘Evers’, geef mij een microfoon en ik lul
ze er vierkant uit.’

Fergie terug
DO 19 JUNI:
En weer is
een oud me-
dewerker van
de periode
op de Ross
Revenge en
R a d i o
Caroline bo-
ven water. In
1984 werd hij
eerst kok om
vervo lgens
ook program-
ma’s te gaan
presenteren.
We hebben
het dan over
F e r g i e
McNeal. In
1986 vertrok
hij naar Hoek

van Holland om te trouwen met Mariëlle Post, waar-
bij ze gezamenlijk een dochter – Valery – kregen. Hij
is terug gevonden door Leendert Vingerling, die hem
na een tip van Walter Zwart (Simons) mailde. Fergus
Penman, zoals Fergie officieel heet, vertelde dat hij
na zijn scheiding van zijn vrouw naar Engeland is
gegaan om eerst Nederlands te studeren. Hij haalde
uiteindelijk een universitaire opleiding met een mas-
ters degree. De afgelopen jaren heeft hij in Thai-
land doorgebracht en stelt dat hij ervan overtuigd is
de rest van zijn leven er door te gaan brengen. Niet
alleen van het prachtige weer, het heerlijke voedsel
en overvloed aan mooie vrouwen, maar ook omdat
hij zich er geheel thuis voelt.

Abe Nathan
ZA 21 JUNI: Mike Brand meldt ons vanuit Israël dat
hij afgelopen week op bezoek is geweest bij Abe
Nathan, die in een verpleeghuis wordt verzorgd in
Tel Aviv. Abe is de ene dag in betere conditie dan de
andere. Toch is de 76-jarige nog redelijk goed bij
verstand, ondanks zijn twee hersenbloedingen van
de afgelopen jaren. Zijn spraakvermogen is achter-
uitgegaan. Desondanks wist Abe nog goed herinne-
ringen op te halen aan Hans Knot, met wie hij in de
loop der jaren in contact was, aldus Mike vanuit Is-
raël.

Wij hebben een schip!
MA 23 JUNI: Vandaag een bericht gevonden in de
nieuwsgroep van enige dagen geleden, dat betrek-
king heeft op de werkzaamheden rond de MV
Communicator. We hebben het bericht wel bijge-
steld om de nodige fouten te herstellen en onno-
dige zinnen weg te laten: ‘Wij zijn een aantal Neder-
landse en Britse radiomensen die in het verleden
bekend zijn geworden door het werken op een zee-
zender (Radio Veronica, Radio Noordzee, Radio
Monique) en een aantal mensen dat bij vele  hui-
dige radiostations radio maakt of gemaakt heeft. U
moet daarbij denken aan presentatoren, technici,
etc. Wij hebben een groot zeewaardig bestaand
radioschip hiervoor gekocht, de MV Communicator.
U kunt hem op dit moment aanschouwen in de
Pampushaven, nabij Almere.

Meerdere programmaleiders?
Wij hebben een aantal ervaren en bekende radio-
presentatoren, programmaleiders, zendertechnici
met middengolfspecialisatie,  een deel van de be-
manning. Wij hebben een compleet radio-
automatiseringssysteem en studio’s op land en straks
op zee. We hebben een zender met beperkt vermo-
gen. (2 kilowatt, meer dan Veronica destijds, maar
die lag voor de Nederlandse kust. Wij gaan in inter-
nationale wateren liggen in de monding van de
Theems. Hiervoor is een andere zender vereist, die
dan in een groot deel van Europa te horen moet
zijn. We hebben ook een begintune: (Rolling Stones,
She’s a Rainbow)’.Fergie Mc Neill in de Caroline studio, februari 1985

 © Leendert Vingerling
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Wat hebben we nodig?
De medewerking van een aantal mensen en instel-
lingen. Wij hebben veel geïnvesteerd. Veel vrijwilli-
gers hebben hun spaargeld hiervoor gegeven. Voor
het ideaal. We willen niet dat mensen zich verder
beperken in hun eigen leefomstandigheden. Het
schip heeft concreet nog nodig: een opknapbeurt,
een middengolfzender van 30 tot 50 kilowatt met
toebehoren. Verder hulp om in internationale wate-
ren te worden gebracht, zeer stevig te worden veran-
kerd, regelmatige bevoorrading. Hiervoor willen wij
nu uw hulp vragen.Wij willen ook graag precies we-
ten wat uw ideeën en mogelijkheden zijn.

De grote vraag of dit allemaal kan
Ja, het uitzenden vanaf internationale wateren is
legaal, zoals bleek uit een rechtszaak van het inter-
nationale gerechtshof in de jaren tachtig. De Neder-
landse overheid heeft toen het radioschip Ross
Revenge compleet met zenders terug moeten ge-
ven aan de organisatie van Radio Caroline en Ra-
dio Monique. (De overheid had ‘piraterij’ bedreven
op buitenlands grondgebied. Zij kan dus niet meer
optreden aldaar.) Tevens is het mogelijk om van een
bedrijf een in Nederland verdeelde frequentie te
‘kopen’ op de middengolf. Dit is echter duurder. Ook
hiervan hebben wij informatie laten opvragen door
een mediabureau.’

Korte termijn
Het persbericht, waarvan we inhoudelijk ons van ver-
der commentaar zullen onthouden, eindigde met:
‘Nu groet ik u hartelijk. Ik hoop op een geweldig
positief resultaat van onze besprekingen, eindelijk
een groots medium in de lucht. Dit kan heel mooi
worden! Dit geeft letterlijk een signaal af, dat hard
nodig is in deze tijd! Alle overige media zullen zeer
geïnteresseerd zijn. Karel van Raan.Voorzitter pro-
ject Radio Rainbow.’

Andermaal Communicator
DI 24 JUNI: Na weken van geruchten is vandaag
door de nieuwe eigenaar een vertrek van de
Communicator bewerkstelligd. In de loop van de mid-

dag, nadat eerder in het afgelopen weekend, het
schip weer stabiel op het water lag, is het voorma-
lige zendschip van onder meer Laser 558 en Laser
Hot Hits, weggesleept. Bestemming is de Vissers-
haven van IJmuiden waar verdere werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd. De daarop volgende be-
stemming van het schip is niet bekend. Peter Dam-
ave was er exclusief bij om foto’s van het wegslepen
te maken.

Verslagje
Pieter schreef een kort verslag: ‘Eerst zijn met een
lasbrander de beide ankerkettingen één voor één
doorgebrand, daarna moesten de beide kettingen
en ankers worden ‘opgevist’. Dit duurde ruim 2,5 uur,
de kettingen bleken ongeveer 200 meter per stuk te
zijn. Na een korte lunch pauze van de crew werden
de overige kabels en touwen los gemaakt en in het
water geworpen. Men was vergeten een behoorlijk
dikke KPN-kabel los te maken welke werd stuk getrok-
ken. Hierna werd een nylon tros vast gemaakt aan de
sleper, welke na wat trekken prompt brak. Het was wel
duidelijk dat het schip in ondiep water lag en ‘vast’
op de bodem lag. Dit is volgens mij ook de reden dat
het schip lange tijd scheef heeft gelegen. Na het
lostrekken uit het slib kwam de Communicator met-
een keurig recht en een stuk dieper te liggen. Ik ben
wel uitgenodigd maar niet meegevaren naar
IJmuiden’.

Naar IJmuiden
De afgelopen dagen blijkt er hard gewerkt te zijn. Is
de stabiliteit teruggebracht in het schip middels het
wegpompen van overbodig water. Dit was door bal-
dadigheid ontstaan gezien de kranen in het schip
gewoonweg waren opengedraaid. Hierdoor lag het
schip al maanden lang zeer onstabiel in het water.
Ook andere werkzaamheden zijn verricht. Vanoch-
tend zijn de ankers gelicht en goed één uur werd de
reis begonnen. Rond de avond was het schip, via
Amsterdam, aangekomen in de Vissershaven van
IJmuiden.

Een dag later
WO 25 JUNI: Het blijkt dat de Communicator toch

De toegangsdeur van de Communi-
cator bevatte de oproep om een

bekend persoon te bellen (zie inzet)
© Peter de Wit

 Doorbranden ankerketting  © Pieter Damave
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niet zo stabiel
ligt als men
zou verwach-
ten. Toege-
stuurde foto’s
geven aan
dat het schip
scheef aan de
kade ligt. In-
middels heeft
de nieuwe ei-
genaar, David
Miller, ge-
meld dat hij
ons op de
hoogte zal
houden van
de ontwikke-
lingen. Ook is
er nu een 24-
uurs wacht op het schip ingezet, dit om vernielingen
en baldadigheid tot een minimum te beperken.

Aanvullingen Beatles
WO 25 JUNI: Tja daar zijn ze weer, The Fab

Four, ofwel The Beatles. Ze staan al veelvuldig in de
discografielijst, maar Martin van der Ven bracht ons
nog een aantal voorbeelden van nummers die wer-
den gebruikt door Radio Veronica ter ondersteuning
van speciale programma’s. Het gaat om de num-
mers ‘All my loving’, ‘Everybody’s got something to
hide except for me and my monkey’ en ‘A hard days
night’. Dan nog een andere aanvulling. Harm
Koenders meldt dat ‘Ironside’ van het orkest van
Quincy Jones in de jaren zeventig op Radio Caroline
werd gebruikt door Nigel Harris (Stuart Russell) voor
het maken van een promospot voor het station.

Caroline Martin
Vrouwen hebben
toch altijd weer een
bepaalde sfeer op
een radiostation ge-
bracht in de jaren
tachtig van de vorige
eeuw. We herinne-
ren ons volop het
aantal vrouwelijke

deejays die Laser 558 tot een popstation maakten
en duidelijk aanwezig waren. In de jaren zeventig
was dit Samantha op Caroline. In de jaren tachtig
was deze positie duidelijk voor Caroline Martin (foto).

Zij kan heden ten dage worden beluisterd in de mid-
dag tussen 5 en 7 uur in de avond op BRBM in
Birmingham.

Earth Radio
WO 25 JUNI: Op de site van Earth Radio wordt mel-
ding gemaakt van een schip dat ingezet zal worden
onder een nieuwe naam, MV Marianas. Het is gere-
gistreerd in Hong Kong en bijna gereed om uit te

varen als zendschip. Er is een nieuwe zender geïn-
stalleerd, dit ter vervanging van een eerder exem-
plaar waarvan de componenten plotseling allen be-
gonnen te smelten. Het zendschip is in de kleuren
wit en blauw geschilderd. Er zijn zeven bemannings-
leden aan boord. Hiervan zijn er vijf Nederlanders.
Verder is er een Amerikaan en een Spanjaard, waar-
bij de laatste fungeert als kok. Ze worden momenteel
bijgestaan door lokale technici om de laatste werk-
zaamheden voor vertrek klaar te maken. Niet wordt
aangegeven waar het schip momenteel is. Aange-
nomen wordt dat men in Spanje is. Men plant begin
augustus in internationale wateren voor anker te gaan
en zeker voor 14 augustus met haar uitzendingen
van start te gaan. Er is geen naam voor het nieuwe
station bekend gemaakt.

Radioschip Communicator maakt water in
Haringhaven
De lokale IJmuider Courant berichtte over het zend-
schip het volgende: Radioschip Communicator is gis-
teravond rond zeven uur met slagzij de IJmuidense
Haringhaven binnengelopen. Het schip, dat er ver-
waarloosd uitzag, maakte water. ‘We houden het
scherp in de gaten’, vertelde havenmeester Piet
Dekker.´Onze eerste indruk is dat het nog wel mee-
valt.’ De Communicator blijft even in IJmuiden voor
een opknapbeurt. Het schip lag jaren in de haven
van Pampus bij Almere. Het werd gisteren opgehaald
door de Sleepdienst Iskes uit IJmuiden. Tien jaar
geleden werden vanaf het schip, toen in de frisse
kleuren  rood, wit en blauw, de radio-uitzendingen
van Holland FM verzorgd met destijds bekende
deejays als Eddy Becker, Krijn Torringa en Chiel
Montagne. Het ligt in de bedoeling dat het schip
weer radioprogramma’s gaat uitzenden voor de kust
van Engeland. Ruim twintig jaar geleden lag het
schip, nu eigendom van de Engelsman David Miller,
al geruime tijd voor anker voor de Britse kust.’

Caroline Nederland
DO 26 JUNI: De Caroline Newsbeat, die deze week
in de postbus lag, uitgelezen. Zoals altijd weer inte-
ressant hetgeen Sietse en de zijnen neerpennen. In
deze editie onder meer een verhaal van Herry Kui-
pers over de toekomst van Caroline in Nederland.
Men hoopt, ondanks een eerdere afwijzing, nog via
derden in de ether te kunnen komen. Maar men is
wel zo eerlijk door te melden dat, mochten de be-
sprekingen niet goed verlopen, er ook andere activi-
teiten zullen worden stopgezet. Hierbij doelt men op
de uitzendingen via internet. Immers, waren deze
uitzendingen destijds opgezet als back-up naast de
kabeluitzendingen. Gezien die ook al zijn stopgezet
is het maken van de programma’s via internet te
intensief ten overstaan van het aantal luisteraars.

Bijnaam
VR 27 JUNI: Een tijdje geleden dat er weer eens een
bijnaam voorbij kwam in deze rubriek. Dit keer gaan
we terug naar de jaren tachtig van de vorige eeuw

Communicator in IJmuiden
© Ben Langkamp
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en de Ross Revenge. Naast Howard Rose (Jay Jackson)
zat er nog iemand met een hele mooie stem aan
boord. We hebben het dan over Peter Philips, die
de bijnaam ‘Football Free’ meekreeg. Maar er scho-
ten me nog twee te binnen die we niet eerder noem-
den: Pete ‘Dum Dum’ Drummond en Chiel Montagne
zonder franje. Ray Anderson kennen we van EAP en
Laser. Ook werkte hij voor Radio Atlantis als deejay
onder de naam Ray Warner. Uit de periode dat hij
eigenaar was van Laser Hot Hits komt de naam ‘Cap-
tain Hughie’.

