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Beste lezers,
Het jaar is weer bijna rond. Op tv tijd voor de talloze
terugblikken op het afgelopen jaar. Rob Olthof pakt
de zaak nog wat uitgebreider aan en blikt zelfs terug
op een periode van meer dan 25 jaar, en wel in het
tweede deel van “25 jaar Freewave en SMC”.
Door de grootte van dit artikel, konden niet alle andere rubrieken geplaatst worden. Wel natuurlijk de
‘perikelen’ en ‘heden en verleden’. En terwijl het buiten misschien wel vriest, ook leuk om het Caribische
nieuws te lezen. Zit u ook wel eens te vaak achter de
computer op zolder, op zoek naar zeezender-informatie? Lees dan rond Kerst deze Freewave gezellig
in de woonkamer onder de kerstboom! Fijne dagen.
Jan van Heeren
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FOTO'S
Indien niet anders vermeld zijn alle foto's uit het
Freewave archief.
OMSLAGFOTO’s
1. Filmblik van de laatste uitzending van TV
Noordzee (REM-eiland)
2. Gerard Smit als kerstman in Paramaribo
3. Het legale Radio Hauraki (Nieuw-Zeeland)
bracht in de jaren ‘70 telkens met Kerst een single
uit, die was ingezongen door de deejays. Op de
hoes van 1975 een verwijzing naar het oude
zendschip Tiri.

Maand in maand uit en dat 25 jaar lang, een editie
van het Freewave Media Magazine vol maken is niet
niets, dat kan ik U als hoofdredacteur sinds 1978
melden. Iedere vrij uurtje wordt gevuld met allerlei
activiteiten op het gebied van Freewave, Soundscapes en tal van andere tijdschriften waar ik voor
schrijf. Natuurlijk de nodige boeken komen daar nog
bij. U begrijpt het, heel veel werk, dat trouwens altijd
met liefde is gedaan.
Wat bij de meeste van de lezers totaal onbekend is,
is dat ik diabetespatiënt ben. Op zich geen probleem
maar daar kunnen complicaties bijkomen. Dit gebeurt zo nu en dan, waarbij soms een week een terugval is te vernemen. Echter dient er binnenkort
operatief bij me ingegrepen te worden, waarbij ik
minstens een maand uit roulatie zal zijn en niet in
staat zal zijn een editie te vullen. De uitgever en
redactie hebben besloten derhalve een maand, binnenkort, geen Freewave uit te geven waardoor Uw
abonnement automatisch opschuift. Dus heeft U het
abonnement in 2003 in april betaald dan hoeft U in
2004 pas in mei te betalen. Ik hoop dat U begrip
heeft voor de situatie.
HANS KNOT

Bladmuziek 1968

Aanvulling
VR 26 SEPT:
We
beginnen
deze aflevering
van deze rubriek
met een aanvulling op de zeez e n d e r
discografie, aangeleverd
door
Martin die meldt
dat op de melodie
van ‘The Game of
love’ van Wayne
Fontana and the
Mindbenders een
jingle werd ingezongen voor gebruik op Radio
Caroline door niemand anders dan Tony Blackburn.
‘Have yourself a time, tune in to Caroline’ werd de
tekst.
Wijziging
ZA 27 SEPT: J.B. –‘Sock It To Me’. Dit nummer

werd door The Emperor Rosko gebruikt op Radio
Caroline South. Ook op Radio 355 werd dit nummer
gebruikt als tune, en wel door Stephen West voor het
programma ‘The Saturday Night Rhythm and Blues
Show’. De naam van de groep moet echter zijn,
daarbij aan toegevoegd de juiste titel: Rex Garvin
and the Mighty Cravers - Sock it to ‘em J.B. (Part 2).
Maar er is meer
Vandaag weer de nodige opgespaarde aanvullingen: ‘Groovin wit Mr Bloe’ en de achterkant van dit
nummer van Mr Bloe, ‘Sinfull’ werd gebruikt als een
filler op RNI in 1970 en wel door Spangles Muldoon.
Richard Harris en ‘Mac Arthur Park’ en dan wel het
instrumentale deel werd gebruikt op Radio Noordzee
in 1971 voor de jingle ‘Hallo meneer heeft U misschien onze verzoekplaat gezien?’ Dan kwam ik op
een jingleband, die destijds werd gevuld in Naarden, een rondloper tegen van Radio Noordzee. En
wel een knip uit: ‘The baby elephant walk’ van The
Anita Kerr Singers.
Beschildering op de Mi Amigo

Seagull
WO 1 OKT: Komt er bij
Martin een mail binnen van de persoon
die ooit de Seagull
tune in elkaar knutselde, met daarbij een
verklarende tekst. Allereerst gaat Norman Barrington in op de keuze van de naam van het station,
dat werd gebruikt in plaats van Radio Caroline: ‘Ronan
was bang dat de progressieve muziek, die op Radio
Seagull zou worden gedraaid, schade zou kunnen
berokkenen aan de naam ‘Caroline’. Achteraf gezien
een beetje laffe gedachte mede gezien het gegeven dat de formatverandering een hele goede beslissing is geweest. Maar het is en blijft de enige
reden waarom de naam van het station destijds in
1973 werd gewijzigd. Met de komst van Hugh en
Nolan, die beiden ervaring hadden opgedaan met
het nieuwe format via Radio Geronimo, wilden we
zo snel mogelijk de ether ingaan. We hadden al de
beslissing genomen geen jingles te gebruiken, maar
vonden het wel erg belangrijk dat het station een
eigen tune zou krijgen. Heden ten dage is het woord
‘image’ veel gebruikelijker.
Niet veel tijd
Ik had niet zoveel tijd om een geschikte tune te
produceren. Het hoofdgerecht is wel ‘All the love in
the universe’ van Santana (Album Caravanserai), één
van mijn meest favoriete bands. Bovendien paste
dat geluid erg goed bij de LA-promotiespots die we
al hadden geproduceerd. Het effect dat je aan het
begin hoort is een gemanipuleerd tijdsignaal. Op
het einde van de tune hoor je, als je goed luistert,
een klein stukje van het nummer ‘Seagull’ van de
Incredible Stringband hetgeen natuurlijk wordt ge-
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volgd door geluid van golven en zeemeeuwen.’
We blijven bezig
VR 3 OKT: Veel meer aanvullingen vallen in de
e-mail box. De Bar-Kays met het nummer ‘Soul
Finger’werd gebruikt als tune op Caroline South door
Kilroy. Een heel mooi nummer van Alan Price, ‘IechyDa’ was de tune van Guy Hamilton op Radio 270. Als
basis voor een Caroline jingle werd ‘Day Tripper’ van
The Beatles gebruikt. Tony Blackburn zong op basis
van ‘The Game of love’ van Wayne Fontana and the
Mindbenders een jingle voor Keith Skues op Radio
Caroline. In de jaren zeventig was er op RNI een
artiestenoverzicht, ingesproken door Tony Allen. We
ontdekten het gebruik van ‘Mama told me not to
come’ van The Three Dog Night’ en The Surpremes
met ‘Nathan Jones’. Don Henley’s ‘The end of
innocence’ werd als laatste plaat gedraaid op 19
augustus 1989 op Radio 819. En Mark Wesley maakte
in 1970 een mooie jingle op ‘Hey Jude’ van The
Beatles. ‘And now stand by for a RNI’s Beatles Classic’.
Aan het begin is nog een stukje van ‘Scotch on the
rocks’ van Force Ten te horen.
Remeiland in drie jaar verleden tijd
ZA 4 OKT: Het legendarische platform dat ooit voor
de kust van Naaldwijk werd geplaatst door Verolme
en de zijnen voor gebruik voor Radio en TV Noordzee in 1964, zal gaan verdwijnen. Begin volgend
jaar haalt de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat
de apparatuur van het voormalige Remeiland. Het
platform is bijna veertig jaar oud en kost veel geld
aan onderhoud. In 1964 startten vanaf dit kunstmatige eiland zowel radio- als tv-uitzendingen onder de
naam Radio & TV Noordzee. In navolging van de
grote zeezendertruc, uitzenden buiten de territoriale
wateren, leek dit de initiatiefnemers een ‘waterdichte’
oplossing om commerciële programma’s op Nederland los te laten. Enkele maanden later was de droom
al over. De Nederlandse overheid liet het platform
enteren. Uit de restanten van de Reclame Exploitatie Maatschappij, ontstond korte tijd later de publieke
Studio-apparatuur afkomstig van het REM-eiland
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Kapitein Bob Trumain aan boord van de Ross
Revenge, september 1984 © Leen Vingerling

omroep TROS. Het eiland lag er een hele tijd verlaten bij tot het in 1974 aangekocht werd door Rijkswaterstaat. Sindsdien maakt de Directie Noordzee er
gebruik van als meetpunt. Maar daaraan komt begin
volgend jaar een einde. Of Rijkswaterstaat het eiland eenvoudigweg zal verlaten of dat het platform
helemaal wordt afgebroken is nog niet bekend.
Herinnering aan Bob de kapitein
ZA 4 OKT: Andermaal Leen Vingerling met een herinnering aan de jaren tachtig: ‘Ik vond een foto van
Bob Trumain. Onlangs meldde ik in de nieuwsgroep
zeezenders een bericht over de gezondheid aan
boord. De zee heeft niet alleen een helende werking, maar ook een libido-opwekkende. Ik noemde
daarin het voorbeeld van de vele ‘natuurfilms’ die
bijna dag en nacht bekeken werden. Captain Bob
was de absolute uitblinker. Hij had zelfs een koffer vol
met ‘prikkelende’ VHS-banden meegenomen. Bijgaand de foto met ‘de bewuste’ koffer. Los hiervan was
Bob een zeer sociaal en aimabel persoon. Hij was
terstond verliefd geworden op de ‘struise’ Jessie
Brandon van Laser, die een keer aan boord
kwam. Helaas was Bob geen kapitein met een
aangeboren gezag maar dwong hij wel respect af. Hij
verstond terdege zijn maritieme vak. Bob had een
paar bijnamen aan boord gekregen. ‘Porno Bob’ en
‘Bob the Smoker’. Ik denk dat het wel duidelijk is
waarom. Na de periode aan boord van de Ross
Revenge vertrok hij in 1986 naar Laser 558 omdat

hij daar wel betaald kreeg en werd later ook weer
kapitein op Laser Hot Hits, het geflopte project van
Ray Anderson. Ik denk dat hij de enige zeezenderkapitein is geweest die op twee verschillende boten
kapitein is geweest. Niemand van Caroline nam het
hem kwalijk dat hij naar de ‘concurrent’ ging. Iets wat
denk ik onmogelijk zou zijn geweest in de Veronicaen Noordzeetijd.’ Natuurlijk zijn er veel meer kapiteins op diverse schepen actief geweest, vooral in de
tijd dat Wijsmuller het personeel aan diverse organisaties in de jaren zestig leverde.

Nederland zo slecht behandeld is. Met de diefstal
hebben ze veel moeite, maar met de sabotage zie je
ze kwaad worden ook omdat het ze nu al erg veel
‘onnodig’ geld heeft gekost. Bovendien begrijpt men
niet waarom de Nederlanders zo negatief zijn over
de toekomst van de boot. Afgelopen donderdag is
men weer naar Engeland vertrokken.

Bijnaam
ZO 5 OKT: Even een toevoeging aan de lange lijst
met ‘nicknames’ die al aardig compleet lijkt, maar
nog steeds komen er aanvullingen. Voeg er maar
aan toe dat Mike Kerslake (Radio Caroline en The
Voice of Peace) Coconut werd genoemd. In mijn
fotoarchief heb ik nog een prachtige foto, die ik bij
het totaaloverzicht over twee maanden zal publiceren.
Werkzaamheden
MA 6 OKT: Onze fietsende vliegende reporter is langs
geweest bij de Communicator en brengt vanuit
IJmuiden ons verslag uit de laatste ontwikkelingen:
‘Afgelopen week is er een boel gebeurd bij de
Communicator. Er zijn drie Engelsen aan boord geweest. De al eerder genoemde technicus die bij Laser in de jaren tachtig al actief was en verder nog een
man en een vrouw. De eigen scheepsgenerator draait
vooral voor de verlichting en ook een tweede werkt
weer. Ze hebben opgeruimd; vuilcontainers naast de
boot. Ankerkettingen zijn uitgerold op de kade. Ankers gangbaar gemaakt. Eén anker is opnieuw geplaatst met de draaiende winch. De tweede ligt nog
op de kade. De tuidraden van de zendmast moesten
ook nog opnieuw gespannen worden. De ankers waren moeilijk gangbaar te maken Het waren aardige
mensen welke zeer geïnteresseerd waren in de geschiedenis van hun boot. Na het zien van de foto’s
kwamen de verhalen los van de technicus. Hij is betrokken geweest tijdens de ballonnenperiode. Ze vin
den het echt verschrikkelijk dat de Communicator in
Ankerketting aan boord van de Communicator

© Peter de Wit

Veel puin onderin de Communicator

© Peter de Wit

Week van de jaren zeventig
VR 10 OKT: Op het eind van deze dag zit ‘de week’
van de jaren zeventig er al weer op en was het heerlijk om vanavond een paar uur naar Frits Spits te
kunnen luisteren, die er als populairste programmamaker met zijn ‘Avondspits’ uit is gekomen in een
poll. De Top 40 van Veronica stond op plaats 2. Als
het ging om de favoriete deejays uit de jaren zeventig dan zag de top 5 er als volgt uit: 1. Frits Spits 50%,
2. Joost den Draaijer (Willem van Kooten) 39%, 3.
Ferry Maat 24%, 4. Felix Meurders 24% en 5. Lex
Harding 22%. Dus drie van de vijf met een duidelijk
zeezender-verleden.
Meer gegevens
Maar de poll gaf meer gegevens die voor ons interessant zijn. De top 5 van de meest favoriete stations
zag er als volgt uit: 1. Hilversum 3 42%, 2. Radio
Veronica 42%, 3. Radio Noordzee 6%, 4. Hilversum 2
3% en 5. Radio Caroline 2%. Tenslotte dient vermeld te worden dat bij de vraag wat de meest indrukkende gebeurtenis in de jaren zeventig was door 22%
van de invullers werd beantwoord met ‘het uit de
ether halen van de zeezenders.’
Aanvullingen
ZA 11 OKT: Het nummer ‘Judy in Disguise’ van
Rogério Duprat werd in de studio van Radio Mi Amigo
gebruikt voor de productie van de reclamespot voor
de firma Van der Goes in Nootdorp. ‘Spooks in Space’
van Perry and Kingsley werd gebruikt door Tom
Collins op Veronica voor de verkeersspot ‘auto starten
met stroom verbruikers aan’. Dan een aantal
‘uitvoerenden onbekend’ allen nummers gebruikt door
Tony Allen op RNI om jingles op in te zingen: ‘I want
to hold your hand’, ‘Penny Lane’, ‘A taste of honey’ en
Mrs. Robinson’. ‘Baby Dumplins’ van Eddie & The
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De-Havelons is het nummer dat in 1964 werd gebruikt als tune van het Veronica-programma ’Rhythm
& Blues Hop’, in presentatie van Harry Knipschild.
Voorspoedig
WO 15 OKT: Ray Anderson meldt dat het inderdaad
juist is dat de onderneming achter het toekomstige
station haar zender en zendmast, voor de 1008 kHz,
wil gaan plaatsen op het voormalige REM-eiland.
Wel dient nauwkeurig onderzoek plaats te vinden
naar de haalbaarheid hiervan. Ray meldde me in
een e-mail dat overleg met de eigenaren gaande is
en dat naar verwachting het station tegen het einde
van dit jaar in de ether zal komen. Hij bedankte
tevens een ieder die een e-mail op kaart had gestuurd naar aanleiding van de testuitzendingen van
het station, eerder de afgelopen zomer.
SBS6 en REM eiland
DO 16 OKT: Op SBS6 in het programma ‘De Stem
van Nederland’ aandacht aan de plannen tot het
ontmantelen van het REM-eiland. Men had, voor
het drie minuten durende item, er wel wat geld tegenaan gegooid. Een dagje met een cameraploeg
erop uit naar de Noordzee en een volgende dag een
drie persoons team naar Groningen om mezelf te
interviewen. Liefst 1,5 uur bezig voor drie quotes van
elk 10 seconden. Maar hoewel het inhoudelijk niet
zo sterk was toch voor velen unieke beelden, die ik
uit mijn archief haalde. Ik heb aan de downloadclub toegezegd ze volgend jaar ter beschikking ter
stellen, nadat eerst 100 andere uren, die al voor ze
klaar staan, zijn gebruikt.
Stem
ZA 18 OKT: In het Dagblad ‘De Stem’ vandaag aandacht voor al decennia lange zorgen van Geert
Theunisse, die ooit in opdracht van de overheid het
zendschip van Mi Amigo 272 binnensleepte. Geert
heeft nog steeds geen redelijke vergoeding gehad,
heeft jaren geprocedeerd en kan verder naar genoegdoening fluiten. Op Soundcapes is het lange
verhaal van Geert Theunisse terug te vinden onder
Volume V, autumn 2002.

