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Beste lezers,
In een 2-tal boeken over pioniers, ‘duimzuigers’ en mislukkelingen onder de zeezenders heeft Hans Knot o.a.
een aantal fantasie zeezenderprojecten beschreven. Laat
nu een van die projecten toch nog een beetje zijn
uitgekomen! Vanaf de vroegere Scheveningen 4/
Elisabeth wordt nu onder de naam Azart namelijk toch
nog “uitgezonden”. U leest erover vanaf pagina 6.
Colin Nichol was in de jaren ‘60 discjockey bij Caroline
South en later bij Radio England en Britain Radio. Ruim
20 jaar geleden nam hij een interview af bij de destijds
hoogbejaarde Bill Scadden. Bill was een belangrijke
schakel in de communicatie tussen het vasteland en het
schip. Het interview geeft een indruk van de interne
gang van zaken rond Caroline in de jaren ‘60.
Blijkbaar hebben veel mensen die iets met radio hebben, ook wat met liedjes waarin de radio wordt bezongen. Ik denk dat het verzamelen hiervan bij mij pas
begon met Listen to The Radio (Tom Robinson). Hans
Knot ging echter op zoek naar de oudste ‘radioplaat”.
Jos Leijgraaff is lange tijd redacteur van Freewave geweest. In dit nummer keert hij even terug met een
actuele Tour de France-bijdrage! Deze wordt gevolgd
door een bijdrage van Bert Bossink. Bert is o.a. niet
helemaal gelukkig met de beperkte muziekkeuze van
de Week van de jaren ‘50.
Recentelijk hebben we in Freewave al een aantal malen
aandacht besteed aan de landpiraten in Nederland. Ditmaal is Delta Radio aan de beurt.
Veel leesplezier!
Jan
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Elke auteur en adverteerder is verantwoordelijk voor zijn/
haar eigen publicatie. Zonder toestemming van de redactie
is gehele of gedeeltelijke overname, in welke vorm dan
ook, uit deze Freewave niet toegestaan.

Foto: MV Cheeta II (zie interview met Bill Scadden)
archief Colin Nichol

De nodige aanvullingen
WO 2 MEI: Het prachtige boek met tunes van Jelle
Boonstra levert hier en daar discussie tussen Jelle en mij
op, maar ook de nodige leuke aanvullingen die in de
zeezenderdiscografie kunnen worden geplaatst. Bij
‘Farewell in the rain’ van The Shoes kan worden vermeld dat het nummer ook werd gebruikt voor het
inzingen van een commercial voor Esso Mix, dat veelvuldig op Radio Veronica werd gedraaid. Het nummer
‘Intersection’ van Tom Dissevelt werd door Adje Bouman
op Veronica gebruikt binnen de ABTT.

Hans Knot en Ton van Draanen bij de presentatie van het Tunesboek

Ook bij Joost
Het nummer ‘That’s what happiness is’ van Ray Conniff
and his Singers staat al in de lijst maar er kan bij worden
aangevuld dat het ook door Joost den Draayer werd
gebruikt in zijn programma’s op Radio Veronica. Het uit
1962 stammende ‘Angelo’ van Russ Conway was de
tune van Rob Ronder op Radio Atlantis. ‘Cheek to Cheek’
in de uitvoering van Jan Corduwener en zijn
Ballroomorkest werd als vaste filler gebruikt op Radio
Veronica in het programma ‘Help er zit een olifant in de
tram.’ Bij ‘Hoo do drums’ van The Crash Brothers kan
worden aangevuld dat het werd gebruikt als filler door
Ad Petersen (Roland) op Radio Mi Amigo.Tenslotte werd
door Rob Ronder voor één van zijn Atlantis jingles het
nummer ‘Clarinet Polka’ gebruikt van het Decap Orgel
uit Antwerpen.
Bevindingen van anderen
ZA 5 MEI: Jan Fré Vos meldt dat Rob Ronder in het
programma ‘Katers met Koppijn’ op Radio Atlantis als
tune ‘I’m coming home’ van Casey and the Pressure
Group gebruikte. Zelf hoorde ik in het programma Buitengaats op Radio Noordzee met Gerard Smit een
reclamespot voor de rederij die de MEBO II bevoorraadde. Dit om de Triptenders ook in te zetten voor
zeevissen. Quincy Jones ‘Rubby Duck’, die al in de lijst
staat, werd voor de commercial gebruikt.