Meer dan zeventig jaar geleden
ZA 28 JUNI: Enkele maanden geleden bracht de
Herald Tribune in Amerika een bericht over een be-
langrijke radiogebeurtenis die zeventig jaar gele-
den gebeurde. De toenmalige bekende radio-
promotor, Powell Crosley (foto),
had voor zichzelf een mooi huis
laten bouwen in Venice in de
staat Florida. Hij hield tevens
van vissen en was president van
de Sarasota Angler’s Club. Om
de jaarlijkse wedstrijd voor de
club te kunnen promoten koos
Crosley voor een publiciteits-
stunt. Hij was in het bezit van
een 30 foot lange vissersboot
die hij liet uitrusten als een drij-
vend radiostation.

Naamgeving
Na de uitrusting van het zendschip werd het ge-
doopt tot ‘Little WLW’, als herinnering aan het hoog-
vermogen station WLW in Cincinnati in de staat Ohio.
Aan boord had hij een korte golf antenne geïnstal-
leerd evenals een 30 voet hoge mast. De uitzending
werd gepland om 8.30 in de avond van de 10e juni
1930. Het was de tijd van de volle maan en dus ook
tijd voor verandering van de tij.

Deelnemers
In totaal schreven zich meer dan dertig vissersboten
in om te zien wie de grootste vis zou vangen en
slechts vijf minuten voordat de uitzending van start
zou gaan haalde een van de vissers een grote vis
van liefst 85 pond binnen. De gelukkige man werd
aan boord van de Little WLW gehaald om vervol-
gens via de radio te worden geïnterviewd, een ver-
haal dat vervolgens werd opgevangen op het zwem-
paviljoen in Venice. Een ontvangstantenne was be-
vestigd aan een vlaggenmast. Vervolgens werd het
ontvangen signaal doorgestuurd via de telefoon op
een afstand van 1300 mijlen naar het grote WLW.
Weer andere stations namen het programma van
WLW over waardoor het van origine ‘zeezender
product’ in grote delen van Amerika kon worden ont-
vangen.

Documentaire gepland
ZO 29 JUNI: Geschreven door ex-Radio London

deejay Pete Drummond en geproduceerd door Nick
St George, zal er een tweedelige documentaire op
de BBC komen waarin twee uur lang zal worden
teruggekeken op de historie van de zeezenders vanaf
1930. Het zal worden uitgezonden op Radio 2 en
voor de schotelbezitters of kabelaars die het kunnen
ontvangen: het zal op 26 augustus en 2 september
om half 10 in de avond, Nederlandse tijd, worden
geprogrammeerd.

De helaas te vroeg overledenMighty Joe Young (Joe
Vogel) en Mike Barrington op een warme dag aan

boord van de Ross Revenge  © Leendert Vingerling

M i k e
Barring-
ton
ZO 29
JUNI: Ik
zag hem
voor het
laatst in
1987 en
p l o t s e -
ling duikt
hij van-
d a a g
weer op.
M i k e
Barring-
t o n
m e l d t
me dat
hij de
wens uit-
spreekt
dat de
episode achter Laser Hot Hits eens beter belicht wordt.
Hij vindt dat de mensen die er gewerkt hebben te
weinig bekend zijn. Mike werd trouwens ‘The Hermit’
genoemd door medebewoners van de Ross Revenge.
Ik heb hem aangespoord zelf maar eens een aantal
voorzetten te geven aan het Hot Hits gebeuren, ge-
zien hij ook betrokken was. Hij woont heden ten dage
weer op Sealand. Leen Vingerling herinnert zich
Mike nog zeer goed: ‘Een hermit is een kluizenaar.
Mike kon soms dagen in zijn hut opgesloten blijven,
vooral toen hij al meer dan één jaar non-stop aan
boord zat. Doordat hij al zolang geen normaal con-
tact meer had met de ‘buitenwereld’, vervreemde hij
en sloot zich op. Onder druk van het boordpersoneel
moest hij na 16 maanden er toch echt af. Er kwam
geen werk meer uit zijn handen en hij werd sociaal
onvaardig.

Met dank aan: Leen Vingerling, Martin van der
Ven, Rob Olthof, Pieter Damave, Mike Brand en
Bert Bossink

Samenstelling: HANS KNOT
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ZO 1 JUNI: Historisch gezien gaan we deze maand
naar het jaar 1986 om te kijken wat er zoal in deze
maand gebeurde. De videorecorder was duidelijk in
opmars, getuige een mededeling van de Dienst Kijk
en Luisteronderzoek van de NOS. Men meldde dat
bij 1,4 miljoen huishoudens inmiddels een recorder
in huis stond, hetgeen neerkwam op zo’n 25%.

MA 2 JUNI: John de Mol trekt zich ook terug uit het
management team van EndeMol. John, die ook geld
heeft in Talpa Radio International, zal zich in de
toekomst wat betreft EndeMol alleen nog creatief
bezig houden met de productie van programma’s,
maar vooral ook met het bedenken van nieuwe con-
cepten.

MA 2 JUNI: In 1986 verkaste Koos Postema, die
sinds jaren één van de gezichten was bij de VARA,
naar de VOO. De VARA beloofde een nieuw pro-
gramma ter vervanging van ‘Bij Koos’ in te voeren.
‘Drie vrouwen’  met Atie Dijckmeester, Dieuwertje
Blok en Marolijn Uitzinger was het gevolg.

DI 3 JUNI: De kranten hadden het groots gebracht.
Veronica zou vandaag ophouden te bestaan en gaan
samensmelten met BNN, dat ooit uit Veronica was
geboren. De Verenigingsraad is er echter nog niet
uit en heeft geen besluiten genomen. Over drie
weken wordt nu een definitieve stap verwacht.

DI 3 JUNI: Veronica kwam in 1986 naar buiten met
het idee nieuw talent te kweken via een eigen oplei-
ding. Grote vraag is hoeveel van de talenten van
destijds nog steeds tevreden zijn met hun werk bin-
nen de omroep.

WO 4 JUNI: De Spaanse regering gaf 17 jaar gele-
den toestemming tot de invoering van commerciële
televisie. Daarmee kwam er een eind aan een mo-
nopolie positie van de staatstelevisie, die liefst 34
jaar had geduurd. In eerste instantie zouden er twee
landelijke stations op commerciële basis komen, ter-
wijl er in elk district één lokaal station haar geld via
commercials binnen mocht halen.

WO 4JUNI: Nog een maand en
dan is het verleden tijd op 3FM
voor Isabelle, die een paar we-
ken geleden meldde niet lan-
ger zich te kunnen verenigen
met het beleid van het station.
Ze zal niet direct een vaste op-
volger krijgen. De eerste weken,
zo maakte de leiding van het
station bekend, zal er Zomer-
radio worden gespeeld door af-
wisselende deejays. Zo zullen

ondermeer Rob Stenders, Corné Klijn en Cobus
Bosscha elk een week de uren vullen die Isabelle
achterlaat.

WO 4 JUNI: Zowel de voorronden als de finale van
het Nationale Songfestival worden in 2004 weer
gezamenlijk uitgezonden door de TROS en de NOS.
De presentatie zal in handen zijn van Nance na-
mens de TROS en Humberto Tan namens de NOS.
In de finale zullen 10 kandidaten hun lied mogen
vertolken. De uitzendingen vinden in de maanden
januari en februari plaats.

DO 5 JUNI: Maar ook in Israël werd men zich er in
1986 bewust van dat de tijd voor commerciële tele-
visie was aangebroken. Een lijvig rapport van liefst
73 pagina’s moest de overheid ervan overtuigen dat
er een einde diende te komen aan de monopolie-
positie. Toch hield men een slag om de arm door te
stellen dat eventuele commerciële televisiestations
in de toekomst alleen commercieel mochten gaan
werken.

DO 5 JUNI: Ik denk dat
men in het buitenland
niets meer begrijpt, na
het lezen van het inter-
national report. Van-
ochtend wordt bekend
dat Sky Radio afziet
van de overname van
Radio 10FM omdat
Talpa Radio Internatio-
nal, tot vorige week ei-
genaar van Radio 10
FM, alsnog een recht-
zaak tegen de Nederlandse staat wil beginnen in-
zake het eventueel ten onrechte genomen besluit
deze organisatie geen licentie toe te wijzen, ten
voordele van Sky. Dit besluit valt weer verkeerd bij
Talpa die vervolgens stelt ook een rechtszaak aan te
spannen tegen de  Sky Group wegens het niet nako-
men van afspraken. Een deel van de frequenties
van Radio 10 FM wordt dan ook gevuld met het
signaal van de Gouwe Ouwe Zender. Halverwege
de middag werd bekend dat beide partijen weer om
de tafel zitten en dus is de tweede rechtszaak (tijde-
lijk) van de baan.

VR 6 JUNI: Een nieuwe titel kon ‘Radio 10 logboek’
zijn daar vandaag bekend wordt dat Times Interna-
tional, de organisatie achter onder meer Sky Radio,
het niet kan hebben dat de vorige eigenaar van
Radio 10 FM, Talpa Radio International, alsnog een
rechtszaak tegen de staat wil beginnen wegens het
mislopen van een licentie. Toch zijn er vorige week
handtekeningen gezet en kan dus het gerechtelijke
touwtrekken beginnen. Testen worden gehoord op
1395 kHz.

VR 6 JUNI: Erg leuk was terug te lezen dat in 1986 er
de verwachting was dat er in geheel Europa in het
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jaar 1990 liefst 40.0000 satellietschotels aan de di-
verse huizen zouden zijn gemonteerd. Het aantal
beschikbare kanalen zou in 1995 rond de 40 liggen.
Tel het nu nog maar eens na.

ZA 7 JUNI: Radio 10FM terug op de 1395 kHz. Ruud
Poeze is stil geweest en actief. Eén van de frequen-
ties toegewezen aan Quality Radio dankzij de gede-
gen business plans van  Poeze, gaat dus vandaag
gebruikt worden door Radio 10FM. Wat volgt er nog
meer?

MA 9 JUNI: In 1986 werd op deze dag door de SES
bekend gemaakt dat in mei 1987 de allereerste
ASTRA satelliet zou worden gelanceerd. De capaci-
teit via deze satelliet zou liggen op 16 kanalen die
geschikt waren voor transmissie van televisiesignalen.
De schotels, die 85 cm in doorsnee zouden worden,
zouden volgens het persbericht rond de 1500 gul-
den gaan kosten.

DI 10 JUNI: Onderzoeksbureau McKinsey concludeert
dat het budget van de Wereldomroep met maxi-
maal 83,5 procent (40,1 miljoen euro) kan worden
gekort. Dat staat gelijk aan opheffing van de omroep
waar ruim 300 mensen werken en jaarlijks 48 mil-
joen euro belastinggeld naartoe gaat.Volgens het
rapport zijn de wereldwijd te ontvangen uitzendin-
gen van de Wereldomroep volstrekt achterhaald. Het
informeren van Nederlanders in het buitenland is
minder noodzakelijk geworden, omdat zij via satel-
liet en internet ook op de hoogte kunnen blijven van
nieuws van het thuisfront. De bekende ANWB - alarm-
meldingen via de Wereldomroep worden ook schaar-
ser, omdat steeds meer mensen in het buitenland
via de mobiele telefoon bereikbaar blijven. De
tweede taak van de Wereldomroep - aan niet-Neder-
landers een realistisch beeld van Nederland als Eu-
ropese natie schetsen - is volgens McKinsey ook niet
meer nodig, omdat er genoeg alternatieven zijn.
Alleen is er de conclusie dat alleen de derde op-
dracht van de Wereldomroep nog levensvatbaar is:
het geven van onafhankelijke informatie aan inwo-
ners van landen met een informatieachterstand. Maar
ook op die taak kan 50 procent worden bezuinigd.

DI 10 JUNI: Let wel, in 1986, besteedde Europa TV
de gehele maand dagelijks aandacht aan het Hol-

land Festival. Helaas was dit televisiestation slechts
een kort leven beschoren. In gedachten, met de ogen
dicht, zie ik Jeroen Woelwater (Soer) voor mijn ogen
die de clips aan elkaar praatte en ook het eerste
optreden van Linda de Mol vond via dit station plaats.

WO 11 JUNI: In 1986 kwam Veronica op deze dag
voor het eerst naar je toe deze zomer en wel per boot
naar Heusden aan de Maas. Jammer voor Martin
van der Ven dat Ton van Draanen destijds niet
meldde vanaf welk schip men de programma’s ver-
zorgde want het was dan weer een prachtige uitbrei-
ding geweest van zijn nog prachtiger – om in
superlatieven te spreken – Broadcasting Fleet.

DO 12 JUNI: De NCRV schopte destijds aan tegen de
demissionaire minister Elco Brinkman omdat deze
in zijn omroepplannen toch deels voorstander was
van commerciële invloeden op radio en televisie.
En het allerergste volgens de voorzitter was dat de-
zelfde Brinkman ook nog eens lid was van de NCRV.

DO 12 JUNI: In een rechtszaak in  België is besloten
dat het signaal van CNN niet zonder toestemming in
de kamers van hotels mag worden gedistribueerd.
CNN vond dat de Hiltonhotels in Antwerpen en Brus-
sel illegaal binnen hun panden de zender distribu-
eerden. Ze moeten daarvoor rechten betalen. De
rechter beaamde dat doorgifte in hotels plaatsgrijpt
in ‘commerciële omgevingen’. De hotels verdienen
geld aan het feit dat ze CNN kunnen doorgeven.
Bovendien zijn de Europese regels voor auteursrecht
van toepassing. Deze uitspraak heeft ook gevolgen
voor Nederland. De uitspraak is gedaan door de Recht-
bank in Eerste Aanleg van Brussel, maar geldt voor
de gehele Europese Unie.

ZA 14 JUNI: Terugblikkend lijkt het erop of in 1986
het de maand van de doorbraken was. Al eerder had-
den we het over landen als Spanje en Israël als het
gaat om de doorbraak van de monopoliepositie van
de staatsomroep. François Leotard, de toenmalige
minister voor Cultuur en Communicatie, pleitte voor
doorbraak van de staatsmonopolie in Frankrijk.