Fred Bolland

© Martin van der Ven

Een herinneringsbel
Vandaag ook even aandacht aan een persbericht dat
vorige week binnenkwam van Chris en Mary Payne
van de Radio London-site. Ze hebben de ‘originele’
bel, afkomstig van de MV Galaxy in Amerika overhandigd aan de originele bemanning van de USS
Density, zoals het schip eerder heette. Op de jaarlijkse reünie van de bemanning was het Ron Bunninga
die de bel van zijn ouderlijk huis had afgehaald. Bill
Bunninga’s vader, heeft in 1966 deze herinneringsbel van de bemanning van het Radio London schip
cadeau gekregen wegens een bepaald aantal dienstjaren. Daarna heeft hij deze meegenomen naar het
woonhuis in Soest en aan de voordeur bevestigd. Ik
ga er vanuit dat dit niet de originele bel is maar een
duplicaat in klein formaat. Chris en Mary hebben
liefst 12 pagina’s besteed aan de reis op hun site:
www.radiolondon.co.uk
Ron naar Maeva
ZO 19 OKT: Ron van de Plas gaat commercieel voor
MaevaFM in België aan de slag. Ondernemer en
zakenman Ron van de Plas begeeft zich bij MaevaFM
op - voor hem - zeer vertrouwd terrein. De gewezen
TROS/Hilversum 3-, Maeva- en Radio Mi Amigo Internationaal deejay, verdiende de voorbije
jaren zijn geld in de zakenwereld als succesvol bedrijfsleider, en wil die ervaring en
knowhow inzetten voor MaevaFM. Ron gaat
de commerciële afdeling van MaevaFM leiden en verder uitbouwen. Ook de networking
en het aantrekken van lokale fm-partners
geschieden voortaan onder zijn deskundige
leiding, aldus een persbericht van het station.
Zeer slechte toestand
ZO 19 OKT: In overleg met Gerda, de vrouw
van Fred Bolland de volgende mededeling via Leen Vingerling: ‘Zeer onverwacht
Ron Bunninga met de bel van de Galaxy en een aantal oud
bemanningsleden © Chris Payne/ www.radiolondo.co.uk
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is Fred Bolland vorige week in aller ijl weer
opgenomen in een ziekenhuis. Hevige maagkrampen waren de aanleiding. In een Nederlands ziekenhuis werden zwarte putjes in zijn
maag geconstateerd, maar kon hij niet direct
worden geopereerd. Dat was wel mogelijk in
Dendermonde (België). Zijn maag bleek voor
driekwart te zijn afgestorven en is dus verwijderd. De slokdarm en de dunne darm zijn nu
aan elkaar verbonden. Fred leeft voortaan op
vloeibaar voedsel. Na de operatie deden zich
hartproblemen voor en daarvoor werd Fred overgebracht naar het Academisch ziekenhuis in
Gent. Daar werd onder meer de milt verwijderd
omdat die vol met bloedproppen zat en kreeg
zijn hart bypasses. De verzwakte conditie van
zijn lichaam en de extra complicatie van ernstige suikerziekte hebben de doktoren doen
besluiten om hem 48 uur in slaap te houden.
Intensive care
Fred ligt nu op de intensive care met kunstmatige beademing en een hartpomp. Komende
week zal er een hersenscan gemaakt worden
om te zien of alle lichaamfuncties nog werken.
Gerda, zijn vrouw, had gezien de levensbedreigende situatie, gevraagd dit niet eerder
te melden. Nu de toestand zich stabiliseert kan
Fred wel wat ‘morele’ steun gebruiken. Fred
Bolland heeft een lang zeezenderverleden achter de rug. Hij raakte in 1978 betrokken bij Radio Delmare. Daarna startte hij de Nederlandse
Caroline. Na het zinken van de Mi Amigo zou
Fred een eigen station op het schip waar ook
Radio Paradijs vanaf zou uitzenden, opstarten.
In 1984 lukte het uiteindelijk om zijn Radio
Monique in de lucht te krijgen. Toen vanaf de
Ross Revenge. Hij deed daarna nog diverse
projecten om uiteindelijk in 1989 te stoppen
met de zeezenders. Fred is 52 jaar, getrouwd
met Gerda en heeft een dochter en een zoon.
De wet tegen de piraten
ZO 19 OKT: De Israëlische minister voor Justi-

De dochter van Roy Bates, Penny, in haar sobere kamer op Roughs Tower
(1967) © Martin Stevens

tie, Lapid, heeft een ontwerpwet ter introductie klaar, die
het, als deze wordt aangenomen, onmogelijk maakt te
adverteren op een illegaal radiostation. Nog niet is het
duidelijk of het gaat om de vele piraten die vanaf land
uitzenden en vooral de luchtvaartfrequenties in Tel Aviv
en omgeving storen, dan wel of de wet ook van kracht is op
de activiteiten van ‘s werelds laatste zeezender Arutz Sheva.
Later op de dag meldde Mike dat de ‘eerste lezing’ in de
Knesset is geweest en dat de conceptwet een tweede lezing zal krijgen nadat een meerderheid hiermee had ingestemd. Tegenstanders van de wet hebben al gemeld dat
de minister van Justitie bloed aan zijn handen zal hebben
als de wet ook tegen Arutz Sheva zal worden gebruikt.
De droom wordt echt waar
ZO 19 OKT: Uit Engeland ontvangen we het bericht dat
Roy Bates zijn leven, en uiteraard dat van zijn vrouw en
familie, zal worden verfilmd. Hoe hij veelvuldig werd opgelicht en oplichtte. Hoe radiostations zouden worden opgezet. De Russische maffia om de hoek kwam, Achenbach
Bates tijdelijk van de troon stootte. Er zeer vele valse paspoorten door de maffia in Spanje werden gedrukt op de
naam van Sealand, het
prinsendom van Bates en de
zijnen en veel meer. Bates beweert in een lokale krant in
Kent dat hij een contract heeft
getekend met Warner Bros en
dat Mel Gibson en Russel
Crowe onder meer benaderd
zijn voor de hoofdrollen. Kijken of deze droom wel uitkomt?
Uit de ether
MA 20 OKT: De daarop volgende dag kwam nog meer
nieuws van Mike. Een persbericht van Arutz Sheva meldde
dat men dezelfde dag nog de
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ether uit zou gaan daar een rechter had beslist dat
het station illegaal in de ether zou zijn. Dit had niet
alleen te maken met de eerste lezingen van de
ontwerpwet tegen de piraten in Israël, zoals gisteren
gemeld, maar ook met een vandaag gehouden rechtszaak. Wel zullen de uitzendingen van Arutz Sheva
voortgezet worden via internet. De rechtszaak vond
plaats in Jeruzalem en de veroordelingen betroffen
overtredingen die waren geconstateerd in de periode
1995 t/m 1998, waarbij onder meer relaisstations in
beslag waren genomen die het signaal van Arutz
Sheva opvingen en heruitzonden om het signaal
breder te kunnen verspreiden.
Vele personen
Yaakov Katz en Yoel Tzur, eigenaren van de zeezender, werden veroordeeld wegens het illegaal in
het bezit hebben van uitzendapparatuur en het afleggen van een valse verklaring. Eén van de valse
verklaringen was dat het zendschip buiten territoriale
wateren haar programma’s verzorgde, hetgeen onjuist was. Ook een verklaring dat een gevonden studio in Bet-El alleen maar gebruikt werd voor het opnemen van programma’s, terwijl van daaruit ook verbindingen werden onderhouden met de mensen op
het zendschip. Ook andere betrokken werden, wegens diverse overtredingen, veroordeeld tot verschillende hoge boetes. Het is niet bekend of het uit de
ether gaan van Arutz Sheva een tijdelijke of definitieve stilte zal betekenen.
Dank aan: Leen Vingerling, Martin van der Ven,
Norman Barrington, Piet Treffers, Karel Siebers,
Mike Brand
Samenstelling: HANS KNOT

VR 26 SEPT:Het commerciële station Rebecca Radio is in moeilijkheden. Er is sprake van sterk tegenvallende advertentie-inkomsten.Volgens Radio Noord
heeft de directie besloten vier vaste medewerkers te
ontslaan. Een aantal oproepkrachten kan voortaan
thuis blijven. Volgens de directie zijn de maatregelen noodzakelijk vanwege de slechte economische
situatie, waardoor bedrijven minder investeren.De
maatregelen van Rebecca Radio zijn opmerkelijk
omdat het bedrijf recent nog zeer fors geïnvesteerd
heeft om een etherfrequentie te krijgen. Nu de etherfrequentie er is, heeft de directie besloten de programma’s zodanig aan te passen dat er nog amper
presentatoren nodig zijn, zo lichtte een van de ontslagen vaste medewerkers, Marc Wiers, toe. Rebecca
Radio besteedde al amper aandacht aan nieuws. In de toekomst
zullen de activiteiten van het station vooral bestaan uit het voortdurend draaien van plaatjes via
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de computer.
DI 30 SEPT: Tijdens
de televisie-uitzendingen van BNN zal
de komende vier weken het beeld op
zwart gaan en middenin radio-uitzendingen zal er ruis zijn. De jongerenomroep wil daarmee de situatie schetsen die in september 2005 kan
ontstaan. BNN heeft binnen drie maanden 150.000
leden nodig om volgend jaar rond deze tijd nog te
mogen uitzenden op radio en televisie. Bij minder
dan 150.000 leden gaat de stekker eruit en verdwijnt
de jongste omroep van Nederland. De sneeuw op
televisie en de ruis de op radio zal niet langer dan 15
seconden duren.
WO 1 OKT: Vanaf
4 oktober zal Patty
Brard (foto) definitief haar plek in de
w e e k e n d programmering
van Radio Noordzee krijgen. De afgelopen zomer
viel ze in voor
Robert Jensen, hetgeen veel goede reacties opriep,
zodat directeur Erik de Zwart overging tot het contracteren van Patty Brard.
WO 1 OKT: EndeMol neemt een belang van 51 procent in televisieproducent True Entertainment uit New
York. Deze onderneming legt zich toe op het maken
van documentaires, reality series en andere non-fictie producties. True won verschillende vakprijzen,
waaronder recent een Emmy Award voor de serie ‘A
Baby Story’. EndeMol heeft sinds oktober 2000 al
een vestiging in Los Angeles. True Entertainment
werd in 2000 opgericht door de ervaren producers
Glenda Hersh en Steven Weinstock, die samen de
directie blijven vormen.
WO 1 OKT: Ook goed nieuws voor Radio Veronica.
Met een marktaandeel van 2,8 procent komt het in
de top tien van luistercijfers binnen op een achtste
plek. Hiermee laat Radio Veronica nieuwkomers als
ID&T Radio en RTL FM ver achter zich. Het nieuwverworven marktaandeel is zelfs net zo hoog als dat
van Yorin FM. Radio Veronica doet het zeer goed bij
de doelgroep 20-49 jarigen; daar wordt een marktaandeel van maar liefst 4,2 procent gescoord.
VR 3 OKT: Lennart van der Meulen wordt per 1 december netcoördinator van Nederland 3. Van der
Meulen, die nu nog commissaris is bij het Commissariaat voor de Media, volgt Hans van Beers op, die
sinds 1 juli interim-directeur is van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Van der Meulen (44) was van
1994 tot 1997 politiek adviseur van de staatssecretaris van O.C. en W., waarbij hij betrokken was bij de

totstandkoming van de
cultuurnota
19972000. Daarvoor was hij
op verschillende terreinen actief medewerker
van D’66. In 1997 werd
hij commissaris bij het
Commissariaat voor de
Media. Als voorzitter
van FINE (Film Investeerders Nederland) is
hij betrokken bij de stimulering van de Nederlandse speelfilm.

gen die het Agentschap aandraagt, lapmiddelen zijn.
Eén daarvan is de plaatsing van steunzenders tussen
Smilde en Friesland. Gaanderse spant of een kort
geding aan tegen het Agentschap Telecom of hij
stapt naar de bestuursrechter in Rotterdam. Het Agentschap wil dat Omrop Fryslân via Smilde uitzendt,
omdat anders zenders in Duitsland worden gestoord.
Vanuit Smilde wordt gericht richting Friesland gezonden, terwijl de zendmast in Jirnsum het signaal
rondom verspreidt.

Lennart van der Meulen

MA 6 OKT: Het programma Idols van RTL4 is
genomineerd voor de Gouden Televizier Ring 2003.
Andere genomineerden zijn Life & Cooking, eveneens van RTL 4 en Hart in Aktie van SBS6. Dat heeft
de AVRO vandaag bekendgemaakt. Een opmerkelijke keuze, gezien het gaat om programma’s van
commerciële stations.
DI 7 OKT: AVRO schrapt dertig volledige banen als
gevolg van de bezuinigingen die de overheid de
omroepen heeft opgelegd. Ongeveer veertig medewerkers zullen hierdoor hun baan verliezen. Dat bevestigde Cees van Zijtveld, voorzitter van de ondernemingsraad vandaag. Bij de AVRO werken bijna
230 mensen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De programma’s worden zoveel mogelijk
ontzien.
WO 8 OKT: De regionale Omrop Fryslân eist via de
rechter een betere radio-ontvangst. Deze is sinds de
nieuwe frequentieverdeling van vorig jaar december
verslechterd. Vooral op de Waddeneilanden en in
Noordwest Friesland is de kwaliteit drastisch verslechterd. Ongeveer veertig procent van de Friese bevolking heeft geen tot slechte ontvangst. In het verleden
kwam het signaal altijd via een zendmast in Jirnsum.
Sinds december 2002 gebeurt dat via de zendmast
in het Drentse Smilde. Omrop Fryslân eist dat zij het
radiosignaal weer via Jirnsum kan uitzenden. Eerder
spande de omroep een kort geding aan om dezelfde
reden. De zitting is toen geschorst omdat de partijen,
de omroep en het Agentschap Telecom, er onderling
wilden uitkomen. Gaanderse stelt dat de oplossin-

WO 8 OKT: Niet RTL5, maar SBS6 mag de komende
drie jaar de Grand Prix uitzenden via de Nederlandse
televisie. Bernie Ecclestone, de baas van het Formule 1 circus, liet het de onderhandelaars namens
de Holland Media Groep deze week persoonlijk weten. Aan een traditie van 12 jaar Formule 1 bij RTL
komt daardoor een einde. SBS6 bood een ‘substantieel hoger bedrag’ dan HMG, dat op zijn beurt vergeefs het bod op de televisierechten ten opzichte
van drie jaar geleden aanzienlijk had opgeschroefd.
Alle Nederlandse zendgemachtigden waren door
Ecclestone’s Formula One Management uitgenodigd
te bieden.
WO 8 OKT: Jan Willem Brüggenwirth (43), nu nog
algemeen directeur van Saatchi & Saatchi Nederland, wordt per 1 januari volgend jaar algemeen
directeur van Radio 538. Hij wordt daarmee de opvolger van Erik de Zwart. Na diens vertrek nam Lex
Harding tijdelijk die functie over. Bij Saatchi & Saatchi
heeft Brüggenwirth, die al twintig jaar actief is in de
reclamewereld, sinds drie jaar de leiding. Over zijn
opmerkelijke overstap zegt hij dat hij ‘nieuwsgierig is
naar het radiovak en zich aangetrokken voelt tot de
multimediale
ontwikkelingen
bij Radio 538’.
VR 10 OKT: Country FM heeft haar uitzendingen in
de huidige vorm beëindigd. Gebleken is dat een
muziekprogramma met uitsluitend country muziek niet
rendabel is te exploiteren. RTL FM zal met ingang
van vandaag de uitzendingen continueren met een
hoofdzakelijk non-stop muziekprogramma met eveneens aandacht voor Country muziek. Door deze overname is RTL FM plotseling 6,2 miljoen kabelaansluitingen rijker.