Andermaal Michelle
In hetzelfde Buitengaats werd in 1974 ook met regelmaat een item ‘De Drie Beatles Platen’ gedraaid. Ter
aankondiging een jingle waarbij het nummer ‘Michelle’
van The Beatles werd gebruikt. Tenslotte kan in de lijst
bij het nummer ‘Hawaï Five O’ ook worden toegevoegd dat het nummer ook als tune van het programma
‘Herhaling van de Top 20’ op Radio Veronica door Tineke
werd gebruikt. Trouwens een bijnaam mag genoemd
worden in de lijst voor Gerard Smit op Radio Noordzee.
In de zomer van 1974 kreeg hij van het typetje tovenaar Garmal de bijnaam ‘Jonkie’.
Dank aan: Jelle Boonstra
Samenstelling: HANS KNOT

DI 1 MEI: Dat de overname van 4FM door de VMMa
in Vlaanderen stof zou doen opwaaien, hoefde geen
extra uitleg. Naast een minister van media die bezwaren
oppert, zijn ook de – collega’s – van SBS Belgium (VT4
en VIJFtv) allesbehalve gelukkig, zo meldt RadioVisie.
Woordvoerder Kristof Demasure liet weten ‘het te betreuren dat in Vlaanderen nu een ‘duopolie’ is ontstaan’.
SBS Belgium heeft zelf al lang radioplannen en herhaalt
meteen haar vraag om het frequentieplan opnieuw te
bekijken. “Wij stellen ons vragen bij de toenemende
concentratie van het radiolandschap”, verklaarde Kristof Demasure, woordvoerder van SBS Belgium aan het
persagentschap Belga. Volgens Demasure stond deze
overname in de sterren geschreven op het moment
toen het Vlaamse decreet werd gewijzigd. “Maar in plaats
dat er nu meer radionetten zijn, is er integendeel sprake
van een nieuwe dominante positie. Ook SBS Belgium
heeft gesprekken gehad met 4FM, maar die kaderden
in het openhouden van alle mogelijke opties”. Of SBS
Belgium zich zou aansluiten bij het aangekondigde landelijke radionet van de regionale stations (Roularta,
Concentra en Corelio), is nog niet zeker. “Het gaat hier
om een grote groep aandeelhouders die een vergelijk
moeten trachten te vinden. Wij zijn geen betrokken
partij want we zijn geen aandeelhouder. Aan de andere
kant heeft het geen zin om zaken nu al uit te sluiten”,
aldus nog Demasure.
WO 2 MEI: In een persbericht liet de VMMa deze middag officieel weten het commerciële radiostation 4FM te
hebben overgenomen van
zijn Nederlandse eigenaar
Talpa, de investeringsmaatschappij van John de Mol.
Dat de Vlaamse Media Maatschappij straks twee landelijke commerciële stations gaat uitbaten, is evenwel nog
niet helemaal zeker. Minister van Media Geert Bourgeois
heeft bezwaren. De diversiteit moet behouden blijven.
Er kan dus bijvoorbeeld geen sprake zijn van de oprichting van een Q II”, aldus nog de woordvoerder. Zo
moeten er verschillen blijven bestaan in programme-
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ring, look and feel en doelpubliek. De minister moet
daarom op korte termijn een dossier ontvangen.
VR 4 MEI: Het nummer ‘Welterusten, meneer de president’ van Boudewijn de Groot is verkozen tot de grootste protestsong aller tijden. Via de website van Radio 2
kon de afgelopen week gestemd worden voor de Top
100 van de protestsongs, die vandaag werd uitgezonden. De 62-jarige muzikant wordt op de voet gevolgd
door het Klein Orkest, met het nummer ‘Over de muur’.
John Lennon staat met ‘Imagine’ op de derde plaats.
‘Goodnight Saigon’ van Billy Joel en ‘Sunday bloody
Sunday’ van U2 sluiten de Top Vijf af. In de lijst staan
verder grote namen als Bob Dylan, Pink Floyd en The
Doors. Aangenomen mag worden, gezien de enorme
vloed aan reacties, dat ook dit programma jaarlijks zal
terugkeren bij Radio 2.