MA 16 JUNI: De Evangelische Omroep
(EO) schrapt in de komende jaren zestig
tot zeventig arbeidsplaatsen wegens de
bezuinigingen die de overheid Publieke
Omroep oplegt. Dat maakte de directie
bekend tijdens een bijeenkomst met het
personeel. Het vorige kabinet legde de
omroepverenigingen een jaarlijkse korting van 30
miljoen euro op. De nieuwe regering doet daar jaar-
lijks een bedrag bovenop. In 2007 moet dat resulte-
ren in een bezuiniging van 80 miljoen euro op jaar-
basis. Als gevolg daarvan moet de EO 10 procent
bezuinigen. De programmaleiding zoekt de kosten-
besparingen vooral bij de afdelingen internet, radio
en ondersteunende diensten. De bezuinigingen ko-
men extra ongelegen, omdat de EO van Nederland
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2 naar Nederland 1 verhuist en meer moet investeren in pro-
gramma’s op ‘prime-time’. Naast prime-time programma’s zet de
directie ook het mes in uitzendingen met een geestelijke bood-
schap. De besparingen hoopt de directie te halen uit efficiency-
verbeteringen in alle sectoren. Jaarcontracten worden niet meer
automatisch verlengd en verzoeken van medewerkers om na hun
zestigste jaar te blijven werken worden in principe niet gehono-
reerd. Bij de EO werken momenteel 380 mensen.

DI 17 JUNI: De Nederlandse regering blijft streven naar de komst
van een commercieel radiostation dat zich zal richten op klas-
sieke muziek en/of jazzmuziek. Bij de recente verdeling van
etherfrequenties bleef het FM-pakket, dat hiervoor was bestemd,
onverdeeld, omdat er te weinig aanbieders waren. Om deze
golflengte alsnog te verdelen begint de overheid een nieuwe
uitgifteprocedure, zo hebben minister Brinkhorst (Economische
Zaken) en staatssecretaris Van der Laan (Media) aan de Tweede
Kamer geschreven.

Roger Day, Dave Windsor en Chris Elliot      www.radiolondon.co. uk              © Peter Herring

DI 17 JUNI: Leuk om heden ten dage, in perfect Nederlands,
weer contact te hebben met Dave Windsor. Helemaal verknocht
aan de Nederlandse muziek heeft deze voormalige Caroline-
deejay zijn loopbaan mooi doorlopen en werkt hij al jaren onder
meer voor de BBC. In 1986 schreef hij voor Freewave over zijn
toenmalig werk bij het station Riviera 104.

WO 18 JUNI: Tweede Kamerleden vinden dat door het verdwij-
nen op grote schaal van landpiraten de creativiteit in ether ver te
zoeken is en pleiten voor een plekje op de etherband waarop
piraten alle ruimte hebben. Ze refereren aan Nieuw-Zeeland,
waar ook een dergelijke gedoogzone zou bestaan. CDA’er Atsma
kwam er rond voor uit dat hij de liedjes van bijvoorbeeld smart-
lappenzangeres Marianne Weber miste in de ether. Dat genre
muziek wordt doorgaans door piraten gedraaid en veel Kamerle-
den hebben daar sympathie voor. Minister Brinkhorst (Economi-
sche Zaken) stelde voorstander te zijn van creativiteit op de radio
en gaat daarom onderzoeken of het toelaten van piraten moge-
lijk is. Maar hij maakte meteen duidelijk dat de etherband in
Nederland maximaal is benut en dat het moeilijk zal zijn een
plaatsje te vinden.

DO 19 JUNI: Liefst 17 jaar geleden is het alweer dat de Wereld-
omroep maatregelen wenste tegen de storingen die werden ver-
oorzaakt op de uitzendingen die vanaf Bonaire werden uitge-

zonden richting Suriname. Peilingen
hadden uitgewezen dat de stoorzender,
die ook interfereerde met de uitzendin-
gen gericht op andere landen in Zuid
Amerika, in de buurt stond van de ka-
zerne in Paramaribo – alwaar Bouterse
destijds de absolute baas was. Verzoe-
ken aan de Surinaamse PTT om de stoor-
zender stil te zetten werden niet inge-
willigd.

ZA 21 JUNI: Freewave meldde destijds
al dat het beter was voor Ronan O’Rahilly
om een nieuw zusterstation te zoeken in
de plaats van Radio Monique gezien dit
station al in een aflopende fase zou zijn.
Men hield het nog een jaartje vol, de
mast brak vervolgens af en finito was Ra-
dio Monique. Trouwens de regelmatige
bevoorrader schortte zijn activiteiten des-
tijds tijdelijk op en dan hebben we het
over Leen Vingerling.

ZO 22 JUNI: Bij de AVRO op Radio 2
wordt gemeld dat Rob Stenders werkt
aan een overstap naar Yorin FM. Hij zou
in gesprek zijn met het hitstation van
HMG. Zoals bekend zwerft Stenders al
jaren door 3FM en presenteert hij he-
den ten dage het ochtendprogramma
op de werkdagen. Het voordeel van een
eventuele overgang naar Yorin is dat dit
station nu in bijna geheel Nederland is
te ontvangen en een veel gevarieerder
aanbod aan muziekkeuze heeft dan 3FM.

MA 23 JUNI: Af en toe stinkt het flink aan
boord van de Ross Revenge, meldde
destijds één van de postduiven. Wat
bleek, er was een ‘deejay’ aan boord die
niet alleen dacht dat hij iedereen kende
in de showbis wereld, maar deze ‘Ger
Lammens’ wist het ook nog te presteren
nooit onder de douche te gaan. Geruch-
ten doen de ronde dat hij uitgekleed is
en onder de douche destijds een straf-
expeditie kreeg.

DI 24 JUNI: Destijds maakte de VARA-
directeur dan wel voorzitter Marcel van
Dam bekend dat de invoering van com-
merciële radio en televisie spoedig de
definitieve nekslag zou betekenen voor
de publieke omroep. Gelukkig blijft Ne-
derland uniek in medialand en hebben
we nog steeds publieke omroep naast
een uitgebreide vorm van commerciële
radio in ons kikkerlandje. Nog steeds be-
grijpt men in het buitenland ons systeem
totaal niet.
WO 25 JUNI: Vijf commerciële radiosta-
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tions zijn in de Rotterdamse rechtszaal te vinden in
hun strijd tegen de Nederlandse staat omdat ze van
mening zijn dat ze onterecht geen nieuwe FM-fre-
quentie hebben toegedeeld gekregen bij de recente
veiling. Urenlang duurt de zitting en de stations Arrow
Classic Rock, Radio 10FM, Radio Nationaal, 100NL
en NRG krijgen op 3 juli antwoord dan wel uitsluitsel
van de rechter.

WO 25 JUNI: Marjan Moolenaar (40) wordt per 1
september correspondent in Washington. Ze zal daar
gaan werken vanuit het NOS-bureau, maar zal vooral
bijdragen leveren voor de EO-uitzendingen van Twee
Vandaag. Het is de bedoeling dat ze af en toe ook
een bijdrage levert voor de programma’s van de EO
op de radio.  Marjan Moolenaar werd voor het
correspondentschap in Washington benaderd door
de hoofdredactie van Twee Vandaag en de directie
van de EO.

DO 26 JUNI: Bert
Bossink (foto): De
Nederlandse pu-
blieke radio zal
na 1 september
een grote rotzooi
worden en alle
liefhebbers van
oude muziek zul-
len de radio dan
helemaal de rug
toekeren. Per 1
september aan-

staande zal de AVRO na 26 jaar stoppen met het
‘Steenen Tijdperk, de KRO met ‘Niemandsland’ en
‘Theater van het Sentiment’ etc. Dus het wordt een
grote puinzooi. Mijn advies is een bom onder dat
hele zootje en opblazen die handel. Publieke radio
is dan shit radio: 90% voor de jeugd en wij oude
zakken worden dan als oud vuil bij de deur gezet,
terwijl ze het van de baby boomers moeten heb-
ben!’ Gelukkig heeft Bossink niet geheel gelijk daar
het Steenen Tijdperk gewoon op Radio 2 blijft. Wel
zal de Radio 1 versie in de nacht van zaterdag op
zondag gaan verdwijnen, maar zal er een internet-
versie voor terugkomen.

DO 26 JUNI: In de
avond wordt bekend
dat SBS met
Veronica in zee gaat
wat betreft het televisiegebeuren en ook het blad-
gebeuren. Met ingang van 1 september zal V8 wor-
den omgedoopt tot Veronica 8. Ook zal Veronica via
de radio spoedig terugkeren en wel als Veronica
103. Dit door een samenwerking met RTL, waarin
Veronica een aandeel heeft genomen van 3,5%.
Men zal het gouwe ouwe format gaan hanteren;
immers was dit toegewezen op deze frequentie aan
RTL. Kan men bij Top Format weer nieuwe jingles

gaan inzingen.

VR 27 JUNI: Na een
succesvolle loopbaan
van 23 jaar, treedt
Jonathan Marks (foto) uit
dienst van de Wereld-
omroep om leiding te
gaan geven aan zijn ei-
gen mediabedrijf
‘Creative Media
Consultants’. Marks zal
strategische consultancy combineren met project-
management en producties. “Ik volg zowel de com-
merciële als de publieke media in vele landen”,
zegt Marks, “voornamelijk in Azië, Latijns-Amerika
en Afrika. Ik ben gevraagd om nieuwe formats te
ontwikkelen en te produceren voor televisie, radio
en internet. Ik wil mij weer gaan bezighouden met
het maken van programma’s.” Jonathan Marks is
geboren in Engeland, maar heeft voor zijn werk
veelal in het buitenland gewoond, waarvan bijna
23 jaar in Nederland. Na een periode in Oostenrijk
en Engeland te hebben gewerkt, streek hij in
Hilversum neer. Hij bouwde in korte tijd een hechte
groep luisteraars op bij de Engelse afdeling van de
Wereldomroep. Marks heeft verschillende functies
bekleed bij de Wereldomroep, waarvan acht jaar als
programmadirecteur.Vanuit zijn nieuwe bedrijf blijft
Marks ook de Wereldomroep strategisch adviseren.

ZA 28 JUNI: Hoeveel medewerksters binnen de om-
roep hebben inmiddels wereldwijd in Playboy ge-
staan. Dit al dan niet geheel naakt. 17 Jaar geleden
was dit in Frankrijk niet mogelijk gezien Beatrice
Nivois door F3 op straat werd gezet toen ze aan
geheel het land iets meer liet zien dan de bazen
gewend waren. Resultaat was dat een regionaal
televisiestation een quiz begon waarbij de
deelneemsters bij foute antwoorden zich moesten
ontdoen van de nodige kleding.

ZO 29 JUNI: Maakten we destijds bekend dat Radio
Danubius in Hongarije een tweetal dagen later van
start zou gaan. Eerder was men in oktober actief,
waarbij Paul Hollingdale (ja die van CNBC) het eer-
ste programma presenteerde. Het werd een Duitsta-
lig FM station. En zoals we het destijds noemden in
een Oost-Europees land. Inmiddels is dat allemaal
goed veranderd.

MA 30 JUNI: Kun je het voorstellen dat we destijds
in 1986 aankondigden dat tot en met begin septem-
ber er 24 uur per etmaal radio zou zijn via de satel-
liet en Europa Radio? In de programmering destijds
onder meer Alfred Lagarde, Leo van der Goot, Hans
Mondt, Bart van Leeuwen, Chiel van Praag, Peter
Teekamp, Kas van Iersel, Ruud Hendriks en Erik de
Zwart.

MICHEL VAN HOOFF EN HANS KNOT
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Opa maakte radio
De Radio Communication Agency heeft onlangs be-
kend gemaakt dat men nooit eerder een oudere radio-
maker illegaal betrapt heeft dan de 60-jarige ‘Ricky
Rock’.  Hij had zijn eigen radiostation opgezet en
draaide alleen maar klassiekers uit de jaren 50 en 60
van de vorige eeuw. Elvis Presley, Buddy Holly, The
Beach Boys en The Beatles waren een aantal van
de vele groepen die voorbij kwamen op Rocking Ra-
dio Royston. Ricky had terdege gekozen voor uitzen-
dingen op de middengolf en kon in West Yorkshire
worden ontvangen. Hij had 1300 Pond uitgegeven
bij de aanschaf van de zender, apparatuur en an-
tenne om zijn droom waar te kunnen maken. De 32
voet hoge mast stond gewoon in zijn achtertuin. Re-
den van zijn eigen station was dat hij doodziek werd
van de jongensgroepjes en de dance music die hij
dagelijks op andere stations hoorde. Uiteraard zal er
nu een veroordeling komen voor Ricky, maar een
droom werd werkelijkheid.

Verlenging
The Radio Authority heeft ingestemd met de verlen-
ging van het contract voor Radio Borders, dat eigen-
dom is van Scottish Radio Holdings. Het huidige
contract loopt op 31 december 2004 af en is voor
een periode van acht jaar verlengd. De organisatie
zat de laatste maand al op rozen omdat het bleek
dat ze als enige hadden geopteerd voor de nieuwe
licentie en men ervan overtuigd was dat ook het
financiële plaatje door de Radio Authority zou wor-
den geaccepteerd.

Trein centraal
Het schijnt dat er tussen de hobby dan wel beroep
‘radio’ en het hebben van de hobby ‘treinen’ een
raakvlaak is. Genoeg deejays zijn helemaal gek van
treinen en ook de mensen aan de zijlijn hebben

soms dat raakvlak. Heel ver kan het gaan. Zo werd
recentelijk bekend dat Virgin Trains de ontbijtshow
is gaan sponsoren op het regionale station SAGA in
de West Midlands. Presentator is Les Ross, die ook
helemaal gek is van treinen. De liefde gaat zelfs zo
ver dat er een loco-
motief naar hem is
genoemd, de 86259
Les Ross.