Omrop Fryslân

VR 17 OKT: Na enkele maanden van zwaar
weer, waarin de luistercijfers dramatisch daalden, slaat Radio West een nieuwe weg in.
Radio West heeft geluisterd naar haar luisteraars en gaat zoals de nieuwe directeur
het noemt: “Weer normaal doen.”. Om dit te
bewerkstelligen gooit Radio West het
radioformat vanaf maandag 20 oktober drastisch om. Er wordt daarbij terug gegrepen
naar het meer traditionele programmaschema waarmee regionale radio marktleider
is op de Nederlandse radiomarkt. De belangrijkste wijziging in de programmering is de

Freewave 361 - 9

terugkeer van een mix van informatie, varia en muziek. Zo zal het regionieuws weer de boventoon gaan
voeren met correspondentschappen in Leiden, Gouda
en andere deelgebieden.
MICHEL VAN HOOFF EN HANS KNOT

TeleAruba moet afslanken
De Arubaanse regering heeft besloten de subsidie
aan het nationale televisiestation TeleAruba stop te
zetten. Het wordt niet langer verantwoord gevonden
jaarlijks 800.000 tot 900.000 Arubaanse florin (zo’n
400.000 euro) aan het station te besteden. Wel blijft
de overheid gebruik maken van TeleAruba voor het
maken en laten uitzenden van programma’s. De al in
gang gezette reorganisatie moet vooral worden gezien als een afslankingsoperatie, aldus de regering.
Er zal een stuk commerciëler gewerkt moeten gaan
worden en er moeten mensen weg. Een belangrijk
deel van de inkomsten van TeleAruba bestaat uit de
rechten die worden ontvangen van Cable TV. Deze
overeenkomst verloopt echter in 2006. De voorgenomen aankoop van
Cable TV zal ook niet
doorgaan. De prijs die
wordt gevraagd is aan
de hoge kant, bovendien komen er vermoedelijk twee aanbieders
van kabeltelevisie bij.
Daardoor is de winstverwachting een stuk
lager geworden. Hoewel de regering niet blij
is met de komst van
twee nieuwe kabelaanbieders, zullen de vergunningen verleend worden. De Arubaanse regering
heeft uit adviezen begrepen dat hieraan niet valt te
ontkomen.
Flamingo TV wapent zich tegen concurrentie
De komst van het Curaçaose ‘kabeltelevisiebedrijf’
TDS naar Bonaire heeft Flamingo TV alert gemaakt
op het verlies van mogelijke klanten. Direct na de
aankondiging van de concurrent werd begonnen met
het experimenteel uitzenden van een aantal nieuwe
kanalen. Inmiddels zijn die kanalen toegevoegd aan
het pakket en is de beeldkwaliteit verbeterd. Bij TDS
krijgt de kijker een groter aantal kanalen dan tegen
dezelfde prijs bij Flamingo TV en de mogelijkheid
een ‘eigen’ pakket samen te stellen tegen bijbetaling
is ook een aantrekkelijke mogelijkheid. TDS heeft de
steun van het huidige Bestuurscollege van Bonaire.
Toch lijkt TDS de strijd op Bonaire nog lang niet
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gewonnen te hebben. Flamingo TV heeft namelijk
door de bestaande kabelverbinding met een groot
deel van de huizen op Bonaire een voorsprong met
de aanbieding van een internetservice tegen gereduceerde kosten. Bovendien heeft Flamingo TV een
eigen Bonaireaans kanaal op stapel staan. Het eerder verkochte kanaal TV 11 is een Curaçaos kanaal
geworden, waar erg weinig aandacht aan Bonaire
wordt besteed. Een verder voordeel van Flamingo
TV boven de TDS is het zich richten op Amerikaanse
(USA) kanalen in plaats van Latijns-Amerikaanse kanalen die zelfs CNN in het Spaans uitstralen. Sinds
vorig jaar is ook TeleCuraçao weer te zien op Bonaire.
Vroeger werd het signaal van de omroep ook al doorgestraald naar Bonaire, maar een vertroebelde samenwerking zorgde ervoor dat dit werd stopgezet.
TV 11 verhuisd naar Curaçao
In mei 2003 werd TV-11 samen met het radiostation
Ritmo FM gekocht door de Venezolaan Di Stefano.
De verandering was al merkbaar onder de vorige eigenaren Halley en Jesserun, want het Curaçaose
nieuws op TV-11 was al aanzienlijk belangrijker dat
het Bonaireaanse. Bovendien werden de nieuwslezers van Bonaire ingeruild voor die van Curaçao. TV11, dat begin jaren ’90 begon op Bonaire, zendt
tegenwoordig uit vanuit het World Trade Center
(WTC) op Curaçao. Vittorio de Stefano heeft grootse
plannen met het lokale televisiestation. In totaal heeft
hij een bedrag van ruim twee miljoen gulden in het
bedrijf gestopt. De Venezolaanse zakenman, ook eigenaar van de Caribbean International University
(CIU) gevestigd in het WTC, is zeer trots op zijn nieuw
televisiestation, dat helemaal is gedigitaliseerd. Het
‘nieuwe’ TV-11 wordt volledig in het CIU geïntegreerd
en speelt een belangrijke rol voor de communicatieopleiding bij de universiteit.
Opnames De Erfenis van start
Endemol is begonnen met de opnames voor de
achttiendelige serie De Erfenis, die zich op Curaçao
afspeelt. De opnames worden voor een groot deel
opgenomen in landhuis Sta Barbara maar ook elders
op het eiland. De opnamen eindigen op 12 december. Vanaf 17 februari is de eerste aflevering in Nederland te zien. Twee cameraploegen en in totaal
zo’n 50 personen zijn voor de opnames overgekomen, terwijl er ook lokale acteurs in de serie te zien
zijn. De dramaserie draait om een blanke, Antilliaanse
familie die worstelt met haar familiegeschiedenis.
De Erfenis is volgens Endemol absoluut geen opvolger van Bon Bini Beach, de geflopte strandserie van
vorig jaar. Het verhaal begint bij Andreas Heydecoper
die als één van de weinigen de schipbreuk van de
HMS Coornhart voor de kust van Curaçao overleeft.
Hij vestigt zich op het eiland en sticht een gezin dat
in de loop van verschillende generaties uitgroeit tot
een zeer vermogend, maar weinig geliefd geslacht.
Kleinzoon Andreas bouwt het familiebedrijf uit. De
hoge eisen die Andreas stelt aan zijn werknemers,
stelt hij ook aan zijn eigen kinderen. Een van de

hoofdrolspelers is Manouk van der
Meulen (foto-onder meer bekend
van Medisch Centrum West).

De luisteraar merkt de samenwerking vooral
doordat programma’s van de TROS op het
eiland te beluisteren zijn.

Porno op kabel doorn in oog
van minister
Justitie-minister Rudy Croes van
Aruba heeft Cable TV opdracht
gegeven te stoppen met het uitzenden van pornografisch materiaal In het telegram laat Croes
blijken dat hij met grote teleurstelling en afschuw kennis heeft
genomen van het ‘misbruik’ van
de ether door Cable. Hij gaf daarbij aan dat de kabelmaatschappij misbruik maakt van haar
vergunningen door direct, zonder al te grote hindering pornografisch materiaal in de huiskamers van Aruba te brengen.
De directeur van Cable TV, Michele Conrad, zegt over de
benodigde vergunningen te beschikken.“We hebben zowel
van minister-president Nelson Oduber als van de Dienst Technische Inspecties toestemming voor de uitzendingen. Anders
zouden we het nooit doen.” Conrad meldt verder dat de
uitzendingen goed beveiligd zijn door codering. Bovendien
wordt er pas na tien uur ’s avonds uitgezonden en op zondag
in zijn geheel niet. Binnen een maand na lancering van het
sexkanaal namen meer dan honderd huishoudens een abonnement.

Personeel TeleCuraçao dwingt vakantiegeld af
Het personeel van TeleCuraçao heeft in mei
een dag gestaakt om het vakantiegeld los te
krijgen bij de directie. In een kort geding dat
de directie van de Antilliaanse Televisie Maatschappij (ATM) tegen haar stakende werknemers had aangespannen, werd bepaald het
vakantiegeld conform de CAO-afspraken
dient te worden betaald aan de
werknemers.Hoewel er eigenlijk geen vonnis
werd gewezen, liet de rechter weten dat als
dat wel was gebeurd, het Gerecht tot hetzelfde oordeel zou komen. Maar ook de staking werd als onrechtmatig beoordeeld. Na
het kort geding zijn de werknemers meteen
weer aan het werk gegaan. Het televisiestation
zond bijna een etmaal niet uit, behalve dan
de trekking van de lottonummertjes. De directie had, voor de staking uitbrak, meegedeeld dat er geen geld was
om het vakantiegeld uit te
betalen. Maar ondanks het
verloren kort geding
toonde TeleCuraçao zich
toch opgelucht dat er werd
uitgezonden.

Samenwerking TeleCuraçao en TROS uitgesteld
De formele ondertekening van de samenwerking tussen de
TROS en TeleCuraçao, die afgelopen zomer zou plaatsvinden, is uitgesteld. De reden hiervoor is onbekend. De ondertekening van de samenwerking werd eerder uitgebreid aangekondigd in het nieuws van de Curaçaose omroep. Het
traject werd het afgelopen jaar voorbereid. De directie van
TeleCuraçao wil graag samenwerken met de TROS. Het gaat
om uitwisseling van programma’s en mogelijk zelfs een extra
kanaal. Er staat echter nog niets vast. Intussen is
documentairemaakster Ivonne Habets naar Curaçaso geweest
voor de opnamen van een 13-delige serie over de Antillen,
waarbij de nadruk ligt op Curaçao. Het gaat het Curaçaose
televisiebedrijf vooral om programma’s. “Onze programmering blijft een zwak punt”, bevestigt Alexander Isings, als
consultant verbonden aan het lokale tv-bedrijf. Hoe de samenwerking eruit gaat zien, kan ook Isings nog niet zeggen.
Meerdere kanalen is een optie, “maar dat hangt allemaal af
van voldoende programmering.” Isings laat er geen twijfel
over bestaan, dat de gesprekken in Hilversum zullen leiden
tot een samenw e r k i n g s overeenkomst
tussen de twee
bedrijven.
De
TROS verbond
vorig jaar ook al
haar naam aan
Radio Paradise,
dat tegenwoordig
de naam TROS
Paradise draagt.

Radio Digital FM nieuw station op
Bonaire
Op 3 oktober is de officiële opening verricht
van een nieuw radiostation op Bonaire. Met
de komst van Digital kan de bevolking van
het eiland nu kiezen uit een vijftal radiostations dat zich moet onderscheiden op kwaliteit van hun programma’s. Inhoudelijk bieden ze namelijk dezelfde soort programma’s.
Veel Latijns-Amerikaanse muziek en een weinig journalistiek nieuwsprogramma. Hoewel
er al enige dagen proefuitzendingen waren
op de frequentie 91.1, werd Digital FM pas
op 3 oktober officieel in gebruik genomen.De
oprichters van het nieuwe station hebben hun
sporen bij de radio al ruimschoots verdiend,
onder meer bij Ritmo FM. Bonaire heeft met
de komst van Digital relatief veel radiostations op een bevolking van rond 14.000 zielen. Het zijn er zoals gezegd vijf, waarvan
de oudste Voz di Boneiru is, dat ooit als Radio Hoyer 3 op Bonaire begon. Radio Hoyer
1 en 2 zenden nog steeds uit op Curaçao.
Daarna kwamen Bon FM, Ritmo FM, Mega
FM en Alpha FM. Net als op de andere eilanden van de Antillen en Aruba worden op
Bonaire de radiostations uitsluitend
gesponsord door bedrijven, zuiver commerciële radio dus. Met de komst van Digital FM
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is die spoeling weer wat dunner geworden.
GIJS VAN DEN HEUVEL

Chris Tarrant verleden tijd
Rond de tijd dat U deze Freewave ontvangt is er
een einde gekomen aan de presentatie van het
ochtendprogramma op Capital FM door Chris
Tarrant. Liefst 19 jaar werkte hij voor Capital Radio, waarvan 17 voor The Breakfast Show. Verleden jaar wist de leiding van het station, na lang
overleg en met behulp van veel geld, Tarrant te
overtuigen nog een jaar in dienst van het station
te blijven. Aandeelhouders zagen namelijk in gedachten de winstcijfers zakken als hij te snel zou

Allereerst in deze rubriek aandacht voor een site waarop
we werden getipt door broer Jelle. Het is een Italiaanse
site met een gerelateerde naam:
www.alpcom.it/hamradio/freewaves/
Ga vooral ook weer een naar de site van Martin van der
Ven. In het deel dat gaat over RNI zijn erg leuke fragmenten terug te vinden evenals een interview met
Hannibal van de Duitse service:
www.offshore-radio.de/RNI/
Dan even naar het zuiden van de wereld om het
internetadres te melden van Radio New Zealand
International: www.rnzi.com
Het wordt tijd weer eens een bezoekje te brengen aan de
site van Radio 227 voor zowel een blik terug in de tijd als
een blik op de toekomst: www.radio227.nl
Leuk is ook weer eens te gaan naar de pagina’s van
Peter Messingfeld. Onder meer kan er een verhaal worden gevonden omtrent Paul Rusling zijn liefde voor de
radio maar ook leuke foto’s van de MV Communicator
in de jaren tachtig van de vorige eeuw:
http://travelseries.de/
Oeds Jan Koster stuurde een mail met daarin een tip
een site te bezoeken met talloze links naar de muziek
die John Peel ooit ons als eerste liet beluisteren:
www.pooterland.com/tree_art.html
Foto’s genomen in de monding van de Theems van de
radioforten in de prachtige zomer van 2003 zijn te vinden op: www.gulbekian.plus.com

Chris Tarrant heeft meer interesses dan radio alleen

opstappen en niet voor een redelijke vervanging
was gezorgd. Deze is nu gevonden in de persoon
van Johnny Vaughn, die in april aan de slag zal
gaan. Tot die tijd zal het programma door gastpresentatoren worden gedaan. The Breakfast
show leverde, onder Tarrant, zo’n 8 miljoen Pond
aan inkomsten op, hetgeen 15% van het winstbedrag van het station is. Capital´s breakfast show
was dus sinds 1987 in presentatie van Tarrant,
die in de 14 jaar daarvoor werd voorafgegaan
door presentatoren als Kenny Everett, Dave Cash,
David Symonds, Roger Scott, Graham Dene en
Mike Smith.
REDACTIE RADIOMAGAZINE

Denk er om de site www.soundscapes.info
regelmatig te bezoeken voor de mooiste en nieuwste media en muziekherinneringen.
Hans Knot is te bereiken via: HKnot@home.nl
en Rob Olthof via olt@xs4all.nl
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Dan een andere interessante site is die waarop meer
nieuws is te vinden rond het station dat een reïncarnatie
is van Radio Jackie, de vermaarde landpiraat uit de jaren zeventig: www.thamesradio.com
Heb je ook een interessante site samengesteld of gevonden, die we niet eerder meldden, stuur ons dan een email: Hknot@home.nl
MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT
Rob Olthof en Bob Le Roi
© Hans Knot

in zat, omdat beide schepen naar Amsterdam gesleept werden wegens het niet nakomen van betalingen aan de bevoorradingsmaatschappij Wijsmuller
uit Soest..
Dus ging ik werken bij Dilligentia, een bedrijf dat niet
alleen grossierde in tijdschriften maar dat ook een
reclamebureau binnen de muren had, genaamd Van
den Biggelaar. Hier zag ik onder meer de rekeningen
van Radio Veronica binnenkomen. Eerlijk gezegd
vond ik Radio Veronica nooit zo bijster flitsend, op
Joost den Draaijer na. Eind zestiger jaren maakte ik
foto’s van de beide zendschepen van Radio Caroline
in de Amsterdamse haven en zo ontstond het allereerste begin van de verkoop van merchandise.

dee
l2

In juni van dit jaar ontving u extra een speciaal
jubileumnummer van Freewave. Rob Olthof nam u
kris kras mee door de afgelopen 25 jaar. De komende pagina’s blikt Rob nogmaals terug en drukken we foto’s af uit het archief van Rob en Hans.