VR 4 MEI: Wie herinnert zich nog Top Pop presentator
Ad Visser (op foto met Penney de Jager) op de AVRO TV,
destijds wekelijkse kijkverplichting. Hij blikt in een nieuw
programma (AVRO/NPS) terug op die legendarische
popshow (1970-1988). Het nieuwe programma wordt
vanaf 21 juli op zaterdagavonden (23.30 uur) uitgezonden via Nederland 3. Dit meldde netcoördinator Roek
Lips van dat net. Top Pop Golden Years is een programma dat Visser aanvankelijk maakte voor het digitale kanaal Cultura van de Publieke Omroep. In twintig
afleveringen kijkt Mr. Top Pop terug op de diverse
muziekoptredens in zijn vroegere programma en op
het showballet van Penney de Jager. Lips bekijkt eerst
hoe het programma scoort op Nederland 3. Als de show
aanslaat is de volledige reeks van twintig afleveringen
er te zien.

van Frits Spits op Radio 2. Een paar minuten mocht hij
daar voor de microfoon vertellen over zijn favoriete
CD en de programmering van Sky Radio, waar bijvoorbeeld The Beatles nauwelijks meer voorbij komen.
Hij mag dan succesvol zijn maar wat interesseert ons in
dit gesprek over muziek nu of Lathouwers minimaal
vier maanden per jaar in Zuid-Afrika zetelt. We weten
nu meteen waarom The Beatles bij lange na niet meer zo
vaak geprogrammeerd worden; is niet interessant voor
de doelgroep. Lees adverteerders, sorry lees voor de
portemonnee van groot aandeelhouder Lathouwers.
ZA 6 MEI: De vierduizend medewerkers van de publieke omroep hebben een nieuwe cao. Ze krijgen de
komende twee jaar onder meer een loonsverhoging
van ruim 5,75 procent. Dat is de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) overeengekomen met de
werkgevers. De cao treedt met terugwerkende kracht
per 1 april in werking en geldt voor de werknemers
van de landelijke publieke omroep, de regionale omroepen en de Wereldomroep. De NVJ en de werkgevers hebben de afgelopen twee jaar om de twee weken
met de werkgevers om de tafel gezeten om de cao te
moderniseren. Tussentijds zijn enkele akkoorden gesloten, waardoor de werknemers niet zonder cao zaten. Met deze overeenkomst is de modernisering afgerond. Behalve de loonsverhoging is afgesproken dat
journalisten niet meer alleen in salaris kunnen groeien
als zij een leidinggevende functie accepteren. Ze kunnen nu ook groeien ‘op basis van kennis en kunde’.
Verder is de werkgeversbijdrage voor ziektekosten
verhoogd en wordt de vergoeding voor
bereikbaarheidsdiensten met 25 procent verhoogd. De
cao heeft een looptijd van twee jaar.
MA 7 MEI: Het nieuwe programma van Rob Stenders
op 3FM gaat Stenders EetVermaak heten. Hij volgt daarmee vandaag Claudia de Breij op, die vorige week
vrijdag afscheid nam van het publieke station 3FM.
Stenders begint vandaag met zijn lunchprogramma tussen 12.00 en 14.00 uur. De nieuwe naam komt onder
andere voort uit Stenders late vermaak, het televisieprogramma dat de presentator voor Talpa maakte. Een
woordvoerster van de VARA liet weten dat Leon ‘notaris’ Polman als producer aan de slag gaat bij het programma. Hij was ook producer voor Claudia de Breij.