Naamplaat Les Ross  © Andrew Cameron

Dertig jaar
Oké, een radiomaker die dertig jaar onafgebroken in
het radiovak zit komt toch wel redelijk vaak voor.
Maar een radiomaker die dertig jaar bij dezelfde
werkgever in dienst is, komt bijna nooit voor. Dave
Nicholson (foto) overkwam het onlangs toen hij zijn
zesde jubileum vierde bij Radio Tyneside. In Juni

1973 begon hij er als presentator en
nu is hij directeur en verantwoordelijk
voor 40 mensen. Nog opmerkelijker
wordt het als we melden dat het gaat
om vrijwilligerswerk. Dave werd enkele
jaren geleden onderscheiden door de
koningin voor zijn werk als zieken-
omroepmedewerker. Hetzelfde over-

kwam Hans Spijkerman uit Groningen recentelijk toen
hij 30 jaar achtereen het verzoekplatenprogramma
‘299’ wekelijks presenteerde via Radio Martini, de
ziekenomroep van het gelijknamige ziekenhuis in
Groningen. De eerste jaren werkte de ziekenomroep
trouwens onder de naam Studio 73.

REDACTIE RADIO MAGAZINE

Problemen
De overname van het grootste deel van het Duitse
mediaconcern KirchMedia is mislukt. De Israëlisch
Amerikaanse miljardair Haim Saban heeft ervan af-
gezien het televisiestation ProSiebenSat1 en de film-
bibliotheek over te nemen. Dit staat in een verkla-
ring die KirchMedia en Saban hebben uitgegeven.
In maart ondertekende Saban een principe-
overeenkomst voor de overname. De prijs daarvan,
die niet is bekendgemaakt, zou ongeveer 2 miljard
euro bedragen. De miljardair, die fortuin heeft ge-
maakt met tekenfilms voor kinderen op televisie, had
geschiedenis kunnen schrijven door de eerste bui-
tenlandse investeerder te worden die een groot deel
van de Duitse tv-markt zou gaan beheersen. Over
het mislukken van de overname werd al enige tijd
gespeculeerd. In de besprekingen met de banken
kwamen steeds vaker meningsverschillen naar bo-

Les Ross locomotief
© Andrew Cameron
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ven. Saban zou steeds hebben geprobeerd de voor-
waarden in eigen voordeel te veranderen. In de ver-
klaring heet het dat de openstaande kwesties tussen
de partijen niet tijdig konden worden bijgelegd.

Vanaf eind september
HCJB, met als hoofdbasis Quito in Peru, heeft beslo-
ten haar religieuze uitzendingen in de Duitse taal
gericht op
Noord Ame-
rika en Eu-
ropa via de
korte golf stop
te zetten. Dit
zal vanaf 28
s e p t e m b e r
het geval
zijn. De En-
gelstalige uit-
z e n d i n g e n
werden op 31 mei al gestaakt via de korte golf. Uiter-
aard is het station via internet te ontvangen.

Belangen verkocht
De Britse onderneming
GWR heeft uiteindelijk be-

sloten haar verliesgevende Radio Danubius in Hon-
garije van de hand te doen. Daarmee heeft de on-
derneming bijna alle belangen in radiostations op
het vasteland van Europa verkocht. De verkoop le-
verde 18 miljoen Pond op. In de afgelopen jaren
werd echter dermate geïnvesteerd dat er slechts ge-
sproken kan worden van een opbrengst van 5 mil-
joen. Dit zal in de totale investering van GWR wor-
den gestopt, dat negatief in de boeken staat voor
bijna 100 miljoen Pond. De onderneming heeft nog
wel een station in het Oostenrijkse Salzburg in han-
den, dat waarschijnlijk ook verkocht zal worden.

Thaise invloeden
Sinds februari is een keten van Virgin Radio Asia
stations actief in Thailand en voor een aantal van
deze claimt men al de eerste positie in het ontvangst-
gebied. In de hoofdstad Bangkok zijn er vier stations
van Virgin actief, die allemaal in de top 12 staan
van de meeste beluisterde stations in het land. Virgin
Soft FM89 is het best beluisterde station in de hoofd-
stad met gemiddeld 91.500 luisteraars. Men zendt
easy listening uit met presentatie in het Thais.

Vliegtuig ingezet
In opdracht van de
Amerikaanse rege-
ring heeft het Pen-
tagon een vliegtuig laten ontwikkelen om de signa-
len van Radio en TV Marti ongestoord Cuba binnen
te kunnen laten komen. De technische snufjes in het
vliegtuig zijn dermate goed dat men door de muren
van stoorzenders van Cuba kan heen breken. Het
gaat om de Air Force EC 130 en men opereert in

Amerikaans luchtgebied. Eerdere uitzendingen van
Radio en TV Marti werden door de Cubaanse autori-
teiten altijd afgedaan als onzin omdat de signalen
nauwelijks of geheel niet door de kijkers en luiste-
raars in het Communistische land werden ontvan-
gen. Gelijkertijd zei een woordvoerder van de
Cubaanse regering dat er wordt overwogen de staats-
zenders van het land drastisch in vermogen te verho-
gen zodat de commerciële radio in Florida ontre-
geld kan worden als een antwoord op de hernieuwde
uitzendingen van Radio en TV Marti.

Al lang in de ether
De eerste uitzendingen van het station werden al in
1985 via de middengolf en de kortegolf uitgezon-
den. De laatste jaren was er veel kritiek op de inhoud
van de programma’s waarbij vooral een gebrek aan
elementair nieuws en beschouwingen was. Sinds vo-
rig jaar wordt er meer aandacht besteed aan ook het
amuserende aspect in de uitzendingen van het sta-
tion, waardoor meer Cubanen regelmatig zullen gaan
afstemmen.. Er is door de autoriteiten niet bekend
gemaakt hoe vaak het vliegtuig zal worden ingezet
en of dit op dagelijkse basis mogelijk is. De normale
uitzendingen van Radio en TV Marti vinden plaats
vanuit Florida Keys. Voor de televisie-uitzendingen
wordt een ballon als antenne gebruikt, die op 10.000
voet hoogte is gebracht.

JELLE KNOT

Over de half miljoen
In de afgelopen jaren hebben we uitgebreid geschre-
ven over de plannen en later over de start van de
twee organisaties die zich bezig houden met het
verspreiden van tot 100 signalen voor digitale ont-
vangst, waarbij het mogelijk is via abonnement de
signalen tot in de auto te kunnen ontvangen. Het
gaat hier om Sirius en XM. De laatst genoemde on-
derneming maakte recent bekend dat men haar half
miljoenste abonnee heeft ingeschreven onder de
chauffeurs. Mond op mondreclame van deze be-
roepsgroep en gerichte campagnes moeten er voor
zorgen dat men rond de jaarwisseling op 1 miljoen
abonnees zit. De huidige prijs voor een ontvanger
ligt rond de 70 dollar, terwijl het maandelijks
abonnementsgeld 10 dollar bedraagt.

Reality Radio
Bij het aanhoren van een dergelijke titel zijn de
Nederlandse luisteraars vrij nuchter en denken een-
voudigweg dat radio altijd realiteit is geweest. In
Amerika is het ietsjes anders te noemen. Dit nieuwe



Freewave 357 - 15

format is door een aantal stations in het land
ingezet om de luisteraar weer dichter bij de
radio te krijgen. In navolging van de vele
reality televisieshows, waarin bekende arties-
ten worden gevolgd in hun privé leven is er
de ruimte gekomen voor de artiest om langs
te komen bij een radiostation. Doel is de
persoon in kwestie achter de microfoon (voor
de microfoon is ook goed) te plaatsen en
hem of haar zelf het programma te laten
samenstellen, te laten presenteren en op

die manier de luiste-
raars ook te betrekken.
Z100 is één van de
stations in New York,

die aan dit deelformaat is gegaan. En Tom
Poleman, de vicepresident van Clear
Channel Communications voor de New
Yorkse radiomarkt, ziet het als een grote
speeltuin voor artiesten en luisteraars.

Eenheidskoek
Niet alleen in Europa wordt gesproken over
de enorme eenheidsworst binnen de radio-
industrie. Ook in Amerika is het dagelijks raak.
Recentelijk haalde de Washington Post uit
met een goed verhaal, waarbij in een
cartoon precies werd neergezet waar de ra-
dio heden ten dage aan toe is. Een groot
aantal standaard zinnen werd opgesomd
met slechts bepaalde woorden die door de
presentator zelf diende te worden ingevuld.
Voorbeelden die zelf ingevuld dienden te
worden waren onder meer ‘naam van je
plaats’, ‘temperatuur’ ‘snelweg aanduiding’
‘tijd’ ‘je eigen naam’ enzovoort. Laten we
maar weer een oude opname van decennia
geleden erbij halen en luisteren naar echte
radio.

Terug draaien
Maar ook in de VS heeft men het door dat
het niet langer te handhaven is dat er een
aantal organisaties zijn die langzamerhand
de overhand krijgen als het gaat om het in
eigendom hebben van radiostations. In vele
radiomarkten zijn er slechts nog twee onder-
nemingen die in totaal 20 stations runnen.
De laatste maanden zijn er bij de FCC liefst
750.000 brieven binnen gekomen van luis-
teraars die deze vorm van kartelvorming niet
langer zien zitten. Men wil nu een amende-
ment laten goedkeuren waardoor slechts 35%
van een radio- dan  wel televisiemarkt in
handen kan zijn van één en dezelfde onder-
neming.

RENE BURCKSEN EN
JAN HENDRIK KRUIDENIER

Op aflevering 1 met de gelijknamige titel heb ik heel
 wat reacties gekregen van de lezers. Sommigen waren

het geheel met me eens, anderen snapten het ‘klonen’ niet
helemaal, dus ik ga dat even uitleggen. Stel je gaat voor het
eerst op stedenbezoek: bijvoorbeeld naar Londen of Parijs.
Je bent jong en je gaat met je ouders. De indruk die je dan
opdoet, is een heel andere dan die wanneer je de stad, met
je vriendin voor de derde, vijfde of tiende keer bezoekt. De
stad is praktisch hetzelfde gebleven, echter je indruk is anders
geworden. Je bekijkt het met de ogen van anno 2003, de
ogen van een volwassene, de ogen van een ‘Londen’ of ‘Pa-
rijs’ kenner.

Als je dus nu een station als Wonderful Radio London, dan
wel Big L (in feite de enige zeezender die in de jaren 1964 t/
m augustus 1967 wat geld heeft overgehouden) wil klonen,
dan moet je ook de toenmalige deejays en presentatoren
klonen. Je zoekt dus een stem á la Paul Kaye, een stem als
Kenny Everett, een deejay die heel geestig was, een Keith
Skues en ga zo maar door. Kortom onmogelijk. Nu heeft En-
geland ruim 55 miljoen inwoners, dus de kans dat je bij een
lokaal station een talent vindt, is groter dan in Nederland
maar toch, je krijgt niet het London soundje van weleer. Nu
heeft Ray Anderson de tijd met het starten van het station tot
juni 2004, dus hij kan nog op talentenjacht gaan. We wensen
hem succes.

De vraag blijft natuurlijk hoe je je staande moet houden in
deze tijd van moordende concurrentie op het ‘gouwe ouwe’
gebied: wij hebben al Radio 192, Radio10FM  en ook de
Gouwe Ouwe Zender van Sky Radio.

Ik had laatst een vreselijke droom: ik deed ’s ochtends de
radio aan en hoorde in plaats van de publieke Radio 2 Sky
Radio. Ik zette wat anders aan en hoorde Sky Gouwe Ouwe, ik
zapte door en hoorde Sky Klassiek, ik zapte verder en hoorde
Sky Blues en Rock, in paniek zapte ik naar Sky Jazz, hijgend
zapte ik naar Sky Country en vervolgens naar Sky Easy listening.
Ik stond op het punt te gaan gillen, maar Moortje, de kat,
sprong gelukkig boven op mijn gezicht omdat hij eten wilde.
Zwetend  werd ik wakker en bemerkte dat de Publieke Omroep
er nog was. Eens geen platte vertoningen a la Noordzee (wat
een slap aftreksel van wat eens een fantastisch station was) en
geen andere vormen van Sky-achtigen.

De overheid heeft flink geld gebeurd door de verkoop van de
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FM frequenties. De vraag is of de pluriformiteit niet heel
erg in het gedrang is gekomen: Radio Noordzee, Sky Ra-
dio, Yorin FM(gaap!), RTL Radio (gaap!) en Radio 538
vissen allemaal uit dezelfde vijver, waarbij misschien Ra-
dio 538 de vlotste van alle is. Merkwaardig dat computer-
radio het heeft gewonnen van het ouderwetse vakwerk en
dat kleinere stations als Arrow Classic Rock, Radio192 en
Radio 10FM  het onderspit moesten delven. Wij zien nu
het fenomeen dat gladde programmadirecteuren, die met
een zak euro’s stonden te zwaaien  op de FM zijn terecht-
gekomen en de meer op kwaliteit gerichte stations moe-
ten uitwijken naar de AM.

Nog merkwaardiger is het dat deze overheid, die ruim 70
jaar de piratenzenders te vuur en te zwaard bestreed, nu
opeens pleidooi houdt voor de piraten, omdat ze platen
draaien die andere stations links laten liggen, zoals de
Marianne Webers en andere smartlappenkoningen en -
koninginnen. CDA’er Atsma komt er rond voor uit dat hij
Marianne Weber miste in de ether en minister Brinkhorst
laat onderzoeken of het toelaten van piraten in de ether
mogelijk is. “Wij moeten ons afvragen of we een systeem
moeten invoeren met ruimte voor mensen zonder een
vergunning.” Na enig onderzoek blijkt dat een meerder-
heid in de Tweede Kamer wil dat er een ‘gedoogzone’
voor piraten kan komen. Kennelijk vindt de overheid ook
dat de pluriformiteit wel erg in het gedrang is gekomen.
Van de zotte is ook dat Radio 1 in het buitenland niet
meer te ontvangen is terwijl de waardeloze programme-
ring op 747kHz  wel op de middengolf blijft zitten. Inmid-
dels werd bekend dat de ‘747’ gedeeltelijk wordt gebruikt
door Radio 1. Op de 1008 kHz is het nog stil en het zal wel
eens lang stil kunnen blijven omdat meneer Ray Anderson
in Engeland eerst een nationale collecte moet houden
om de huur van de 1008 kHz te kunnen betalen.