A

llereerst wil ik dank zeggen voor de vele felicitaties die Hans Knot en ik mochten krijgen gedurende de afgelopen maanden. Per e-mail, telefoon,
brief en fax kwamen ze binnen. Erg leuk om te zien
hoe er wordt meegeleefd. Hans en ik hebben ervan
genoten en hopen de komende jaren u nog van de
nodige verrassingen te kunnen voorzien.
In de vorige aflevering ben ik helemaal vergeten mij
voor te stellen aan diegenen, die me niet persoonlijk
kennen. De meeste bezoekers van de radio- en eerdere zeezenderdagen kennen mij als de man achter
de kassa. In gedachten hoor ik al weer enkele grapjes
gemaakt worden over de man die ‘altijd’ met de leren tas om de nek loopt. Maar wie is Rob Olthof
eigenlijk? Ik ben 58 jaar en na de middelbare school
heb ik een opleiding gevolgd als debiteuren
incassoman bij een uitgeverij van vakbladen, genaamd Dilligentia. Zoals ik reeds eerder schreef wilde
ik het liefst deejay worden bij Radio Caroline. Ik heb
ook een bandje in de bus van het Radio Carolinekantoor aan de Singel 160 in Amsterdam gemikt (moet
ongetwijfeld vreselijk geklonken hebben) en merkte
al vrij snel dat een carrière bij Radio Caroline er niet

Dat vond ik zo’n fantastisch werk – mede vanwege de
contacten die je maakte - dat allengs al mijn spaarzame vrije tijd in die zeezender-toestanden en de
popmuziek ging zitten. Op de hoek van de straat,
waar ik al mijn hele leven lang woon, zat namelijk
ook de redactie van Hitweek/Aloha en dit blad heb ik
vanaf het allereerste nummer gekocht.
De opkomst van Paradiso en Fantasio (de flowerpower
centra van Amsterdam) heb ik bewust meegemaakt.
In de rij staan in de Kalverstraat voor de zoveelste
single van The Beatles. Phil Bloom (de eerste blote
vrouw op de Nederlandse tv) die in Paradiso bevallig
op het toneel danste op de klanken van The Doors!
Daar heb ik destijds nog foto’s van gemaakt. Herinneringen, die als zovele, me als de dag van vandaag
helder voor ogen staan.
Op het moment van schrijven van de eerste pagina’s
van het tweede deel van mijn herinneringen, is het
18 april 2003 en die dag, dertig jaar geleden, kan ik
mij nog heel goed herinneren. De demonstratie in
Den Haag. Hans Knot en zijn kameraden gingen er
heen en kwamen vanuit Groningen bij mij in Amsterdam de posters van Veronica op het strand halen. Ik
kon niet mee: ik werkte net een blauwe maandag bij
de ABN en kreeg van mijn chef geen vrij. Ik liep naar
beneden met de posters. Het was kwart voor acht in
de ochtend en mijn moeder liep mee naar beneden. Bezorgd als ze is en was kamde ze nog even
mijn haren. Vrouw
van een
kapper!
Maar
ik
dus ook
een zoon
van een
kapper,
A r i e Rob van Dam
(Marc van
Amstel) en
Hans Knot,
1989
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Simon Barrett signeert een poster, 1984

die later in de verzekeringen ging. En dan kom ik
meteen tot een tussensprong die eigenlijk niet onvermeld mag worden. Mijn ouders hadden dus een
kapperszaak en zaten in de landelijke bond van Kappers. In de jaren vijftig bezochten ze daar regelmatig
de landelijke bijeenkomsten en ontmoetten dus ook
de bestuursleden uit andere districten, waaronder
Jelle en Rie.
Hans Knot ontmoette ik, nadat ik met hem een aantal meningen had verruild via ingezonden brieven in
Hitweek, rond 1966 voor het eerst. Let wel, nog een
paar jaar en we zijn veertig jaar bevriend. Wie doet
het ons, twee gekken naast elkaar, na? In ieder geval
bleek al snel dat mijn en zijn ouders dezelfde achtergrond hadden en Jelle en Rie (Hans zijn ouders) ook
in het kappersvak zaten en mijn ouders kenden van
de vakbond in de jaren vijftig en de familie Zwaving,
die ook aan de Willemsparkweg woonde.
Eigenlijk is het altijd voor mij, sinds 1969, een ongeschreven regel geweest dat Hans creatief bezig was
en ik (via de Stichting Media Communicatie) onder
meer zijn producties verkoop. Dat is ook de reden dat
er nooit botsingen zijn geweest, want een ieder heeft
zijn eigen stieltje. Hans is, als alle creatievelingen,
ijdel en ik als boekhouder, ben daar totaal onverschillig in. ‘Je bent handelaar in herinneringen’, zei
Gerard van Dam eens tegen mij. Ik denk dat hij gelijk
had. De meeste freaks dragen al jarenlang een geheim bij zich: ze willen deejay zijn bij een offshore
station. Velen voelen zich geroepen, weinigen hebben dat talent. Ik zeker niet. Ik kan grappen en grollen verkopen, maar ik ben geen presentator. Dan heb
je nog een stel mensen die het niet kan verkroppen
dat er geen zeezenders meer zijn.
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Die zie je dan onder meer bij recepties waar oud
zeezender-personeel aanwezig is. Vooral bij de opening van Radio 192 zag ik een hoop van die lui, die
belangrijk liepen te doen. Verleden jaar op de MV
Minerva bij Scheveningen was het weer raak. Vooral
verhalen uit de mond van degenen, die alleen in
hun geheime en vooral natte, dromen aan boord zijn
geweest. Als er dan iemand bijzit die echt op een
zendschip heeft gezeten, dan zit deze persoon er
vaak stilletjes bij, ingetogen en misschien gniffelend
om de onzinnige taal die door sommigen wordt verspreid over hun grandioze successen, die zich vaak
alleen op de wal bij een radiostation hebben afgespeeld.
Laatst hoorde ik van een vriend van mij dat een heel
bekende uit de zeezenderwereld uit de late jaren
zeventig en de jaren tachtig niet op de Radiodag
wilde komen, omdat hij gefrustreerd is over het feit
dat SMC en het Freewave Media Magazine adverteerden met artikelen over zijn station en deze verkochten. Terwijl hij - als eigenaar van Radio Monique
- geen handel had in
deze artikelen. De
man heeft kennelijk
ook een geheugen
als een zeef: notabene een medevennoot van hem verkocht aan SMC de
merchandise. Hoe
zielig kan je wezen?
Vaak werd ons verweten
dat
wij
–
onverbeterd - het
nieuws naar buiten
brachten. Persoon in
kwestie is nog aan het
mokken en komt alleen in het buitenland
op de radiodag van
Offshore Echo’s. Veel
toehoorders zal hij
daar niet hebben:
meestal houdt het bij

40 deelnemers op.
Dankzij de komst en het gebruik
van internet zijn er de laatste jaren vele zaken, vooral verhalen
en foto’s, naar boven gekomen uit
het radio- en zeezenderverleden.
Het e-mailsysteem zorgde en zorgt
ervoor dat mensen over de gehele
wereld met elkaar kunnen converseren. Dat is een goede zaak.
Bijna alle aspecten van de zeezenders zijn zo langzamerhand
ter tafel gekomen, hoewel Hans
Knot via het international report
de laatste drie jaar minimaal
maandelijks weer een aantal zaken losweekt. Heden ten dage krijgen liefst ruim 3000 mensen dit
report per e-mail toegestuurd en
velen lezen het nog op vijf verschillende sites terug.
En dan de diverse nieuwsgroepen, waarin aanhangers van een bepaald ‘onderwerp’ zaken met elkaar
delen. Zo ook in de nieuwsgroep ‘zeezenders’. Hans
en ik delen de mening dat dit echt één van de weinige discussiegroepen is, waar men elkaar niet dagelijks de haren invliegt. Soms vist men ernaast als
het gaat om een bepaald onderwerp. Zoals de gebeurtenissen op 15 mei 1971. Een hele discussie
over ‘de bomaanslag’ op de MEBO II, welke volgens
mij geen bom was maar een brand. Ik maakte de
opmerking voordat in de nieuwsgroep ‘de bomaanslag’ ter sprake kwam, dat naar mijn mening Hendrik
‘Bull’ Verwey voor een lintje in aanmerking zou moeten komen, omdat hij toch de stoot heeft gegeven
aan de komst van commerciële radio in Nederland.
Helemaal fout, vond de gemiddelde lezer, met alle
gevolgen van dien.
Men corrigeerde mij onder meer met de volgende
zin: ‘Bull had zogenaamd de opdracht gegeven om
een bom aan boord van de MEBO II te plaatsen’.
Deze mensen, die een dergelijke opmerking plaatsten, doen er goed aan toch nog even de dubbel-CD
Bull Verweij en Hans Kot, 1994

Marc van Amstel, Peter van Dam, Andy Archer,
Tony Allen en Rudi Kagon, 1978

van Bull te kopen bij SMC of de reeds gekochte cd
nog eens af te draaien. Bull was een geweldige directeur van Veronica, trok alle verantwoordelijkheid
naar zich toe en zat een jaar in de gevangenissen
van Roermond en Utrecht. Zie maar wat al die flapdrollen er na een mooie periode van gemaakt hebben en lees de berichtgeving over Radio en TV
Veronica in de kranten! Van de hele organisatie is
alleen het blad nog over. Naar de televisie wordt
nauwelijks gekeken - de porno misschien uitgezonderd en de radio, laten we daar maar over zwijgen.
Het is misbruik maken door de huidige eigenaren
van de goede naam van wat eens de roemruchte
zeezender Radio Veronica was. Niets anders!
Zoals u allen bekend is, kwam het schip de Norderney
bijna een jaar na de close-down van Radio Veronica
de haven van IJmuiden binnen en ging vervolgens
naar Amsterdam, alwaar de zenders – hetzij voor
korte tijd – in beslag werden genomen door de autoriteiten. Bull Verwey dacht de boot nog te kunnen
verkopen aan een Afrikaanse staat, hetgeen echter
mislukte. Nederlanders kennen vaak de culturele
waarde van dingen niet en zo gebeurde het dat de
Norderney verkocht werd. Uiteindelijk kwam het schip
- ik krijg het bijna niet uit mijn strot – in handen van
een horecaondernemer. Wat gebeurde? Het hele interieur werd gesloopt en er werd een dancing in het
schip gemaakt. Waar eens de draaitafels stonden,
staat nu de ijskast met drankjes.
Dat wordt een heel goede handel, dacht de
horecaondernemer. Dat viel even tegen. Na omzwervingen door geheel Nederland kwam het voormalige
zendschip in 1985 even bij het Centraal Station te
liggen in verband met Sail Amsterdam, een evenement dat duizenden mensen trekt. Via Ton van
Draanen werd ik benaderd om posters, cassettes en
een tentoonstelling te regelen. Leen Vingerling en
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De trieste aanblik van een half lege studio aan
boord van de Norderney, Dordrecht 1979

anderen lieten vergrotingen maken en
die werden in het schip opgehangen.
Kassa, dacht de horecaondernemer. Het
aantal bezoekers viel enorm tegen,
want wat was er nou te zien? Het
Veronica wat we allemaal kennen? Nee,
een karkas van een schip, waar aan de
buitenkant de naam Norderney op stond.
That’s all! Na enkele weken vond ik thuiskomend van kantoor een grote stapel
posters en een doos met cassettes op
de stoep. Later stuurde die grapjas uit
Groningen nog een rekening. Die rekening bleek later een grapje te zijn voor
meneer G. Olthof in plaats van R. Olthof
en deze laatste heeft en had ook gevoel voor humor. Deze meneer Groeneweg uit Groningen werd op een bepaald moment door een advocaat gebeld met de mededeling dat ‘zijn schip
aan de ketting zou worden gelegd’, als zijn rekening
niet zou worden ingetrokken. Hetgeen geschiedde,
daar Jan Groeneweg nogal schrok van de naam van
de advocaat, de toen ook als procureur generaal
werkzaam zijnde Mr. Gulcher.
In een tijd, dat Radio Veronica op zee op een paar
mijl afstand nog een collega had, luisterde ik zelden
of nooit naar Radio Veronica. Nu – bijna 30 jaar na
de close-down – heb ik de kloon van Radio Veronica
vrij veel aanstaan. Radio 192 dus. Radio Veronica is
na 1974, naar mijn mening, niet echt beroemd geworden om zijn televisieprogramma’s, maar voor één
uitzending wil ik een uitzondering maken. Een jaar
na de val van de muur in Berlijn, in 1989, werd er
een uitzending verzorgd van de Roger Waters Band,
live vanuit Berlijn op een veld vlakbij Oost-Berlijn.
Dit optreden werd door Veronica live uitgezonden
op de televisie. Vanuit Nederland kon je er onder
meer met een bus vanuit Amsterdam heen. Er reden
alleen al vanaf Amsterdam 25 bussen naar het concert in Berlijn. ’s Avonds vanaf tien over half acht
Live-concert The Wall, Berlijn 1989: “ Amazing, amazing”