VR 4 MEI: Het productiebedrijf van Pieter Storms
‘Storms Factory’ is failliet verklaard. Door een tekort
aan opdrachten zou de 52-jarige presentator zijn rekeningen niet meer kunnen betalen. Een bittere pil voor
Storms, die vooral bekend is geworden doordat hij het
opnam voor gedupeerde consumenten in zijn programma Breekijzer. De televisiemaker meldt het einde
van zijn onderneming erg te betreuren.
ZA 5 MEI: Erg overdreven gedrag spreidt Ton
Lathouwers, ooit één dag deejay op de MV Mi Amigo
alvorens het schip zonk, ten toon in het programma
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Rob Stenders in de studio van 3FM

Ook het ‘Nooit grappig’-item komt weer terug. Dit gebruikte Stenders al bij zijn ochtendprogramma op 3FM.
MA 7 MEI: In de jaren zestig en zeventig hebben we
steevast moeten horen dat de hoge zendmasten op radioschepen van invloed konden zijn als stoorbron op radioverkeer van vliegtuigen en schepen. Op Cyprus zijn nu
andere omhoogstaande objecten van grote zorg en is
er zelfs sprake van een wettelijk verbod van gebruik
van vibrators van Britse makelij Love Bug 2 daar deze
vibrator golven uit zou zenden die het militaire radioverkeer zou kunnen verstoren.
MA 7 MEI: 3FM deejay Giel
Beelen
(foto)
is
veroordeeld tot dertig
uur werkstraf en 340
euro boete. Hij kreeg de
boete, die volgens zijn
advocaat aan de zeer milde
kant is, voor te hard rijden van
zijn woonplaats Haarlem naar
Hilversum. Het is niet de eerste
keer dat de ochtend-deejay van
3FM het gaspedaal te diep heeft
ingetrapt. Eerder moest hij zijn
rijbewijs al voor een halfjaar inleveren. Vervolgens legde hij de dagelijkse rit naar het
Media Park in die periode per taxi af.
DI 8 MEI: Als het aan de NOS-directeur Gerard Dielessen ligt, neemt Nederland voor altijd aan het Eurovisie
Songfestival deel door met de volgende zin te komen in
een interview: “Laat ik er helder over zijn: de NOS trekt
de stekker er niet uit. We gaan ermee door zolang het
bestaat, al is het nog vijftig jaar.” Vorig jaar stond de
voortzetting van de Nederlandse deelname aan het zangfestijn ter discussie bij de publieke omroep. Het muziekprogramma zou onvoldoende passen bij het karakter
van de NOS en bovendien te duur zijn. Binnen een jaar
is men klaarblijkelijk geheel overstag binnen de NOS en
Publieke Omroep en heeft men weer een totaal andere
mening.
DI 8 MEI: De verruwing
van de taal op de Nederlandse televisie neemt
nog steeds toe. Vorig jaar
waren er ongeveer
112.000 vloeken, scheldwoorden en verwensingen te horen. Dat is ongeveer 13 procent meer
dan in 2005. Dit blijkt uit
de Vloekmonitor, een onderzoek dat TNS/NIPO elk jaar uitvoert in opdracht
van de Bond tegen het Vloeken. In de lijst met programma’s, waarin het meest wordt gevloekt, staat het
programma ‘Jensen’ (RTL 5) voorop, gevolgd door
‘Wakker worden met Valerio’ (TMF) en ‘Lotte’ dat wordt
uitgezonden door Tien.