ROB OLTHOF

Foto vorige bladzijde: Dave Dennis, Paul Kaye en huck Blair

Het in surseance verkerende Duitse bedrijf KirchMedia is
geliquideerd. Er komen geen nieuwe pogingen om ko-
pers te vinden voor KirchMedia. Voor de nog overgeble-
ven tweehonderd medewerkers restte niets anders dan
ontslag. ProSiebenSAT1 blijft buiten het faillissement.
Het 52,5 % belang van KirchMedia in Duitslands grootste
commerciële televisiegroep wordt in een aparte houd-
stermaatschappij ondergebracht. De grote bibliotheek met
tienduizenden films en ruim 40.000 uur aan televisie-
series komt onder de hamer.  KirchMedia vroeg begin
april uitstel van betaling aan. De onderneming was door
al te ambitieuze uitbreidingen diep in de schulden ge-
raakt. De schuldenlast bedraagt 6,5 miljard euro.

INGO PATERNOSTER

In augustus 1983 kwam Radio Caroline terug
in de ether en wel vanaf een nieuw zend-

schip, de MV Ross Revenge. Rond diezelfde
tijd werden de geruchten sterker, dat ook het
radiostation Radio London binnen afzienbare
tijd haar programma’s zou hervatten vanaf een
zendschip in de monding van de Theems. De
geruchtenstroom begon met een folder, waar-
van ik zelf in december 1983 een exemplaar
vanuit Amerika kreeg toegespeeld. Het beschreef
een nieuw op te starten project dat naar het
voorbeeld van Radio London zou worden op-
gezet. Het klonk allemaal vrij onschuldig, want
in die berichten ging het in eerste instantie
enkel om een radioprogramma dat via een re-
guliere zender in Amerika te horen was. De be-
treffende folder refereerde uitgebreid aan de
roemruchte periode van de Britse zeezenders
in de jaren zestig en bracht ook de populariteit
van de Britse popmuziek in Amerika gedurende
die periode nadrukkelijk in herinnering. Het suc-
ces van de Britse Invasie, aldus de foldertekst,
was destijds vooral te danken geweest aan de
enorme invloed die Wonderful Radio London
zou hebben gehad op de Britse muziek-
industrie. Op dat punt had Amerika de muzi-
kale revolutie van de jaren zestig in Engeland
toch een handje geholpen, zo hield de folder
haar lezers voor: het toenmalige Big L project
was immers de successtory van een aantal Ame-
rikaanse radiomakers, ondersteund door een
groepje Britten.

Een syndicated programma.
De verwijzing in de folder naar het verleden
van de Big L diende, zoals gezegd, vooral om
een Amerikaans radioprogramma aan te prij-
zen dat gepresenteerd werd door ene Diana
London. Over haar werd het volgende gemeld:
‘Wonderful Radio London was en is de toekomst
van de Britse Top 40. Het andere geluid van
Radio London is Lady Di oftewel Diana London.
Diana is echter van Amerikaanse afkomst en ze
heeft haar eerste radio-ervaring opgedaan in
New York. Nadat Diana in de beginjaren zeven-

Foto boven:Het half gezonken zendschip van Radio London verrijst
weer boven water in de haven van Kiel (1986)   © Theo Denker
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tig enige tijd in Nederland doorbracht vertrok zij vervolgens in
de midjaren zeventig naar The Voice of Peace, alwaar ze
voor het Vredesstation van Abe Nathan zowel Amerikaanse als
Britse popmuziek presenteerde. We kunnen U verzekeren dat
Diana ontzettend veel kennis heeft van de popindustrie aan
beide kanten van de oceaan. De folder was kortom promotie-
materiaal voor een wekelijks programma dat werd uitgezon-
den onder de noemer ‘Wonderful Radio London’. De show
werd live gepresenteerd en duurde 90 minuten, die werden
gevuld met muziek van Amerikaanse en Britse artiesten. Dit
programma was voor het eerst in januari 1982 te horen ge-
weest via KVMX FM 97 in Eastland, een plaatsje in de staat
Texas. Vanaf de maand maart 1982 werden naast de gouwe
ouwen, ook nieuwe Britse releases ten gehore gebracht die
middels relaties in Engeland snel per post waren opgestuurd.
Op die manier was KVMX, zo werd trots gemeld, er onder
meer in geslaagd om als eerste van de ruim tienduizend Ame-
rikaanse stations het nummer ‘Come On Eileen’ van The Dexys
Midnight Runners in Amerika te laten horen. De foldertekst
wees er nadrukkelijk op dat de betreffende programma’s vanaf
1984 door andere stations ook in de zogeheten syndicated
vorm te bestellen zouden zijn.

Don Pearson
Het meest opvallende was misschien nog
wel dat de general manager van KVMX
een zekere Don Pierson (foto) was,  inder-
daad dezelfde man die in de jaren zestig
eerst betrokken was bij het project van
Radio London en daarna mede verant-
woordelijk was voor de komst van de MV
Laissez Faire, het zendschip waarop on-
der meer Swinging Radio England en
Britain Radio actief waren. De folder

meldde ook nog dat de eigendomsrechten van de syndicated
show in handen waren van de Amerikaanse onderneming
Wonderful Radio London Inc, maar liet daarbij weten dat
deze onderneming zelf geen enkele band had met de voor-
malige zeezender met dezelfde naam. Ook stond aangege-
ven, dat de organisatie geen contacten had met het BBC
station Radio London, beter gezegd de BBC Local Radio
London. In de folder werd tenslotte een aantal adressen ge-
noemd in Dallas, met daaraan toegevoegd een informatie-
adres in het Britse Bexleyheath.

Een telefoontje van John England.
Het was allemaal weinig opzienbarend tot dusver. Dat veran-
derde in het begin van 1984 toen een groot aantal media-
bladen in West Europa werd benaderd door iemand die zei
John England te heten. England kwam met het bericht dat het
radiostation Radio London binnen afzienbare tijd haar pro-
gramma’s zou hervatten vanaf een zendschip in de monding
van de Theems. Wel, dat was echt opwindend nieuws. Veel
tijdschriften namen het bericht dan ook over en Jonathan
Marks van de Wereldomroep Nederland, die dezelfde infor-
matie had gekregen, besteedde er in zijn programma de no-
dige aandacht aan. Maar, wat was ervan waar? Voor Freewave
Media Magazine trok Tom de Munck de berichten na en trok
een positieve conclusie. Op grond van zijn informatie, zo
meldde hij de lezers, was de kans groot dat de geruchten over

de terugkeer van Wonderful Radio London,
op waarheid zouden berusten. Hij vatte de
resultaten van zijn speurtocht in 1984 als
volgt samen: ‘Op 14 augustus van dit jaar
hoopt de organisatie achter een, nieuw,
zendschip om een minuut over drie in de
middag, Wonderful Radio London terug in
de ether te brengen. Ik maakte al eerder
melding van dit project, zonder nog pre-
cies te weten welke naam het zou krijgen.
Na een telefoontje, dat we begin maart
van de projectmanager John England kre-
gen, om ons vroegtijdig van de wederge-
boorte op de hoogte te stellen, zijn we in
staat een aardig beeld te geven omtrent
de plannen.’ De Munck vervolgde zijn re-
laas met een uitgebreide opsomming van
de namen van de stations, de organisaties
daarachter en het zendschip: ‘Radio London
zal van ‘s morgens 6 tot ‘s avonds 7 uur
(Britse tijd) in de ether zijn. Daarna zal het
programma worden overgenomen door een
ander station, The Voice of Free Gospel.
Voor dit zeezenderproject werd in Atlanta
een speciale firma opgericht, de Atlantic
Charter Broadcasting Company, waarach-
ter onder meer de voormalige Radio
London en Laissez Faire financier Don
Pierson schuil gaat. Er wordt momenteel
onderhandeld inzake de aanschaf van een
65 meter lang bevoorradingsschip voor olie-
platforms, dat uitstekend geschikt zou zijn
als onderkomen van het nieuwe zendschip
gezien de enorm goede stabiliteit. Het
zendschip zal, indien de aankoop doorgaat,
de MV For Freedom gaan heten. De naam
is voor een deel gebaseerd op een toe-
spraak van de voormalige Amerikaanse pre-
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dat John England met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid dezelfde is
als Paul John Lilburne-Byford, die op zijn
beurt weer kan worden geïdentificeerd als
Paul Byford. Op een eigen website liet John
England bijvoorbeeld ooit zijn
bewondering blijken voor de radicaal-
democratische zestiende eeuwse
pamflettist “Freeborn” John Lilburne (1614-
1657). Daarnaast blijkt ook de woonplaats
van John England samen te vallen met
die van Paul John Lilburne-Byford: Great
Baddow, Chelmsford in het Zuid-Engelse
graafschap Essex. John England is kortom,
naar het zich laat aanzien, de
schrijversnaam van Paul John Lilburne-
Byford. In zijn publicaties spreekt John
England altijd nadrukkelijk van Paul John
Lilburne-Byford als zijn vriend uit Engeland.
Klaarblijkelijk is hij bang om als privé-
persoon geïdentificeerd te worden met de
zeezenders — iets dat in Engeland nog
steeds strafbaar is. Om diezelfde reden zag
hij vroeger al geregeld af van het plaatsen
van zijn foto in de krant. Als we alle
informatie samenvoegen dan was Paul
John Lilburne-Byford een jonge Britse
freelance journalist en radio-enthousiast
met een speciale interesse in Radio
London, die door zijn publicaties over dit
onderwerp in contact was gekomen met
Don Pierson. Naar eigen zeggen startte hij
in 1980 een tijdschrift in Texas, waarin hij
andermaal over Pierson publiceerde.

Eigen verklaring
Dat bracht hem andermaal met de man en
diens syndicated programma in contact.
Kort daarop werden de plannen gesmeed
voor het nieuwe offshore station. De Diana
London, waarover in de foldertekst wordt
gesproken, is overigens Genie Baskir, de
hoofdredacteur van England’s blad. Hij zegt
daar nu over: “At one point, Genie Baskir
was to become the presenter of the
syndicated show and at the end of 1983
some literature was printed to promote her
and the syndicated programme.” Dat was
dus de betreffende folder. In dezelfde re-
cente terugblik liet John England (Sounds-
capes 2003b) weten dat zijn groep destijds
het oog had laten vallen op het schip MV
Sea Level XI. Afgezien van enige gesprek-
ken met Bob Carr, de ingenieur die had
meegeholpen aan de uitrusting van de MV
Galaxy, was er daadwerkelijk echter nog
maar weinig gebeurd. Het waren dus, on-
danks alle details, voornamelijk wilde ver-
halen. Ook De Munck meldde destijds al

sident Roosevelt: ‘Freedom of speech, freedom from fear,
freedom from want and freedom of worship.’ Op de ‘For
Freedom’ zal een 50 kW zender worden geplaatst, terwijl ook
wordt gedacht aan de aanschaf van een 10 kW Korte golf
zender. De planning is dat in de eerste week van juli het
constructiewerk gereed zal zijn, zodat half juli de haven verla-
ten kan worden om het schip vervolgens te verankeren in ‘pirate
alley’, zoals John England de Theemsmonding in een recent
gesprek noemde.

Dat was de informatie die De Munck van England had gekre-
gen. Alles was over de telefoon correct doorgekomen, behalve
de naam van het beoogde zendschip. De titel van de State of
the Union, die Franklin Delano Roosevelt op 6 januari 1941
voor het Amerikaanse Congres uitsprak, is de geschiedenis
ingegaan als ‘The four freedoms.’ Het was de bedoeling dat
het nieuwe zendschip die naam zou gaan dragen en dus niet
de ‘For Freedom’. Roosevelt hield zijn rede een klein jaar voor
de Japanse aanval op Pearl Harbour — 7 december 1941 —
die Amerika actief bij de Tweede Wereldoorlog zou betrekken.
In zijn rede anticipeerde Roosevelt op die betrokkenheid door
te wijzen op vier fundamentele vrijheden voor ieder individu.
De eerste drie waren niet onbekend: de vrijheid van menings-
uiting, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van armoede.
Roosevelt voegde aan dit drietal, mede in het licht van de
dreigende oorlogstoestand, de vrijheid van angst aan toe. Zijn
verklaring vormde de grondslag van de latere Universele Rechten
van de Mens.

John England en Paul John Lilburne-Byford.
Wie is John England? Destijds wisten we niet veel meer dan
dat hij betrokken was bij deze poging om Radio London weer
in de lucht te krijgen. Op dit moment zijn er, ook op Internet
voldoende documenten beschikbaar die meer over de man
vertellen. Wie wat op het Internet rondkijkt, kan al snel vaststellen

MV Four Freedoms
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dat de onderhandelingen inzake de aankoop van
een schip nog gaande waren en er zeker nog geen
definitieve koop had plaatsgevonden. Klaarblijkelijk
was England met zijn verhaal aan de telefoon bij-
zonder overtuigend geweest. Door alle details was
De Munck in de onderneming gaan geloven. Hij wist
in zijn verhaal zelfs de dag en het precieze tijdstip
van de eerste uitzending te noemen: ‘Als eerste zal
het signaal van The Voice of Free Gospel in de ether
komen, waarna op 14 augustus om een over drie in
de middag Wonderful Radio London zal terugkeren.
De nieuwe Radio London zal van hetzelfde PAMS-
jingle pakket gaan gebruik maken als Big L in de
jaren zestig, hoewel het pakket enigszins zal worden
aangepast. Als format zal het nieuwe station ‘all gol-
den oldies’ gaan brengen terwijl ‘The Voice of Gospel’
als format ‘Contemporary Gospel Music and
Inspirational Thought’ zal krijgen.