reden de bussen richting Duitsland. In de bus, waarin
ik meereed, zaten wat Doors-freaks en die hebben de
hele nacht constant muziek van The Doors gedraaid.
De fans konden ’s middags op het veld versnaperingen en bier kopen. Tegen achten begon het concert.
Er stonden minstens acht camera’s op de band en
het publiek gericht. Achter ons stonden de ex-vopo’s
in gesprek met Engelsen: één vopo had tranen in
zijn ogen. ‘Amazing, amazing’, zei hij steeds. Een
tijdje later werd het concert nogmaals door Veronica
op de televisie uitgezonden. Voor mij een uitzending om nooit meer te vergeten.
Bepaalde dominees en bepaalde zeezenders zijn
als een eeneiige tweeling: ze horen bij elkaar. We
kennen allemaal de dominees Maasbach en Toornvliet en hun fascinatie voor geld. De dominees zijn
vaak de financiële redder van de zeezenders geweest. Denk aan bijvoorbeeld The Church of God.
Zonder steun van deze kerk zou er niets terecht zijn
gekomen van stations als Radio City en Radio 270.
Vooral aan het eind van de jaren zeventig en in de
tachtiger jaren was het geld vaak op bij de organisaties van de toen aanwezige zeezenders. Na 1967
stonden, behalve bij Radio Veronica en de
Nederlandstalige service van RNI, de adverteerders
niet meer te dringen.Vooral Radio Caroline had een
enorme hoeveelheid dominees van diverse pluimage
in de avondprogrammering in de periode 1970/1980
en later van 1984/1989. Uit eigen ervaring kan ik
vertellen dat ook diverse Nederlandse predikanten,
of wat daarvoor moest doorgaan, een bezoekje aan
de SMC-burelen hebben gebracht. In hun naïviteit
dachten ze dat de zeezenders betaalden voor hun
gebabbel.
De laatste afgevaardigden van een religieuze sekte
maakten het nog bonter. Op een avond kwamen vier
Amsterdammers bij me binnen aan de
Willemsparkweg en die meldden zich met de tekst:
“We hebben geld zat, nu nog een station om op uit te
zenden”. Ik heb ze binnen een half uur weer de deur
uitgeloodst, want de ervaring leert dat dit soort grap-
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penmakers meestal bij de Sociale Dienst aanklopt,
in plaats van voor mijn neus een zak geld te deponeren.
Dan even over Geert Toornvliet: Ik kan me nog herinneren dat Toornvliet in het ‘Bob Peeters’ project zat.
Bob Peeters had een schip in de Spaarne in Haarlem
liggen met allemaal illegale Portugezen aan boord.
Toornvliet zou met een zak geld komen om het schip
buitengaats te brengen, Steph Willemse kwam met
de zender. De technicus van Bob Peeters bedacht
dat hij een mast in het midden van het schip kon
plaatsen. De boot was beslist geen 350 ton, zoals
men beweerde en zou dus op de Noordzee schommelen als een lucifer in de kolkende zee. Het was
meer een afgeschreven luxe binnenwatervaartuig en
uiteraard werd dus afgezien van dit dolle plan het
schip de Noordzee op te brengen. De Portugezen?
Naar hen werd niet meer omgekeken, ook niet door
Geert Toornvliet. Humanitair was alleen de directe
omgeving, want met de kerstdagen werden de Portugezen door bewoners aan de Spaarne voorzien van
wijn en kippetjes met brood. Van Bob Peters werd
nooit meer iets vernomen. In de jaren ’70 en ’80
kreeg ik tientallen telefoontjes van mensen die een
boot op zee wilden hebben. Een jaar of twee geleden belde er nog een Belg op, die een schuit vol met
grint had en die wilde een zeezender beginnen. Of
ik maar even de nodige financiers en hulptroepen
kon leveren. Hij had ook nog extra generatoren op de
kade staan en vroeg zich af waar hij zenders kon
kopen. Bij Vroom en Dreesmann in Nederland, zei ik.
Nooit meer iets van de man vernomen.

Hans Knot en Dick de Graaf, 1991

Zoals al eerder verteld in mijn eerste deel vol met
herinneringen aan 25 jaar Freewave en 38 jaar contact met Hans Knot kwamen de boottochten, die al
sinds 1972 bij de komst van de Ross Revenge werden
georganiseerd door SMC, in 1983 al snel weer op
gang. Dankzij de meer dan voortreffelijke inzet van
onze schipper Leen en zijn vrouw Marjo Vingerling.
Beiden zijn vrienden geworden en gebleven. Met
veel plezier denk ik nog terug aan hun verjaardagsfeesten bij hen thuis in Naaldwijk. Op zo’n avond

kwamen dan diverse Monique- en Caroline-deejays
langs of logeerden daar al enige tijd. Simon Barrett
bleef er meer dan een half jaar. Op zo’n avond werd
er dan eindeloos gesproken over formats, platenkeuze
en was er veel roddel en achterklap. Reuze gezellige
avonden, waar ik met weemoed aan terugdenk. Ik
kan rustig stellen dat zonder deze twee lieve mensen
Radio Caroline al binnen een jaar uit de lucht zou
“Dave the Fish”
© Rob Olthof

zijn geweest, want op organisatorisch gebied zijn de
Engelsen (althans de radiobobo’s) absolute nullen.
Engelsen kunnen een leuk radioprogramma maken,
maar dan houdt het echt op. Bevoorrading, schoonhouden van de boot en het leveren van deejays kunnen ze niet en daar heb je Hollanders en Belgen
voor nodig. In feite vinden ze dit zo gênant, dat zelfs
in Britse tijdschriften de indruk wordt gewekt dat er
helemaal geen Belgen en Hollanders aan boord hebben gezeten. Als je nu, anno 2003, hoort wat Radio
Caroline er op de satelliet van bakt, dat doen ze op
eigen kracht en dus zonder Nederlanders en Belgen,
dan schieten de tranen je in de ogen. Radio Caroline
draait nu eigenlijk op drie mensen: John Lewis, Nigel
Harris en zo nu en dan Roger Day. Op zondagmorgen
zet ik het station nog wel eens aan. Dan wordt er
soms door een juffrouw gepresenteerd, hoewel, presenteren: de veters schieten uit je schoenen van ellende. Ik had een beter bandje in de brievenbus
gedaan in 1968.
Dan had je allerlei randfiguren als bijvoorbeeld Dave
the Fish. Hij heeft vaak nog vanuit Ramsgate en omgeving de Ross Revenge met zijn vissersboot bevoorraad en dat vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Maar toch een beetje een wereldvreemd figuur.
Ik moet ergens nog een foto hebben, die ik gemaakt
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Hans en Nigel Harris (2002)

heb in Whitstable. Het
was laat in de avond,
nadat we met John
Lewis, Bob LeRoi en
Nigel (”geef mij maar
een gratis witte wijn, ik
zal zelf nooit een rondje
betalen”) met elkaar in
de lokale pub ‘The Fog’
hadden doorgebracht.
Dave the Fish zie je op
de foto met een enorm
grote pas gevangen vis.
Welnu, dat kan je van
zijn hersens niet zeggen. Als Leen of Marjo niet konden, dan rukte Dave uit met
de boot.
Dave had ook iets met Fiona Jeffries, hoewel er velen zijn die iets met Fiona
Jeffries hadden. Ik had meer het idee dat ze eerder aan boord was voor het
vleselijke bij de man dan voor het koken of draaien van platen. Ik was er niet
zelf bij toen Fiona het weer eens met Dave had aangepapt en vervolgens aan
de Charles Street in Herne Bay bezoek kreeg van Hans Knot, Ron West en
Walter Zwart. Weer nieuwe kansen voor Fiona en dus werd Dave letterlijk en
figuurlijk buiten de deur gezet.
Maar even terug naar de vermaarde en voor sommigen beruchte boottochten
van SMC. Wie gingen er eigenlijk mee op zo’n boottocht? Leen zei het ongeveer zo: “van advocaat tot absolute debiel”. Hij heeft eens een man aan boord
gehad, die urenlang met zijn duim in zijn mond zat en zo nu en dan mompelde: “Caroline, Caroline”, waarna de duim weer in de mond ging. Van een
iets hogere intelligentie was een man uit IJmuiden die het tijdens de trips de
hele tijd over Radio Remi had en zelfs bij de Monique-deejays nog doorleuterde over Remi. “Is er nog nieuws”, vroeg hij jaren geleden minimaal vijf
maal per week en dan las ik de politieke commentaren uit de krant maar voor.
Hij hing dan maar op, want dat nieuws interesseerde hem niet. Ook terroriseerde hij Hans met dergelijke telefoontjes, terwijl een abonnement op Freewave
er in die tijd voor hem niet bij was.
Peter Philips, Bob Matthews en Fiona Jeffreys - maart 1985

© Leendert Vingerling

Dan was er ook nog mijn
neef Jan Julsing uit Leiden, die binnen SMC in
de beginperiode actief
was. We hadden in die dagen de taken zo verdeeld
dat hij zich bezig hield met
de verkoop van posters van
artiesten en trams (jazeker:
de NZH en de HTM hadden en hebben nog steeds
mijn volle aandacht). Jan
belde met de winkels die
in een straal van 50 kilometer in en om Leiden
waren gevestigd en zo verkochten wij onze posters. In
die tijd ging Elvis Presley
dood en meteen belde ik
Jan op dat hij meteen naar
Amsterdam moest komen.
Ik had ondertussen de fanclub van Elvis gebeld met
de mededeling dat we eraan kwamen. In Schiedam
zat de hele goegemeente
te huilen op de bank. Pa,
moe en wat kinderen. “We
maken een mooie zwart-wit
poster met een rouwrand er
omheen”, deelde ik de droevige familie mee. Ik kreeg
een foto mee en nog geen
drie dagen later had ik 1000
posters thuis!
De volgende dag meldde
ik mijn chef dat ik moest
overwerken. Om vijf uur was
de afdeling gesloten en ik
ging met een stapel Gouden Gidsen alle platenboeren en tijdschrifthandelaren
afbellen.
Daarna belde ik neef Jan
en die distribueerde de
posters bij die zaken. Zo
verkochten we binnen een
week de hele oplage! In
deze tijd hoef je dat niet
meer te doen: geen mens
hangt tegenwoordig nog
een poster op! Volkomen
uit de mode.
SMC had in die beginjaren
diverse fanclubs: Rod
Stewart, Lou Reed, Olivia
Newton John en Neil Diamond. De laatste kwam
vier keer optreden in Ahoy
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in Rotterdam en in de Jaap Edenhal in Amsterdam.
Via een groothandel in Tilburg kocht ik de posters in.
Op kantoor liet ik de folders drukken: per concert zo’n
5000 stuks, die werden op het kantoor van de Partij
van de Arbeid gesneden en een paar uur voor het
concert deelden wij aan de concertgangers folders
uit met het gironummer van SMC. Voor zo’n tien
gulden kon je dan een poster van de artiest van die
avond kopen. Een gouden handel! Er was slechts
één probleempje: zo’n fanclub draaide maar hooguit één of twee jaren. Zo’n jonge redacteur had
meestal maar stof voor één jaargang en dan was de
koek op!
De tweede voorzitter die SMC kreeg was Piet Treffers
uit IJmuiden. Piet Treffers kocht eind jaren zestig
van mij foto’s van de beide opgelegde Carolineschepen in Amsterdam. Tijdenlang hadden we correspondentie met elkaar en opeens stopte het contact. Tenminste tot die bewuste dag, eind 1972 in
IJmuiden, toen de MV Mi Amigo naar binnen werd
gesleept in opdracht van niet betaalde bemanningsleden. Piet stond daar op de kade en samen fotografeerden we de binnenkomst. We raakten in gesprek
en bleven daarna contact houden. Jaren later, in
1978, werd SMC opgericht. Piet werd de tweede
voorzitter in 1981.

gramma en voor dat programma had hij Felix en mij
nodig.
Het Radio London-treinstel

Felix is een vriend van mij en tevens huisdrukker en
Peter Jansen maakte een afspraak met ons in de
drukkerij van Felix op de OZ Achterburgwal in Amsterdam. Midden in ons gesprek kwam de conciërge ons
storen. Hij moest Felix onder vier ogen spreken.“Ik
weet niet met wat voor een zaak je bezig bent Felix”,
zei hij, “maar die vent vertrouw ik voor geen cent. Hij
had zijn auto al uren voor ons gesprek geparkeerd op
het parkeerterrein achter de drukkerij en liep maar
rondjes te lopen. Hij komt me zeer louche over”. Na
deze vaderlijke waarschuwing van de conciërge vervolgden wij ons gesprek met Jansen. Deze verzocht
mij in Engeland de deejays op te sporen die voor
het vroegere Radio London gewerkt hadden. Ik
meldde hem dat ik daartoe bereid was, mits er een
bepaalde som op de rekening van SMC gestort zou
worden. U raadt het al!
Weken later zag ik Jansen weer terug en wel in het
treinstel van Honecker met zijn benen op tafel. Echt
een manager dus. Ondertussen begon het personeel zich al zorgen te maken. Het einde van het
nieuwe Radio London kwam snel in zicht.

Hans van Velzen, Jose van Groningen en Arend Langenberg

Zoals u ook in het eerste deel van de herinneringen
aan 25 jaar Freewave van me gewend was, spring ik
deze keer ook van de hak op de tak. In de jaren ’90
werd ik gebeld door een zekere Peter Jansen. “Heb
jij voor mij op korte termijn de jingles van Radio
London?”, vroeg hij. Die kon ik wel leveren. “Over
een paar maanden start ik Radio London op vanaf
het station in Zutphen vanuit de voormalige treinwagon uit de DDR, dat eigendom was geweest van
Erick Honecker”, verklaarde hij. Maanden later belde
hij me met de mededeling dat zijn Radio London op
de kabel zat. Wat een teleurstelling was dat, het had
helemaal niets te maken met de reïncarnatie van
het eens door ons zo geliefde station. Rock afgewisseld met new age klanken, Indiase muziek, panfluit,
blues… een allegaartje.
Op zondag nog een specialistisch new age pro-

De voornaamste redacteur in de afgelopen kwart eeuw
is natuurlijk Hans Knot, tevens hoofdredacteur. Dagelijks leveren mensen uit binnen- en buitenland
hem informatie en dankzij internet complete kopij
per e-mail. Zo ook ondergetekende. Maar al die teksten moeten wel gelijksoortig zijn, dus aan Hans de
taak alles te herschrijven en bovendien er voor te
zorgen dat minimaal twaalf keer per jaar een editie
bij u op de mat valt. Hierin staan dan steevast minimaal twee artikelen van Hans zijn ‘pen’. Doe het
maar eens na!
Jaren geleden, ik meen in 1992, ging ik met Ron
Koene naar Whitstable, waar Bob LeRoi voor Invicta
Radio, het ILR station, een boottocht organiseerde
naar de overblijfselen van Radio City, Radio 390 en
Sealand. Het was een weekend met prachtig weer en
een spiegelgladde zee. De overtocht vanuit Hoek
van Holland naar Harwich was rustig verlopen en na
aankomst in Dover begon de tocht naar Withstable,
waar we in de kleine en tevens diepgelegen haven
meteen konden inschepen. Windkracht 0! Een Engelsman had een krat bier voor zichzelf en zijn ken-
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onder contract stond, maar wel duizenden platen
verkocht. Er was een LP bij van een militaire band
waarvan er wel vijftig duizend stuks geperst waren.