Minstens vier zendmasten
De Munck vroeg aan John England ook of er nog
bekenden uit het roemrijke verleden van Big L aan
het nieuwe project zouden gaan meedoen. Dat wilde
hij echter noch bevestigen noch ontkennen. Wel gaf
hij aan dat er op de Four Freedoms vier tot vijf zend-
masten zouden komen te staan met een hoogte van
zo’n elk 30 meter. De antennedraad zou in de top-
pen van de masten komen te hangen, gespannen in
een vijfhoek. Vanaf dat moment kregen zowel Tom
de Munck als ik tientallen telefoontjes van England,
die vaak niet eerder dan half twee in de nacht bin-
nen kwamen. In de maand juni van dat jaar wist hij
te melden dat scheepstechnisch alles naar wens ver-
liep en er veel steun van deskundigen was verkre-
gen. Hij zag de toekomst helemaal zitten:  “We zijn
niet bang voor de concurrenten. Radio London was
destijds niet de eerste maar wel de beste en boven-
dien commercieel gezien zeer geslaagd. We zullen
dit succes gaan herhalen. Als programmaleider heb-
ben we Ben Toney (foto)

aangetrokken, die voor
ons in de jaren zestig
ook al de nodige succes-
sen wist te boeken.” Dat
klonk allemaal redelijk
overtuigend. We konden
er niet uit opmaken dat
bij England de wens ster-
ker was dan de werkelijk-
heid en dat hij duidelijk
overmoedig was gewor-
den door zijn contacten met de grote namen achter
het eerdere Radio London. Ook in de officiële pers
begonnen zijn verhalen intussen weerklank te vin-
den.

De Britse pers.
Op 23 juli 1984 las ik in de Observer, een Britse krant,
een artikel waarin aandacht werd besteed aan het
religieuze project. Namen van Amerikaanse evange-

listen als Oral Roberts, Jerry Falwell en Jim Baker
werden genoemd als presentatoren voor de Voice of
Gospel. Daarnaast werd aangegeven dat het ge-
plande gouwe ouwe format geen doorgang zou vin-
den en zou worden vervangen door een Top 40
format, waarin ieder uur ruimte zou zijn voor enkele
golden oldies. Ook bij ons hing England enkele da-
gen later al weer aan de telefoon. Hij wist te melden
dat de startdatum geen doorgang kon vinden en
verschoven zou worden naar 24 december 1984. Op
zich een mooie datum, aangezien de eerste offi-
ciële uitzending van Radio London twintig jaar eer-
der op dezelfde dag vanaf de MV Galaxy plaats-
vond. Ook beweerde hij een van de voormalige
Caroline deejays, Jim
Murphy (foto), bereid te heb-
ben gevonden om voor het
nieuwe project te gaan
werken. ‘Murf the Surf’ was
op dat moment een be-
langrijke radio-
persoonlijkheid in Texas.
Enkele weken later, op 6
en 7 augustus 1984, ging
op haar beurt de East
Anglian Daily Times dieper in op allerlei geruchten
inzake zeezenders waarbij onder meer Buster
Pearson van het Monitor Magazine aan het woord
kwam. Deze gaf aan niet zo overtuigd te zijn van het
realiteitsgehalte van het nieuwe project aangezien
het al zo lang geleden was aangekondigd via de
Nederlandse Wereldomroep en er sindsdien niets
daadwerkelijk gebeurd was. Hij beschouwde alle
geruchten rond Wonderful Radio London dan ook
als een grote grap. Op diezelfde 7e augustus belde
John England ons andermaal laat in de nacht. Dit-
maal wist hij te melden, dat Carl Kingston — de
voormalig VOP- en Caroline deejay — naar de VS
zou afreizen om er te gaan werken voor KVMX in
Dallas. England gaf daarbij aan, dat de betreffende
programma’s mogelijk op de band zouden worden
gezet en vervolgens zouden worden uitgezonden
op Wonderful Radio London International.

Samenwerken met een ex-Caroline deejay
Bij navraag bleek dit verhaal niet geheel juist.
Kingston had, zo werd ons al snel duidelijk, zelf aan
KVMX om werk gevraagd en om die reden zelfs mede-
eigenaar Don Pearson gebeld. Deze had hem ge-
antwoord dat hij, wanneer hij belang had bij een
baan, maar naar Dallas moest vliegen. England had
dit op zijn beurt weer van Don Pearson gehoord en
was daar behoorlijk kwaad om geworden, omdat hij
eigenlijk liever niet wilde samenwerken met een ex-
Caroline deejay. Hij was namelijk bang, dat de ex-
Caroline medewerkers alle informatie over het ge-
plande project direct zouden doorbellen aan Ronan
O’Rahilly, de eigenaar van Radio Caroline, die dol
was op infiltratie in andere zeezenderprojecten. Het
ging duidelijk niet goed met de plannen voor het
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zendschip, maar
andere dingen ver-
liepen ogenschijn-
lijk meer voorspoe-
dig. Zo viel, met
ingang van 1 sep-
tember 1984, het
eerder gememo-
reerde syndicated
programma te be-
luisteren via het
zeer krachtige
kor tego l fs ta t ion

XCRF in Mexico. Dit station zendt haar programma’s
uit met een vermogen van 500 kW, gericht op de VS,
en is vanwege de sterke zender in vele staten pro-
bleemloos te ontvangen. England kreeg inmiddels
directe contacten met de Caroline organisatie. Het
was de in New York kantoorhoudende Vincent Monsey
die hem belde en vroeg omtrent zijn plannen. Eng-
land meldde Monsey zeer zeker niet met de inrich-
ting van een schip bezig te zijn gezien de beno-
digde fondsen er domweg nog niet waren. Dat weer-
hield hem er echter niet van verdere berichten over
de komst van WRLI. Zo kregen Tom de Munck en ik in
het midden van oktober andermaal een telefoontje.
WRLI, zo melde England, zou de overige overgeble-
ven zeezenders, Laser 558  en Radio Caroline, een
lesje gaan leren.

Geen maanden zonder reclame
“Als wij in de ether komen beginnen we direct met
het uitzenden van commercials. Men hoeft op ons
daarbij geen maanden te wachten, zoals eerder bij
Caroline en Laser.” In een artikel uit een krant in
Dallas, die John England vervolgens naar ons stuurde,
werd melding gemaakt van het bestaan van een
schip. Wij hadden echter inmiddels ook zoal de no-
dige vraagtekens achter zijn verhalen gezet. Infor-
matie via de geijkte kanalen hadden ons niet op het
spoor gezet van de Four Freedoms, zoals het schip
van England en de zijnen zou heten. We kregen dan
wel het syndicated Top-40-programma, dat overi-
gens uiterst professioneel klonk, toegestuurd en een
aantal jingles die gemaakt waren voor The Voice of
Free Gospel, maar toch kregen we steeds minder
vertrouwen in de afloop van de zaak. Begin novem-
ber 1984 besteedde Jonathan Marks in zijn pro-
gramma andermaal aandacht aan het onderwerp.
Nu wist hij te melden, dat het station op 26 decem-
ber van start zou gaan en al tijdens de overtocht van
Amerika naar Europa met testuitzendingen in de
ether zou komen. In een verklaring van de organisa-
tie, gedateerd op 24 november, verklaarde men dat
de zendtijd voor The Voice of Free Gospel al zou
zijn volgeboekt. Bij WRLI was dit zeer zeker nog niet
het geval en men overwoog zelfs de zendtijd in zijn
geheel aan een enkele organisatie te verkopen. In
dat verband viel de naam van Tupperware Inc. Ook
in december 1984 kwam niet de verwachte start.

Begin januari 1985 volgde wel een pakje met
daarin een cassetteopname van een televisiepro-
gramma van Channel 49. Het bestond uit een frag-
ment uit ‘The All American Christian Show’ waarin
ene Randy Helms vertelde over The Voice of Free
Gospel. Hij stelde onder meer dat het zendschip in
New York werd uitgerust en dat hij in de toekomst
zelf via het station in Europa zou zijn te horen. In
een briefje, dat England bij de cassette had ge-
voegd, stond echter te lezen dat het schip al lang
niet meer in New York maar reeds in een Spaanse
haven lag afgemeerd.

Chris Elliot
In het televisieprogramma had Helms nog wel
gemeld dat de programma’s van de religieuze
zeezender in een studio in Forth Worth zouden
worden opgenomen en per tender naar het schip
zouden worden gebracht. Het syndicated pro-
gramma, dat de laatste maanden door de Brit Chris
Elliot werd gepresenteerd, was inmiddels stopge-
zet omdat betalingen aan hem uitbleven. Hij ver-
telde aan Tom de Munck te geloven dat het hele
verhaal afkomstig was uit de ‘gestoorde’ hersenen
van John England. Andere bronnen bleven het
verhaal echter bevestigen. Zo wist een correspon-
dent van de TROS in Londen op 11 februari 1985
zelfs te melden dat er spoedig vier nieuwe zend-
schepen bij zouden komen in het Kanaal, waaron-
der een countrystation, een Top-40-station en liefst
twee religieuze stations. Vanuit Dallas hoorden we
van Ben Freedman, eigenaar van PAMS, dat er
voor het nieuwe Radio London een nieuw
jinglepakket was gemaakt op basis van de oude
Radio London jingles met slechts enkele aanpas-
singen. Er gebeurde dus nog steeds van alles, be-
halve op het punt van een zendschip. Het nieuwe
Wonderful Radio London International bleef een
station van woorden, tapes en vooral van papier.
Ook de eventuele zendapparatuur van het station
bleek niet te achterhalen. In de beginperiode van
het ‘papieren station’ had John England wel, zo
bleek, bij Besco International, een firma die han-
delt in tweedehands zenders, geïnformeerd naar
de prijzen
van zend-
apparatuur.
Eerder had
de organi-
satie van
R a d i o
C a r o l i n e
daar met
succes een
aantal zen-
ders vrij
goedkoop kunnen kopen. Maar, toen we begin 1985
bij eigenaar Dick Witkovsky informeerden omtrent
een eventuele bestelling van WRLI, antwoordde
hij nooit meer iets van John England te hebben

Carl Kingston
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gehoord. England wist ons in diezelfde maand ja-
nuari te melden dat de geplande datum andermaal
moest worden uitgesteld en dat de start niet eerder
dan half augustus 1985 was te verwachten. Omtrent
de reden van uitstel zei hij: “Ik hou niet van
prematuurtjes daar deze weinig overlevingskansen
hebben. Kijk maar naar het niet succesvol zijn van
Laser 558. In de toekomst heb ik het dermate druk
met de voorbereidingen zodat jullie in de toekomst
worden geïnformeerd via mijn nieuwe PR-man in
Europa, Neal West.”  Deze Neil West was eigenaar
van een illegaal kortegolfstation in Engeland dat
gedurende de weekeinden te horen was onder de
naam East Coast Radio. Onder meer werd er de
WRLI Top-40 uitgezonden. West was door John Eng-
land benaderd om als PR-man te gaan werken, aan-
gezien England zelf intussen een beetje genoeg
had van al het gepraat met de pers. Maar, England
hield zijn zwijgen niet lang vol, want al een week
later nam hij andermaal contact op met de redactie
van het Freewave Media Magazine. Hij meldde dat
men er over dacht het Top-40-format te laten vallen,
aangezien Laser 558 dit format al vanaf de Noord-
zee bracht. Gedacht werd vervolgens aan een Coun-
try-format, een muziekformaat dat in Texas ook
enorm succesvol zou zijn. Vooral vanuit de platen-
industrie in Texas was de belangstelling groot, aan-
gezien men dacht op die manier in de toekomst hun
producten in West-Europa zou kunnen slijten. Eng-
land meldde tevens dat de besluiteloosheid om-
trent formats en de afwachtende houding van de
financiers de reden van het uitstellen van de offi-
ciële start was.

Een naamsverandering
Eind januari kwam vervolgens ook de naam WRLI te
vervallen. Deze werd vervangen door GBLC, Great
Britain Loves Country. Als tweede invulling voor de
afkorting werd Genuine Big L’s Country aangege-
ven. In de persoon van de countryzanger Joe Poovey
was een programmaleider aangezocht. Het begrip
country werd overigens wel heel breed opgevat, want
men dacht het format te kunnen vullen met country,
rock and roll, Top-40 en West-Coast-Pop. De naam
van het tweede project, Voice of Free Gospel, bleef
gehandhaafd. Niet veel later echter maakten zich
ook op het punt van de beoogde religieuze zender
de eerste problemen kenbaar. De eerder gememo-
reerde Randy Helms kwam in februari 1985 op een
verkeerde manier in de publiciteit. Twee van zijn
vrienden begonnen hem lastige vragen te stellen
omtrent het project. De twee, Osborne en Mize, wa-
ren misleid en hadden via allerlei kerkelijke acties
een bedrag van $250.000 bijeengeschooid voor het
project. Het vreemde was dat Helms aan hen de
waarheid niet had verteld want hij had gesteld dat
het zou gaan om een Pools zendschip dat zou gaan
liggen voor de Zweedse kust. De naam Osborne dook
in de jaren zestig al in Europa op, waar hij bekend-
heid verwierf door zijn vele optredens in de open-

lucht waar hij aan gebedsgenezing deed. Ook was
hij de financier van enkele religieuze programma’s
die onder meer via Radio City werden uitgezonden.
In 1981 was hij al eerder betrokken geweest bij een
papieren plan voor het opzetten van een zeezender-
project voor de kust van Polen. Hierbij zou een aan-
tal schepen propaganda en religie de voormalige
Oostbloklanden inpompen. De contactman voor
Osborne in Europa was Johan Maasbach en toen
deze aan Osborne vertelde niet langer te vertrou-
wen in de plannen van England en vervolgens op
Radio Monique zendtijd zou kopen, sloegen bij
Osborne de vertrouwensknoppen ook door. Mede door
het besluit van Maasbach begonnen de potentiële
financiers van Voice of Free Gospel zich te beden-
ken omtrent de eventuele financiering.

Hoop
England zelf zat intussen nog steeds te wachten op
een positieve reactie van de religieuze organisaties.
Toen hij kort daarop met Helms sprak gaf hij hem te
kennen dat hij kon opstappen wanneer hij geen vor-
deringen meer zou maken met de voorbereidingen
voor de financiering van The Voice of Free Gospel.
Helms wist daar zo direct geen positief antwoord op
te geven en diezelfde dag nog meldde England ons
dat hij Helms de laan had uitgestuurd. Spoedig, zo
zei hij, zou hij een nieuwe contactpersoon voor de
Voice of Free Gospel benoemen. England wist klaar-
blijkelijk zo langzaamaan ook niet meer wat hij nu
weer moest verzinnen, want begin maart was hij an-
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dermaal aan de telefoon, ditmaal met het meest
ingewikkelde plan tot dusver. De stations die aan
boord van de MV Four Freedoms zouden gaan
uitzenden, zo zei hij, zouden gaan opereren on-
der de werknaam The Four Freedoms
Broadcasting Network. Tevens zou het geheel aan

activiteiten gebundeld worden onder de naam
GBLC, de afkorting voor Group Broadcasting
Licensed Companies. Verder zou er nog een spe-
ciale stichting worden opgericht onder de naam
Four Freedoms Foundation Inc., die als een soort
van servicestichting dienst zou gaan doen voor
de gehele vrije radioscène in West-Europa, waar-
bij ondermeer een regelmatig verschijnend bul-
letin zou worden uitgegeven. De eerste uitgave
verscheen vrijwel direct na de aankondiging van
deze plannen en was geschreven door Eric
Guilder, die als professor werkzaam zou zijn aan
de universiteit van Texas.

Drie stations
Vervolgens meldde England dat er een
eigendomssplitsing zou worden doorgevoerd ten
aanzien van de elektronica op het schip, het schip
zelf en de programma’s. Het schip zou eigendom
worden van de Langley Shipping Company, ter-
wijl de zendtijd zou worden verhuurd onder ver-
antwoordelijkheid van GBLC. England dacht op-
eens aan drie stations: Network One, ofwel
Wonderful Radio London — de naam kwam zo
maar weer terug echter zonder de toevoeging
International. Met een vermogen van 25 kW zou
dit een Engelstalig programma worden dat tus-
sen zes uur in de ochtend en twee uur in de nacht
zou worden geprogrammeerd. In blokken van vijf
uur zouden de onderdelen aan afzonderlijke spon-
sors worden verkocht, terwijl ook syndicators der-
gelijke blokken zouden kunnen kopen. De pro-
gramma’s zouden per uur 55 minuten moeten
duren en vanuit Texas op tape worden aan-
geleverd. De rest van elk uur zou aan boord wor-
den gepresenteerd door FFBN. Dit gedeelte zou
voor vier minuten uit nieuws en een minuut uit
het weerbericht gaan bestaan. Het nieuws was
gepland op het hele en het weer op het halve

uur. Network Two zou The Voice of Free Gospel worden,
tevens met een zender van 25 kW. Gedurende dezelfde
uitzendtijden als Wonderful Radio London zou dit sta-
tion in de ether zijn. Tot zes uur in de avond zouden de
programma’s gevuld zijn met de religieuze boodschap.
Na die tijd zou er aandacht worden besteed aan muziek-
soorten die normaal niet zo vaak te horen waren. Men
dacht aan een presentatie in een aantal Europese ta-
len. Het Network Three was bestemd voor GBLC en zou
gaan uitzenden via een 10 kW kortegolfzender. Hier-
door zou men niet alleen Europa maar ook Amerika
kunnen bereiken. Dit station zou diverse programma’s
van eerder genoemde netwerken gaan heruitzenden.
Ook deelde England mede dat de projecten pas door-
gang zouden vinden als de benodigde financiering was
gevonden.

Einde verhaal
Vanaf eind maart van dat jaar hoorden we plotseling
niets meer van England. Op zijn antwoordapparaat stond
een boodschap inzake zijn afwezigheid en op de door
ons gestuurde brieven werd ook niet meer geantwoord.
Pas op 28 juni hoorden we van een van zijn contactper-
sonen in Engeland dat hij het hele project zat was en de
pijp aan Maarten had gegeven. In augustus kwam Eng-
land even plotseling terug als hij was gegaan. Hij meldde
zeer koel dat het hele project niet meer door zou gaan
en dat nog enkel de plannen voor de publicatie van een
tijdschrift zouden worden gerealiseerd. Dat gebeurde
ook, maar het blad kwam uiteindelijk slechts drie keer
uit. Toen bleek ook dit plan onhaalbaar. Wel deed Tom
de Munck nog onderzoek naar de namen van de perso-
nen die stonden geregistreerd als bestuurslid van de
betreffende stichting. Het bleken Herve Hagor (een pseu-
doniem van John England), Ben Toney, Chris Elliot,
Eric Guilder, T. Shorback en E. Muraishi (de vrouw van
John England) te zijn.

Rebel radio
Niet veel later waren in Europa op tal van illegale radio-
stations pro-
gramma’s te
horen van
‘The Rebel Ra-
dio Network’.
Hierin was de
centrale pre-
sentatie weg-
gelegd voor
John England
die allereerst
een aantal
malen diep in-
ging omtrent
de opgedane
e r v a r i n g e n
met het mis-
lukte project,
dat vooral
geen door-
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gang kon vinden wegens het uitblijven van financiers. In de
daarop volgende programma’s dacht hij diverse personen
uit de Europese vrije radioscène behoorlijk zwart te moeten
maken. Met name in een interview met Don Pierson her-
schreef hij de geschiedenis drastisch in zijn eigen voor-
deel. Geruime tijd gingen deze programma’s de ether in.
In diezelfde periode bleef England ons maar bellen over
de problemen binnen de Caroline- en Laserorganisatie,
terwijl hij meende ook nog eens te moeten infiltreren bin-
nen het Nannell project. Zowel de redactie van het Freewave
Media Magazine als die van Offshore Echoes in Engeland
kregen er flink genoeg van en deelden hem vriendelijk
doch beslist mee, dat zijn telefonische informatie niet lan-
ger op prijs werd gesteld.

En verder?
Hoe ging het verder met Paul John
Lilburne-Byford? Een aantal men-
sen die bij de zeezenders betrokken
waren, werden daar flink rijk van. Een
aantal anderen raakten diep in de
problemen. Ongelukkigerwijs hoorde
Lilburne-Byford bij die laatste cate-
gorie. Samen met zijn vrienden
deed hij nog een tweede poging om
een zendschip te verwerven, die
jammerlijk mislukte. Het hele verhaal

valt na te lezen in een recent overzicht van zijn alter ego
(Soundscapes: England, 2003a). Hij kocht een schip dat
volgens de opgave geregistreerd was in het operette-
vorstendom ‘Sealand’ van Prins Roy Bates, maar de facto
Panamese papieren had. Na een reeks van problemen in
Amerika werd het schip door anderen doorverkocht aan de
filmmaatschappij MGM, die het bij de opname voor de
actiefilm Blown Away (1994) met veel vuurwerk in de lucht
liet springen. Via de Britse rechter probeert Lilburne-Byford
nog steeds zijn juridisch gelijk te krijgen, alsmede finan-
ciële compensatie van de eigenaren van Sealand. Tot dus-
ver tevergeefs. Daar komt bij dat de man in de tussentijd
een zwaar verkeersongeval heeft gehad. Het een en ander
heeft hem, zoals uit zijn recente verhalen valt op te maken,
bepaald geen goed gedaan (Lilburne-Byford, Soundscapes
2003).
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HANS KNOT

Er zijn maar heel weinig mensen in Neder-
land bezig met het vereeuwigen van uniek
materiaal, op het gebied van de radio, voor
onze nakomers. En het gekke is dat deze groep
bestaat uit voornamelijk vrienden die elkaar
al jaren kennen. Een ieder heeft belangstel-
ling voor de andere zijn of haar doelgroep en
men volgt elkaar met vreugde op wat er weer
zoal te gebeuren staat. Zo belde mijn zeer
goede vriend Jelle Boonstra me al weer zo´n
twee jaar geleden op met de boodschap dat
eindelijk het mogelijk zou worden een droom
te verwezenlijken in de toekomst een speciale
cd te gaan produceren inzake de mooie
jinglepakketten die er door de TROS in de
loop der jaren zijn aangeschaft. Jingles die
niet alleen de kleur maar ook de betrouw-
baarheid van deze omroep duidelijk maak-
ten.

De TROS, ooit voortgekomen uit de zeezender
vanaf een platform ter hoogte van de kust van
Noordwijk, was ook voor mij een soort van
vluchtplaats nadat de zeezenders waren ver-
dwenen. Waar zoek je dan een alternatief
denk je heden ten dage. Maar in die tijd,
1974, dacht je als jongeling ´ik moet maar
een zonde begaan´. Dus afstemmen op de
toen nog befaamde 240 meter in de midden-
golf. Na een paar weken van struinen in de
programmering van Hilversum 3 bleef er
slechts één dag over die altijd werd beluis-
terd: ‘dit is de donderdag, dit is de TROS op
drieeeeeee.’

Telkens weer kwamen dezelfde relaxte
deejays voorbij die je wisten te entertainen:
Klaas Vaak, Hugo van Gelderen (wat een
prachtige stem en mooie tune had die man),
Ferry Maat,
Wim van
Putten en
niet te ver-
geten Ad
Roland –
die ver-
antwoor-
d e l i j k
w a s
v o o r
h e t
nat io -
naal en inter-
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nationaal invoeren van de
Europarade. Maar er was meer dat
de programma’s van de TROS bij-
zonder maakten. De meeste omroe-
pen hadden in die tijd in huis ge-
maakte jingles maar de TROS klonk
als een klok, mede door gebruik van
complete jinglepakketten. Er zijn bij
deze omroep vele pakketten voorbij
gekomen totdat men andermaal de
nodige demo’s hoorde, waaronder
die van The Winning Score. Het was
zomer 1978 en men was bij de TROS
ervan overtuigd dat met een soort-
gelijk pakket men ook kon gaan sco-
ren. Al vrij spoedig werd contact ge-
legd met Tom Merriman, de oprich-
ter van TM Productions in Dallas.
Gevolg was de aanschaf TM The
Winning Score en later de TM Ra-
dio Express. Onder medeproductie
van Jaap Eggermont werd er een
gelikt product voor de Nederlandse
markt van gemaakt.

Op de demo van het eerste pakket
was als voorbeeld 93 KHJ gebruikt,
hetgeen werd vervangen bij de zo-
genaamde re-sing van jingles door
‘Dit is de TROS op 3’. Op de nieuwe
CD van het Genootschap radiojingles
en tunes zijn niet alleen de TROS
jingles terug te horen (tientallen
banden met jingles dienden door-
geworsteld te worden gezien er veel
meer materiaal is ingezongen dan
ooit gebruikt), maar ook de originele
demo’s van de pakketten van TM.

Het allerleukste is trouwens dat op
de cd Tom Merriman zelf het een en
ander aan elkaar praat. Op een zeer
slimme manier is het interview tot
stand gekomen. De vragen werden
via de telefoon gesteld in Nederland
en in de Wingspread Studio’s in Dal-
las liep een band mee om de ant-
woorden van componist en produ-
cer Merriman feilloos te registreren.
Al met al andermaal een super com-
pliment voor de mensen achter het
genootschap, immers gunden ze ons
niet alleen een blik terug in de keu-
ken van de TROS maar ook in de
studio van TM.

Voor meer info verwijzen we je naar
www.jingleweb.com.

HANS KNOT

‘Iedereen kan een deejay zijn en dus dacht ik dat ik deejay wilde
worden’. Op 15-jarige leeftijd ging Tony Allan al naar het Caroline
House aan Chesterfield Gardens in Mayfair, de luxueuze wijk in
hartje Londen. Elk vrij uur van school hielp hij de dames van de
Caroline Club mee de pakketten voor de leden in te pakken. Na een
aantal weken was hij behoorlijk pissig op de baas van Radio Caroline,
Ronan O’Rahilly. Hij had aan de Ier gevraagd of hij aan boord van
een van de schepen van het station mocht om er radioprogramma’s
te gaan maken. Terecht dat Ronan hem nog veel te jong vond.

Er waren alternatieven genoeg voor Tony, maar hij had toen al een
duidelijke mening over hoe andere stations als Radio Essex, Radio
London en Radio England klonken en dus besloot hij de school de
school te laten en vertrok per trein naar Schotland. Niet alleen om-
dat dit deel van de UK toch gedeeltelijk eigen rechten had maar ook
omdat er in internationale wateren Radio Scotland actief was. Een
droom kwam spoedig uit want na het inspreken, in de landstudio,
van enkele teksten, werd hij aangenomen vanwege zijn talent. Daar
was dus de start van een lange carrière van een uitstekende deejay
die voor een groot aantal zeezenders werkte. RNI, Caroline, Seagull,
Radio Mi Amigo en zelfs Nederlandstalig als invaldeejay op Radio
Atlantis. En natuurlijk moeten we niet zijn periode bij Abe Nathan’s
Voice of Peace vergeten.

Er is nu een dubbel cd uit die is geproduceerd door Tony’s voorma-
lige collega op Radio Caroline, Bob Lawrence. Erg emotioneel
vertelt Tony ondermeer over zijn vriendschap met Stuart Henry, het-
geen mij zelfs de tranen in de ogen deed komen. Na zijn periode bij
Radio Scotland en de invoering van de Marine Offences Act in de
UK werkte Tony bij een aantal televisiestations als omroeper. Het
was bij Grenada Television in 1970 dat hij plotseling een item
voorbij zag komen over RNI. Het was de zomer dat het station af-
scheid zou nemen van haar luisteraars maar het voorgevoel van
Tony, dat men spoedig zou terugkeren, kwam uit.

Hij belde zijn voormalige collega en goede vriend Graham Gill, die
in Amsterdam wel een slaapplaats voor hem had op de vloer. Dat
was de kans om te gaan solliciteren bij het opnieuw opgestarte RNI.
Hij kreeg de gewenste baan en maakte erg goede programma’s en
tot verwondering van velen was zijn Nederlands ook erg goed. Op de
cd vertelt Tony dan ook hoe hij de Nederlandse taal meester werd.
Ook vertelt hij hoe hij persoonlijk verantwoordelijk is voor de door-
braak in Nederland
en Engeland van
Rob en Ferdi Bol-
land. Ook wordt niet
het onderwerp ‘RNI2’
vermeden, dat tijde-
lijk ging uitzenden in
1972 op de ‘192’ toen
Radio Veronica deze
inwisselde voor de
538 meter. Tony
opende het schijn-

Tony Allan  © Steve Szmidt
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We willen ons niet te veel in het daglicht zetten,
maar toch wel een paar reacties plaatsen die we
ontvingen naar aanleiding van het eerste van de
twee speciale nummers die de lezer van Freewave
Media Magazine dit jaar gratis krijgt.