Bob Le Roi, Hans Knot en Dianne Bressers bj European Klassik Rock

nis gereserveerd en aan boord werd verder thee geschonken. De zon brandde fel! Helaas hadden we
niet gedacht dat het zulk mooi weer zou worden, dus
we misten de zonnecrème. Naarmate de tocht vorderde - ik had de camera bij me - werden we steeds
roder en roder. Inmiddels lag de beschonken Engelsman in enigszins comateuze toestand en had de
inhoud van zijn maag (Guinness) al lang aan de
vissen prijs gegeven.
Opmerkelijk was de man
in een origineel Radio
London t-shirt. Had hem
nooit eerder gezien en
hedentendage, toch weer
elf jaar later, duikt de betreffende persoon, David
F, plotseling bij Leen
Vingerling in Zuid Frankrijk op. De wereld is, vooral binnen de hobby ‘radio’,
erg klein. Na afloop van de boottocht naar de forten
gingen we in een uitstekend restaurant eten. Het was
inmiddels al tegen achten. Daarna richting Londen.
De auto hebben we ergens in de museumbuurt van
de Britse hoofdstad achtergelaten, want zoals bekend mag worden verondersteld, is het oriëntatievermogen van heer Ollie niet zo groot. Uiteindelijk
kwamen we tegen elven aan in de bed and breakfast.
Ik kan me nog herinneren dat ik het bed zag en pas
tegen negenen ’s ochtends wakker werd. Na het ontbijt moesten wij nog even richting Chris Edwards om
de pas geperste cd’s van de Loving Awareness Band
te overhandigen. In de auto van Ron Koene stond
een doos met 100 stuks, welke in zijn geheel werd
gelost. Geen onzinnige reis dus.
Zoals gezegd werkte ik in de jaren zeventig bij
Phonogram in de Drenthestraat te Amsterdam. Bij
Phonogram was ook een afdeling genaamd ‘Speciale Projecten’ van de heer Schoolderman. Dit hield
in dat deze voor Phonogram mensen begeleidde,
die een grammofoonplaat wilden maken van
opnamestudio tot eindproduct. Daar zaten LP’s bij
van rockbandjes, jongens en meisjes die wat zongen
en soms een artiest, die weliswaar niet bij Phonogram
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Op een dag kwam ik daar binnen om met Schoolderman te praten over een niet betaalde productie, toen
ik een plaat zag liggen met witte hoes en zwarte
opdruk: ‘Loving Awareness’ stond erop. Mijn wantrouwen als debiteurenman werd groter en zeker toen ik
de klaphoes opendeed en daar op een foto van een
schoolklas Ronan O’Rahilly zag. Ik deed Schoolderman verslag van mijn vermoeden en werd daarna
doorgestuurd naar de financieel directeur, de heer
Wijngaard. “Olthof, dank voor je oplettendheid, maar
dit zit goed. Er wordt gefactureerd aan More Love
Music, waarvan de eigenares een voormalig personeelslid is van K-Tel (bracht in de jaren zeventig en
tachtig in Nederland en België verzamel-LP’s uit en
nog langer daarbuiten en is te vergelijken met Arcade)
en met de betaling komt het goed”, aldus de goedgelovige financieel directeur.
Uiteraard kwam het niet goed en toen ik wist dat de
hele handel afgeschreven zou worden, seinde ik ene
Peter in Londen (destijds werkzaam voor Mike Baron
van
Music
Radio
Promotions) in die voor
een prikkie een paar honderd LP’s meenam. Vervolgens werd een voorraad bij mij thuis achtergelaten voor de verkoop.
Zo kwamen wij voor 5 gulden per stuk aan deze
fantastische LP. Later,
toen ik afscheid van
Phonogram nam, moest Wijngaard me gelijk geven
dat ik de betaalmoraliteit goed had ingeschat.
Sinds 1984, dus bijna twintig jaar, gaan Hans Knot
en ik per boot of per vliegtuig naar Londen en andere delen van Engeland om oude bekenden uit de
zeezenderwereld (weer) te ontmoeten dan wel om
de banden te verstevigen of mensen uit de radiowereld te bezoeken die we niet eerder hebben ontboven: foto binnnenzijde L.A.-album
onder: Hans Knot en Bert Bossink in 1998

tevens bier brouwde en dat smaakte voortreffelijk. De
straat heet Holloway Road, waar ook een beroemde
producer woonde welke zo stom was om later The
Beatles en Tom Jones als zijnde ‘talentloos’ de deur
te wijzen. Ja, ik doel op Joe Meek! Opmerkelijk is dat
we vorig jaar op een zaterdag die hele lange
Holloway Road weer zijn afgegaan op zoek naar die
brouwerij. Op het einde van de middag waren we
helemaal drooggelegd want de brouwerij annex pub
was niet terug te vinden.

Hans bezoekt Capital Radio London met Dave Andrews

moet. Tegelijkertijd bezoeken we dan ieder jaar, indien mogelijk, een radiostation in Londen en omstreken. In al die jaren teveel om op te noemen. Eén
station is me om duidelijke redenen altijd bijgebleven: in de buurt van Knightsbridge, vlakbij Harrods,
het warenhuis. In die buurt was in die jaren Melody
Radio gevestigd. Prachtige muziek en elke keer als
we weer op de hotelkamer zaten met een biertje of
een glas whisky stond Melody Radio aan. Heerlijke
easy listening muziek. Het jaar daarop had Hans naar
Melody Radio geschreven en we kregen een invitatie om langs te komen. We zagen daar ondermeer de
directeur, die ons uitnodigde in zijn kamer voor een
interview (prachtige oude radio’s had hij daar staan)
en we spraken er onder meer David Gilbee (tegenwoordig doet hij programma’s bij Prime Time Radio).
En toen zag ik tot mijn stomme verbazing dat men
zelf van LP’s cd’s kon maken, hetgeen een paar jaar
eerder was voordat de Philips stand alone cd Recorder uitkwam. Branden via de pc was al helemaal nog
niet uitgevonden. Sprakeloos keken wij toe hoe 78
toeren-platen uit de jaren dertig en veertig in de
productieruimte werden overgezet op goudkleurige
schijfjes. “Als dat nog eens voor ons mogelijk wordt”,
zei ik tegen Hans. Een paar jaar later deden we niet
anders meer. Melody Radio is overgenomen voor
veel geld, maar de nieuwe eigenaar is wel met zijn
team iets populairder gaan draaien en heet nu Heart
FM, ook een fijn station op de ASTRA satelliet. Minder fraai ging het bij ons bezoek aan Jazz FM, waarbij men vergeten was dat we zouden komen en dus
werden we zo de straat weer op gebonjourd. Niet de
schuld van de directeur die Hans en mij genodigd
had (hoewel hij had het kunnen melden aan de receptie) maar een brutaalachtig meisje van een jaar
of zeventien, die van promotie voor haar bedrijf niet
had gehoord en zeer brutaal Hans te woord stond.
Gelukkig vonden wij in die straat een pub waar men

Engelsen zijn in doorsnee toch rare mensen – dat wil
zeggen: natuurlijk niet de ‘Rupert Murdochs’ en alle
mediagiganten van onder meer Sky, maar het kliekje
van de zeezenders. Organiseren kunnen ze niet, bevoorraden was ook altijd een probleem en adverteerders winnen, vergeet het maar. De huidige mislukte
kloon van de zeezender Radio Caroline idem dito.
Nota bene hun eigen ‘freaken blad’ Horizon genaamd
schrijft op pagina 4 van nummer 90 dat Malcolm
(Peter Moore) van plan is een tweede Radio Carolinemuziekkanaal te openen op de Eurobird (= Astra)
satelliet en men zich verwondert om dit streven. Dit
omdat Radio Caroline eerst moet leren lopen alvorens het kan gaan rennen. Zestien jaar ‘leiderschap’
van Malcolm kunnen al weer in de annalen worden
bijgeschreven. Ook verwondert men zich over het feit
dat er nog zo weinig reclame op dat station te beluisteren is. Dat is helemaal niet verwonderlijk, Radio
Caroline wordt ‘gedragen’ door John Lewis, Nigel
Harris en soms door Roger Day. De jocks die je verder
hoort zijn vreselijk, evenals hun muziek. Men snapt
niet dat in een tijd van felle concurrentie je niet met
deze bagger kan aankomen. Zo lang dat wel gebeurt
zullen de belangrijke adverteerders wegblijven.

Peter Moore en Hans, 1993

Tijdens het in Londen in 1997 gehouden evenement van Radio Caroline, toen de Ross Revenge
aan de kade lag in één van de Dock Yards, bleef
Tony Allen mokkend aan de kade staan. Hij had geen
zin om programma’s te doen. Na een paar
commercials te hebben ingesproken en drie shows te
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Aan die Caroline-jaren van Johnny Walker bewaar ik mijn beste
herinneringen: ’s avonds om elf uur Percy Sledge met ‘Warm
and tender love’ en dan zijn nachtprogramma, Frinton Flashing,
half de jeugd van deze Oost-Engelse kustplaats stond aan de
kust te seinen met de autolichten gericht op de MV Mi Amigo.
Hele leuke programma’s waren dat, die velen van mijn leeftijd
zich zonder meer zullen herinneren.

Cheers! Johnny Lewis, 2002

hebben gemaakt was hij al in de haren
gevlogen met de deejays aan boord. Een
heel ander moment komt uit het midden
van de jaren tachtig. Andy Archer had de
onbeschaamdheid om de afspraak die wij
met hem hadden bij Invicta Radio compleet te negeren. Op één dag werden twee
nieuwe afspraken gemaakt. Andere mensen, die betrokken waren bij die afspraken
en van de zijde van Invicta waren, kwamen wel opdagen, maar Andy niet.
Hans Knot pikte dat uiteraard niet en
schreef een brief naar de directie van dat
radiostation. Andy zal wel een stevige douw
hebben gekregen, want niet veel later was
hij bij het station vertrokken! De enige die
altijd normaal deed en zijn afspraken praktisch altijd nakwam was Johnny Lewis. Als
we in Whitstable waren zocht Bob LeRoi
ons altijd op en tezamen met Johnny Lewis
en Nigel werden er heel wat pinten opgedronken in de plaatselijke pubs. De voorliefde voor deejays gaat vaak heel ver: onze
bed and breakfast lady in West Londen
heeft een enorme voorliefde voor Johnny
Walker en toen wij haar verleden jaar vertelden dat we Johnny hadden ontmoet,
zweefde ze van pure blijdschap naar de
keuken om nogmaals verse thee voor ons
te zetten. Johnny Walker kende ze uitsluitend van Radio 2 van de BBC, kennelijk
waren de Caroline-jaren van Johnny haar
ontgaan. Toen Johnny dan ook eerder dit
jaar zwaar ziek werd lag er een paar dagen later een lange brief van haar bij Hans
op de mat.
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Jaren geleden, in 1987, heeft Hans een boek geschreven onder
de titel ‘De droom van Sealand’ en dus kwamen Radio Essex,
BBMS en het Prinsendom van het echtpaar Bates ter sprake. We
bezochten het echtpaar in een kustplaats, West Cliff on Sea. Na
de close-down van Radio Essex verkaste de Bates-familie de
apparatuur naar een ander kunstmatig eiland, dat in de Tweede
Wereldoorlog in opdracht van de regering voor de kust, ter hoogte
van Harwich, was gebouwd. Rough Sands werd al spoedig onafhankelijk verklaard en heette vanaf dat moment ‘The Prinicipality
of Sealand’. De Bates proclameerden de nieuwe onafhankelijke staat in Europa, gaven hun eigen postzegels, paspoorten
en rijbewijzen uit, schieten op alles wat te dicht bij het eiland
komt, spreken/spraken met dubieuze geldschieters inzake een
casino op Sealand, een internetbedrijf en op de dag dat we ze
bezochten hadden ze het weer over radio. Volgens Bates zou er
binnenkort (nu zo’n 17 jaar geleden) een nieuw radiostation
opgestart worden op het fort.
Het gesprek bleef beleefd en voortkabbelend (ieder mens heeft
namelijk recht op zijn eigen dromen en fantasieën, nietwaar),
totdat Hans een opmerking maakte over de haalbaarheid van
een en ander en verklaarde dat de titel van zijn boek ‘De droom
van Sealand’ zou worden. Ik heb nog nooit iemand van het ene
moment op het andere zien veranderen van een rustige in een
zeer kwaaie: ‘Watch out you little chap, you know you’re talking
to a person who has led a whole army in the fightings in Italy
during World War 2. Take respect!’, brulde Bates en verloor
totaal zijn zelfbeheersing. De kreet ‘Watch out’ hebben we er
een lange tijd in gehouden. Zijn vrouw verexcuseerde zich
meteen door te stellen dat van buiten haar man een lief schaapje
lijkt, maar van binnen vaak een wolf is. Je zal dat maar van je
echtgenoot zeggen, waar hij zelf bij is. Uiteraard kwam er niks
van het idee om een radiostation op te zetten. Zelfs mijn overbuurman Pistolen
Paultje en Joost
den Draaijer hebben het geloof in
Bates en de zijnen
al lang verloren
en terecht. Uiteindelijk is hij er in
2001 in geslaagd
een Canadees
internetbedrijf te
nationaliseren,
dat het fort geheel
verbouwd heeft en
haar provider op
Roughs heeft gebouwd. En Bates
beurt het nodige
geld.
Johnny Walker, 2002

De ‘overbuurman’ van Rob: Pistolen Paultje

Jarenlang hebben wij, tijdens de week dat we jaarlijks naar Engeland gingen, gelogeerd bij Don and
Jean in Bentfleet, de woonplaats van wijlen Buster,
die jarenlang het beste Engelse offshoreblad Monitor Magazine redigeerde. Buster zat in een rolstoel
en werd verzorgd door Jean, een gewezen verpleegster. Na de dood van Buster mocht Jean in het huis
van Buster blijven wonen. Don was in 1974 betrokken
bij Radio Atlantis en later bij het lokale station Radio
Essex. Bijzonder aardige mensen. Don nam Buster
altijd mee naar zijn tweede hobby: ‘vliegtuig spotten’. Buster kwam op een bepaald moment ook in het
huis wonen.

Broadcasting was daarvoor verantwoordelijk. Hans
had al de nodige contacten gelegd en wij kregen
van de public relations man het verzoek naar de
burelen in Parsons Green te komen voor een gesprek
en een rondleiding. Mike Born was een op en top
gastheer.Van het bezoek herinner ik mezelf vrij weinig, echter ik weet wel dat de rondleiding en het
gesprek ruim twee uur duurden. Ondertussen keek ik
wanhopig naar Hans, want ik had een geweldige
dorst gekregen. Uiteindelijk inviteerde Mike ons op
een lunch welke we aan de overkant van het plein
zouden gebruiken. We keken om ons heen. Aan de
overkant zagen we een enorm plein met bankjes en
helemaal achteraan het plein een gigantische pub
met terras! Bleek dit een beroemdheid in binnen- en
buitenland te zijn: ‘The White Horse on Parsons Green’
(tube Parsons Green en rechts de straat inlopen).
Meer dan 16 verschillende bieren op de tap, waarbij
wekelijks een aantal gastbieren! Elk jaar komen we er
eten en drinken. Die dag speelde een dixielandband
en we zijn er ’s avonds weer geweest. Fantastisch.
Het barpersoneel komt uit alle landen van de wereld
om de Britse biercultuur te leren!

Don en Jean nodigden ons beginjaren ’80 uit om bij
hen te komen logeren. Jarenlang zijn wij daar geweest. Helaas kwam daar een eind aan, omdat beiden het huis niet bepaald hadden onderhouden en
dat is eufemistisch bedoeld. Meubilair stond er praktisch niet, deuren zaten niet in het huis, wel een bad
waarin Jean met haar eendje speelde. Maar ook de
toegang tot wc en badkamer waren deurloos. Behang was ooit van alle muren gescheurd met als
hoofddoel het opnieuw te behangen. Neem van mij
aan dat het nog nooit is gebeurd.
Buster kwam te overlijden en het rijke archief van
Buster werd vervolgens in plastic zakken in de tuin en
deels in hun schuur gezet. Afblijven was het advies
de eerste jaren want het archief was heilig verklaard.
Waarschijnlijk werd de grauwe regen, die vaak op de
heuvel en omgeving, waar Benfleet is gelegen, neerkomt, gezien als het heilige wijwater. Na enkele jaren konden we niet meer blijven, omdat op een nacht
het regenwater langs de muur stroomde, zo op het
gezicht van Hans. We vonden het beter elders onderdak te zoeken. Zeer sneu te zien dat van het prachtige huis in Bentfleet een puinhoop is overgebleven.
Wel had Don in de tuin een grote satellietschotel
staan, waar wij in november 1989 met verbazing de
omwenteling in de DDR dan wel het omhalen van de
muur in Berlijn volgden.
Eind jaren tachtig begon het verzorgen van uitzendingen via de satelliet gericht op de vele Arabische
mensen die in Europa wonen. The Middle East

Buster Pearson

Jaren later hadden wij eens een afspraak met Ruud
Hendriks die toentertijd in Londen woonde. We nodigden hem uit voor een etentje en de eerste opmerking die wij maakten was: ”Ruud, we horen dat je weg
gaat bij NBC. Klopt dat?” Ruud ontkende in alle toonaarden. We toonden hem de Panorama van die week.
Het stond er uitgebreid in. Marijke – zijn toenmalige
echtgenote – kon niet aarden in Londen. (En inderdaad, enige maanden later verkaste Ruud weer naar
Nederland). Bij die afspraak – hij had net zijn avondeten verorberd – belde zijn vrouw Marijke met het
bevel naar huis te komen. Zelden hebben wij iemand zo snel zien vertrekken. Hij zat dus behoorlijk
onder de plak in die tijd!
Dan maar weer een sprong van de hak op de tak. In
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de nieuwsgroep ‘zeezenders’, de plek waar oud-medewerkers en aanhang regelmatig bijeen komen,
stond een tijdje geleden een opmerking van Leen
Vingerling over zijn twijfels over het waarheidsgehalte in de SMC-verhalen en –producties. Op de cd
‘The Legend Lives On’, geproduceerd door Hans Knot,
had Marc Jacobs het over een staking in verband met
het feit dat er te weinig voedsel aan boord van de
MV Ross Revenge zou zijn geweest. Een tekst van de
pen van Hans Knot trouwens. En dat moest volgens
Leen zijn dat de deejays aan boord solidair waren
met de honger ergens in de wereld. Een ‘non-event’
dus. Het argument om deze gebeurtenis te staven
was het feit dat het onder meer was opgetekend door
Walter Zwart ‘en die was er zelf bij’. Deze gebeurtenis
is hetzelfde wanneer je door een microscoop kijkt:
dan zie je beestjes door elkaar heen kroelen die je
met
het
Hugo Meulenhof, Herman de Graaff, Nigel Harris en
blote oog
Frank van der Mast (1978) © Jelle Knot
niet ziet. Ook
John Lewis
zou
aan
Hans en mij
vlak na de
happening
bevestigen,
dat niet alleen
de
hardloopsessie er was
om solidair
te zijn met
de wereldwijde actie
voor hongerend Afrika,
maar ook
omdat
er
weer eens
niet goed bevoorraad was. Uiteraard treft Leen geen
blaam aangezien hij onder de meest gruwelijke omstandigheden heeft bevoorraad. Walter Zwart reageerde op mijn mailtje destijds inzake ‘De Waarheid’
door – zeer terecht – te stellen dat bepaalde gebeurtenissen door mensen zeer uiteenlopend geïnterpreteerd kunnen worden. Vind als schrijver maar uit hoe
de zaken werkelijk zijn gegaan en probeer de ‘kleuring
in het verhaal’ maar zoveel mogelijk te elimineren.
Ook de tijd heelt alle wonden en het is typisch menselijk om je interpretatie na jaren bij te stellen of nog
steeds te veel gefixeerd te zijn op je eigen ‘waarheid’. Denk maar aan Pim Fortuyn. Uw mening over
deze politicus zal nu waarschijnlijk een andere zijn
dan die uit begin 2001, toen hij als een komeet op
de politieke ladder klom. Hoewel Hans Knot dit weer
zal tegenspreken, maar dit gaat niet over radio.
Ik ken Hans Knot al sinds 1965 en weet dat hij een
zeer integer man is die alle binnenkomende verhalen toetst op het waarheidsgehalte en ze dan pas
publiceert. In tegenstelling tot voormalige redacties
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van Britse bladen, die het niet waagden om enige
kritiek op bijvoorbeeld Ronan O’Rahilly te uiten. Immers, hij was de heilige man in Caroline-land. Hans
durfde dit vaak wel aan en recentelijk ontmantelde
hij Ronan als vermeend manager van vele popgroepen, waaronder Georgie Fame and The Blue
Flames. Een heel ander persoon was dit, maar nog
steeds wordt Ronan jaarlijks in documentaires op radiostations verheerlijkt als de ‘God van alles’. Wel
komt het voor dat bepaalde ontwikkelingen niet door
de redactie van het Freewave Media Magazine meteen gepubliceerd worden, omdat bijvoorbeeld betrokken partijen nog met elkaar praten en vroegtijdige publicatie dan schade kan toebrengen.
Dat doen wij ook omdat anders onze contacten opdrogen. Er zijn altijd mensen die op alles en iedereen kritiek
hebben.
Meestal
komt deze
kritiek van
mensen die
zelf geen
b o e k e n
schrijven of
e n i g e
publicatie
achter hun
naam hebben staan.
Men weet
het beter en
beseft totaal
niet hoeveel
honderden
uren aan research besteed worden en hoeveel geld er wordt uitgegeven om mensen te bezoeken, te interviewen en in archieven te
duiken om tot een eindproduct te komen. Hans doet
dit jaarlijks minstens 100 dagen per jaar. Zelfs aan
het boek van Keith Skues heeft Hans honderden uren
besteed, omdat Skues van de periode na 14 augustus 1967 zelf nooit iets heeft neergepend. En bekijk
het resultaat. Zonder één pond te ontvangen heeft
Hans er een jaar voor uitgetrokken om het boek zo
zuiver mogelijk naar de waarheid te brengen en Skues
te beschermen tegen blamages. Zo hebben Hans en
ik, toen de publicatie van het boek bijna nabij was,
nog uren doorgebracht in een pub bij Piccadilly Circus om de laatste foutjes nog glad te strijken.
Door Hans zijn persoonlijkheid en de zeer vele contacten in dit radiowereldje worden de radiodagen
van ons zo goed bezocht en dat kan je niet zeggen
van de radiodagen georganiseerd door Offshore
Echo’s, waar in Calais enkele tientallen mensen komen opdagen. Dat heeft ook te maken met de organisatie van zo’n gebeurtenis en het vele werk dat je

grote schuit en daarop was plaats voor zo’n 15 man.
De persoon in kwestie was de zoon van een gepensioneerd arts. Hem leek zo’n tocht naar de Ross wel
leuk. Enfin, Theo Tromp en Peter Harmsen en hun
gevolg boekten bij de dokter. Ruim achttien uren
varen! Aangekomen bij de Ross Revenge lag er een
marineschip naast het zendschip en de bemanning
van dit schip liet ons weten dat het aan boord komen
van de Ross Revenge een misdrijf was. Sommigen
scheten in de broek van angst. De zoon van de dokter
liep het al dun door zijn broek, dus geen mens kwam
aan boord, tot grote woede van de Caroline-liefhebbers. Peter heeft het mij vergeven en we zijn vanaf
die dag vrienden gebleven tot de dag van vandaag.

Walter Simons en Peter Teekamp, 1992

moet doen om mensen te trekken. Daar vergissen
mensen zich nogal eens in. Vaak lees je in de nieuwsgroepen berichten als “zullen we op die en die datum eens bij elkaar komen”? Alsof dat ’bij elkaar komen’ niet georganiseerd moet worden, het boeken
en betalen van een zaal niet geregeld hoeven te
worden en alsof er niet voldoende geld achter de
hand moet zijn. Radiodagen zijn dagen waarop men
graag wat spulletjes koopt, maar ook zien en gezien
wil worden. Het is een jaarlijks treffen van mensen
die een hobby hebben.
En dan hoor je via via, dat we het vooral om het geld
doen en vaak ook nog op een valse manier. Gelukkig
staan we hier boven en is de stichting al vaak bijgesprongen om noodlijdende organisaties, waaronder
Caroline, bij te staan. Ook in de radiowereld staan
de beste stuurlui als altijd aan wal en wil men ook
heel graag meedoen, maar weet men niet op de
juiste manier in te haken. Vaak ook had – diep in hun
hart - hun hobby hun beroep moeten zijn. En dan
maar, via via, ongenoegens uiten over onze inzet in
de afgelopen 25 jaren.
Dan moeten we nog Peter Harmsen noemen, de
man achter de schermen van SMC die we nooit eerder noemden in ons blad. De man van de automatisering, de database, de SMC-internetsite en ga zo
maar door. Jaren geleden, ergens in 1984,
meldde hij zich voor een
trip naar de Ross
Revenge. De faciliteiten,
zoals
met
Leen
Vingerling later, hadden
we nog niet. Theo Tromp
en ik kwamen kort na de
start van Radio Caroline
in 1983 in de haven van
Scheveningen een man
tegen op een boot waarmee we een praatje
maakten. Hij had een vrij

In feite hebben sommige eigenaren van de zeezenders zichzelf de das omgedaan; denk aan de
moord op Reg Calvert in Engeland. De Britse regering had, met de moord op Reg, eindelijk een aanleiding om de zeezenders voor de Britse kust de nek
om te draaien. Denk ook aan de Nederlandse regering en de bomaanslag ofwel de aangestoken brand
op de MEBO II van RNI. Als de eigenaren van de
MEBO II toen slim waren geweest, hadden ze het
schip verkast naar de grens tussen Nederland en België en waren ze daar in het Nederlands gaan uitzenden.
Dan hebben we het ook nog niet gehad over bepaalde trekjes van Ronan O’Rahilly. Dat hij niet vooruit loopt om te betalen is bekend, maar om je eigen
negotie naar de donder te helpen is een tweede. De
tenderkosten liepen eind 1967, begin 1968 aanzienlijk op. Nogal logisch dat rederij Wijsmuller om zijn
geld kwam. Nou, dat heeft die Ier geweten. Geen
Radio Caroline in de daaropvolgende vier jaren, tenminste als het om zijn eigen schepen ging. Had hij
zijn hersenen gebruikt dan had hij beide schepen
verkast naar de Nederlandse kust. Resultaat: minder
tenderkosten, veel Nederlandse luisteraars voor Radio Caroline en bovendien werd het station geheel
legaal, want in Nederland was de anti-zeezenderwet
nog niet ingevoerd en dus was er ruimte om veel
reclame te maken en tegelijkertijd veel geld te verdienen.
Hans Knot, Roger Day en Jelle Boonstra, 2001

Hill Favre, Meindert Dikboom
en Hans Knot

Ik ga andermaal van de hak op de tak en kom in de tweede helft van de jaren
tachtig van de vorige eeuw terecht. Enkele maanden geleden werd in de
nieuwsgroep zeezenders gevraagd wie achter de volgende club zat: Stichting
Corona. Wel, de Stichting Corona was opgezet door een zekere Tom (ik ben
zijn achternaam vergeten; Olthof was penningmeester) en dat was weer de
opvolger van Stichting LTRA (Lokale Radio en Televisie te Amsterdam). De
televisiepiraten waren net aan hun einde gekomen doordat de overheid ingreep vanwege het uitzenden van nieuwe films en de bioscoopbond om actie
vroeg. LTRA moest de legale voortzetting worden van Radio Unique in Amsterdam en Mokum TV. Frits Mulder dan wel Frits Koning - de zwager van Hans
Knot - ook bekend van Radio Monique, was daar nog bij betrokken. Maar nu
dwaal ik af.
De Stichting Corona maakte op Radio Monique reclame voor onder meer de
boottochten. Gert Jan Smit, acquisiteur van Radio Monique, wilde dat Stichting Corona ook de merchandise van Radio Monique ging verzorgen (Nico
Volker nam de merchandising voor zijn rekening, zoals t-shirts en vond het
verstandig dat de luisteraars ook een blad kregen. Kennelijk vond Fred Bolland, directeur van het geheel, dat toch geen goed idee en het blad moest
stoppen, tenminste er kwam geen nieuws meer naar buiten, behalve negatief
nieuws en dat was niet de bedoeling. Immers: in het blad Fee Radio Magazine
stonden kritische artikelen, die zeer waarheidsgetrouw waren, want de
(spook)schrijver was een medewerker van Radio Monique.
Al voor de samenwerking met Hans Knot in 1978
wat de radiodagen betreft, organiseerde ik al zeezenderdagen, onder meer in Scheveningen in
het Seanews Centrum van Jacques de Gier, cineast. De Gier was zelf erg geïnteresseerd in zeezenders, dus hij had al ruim een uur filmmateriaal
op de plank liggen. Toen het Seanews Centrum
sloot, zijn we naar het Badhotel in Scheveningen
gegaan. Later volgde nog het Dovencentrum in
Utrecht, een kerkzaal in Amsterdam, hotel Die
Raeckse in Haarlem (hebben we jaren gezeten),
het Stadscafé in Haarlem en een zaal in de
Speerstraat in Amsterdam.
Omdat de toeloop steeds groter werd en het Stadscafé in Haarlem dicht ging, zijn we uitgeweken
naar de Koningszaal te Artis in Amsterdam. Een
grote zaal, maar helaas erg duur. Na de invoering van de euro werd de Koningszaal nog duur-
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der. Het management kwam
in andere - duurdere – handen. Dit resulteerde in opmerkingen in de nieuwsgroep zeezenders ‘het verdwijnen van geld in de tas
van Olthof’ en andere,
soortgelijke opmerkingen.
Voorstellen werden gedaan
als een zaal in Nunspeet,
Stronkenradeel en andere
kleine plaatsen in Nederland. Men vergeet dat je de
Radiodag toch enigszins
centraal moet houden. In
aanmerking komen dus uitsluitend plaatsen als Amsterdam, Haarlem, Utrecht en
eventueel Den Haag of Leiden. Dus geen Groningen,
Eindhoven of Tilburg!
Ook kwam het verzoek eens
een dag te organiseren op
een schip. Nu had Radio
192 de ‘Minerva’ in 2002 in
Scheveningen gehuurd.
Daar kunnen maximaal 120
personen op. De huurprijs
bedroeg 1200 euro per dag
van 11.00 uur tot 17.00 uur)
+ 300 euro voor het eerste
uur en daarna 150 euro voor
de volgende uren. U begrijpt al: onbetaalbaar, zowel voor ons als voor de
deelnemer aan zo’n tocht.
Rob Olthof en Jan Fre Vos, 2002

Men zou dan zo’n 20 euro per deelnemer kwijt zijn
en men valt al over 10 euro toegangsprijs voor de
Radiodag.
Enige tijd geleden schreef Leen Vingerling in de
nieuwsgroep een kort stukje over ‘de waarheid’. Wat
is waarheid? Is dat datgene zoals we dat zelf beleefd
hebben of niet? Als een recensent naar een cabaretvoorstelling is geweest en hij schrijft dat de voorstelling fantastisch was: is dat de waarheid? Heeft de
hele zaal dezelfde gevoelens? Ik zie op video
oudejaarsavondconferences terug (Wim Kan uitgezonderd) en dan denk ik wel eens: heb ik hier zo om
moeten lachen? Met andere woorden: de tijd gaat
een factor meespelen. We zeggen nu wel eens: mijn
schooltijd was mijn leukste tijd of mijn diensttijd was
mijn leukste tijd, terwijl je op dat moment in die
situatie misschien wel eens baalde.