De eerste die reageerde was Juul Geleick die
belde met Hans Knot. Hij trof hem niet thuis: ‘Jee,
nu bel ik al weer en ik betwijfel of het wel goed
komt want je vrouw zei me dat je onderweg naar
huis was. Dank voor het prachtige jubileum-
nummer. Allereerst die foto van mij, tjee. En dan
het verhaal van Rob Olthof. Ik heb het in  één
zucht uitgelezen, zo mooi.’

Peer Fledering schreef: ‘Via een goede vriend
lezen we de Freewave al jaren gezamenlijk en
iedere maand kijk ik weer uit naar een nieuwe
aflevering vol nieuws, herinneringen en vreemde
verhalen, waarvan onze wonderlijke radiowereld
al decennia vol van zit. Mag ik u, redactie en
auteurs van vele vaste en niet vaste rubrieken,
bedanken voor de enorme inzet die telkens weer
plaatsvindt. Wonderbaarlijk waar U de tijd en bo-
venal het nieuws telkens weer vandaan haalt.
Soms zijn de verhalen opsommend. En uit histo-
risch oogpunt kan ik dat begrijpen. Maar mede
door de telkens weer verschijnende anekdotes die
de redactie zelf, maar ook de medewerkers van
de verschillende radiostations uit heden en verle-
den aanbrengen, wordt het een kostelijke maan-
delijkse maaltijd. Mag ik de komende jaren U
gezondheid en kracht wensen?’

Dan een prachtige e-mail van Evert Stolman:

‘Dag Hans,
Vandaag kreeg ik het jubileumnummer van
Freewave door de bus, het is nu  dus echt tijd voor
een zeer welgemeende felicitatie aan allen die
in deze 25 jaar een bijdrage hebben geleverd
aan het blad. In het bijzonder is deze felicitatie
aan jou gericht, omdat je al 25 jaar lang de drij-
vende kracht achter Freewave bent. Mij is het al
25 jaar een raadsel  waar je al die tijd vandaan
haalt om al datgene te bewerkstelligen. Buiten
Freewave heb je immers nog tal van andere acti-
viteiten (Soundscapes, boeken, radiodagen, in-
ternational report enz.). Nooit heb je wat dat be-
treft verzaakt, en dat is iets om diep je pet voor af
te nemen.
Wat mijn eerste kennismaking met Freewave was
kan ik mij eerlijk gezegd niet meer herinneren. Ik
had begin jaren 80 een abonnement op het Free

station.

Maar wel het leukste zijn de verhalen rond de Voice of
Peace, waarbij Tony Allan vooral ingaat op de lange
periode in New York, de overtocht naar Spanje, alwaar
de nodige problemen waren. Hij vertelt hoe de kapitein
zo dronken was dat Tony het schip moest afmeren aan
de kade van Cadiz. Hoe vervolgens de politie aan boord
kwam omdat men dacht dat het Vredesschip wapens
zou vervoeren. Ook meldt  hij hoe Abe de hoeren van
Marseille aanzette om de opbrengst van een avond
pezen af te geven aan het goede doel: The Voice of
Peace. Hij laat vervolgens ook de verhalen voorbij ko-
men rond de maffia op Sicilië, die ook voor Abe Nathan
zijn verhalen vielen en veel geld leverden.

Tony ging verschillende keren kort terug naar Radio
Caroline, tijdens zijn VOP-jaren. Daar was het ook dat
ik Tony voor het eerst (en het zou zeker niet de laatste
keer zijn) zou ontmoeten. Dennis King had hem van
Schiphol gehaald en met de auto naar de Van Hoogen-
dorpstraat in Den Haag gereden, alwaar het Caroline-
kantoor was gevestigd. Het was emotioneel om te zien
hoe blij men in 1973 al was Tony terug te zien.

Het zou te ver gaan om te vertellen welke onderwerpen
er nog meer door Tony en Bob Lawrence worden aan-
gesneden. Natuurlijk is er het onderwerp ‘Loving
Awareness’ dat door velen al uitgebreid uitgekauwd is
en ook iets is waar je echt in moet geloven. Twaalf
minuten vind ik dan ook veel te lang. Interessant is te
horen hoe Tony als eerste deejay ter wereld in 1974 er
al openlijk vooruit kwam dat hij homoseksueel is en er
zelfs jingles werden uitgezonden om dit te ondersteu-
nen. Dit alles met dank aan Steve England, die niet
wist dat – toen de ‘Tony Allan is gay ‘-jingle als grap
werd gemaakt – Tony deze ook daadwerkelijk en veel-
vuldig op Radio Caroline zou gaan gebruiken.

Een deel van Tony’s loopbaan, die vaak wordt verge-
ten, wordt ook aangesneden. Hoe hij jarenlang in Ier-
land werkte bij de landpiraten. Niet alleen radiopro-
gramma’s op verschillende stations waren van hem,
maar hij stond ook garant voor tientallen commercials
en jingles. Tony was op productiegebied namelijk ook
een kanjer.

Eerlijk is eerlijk, ik moet toegeven dat ik beide cd’s twee
keer intens achter elkaar heb afgeluisterd. En er is slecht
één opmerking die ik nog kwijt wil. Er is teveel achter-
grond door producer Bob Lawrence gebruikt ter onder-
steuning. Op geen enkele manier is het namelijk nodig
het verhaal van Tony nog meer kleur te geven, daar
heeft hij namelijk zelf volop aan gedaan. Voor de rest
hebben beide heren voor een klasse product gezorgd.

The Tony Allan Story is verkrijgbaar op twee cd roms,
die voor 30 Euro, inclusief verzendkosten, zijn te be-
stellen bij: The Radio Production Company, PO Box
113, Sheerness, ME12, 2TD United Kingdom.

HANS KNOT
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Denk er om de site www.soundscapes.info
regelmatig te bezoeken voor de mooiste en nieuw-
ste media en muziekherinneringen.

Hans Knot is te bereiken via: HKnot@home.nl
en Rob Olthof via SMC@caiw.nl

Ook aandacht voor een nieuw radiostation dat
vanuit Engeland via het web actief is vanuit
Brighton: www.radioverb.com

Nu we toch in het mooie Engeland zijn willen we
je ook doorverwijzen naar een station dat alleen
via internet te beluisteren is:
www.fabradio.co.uk

Aandacht voor een Duits station met veel aan-
dacht voor cultuur: www.radiokultur-online.de

Dan een station in Berlijn dat recentelijk van start
ging en zich puur richt op onze homoseksuele
medemens: www.blueradio.de

En in Noord Oost Duitsland is één van de popu-
lairste stations Antenne MV:
 www.antennemv.de

Televisie vanuit een vliegtuig onder de naam
TV Marti: www.bradenton.com/mld/kentucky/
n e w s / n a t i o n /
5920777.htm?template=contentModules/
printstory.jsp

Er zijn op het web tal van sites waar je boeken
kunt bestellen inzake radiohistorie en heden-
daagse mediazaken: www.onairbook.co.uk

Naar aanleiding van de SARS-epidemie waren
we op zoek naar Radio China International en
we vonden het onder: www.cri.com.cn

De volgende site mag je beslist niet missen en
moet je, zo vinden we, iedere week bezoeken:
www.avro.nl/index.asp?main=/toppersvan-
toen/main.asp

En dan maar eens naar de zeezender voor de
kust van Israël, de enige die ter wereld actief is.
Op de site volop aanbiedingen die te bestellen
zijn: http://www.israelnnmall.com/tshotju.html

Vanuit Engeland het nieuws dat de site van David
Laine is opgefrist:  www.flashbacksales.co.uk
\

Denk je ook iets interessants te melden te heb-
ben stuur dan een berichtje: Hknot@home.nl

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

Radio magazine, was lid-abonnee van Veronica. Wel-
licht heb ik in een van deze bladen voor het eerst iets
over Freewave meegekregen. Wel herinner ik me dat ik
destijds in de tijdschriftenhandel op zoek ben geweest
naar het blad, omdat ik niet wist dat het in eigen beheer
werd uitgegeven. Half 1981 was het mij blijkbaar gelukt
te achterhalen hoe ik Freewave in huis kon krijgen, en
heb mij toen geabonneerd. Het blad beviel me direct
zo goed, dat ik gepoogd heb alle daarvoor verkrijgbare
nummers nog in mijn bezit te krijgen. Het is me gelukt,
op drie nummers na. Wel heb je me deze ooit in kopie
verstrekt, zodat ik toch eigenlijk wel alle nummers vanaf
het begin heb. Nog steeds gaat de laatste op de stapel
als ie gelezen is, een stapel inmiddels van respectabele
hoogte.

Het karakter van het blad is uiteraard in de jaren wel
veranderd. In het  begin voornamelijk toegelegd op de
zeezenders. Later, na het verdwijnen van het fenomeen,
werden andere mediazaken wat belangrijker. Mijn inte-
resse is in die jaren niet veranderd, ik blijf me voorna-
melijk focussen op radio vanaf zee. Gelukkig is het blad
voor mij anno 2003 nog steeds interessant, wat betekent
dat er nog steeds ruimschoots aandacht aan de voorma-
lige zeezenders, hun medewerkers en hun geschiedenis
wordt besteed. Wat Freewave betreft was mijn onbe-
twiste hoogtepunt in die 25 jaar de manier waarop Tom
de Munck als John Wendale verslag deed van de pogin-
gen om Caroline begin jaren 80 weer in de lucht te
krijgen. Wat dat betreft ben ik altijd zeer pessimistisch
gestemd geweest. Gelukkig werd mijn opvatting daar-
over gelogenstraft, en heeft de Ross Revenge uiteinde-
lijk zeven jaar als zendschip voor Caroline en anderen
gefungeerd. Tom was destijds overal van op de hoogte,
en beschreef zeer uitgebreid hoe een en ander zich
ontwikkelde. Dus ook alsnog petje af voor Tom.

Vooral in mijn begintijd heb ik enkele andere ‘geloofs-
genoten’ geïnteresseerd voor Freewave, en namen zij
een abonnement. Met het verdwijnen van de zeezenders
verdween ook bij de meeste van hen de grote interesse
voor het fenomeen, en zegden zij hun lidmaatschap
op. Toch wordt er iedere keer weer geïnformeerd of ik de
Freewave nog heb, en wordt er met belangstelling nog
een blik in geworpen. Zoals gezegd, mijn interesse is
eerder toegenomen dan afgenomen. Daarom denk ik
dat, als jij het volhoudt, ik over 25 jaar weer een nieuwe
gelukwens naar je mag sturen. Ook dan nog steeds als
een tevreden lezer van Freewave.

Hartelijke groet, en we spreken elkaar in ieder geval in
oktober,

Evert Stolman.’

Dank Evert voor die fijne woorden, maar ik moet wel
stellen dat je hoop van 25 jaar erbij als eindredacteur
wel erg veel is gewenst. Immers ben ik dan 78 jaar. Maar
dan kunnen we met zijn allen nog een doel bereiken.
Een zeezender voor bejaarde Anoraks.

HANS KNOT
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Het allernieuwste boek van Hans Knot is verschenen:

De historie van Radio Mi Amigo deel 4
"Tack verliest de macht"

In dit deel beschrijft Hans Knot op boeiende wijze de gebeurtenissen
rondom Radio Mi Amigo in het jaar 1978. Uiteraard rijkelijk
geillustreerd met zwart-wit foto’s en krantenartikelen. Tevens een
overzicht van alle Lievelingen 1974-1978. Totaal 107 bladzijden. Dit
schreef men in de nieuwsgroep erover:

Bij deze hulde aan Hans Knot voor het prettig geschreven boek over Mi Amigo deel 4. Heb het maar
in 1 keer uitgelezen, was zo boeiend! Na ruim 25 jaar is de herinnering nog springlevend. Tijdens het
lezen beleef je de tijd van weleer.......maar de middengolf is stil. Garbageman©

Je heb gelijk als je schrijft dat de mi-amigo story deel  4 zeer prettig lezen is. Ik  heb het ook in één ruk
uitgelezen. Proficiat, Hans. Ik werd er enkele jaartjes jonger van (niet dat ik oud ben hoor). Wery

Het boek kan besteld worden door 15,00 euro over te maken op
gironummer 2929268 ten name van  J.A. Knot, Groningen, o.v.v. “MA
deel 4” en uw eigen adres. Meer informatie: hknot@home.nl

Mi Amigo T-shirt met het vogeltje o.a. in de maten XL en XXL . Nog een kleine voorraad! dus
reageer nu!  Prijs 12,— euro. EEN HISTORISCH T-SHIRT

Radio Northsea Int. De laatste t-shirts voor  8,—  euro

Boeken: Radio Paradijs,   15,— euro             Radio Veronica,  15,— euro

CD’s: Het grote Bull Verweij interview, de laatste exemplaren voor 10,— euro (dubbel cd)
The London Sound, dubbel cd met de sound van Radio London. Voor een spotprijs, nl. 7,— euro
Loving Awareness album + the Update voor 7,— euro
The Legend lives on, het bekende Caroline album met de hoogtepunten van 1964 tot en met 1989
voor  5,— euro

CD Rom: De berging van de Magdalena ( 2e schip van Radio Mi Amigo)
Van Geert Theunisse met zeer veel foto’s en ruim 500 pagina’s leesvoer voor  10,—  euro ( Van dit
bedrag gaat   5,—  euro gaat Geert Teunisse)

Bent u al donateur van SMC voor 7 euro? Dat scheelt aanzienlijk bij de radiodag op 25 okt a.s. in
Amsterdam.

TENSLOTTE: 6 onderzetters voor uw bier/wijnglazen met de foto van de Ross of uw favoriete
artiest voor 5,— euro  incl. verzendkosten

The Offshore Radio Guide, actuele versie met meer dan 4000 foto’s van alle zeezenders en jingles+
honderden digitale foto’s   25,— euro

Nieuw bij SMC: Hitweek boek, eenmalige aanbieding 29,95  euro +  3,—  euro verzendkosten. In dit
boek staan de interessantste artikelen uit de jaren 1965-1969. Dit is eenmalig, is in sept a.s. dus
alweer voorbij!