ooit een onderzoek laten doen. Men nam gewoon
aan dat Radio London 8,8 miljoen luisteraars had
en dat is eerlijk gezegd wel erg overdreven. Men
schreef gewoon van elkaar dit soort cijfers over en zo
werd duimzuigerij opeens ‘werkelijkheid’. (Redactionele noot: Gelukkig bewijzen onderzoeksgegevens
op papier in het archief van Hans Knot wel degelijk
de waarheid omtrent gedane onderzoeken, maar dit
terzijde).
Netzo als in de speciale editie, die van het Freewave
Media Magazine in juni 2003 uitkwam, heb ik weer
mijn dagboeken, die ik in de jaren zestig dagelijks
bijhield en deels voor publicatie geschikt zijn, erbij
gepakt om een aantal feiten met jullie, de lezers, te
kunnen delen. Allereerst de datum 24 mei 1966.
Mijn laatste schooldag. Thuisgekomen merkte ik dat
Radio Caroline wat generatorproblemen had met
als gevolg veel jankende platen! De datum 27 mei
1966: na een serie testuitzendingen de start van een
nieuw radiostation in internationale wateren: Britain
Radio op de 227 meter, maar ook Swinging Radio
England op de 355 meter. Opmerkelijk was dat beide
zenders vanaf één schip kwamen, toen nog de MV
Olga Patricia.

vlnr: Tom de Munck, Hans Knot, Johnny Lewis en Marcel Poelman, 1985

Als me nu tegen een oudere zegt: Veronica was heel
populair, bent u het met me eens? Dan zegt men in
negen van de tien gevallen: ja. Vraagt men aan een
jongere hetzelfde dan zal hij zeggen: die voormalige zeezender? Dat half failliete televisiestation?
Nee hoor, niet populair. De geschiedenis wordt steeds
weer herschreven, zodra er nieuwe feiten en feitjes
boven water komen. Mooi voorbeeld is de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog, zoals die
op televisie en in boeken werd beschreven. Tot eind
jaren ’60 was het usance om te schrijven dat de Nederlandse bevolking voor 90% anti-Duits was. In latere jaren werd het steeds duidelijker dat de Nederlanders helemaal niet zo anti-Duits waren als gesuggereerd werd. Denk aan de stroom boeken over politie en openbaar vervoer in die tijd en het omroepwezen. In de meest recente geschiedenis is de vraag
’heeft Irak nu wel of niet chemische wapens’ een
duidelijk voorbeeld. De waarheid komt soms snel,
soms langzamer boven water.
Leen en anderen willen dus onder meer weten: was
het allemaal zo leuk, was het allemaal zo spannend,
was het allemaal zo populair. Noch Veronica, noch
RNI, noch Radio Caroline, noch Radio London heeft

Mister Bob Noakes, 1985

Vervolgens proefuitzendingen vanaf een ander zendschip, van origine afkomstig uit Scheveningen, dat
daar al tien jaar in de haven lag. De datum14 juni
1966: sinds enkele dagen wordt Radio London gestoord door de uitzendingen van Radio 270 vanaf
een ankerplaats voor de kust van Scarborough. De
Britse regering kondigt voor de zoveelste maal aan
de illegale radiostations aan te pakken, meldt Het
Parool. Ruim een week later op 23 juni was andermaal Het Parool aan zet. Ik tekende het volgende op
in mijn dagboek: ‘Ernstig conflict rond piratenstation
Radio City. Zendereigenaar gearresteerd! De Britse
politie heeft gisteren de financier Oliver Smedley,
die eigenaar is van een aantal piratenstations, waar-
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ten rond het al of niet in de lucht komen van
een nieuwe Nederlandse etherpiraat. Zeker is
dat Jacques Soudan, de van radio bezeten journalist uit Zwijndrecht, al anderhalf jaar lang
niet stil heeft gezeten en in die tijd druk bezig
is geweest om contacten te leggen tot de verwezenlijking van zijn grote ideaal: een 24 uur
pop- en easy listening music station voor de
Belgische of Nederlandse kust met uitzendingen te ontvangen in de Benelux. De datum 8
december 1968: Radio Nordsee half december in de ether. Op 12 december 1968 moet de
780 ton metende MV Galaxy, van waaruit ooit
Radio London in de ether klonk, zee kiezen
vanuit Hamburg. Tot zover weer een aantal
aantekeningen over radio destijds, neergelegd
in mijn dagboeken, die dus recentelijk weer
tevoorschijn kwamen.

Willy Walker, Ed Stewart en Keith Skues, 2002

onder Radio Caroline, gearresteerd in verband met de
moord op de directeur van het Britse piratenstation Radio
City, de 37 jarige Reg Calvert’
Daarna een gat tot 14 november 1966: ’Piratenzender
Radio Dolfijn gisteren van start gegaan’! De datum 25
november 1966: foto in de krant met bijbehorende tekst:
‘Actie voor het behoud van Radio Caroline’. De krant meldt
ook nog dat Radio 390 op 24 november haar uitzendingen staakte. De datum 2 december 1966: ’Tweede piratenzender in Engeland beboet: Radio Essex moet 1000 gulden boete betalen.’ De datum 9 maart 1967: ’Radioschip
bij werf voor reparatie mast. Zender onklaar door de storm.
Sinds gistermiddag ligt bij de NV Zaanlandse
Scheepsbouwmaatschappij aan het Noordzeekanaal het
etherpiratenschip Laissez Faire, waarop dinsdagmiddag
28 februari om kwart voor één de twee radiostations Britain
Radio en Radio Dolfijn hun uitzendingen moesten staken.
Bij windkracht 10 knapte twaalf meter mast van de zeventig meter hoge mast af, waardoor de zendinstallatie onklaar raakte. De herstelwerkzaamheden zullen ongeveer
10 dagen duren’.
De datum 8 augustus 1967: ‘Radio Caroline wil Nederlandse reclame. Laatste Britse piratenzender gaat zich
vooral op ons land richten’. Verder gaat het artikel met
onder meer: ‘The Financial Times meldt dat de financiële
positie van Planet Productions (de werkmaatschappij van
Radio Caroline) minder rooskleurig is dan men algemeen
aanneemt. In het boekjaar 1964-1965 verloor men 90.000
gulden en in 1965-1966 22.000 gulden (respectievelijk
40.840 euro en 9983 euro).Over de eerste maanden van
het boekjaar 1966-1967 was er een winst van 111.000
gulden, maar sinds 1964 is er geen dividend uitgekeerd’,
aldus de Financial Times.
De datum 19 oktober 1968: Radio Marina, een nieuwe
piraat. Het gonsde de afgelopen weken weer van geruch-
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De merkwaardigste deal, die overigens niet doorging, begon met een belletje van een Engelsman, een collega van een bekende vriend van
Hans Knot en mij uit de BBC-burelen. In de tijd
dat dit zich afspeelde was de ‘Prinses Diana
Gate’nog in volle gang. Het boterde niet zo
tussen prins Charles en zijn echtgenote. Charles
ging vreemd en Diana had ook een lover. Diana
en Charles waren regelmatig met hun geliefden aan het bellen, zowel met de GSM als via
een vaste verbinding. Hoe het mogelijk was is
een raadsel gebleven, maar opeens doken in
Engeland tapes op, waarop je onder meer
Charles tegen zijn geliefde Camilla hoorde zeggen dat hij wenste haar tampon te zijn - overigens deels uitgezonden op de Nederlandse televisie in het programma NOVA.
Binnen BBC-kringen en bij sommige kranten
had men duplicaten van die tapes in het bezit.
Ik werd op een avond gebeld met het verzoek
om van die tapes - men had een uur in het
bezit - een cd te maken en die te exporteren
naar Engeland. Ik raakte in grote opwinding.
Dat was nog eens handel. Ik vroeg een dag
bedenktijd. De volgende dag werd ik opnieuw Peter van den Berg en Hans

hobby en dat was antennes plaatsen en vooral in antennes klimmen. Zo
werd hij geronseld door de Caroline-mensen om de hoge mast in te
klimmen als daar een reden voor was. In diverse videofilms zien wij
Haagse Harrie helemaal naar de top van de mast gaan. Door de organisatie werd ook gevraagd om mensen in zijn auto mee te nemen naar
Nieuwpoort, een haventje in België dat vaak de startplaats was van
waaruit andermaal bevoorraad werd.
Zo had Harrie wat geld om de benzine voor de auto te bekostigen. In zijn
huis in Den Haag stond een uitgebreide studio, waar onder meer Radio
Hofstad veelvuldig gebruik van heeft gemaakt. Simon Barrett en ook
Samantha Dubois kwamen geregeld over de vloer. Haagse Harrie heeft
zich thans helemaal teruggetrokken uit de radioscène en houdt zich nu
vooral bezig met Surinaamse dames.
In de jaren ’80 maakte ik verder kennis met Edje Bakker uit De Bijlmer.
Een radioamateur in hart en nieren. Voor het eerst van mijn leven zag ik
een reusachtige schotelantenne op zijn balkon staan en Ed liet me
horen wat je zoal met die schotelantenne kon ontvangen. Dat was al
heel wat in die tijd. Ed was schnabbelende en wat zijn precieze werk
was, daar ben ik nooit achter gekomen. Wel weet ik dat telefooninstallaties
zijn speciale aandacht hadden alsmede de verkoop van zendapparatuur.
Hij leverde aan Decibel, Radio Sjuul en Radio Unique, waaronder de
zogenaamde Harries, die hij betrok van een leverancier uit Noord-Nederland. Vooral het populaire Radio Decibel had de warme belangstelling
van Justitie en elke keer als een zender werd meegenomen,werd Edje
gebeld. Hoe hij het presteerde weet ik niet, maar nog geen uur later was
er een nieuwe Harrie geïnstalleerd.
Oude Jacoba

door dezelfde voor mij niet bekende man - opgebeld. Ik zei dat
ik akkoord ging. Ik hoefde mijn
adres niet te noemen, dat had hij
al en hij beloofde de volgende
dag de tapes op te sturen en 14
dagen later de cd’s bij me op te
komen halen. Voorlopig zouden
er 3000 geperst worden. Een
week ging voorbij, nog een week,
maar geen tapes in de brievenbus. Een grote teleurstelling en
tot op de dag van vandaag weet
ik nog niet wie er nou precies gebeld heeft. Slechts wist hij me te
traceren via onze gemeenschappelijke vriend binnen de BBC, die
zelf echter niets van dit onderwerp afwist.

Edje leverde ook televisiezenders. Die hadden een veel kleiner vermogen, want die hoefde je maar in te laten stralen op het kabelnet en klaar
was Kees. Na de televisie-uitzendingen van de omroepen kwam het
testbeeld op de kabel en even later kwam bijvoorbeeld het signaal in
Amsterdam van Mokum Televisie zichtbaar op het kanaal, waar normaal
Nederland 2 te zien was tot sluitingstijd. Elke dag volgens de sandwichmethode: reclame, wat porno, reclame en eventueel nog een nachtfilm.
De omroepen hebben later na het verdwijnen van de televisiepiraten de
nachtfilms overgenomen, want in die jaren vooraf ging de televisie in
principe op zwart. Ook in Den Haag ging Edje zenders installeren (Hofstad en HIRO) en de RCD maakte overuren in die tijd.
Edje was veel weg in die tijd, weg van het spiedend oog van zijn echtgenote Helga. Edje kwam ook veel op de Wallen. Niet als consument, maar
als wandelende telefoon. De telefoon werkte in die jaren nog analoog
en Edje had een methode ontdekt om ‘in te breken op de communicatieHans toont een van zijn Veronicaboeken aan Andrew Emmerson

Dan andermaal een enigszins
vreemde personage en wel
‘Haagse Harrie’. Hij was een zendamateur uit Den Haag. Hij kende
het radiowereldje van binnen en
buiten, want één van zijn kennissen was iemand die betrokken was
bij de bevoorrading van de Ross
Revenge. Dus leerde ik hem ook
kennen. Haagse Harrie had een
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Rob Olthof met camera TV Noordzee (REM)

installaties van de ministeries’. Zijn draagbare telefoon werkte via het telefoonnummer van het desbetreffende ministerie (dat een budget had van enkele
honderdduizenden guldens) en zo konden de dames
van plezier voor een habbekrats bellen met ZuidAmerika, Suriname en vele andere landen. Midden
jaren tachtig verhuisde het echtpaar naar Almere en
zijn echtgenote zorgde ervoor dat deze pleziertjes
Ed voortaan bespaard bleven. Jammer, je kon altijd
lachen met Ed.
Nog steeds word ik ’s avonds weleens gebeld met de
vraag of er nog nieuwe zeezenders komen. Nee, die
vraag wordt niet meer gesteld door John uit IJmuiden,
dat station is hij gepasseerd, maar vaak door mensen
die pas deze wonderlijke hobby hebben ontdekt en
dolenthousiast zijn geworden. Begrijpelijk, echter

men weet natuurlijk donders goed dat een en ander
economisch niet meer haalbaar is. Radio Monique
was natuurlijk eigenlijk al niet meer haalbaar en al
helemaal niet als het management een dusdanige
greep uit de kas doet, dat er voor de bevoorrading en
de betaling van het personeel weinig meer overblijft. Leen Vingerling kan daar leuk over vertellen.
Nee, er zijn nog steeds mensen die bij elk kraakje op
de middengolf meteen naar deskundigen gaan
mailen, zodat een UFO een soort feit gaat worden.
Medio augustus dit jaar had er weer een nieuw station op de Noordzee moeten liggen en als ik alle
verhalen voor waar had moeten aannemen, dan lag
nu de hele kust van Den Helder tot Hoek van Holland
alweer vol zeezenders. Soms als ik in Scheveningen
ben, kijk ik nog wel eens naar het water, naar het
strand waar de Norderney lag en naar de boten van
de diverse rederijen. Als ik met de tram langs de
Laan van Meerdervoort rijd, dan kijk ik bij de
Valkenboschlaan naar het huis van Ellen (Samantha
Dubois), naar Man San, de Chinees waar Ellen, Peter
Chicago, Theo en ik vaak gegeten hebben. Die tijden komen niet meer terug, helaas. Maar goed beschouwd hebben Hans en ik vanaf 1965 veertig prachtige jaren achter de rug. Met de start van SMC, de
Radiodagen en het Freewave Media Magazine in
1978 is een kwart eeuw heengegaan. Verder hebben
Hans en ik naast het radiogebeuren veel meer kunnen delen. Een vriendschap die door geen ander
kapot kan worden gemaakt. Dank aan alle mensen
die in de loop van de afgelopen 25 jaren op de één
of andere manier zich hebben ingezet voor het bestaan van het langst bestaande mediablad.
ROB OLTHOF

UNIEKE DUBBEL-CD
Dit jaar bestaat het American Forces Network
zestig jaar. Voor die gelegenheid stelde AFNkenner Ingo Paternoster i.s.m. John Proveneen dubbel-cd samen met een keur van opnames die hij in de loop van de tijd verzamelde.
De dubbel-cd “60 Years of AFN Europe” is te
bestellen door 20 Euro te sturen naar: Ingo Paternoster, Postfach 127, 86439 Zusmarshausen
Deutschland. Die prijs is dan inclusief verpakking en verzending. Liefhebbers buiten de landen die de Euro hanteren, krijgen de cd’s thuis
gestuurd voor een bedrag van 15 Pounds.
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Het beste uit de Radio 2 top 2000
Dit boek gaat smc verkopen voor 15,— euro + 1,50 verz kosten= 16,50 euro totaal

Herinneringen aan radio Northsea international/ RNI memories
Nieuw boek van Hans Knot 15,— euro
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

Historische zeezenderbladen, 5,— 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 entree van de radiodag in ’04
The Offshore Radio Guide, actuele versie met meer dan 4000 foto’s van alle zeezenders en jingles+
honderden digitale foto’s 25,— euro

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
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