WO 9 MEI: Justitie
heeft gisteren een inval gedaan bij het regionale televisiestation
RNN7 in Rotterdam.
Daarbij is directeur Leo
Houkamp (54) aangehouden wegens vermeende belasting-ontduiking. De
fiscus heeft daarom beslag gelegd op een deel van de
apparatuur van het station, dat potentieel vijf miljoen
gezinnen in Zuidwest Nederland per kabel kan bereiken. Volgens een woordvoerster van het Openbare
Ministerie wordt Houkamp verdacht van ‘het niet en
onjuist doen van belastingopgave’. Ondanks een
beslaglegging op de uitzendapparatuur kunnen de programma’s van RNN 7, waar enkele tientallen mensen
werken, voorlopig doorgaan. H. krijgt van de Belastingdienst enkele weken de tijd zijn belastingschuld te voldoen. RNN7 begon in 2003 in Rotterdam, maar zendt
inmiddels uit in de regio Rijnmond, Zuid-Holland Zuid,
het Westland, Zeeland en deels in Noord-Holland. Het
station wil zo snel mogelijk landelijk te ontvangen zijn.
RNN7 wordt gefinancierd door adverteerders en private investeerders, maar Houkamp wil nooit zeggen
wie dat zijn. Recentelijk strikte de directeur enkele bekende Nederlanders om voor zijn televisiestation te gaan
werken, onder wie John de Wolf, Edvard Niessing en
Viola Holt. Houkamp was vijftien jaar lang eigenaar van
de landelijke winkelketen The Box Fashion met zijn
broer Thijs. Eerder werkte hij als advocaat.
VR 11 MEI: Nieuwsradio
BFM kreeg van het BIPT
(Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) een boete wegens
het storen van Radio Ten
(Begijnendijk) en MFM (Zottegem), dit via haar zender
vanuit Brussel. Het is de eerste keer dat een Brusselse,
Franstalige radio een administratieve boete krijgt wegens het veroorzaken van storingen in Vlaanderen.
Allen maken gebruik van de 107.6 MHz. Georges Denef
van het BIPT, vertelde aan de krant Het Nieuwsblad,
dat meer gelijkaardige dossiers in voorbereiding zijn.
Er zouden metingen uitgevoerd zijn in tachtig gevallen.
Officieel kan het BIPT nochtans niet optreden. Eind
vorig jaar werd weliswaar een samenwerkingsakkoord
tussen de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap ondertekend, waardoor het federale BIPT de taak van
etherpolitie krijgt, maar dit akkoord treedt pas in werking op het moment dat de Franstalige Gemeenschap
haar frequentieplan voor de FM-band klaar heeft. Mogelijk duurt dit nog tot midden 2008. Het BIPT
wilde blijkbaar niet wachten en beroept zich op een
wet van 2005 die toelaat om ‘schadelijke storingen’ te
sanctioneren. Het lijkt er ook op dat met het optreden
tegen BFM het BIPT uitzoekt wat haar huidige mogelijkheden zijn.
HANS KNOT EN MICHEL VAN HOOFF
(dank aan redactie RadioVisie)
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In de hoogtijdagen van de zeezenders in internationale
wateren voor de West-Europese kusten werd veelvuldig gebruik gemaakt van meisjesnamen voor de radiostations. Denk maar eens aan Radio Veronica, Radio
Caroline en Radio Monique. Maar ook voor de schepen zelf werd een meisjesnaam wel eens gekozen. Denk
bijvoorbeeld aan Magda Maria, Magdalena en Jeanine.
In de maand april 1973 waren er ook heel wat meisjes
en vrouwen die samen met mannen de strijd aangingen in een demonstratie. Deze werd gehouden in Den
Haag als een soort van vredig bewijs aan de Nederlandse regering dat het volk trots was op het bestaan
van de zeezenders, met Radio Veronica in het bijzonder. Ruim 150.000 demonstranten slenterden door de
straten richting het Binnenhof. In de aanloop naar de
bewuste dag, 18 april 1973, stonden de kranten vol met
artikelen die betrekking hadden op de komende optocht en de hoorzitting. Een bijeenkomst in het gebouw van de Tweede Kamer, die tegelijkertijd zou worden gehouden, met als onderwerp het eventuele voortbestaan van Radio Veronica en de andere stations.
Maar ook profiteerden anderen mee, de zogenaamde
‘duimzuigers’, die dachten ook een radioproject vanaf
zee te kunnen beginnen. Eén van hen was Willem Beusenberg. Hans Knot blikt terug op de droom van de
inwoner van IJmuiden.
Ik kreeg begin april 1973 een fotokopie toegestuurd
door Dick van Schenk Brill. Hij stuurde
me het om te gebruiken voor Pirate
Radio News, het tijdschrift waar ik destijds hoofdredacteur van was. Nog dezelfde week volgden nog een aantal
andere publicaties waarin telkens dezelfde naam opdook, namelijk die van
Willem Beusenberg. Ruim 34 jaar later,
18 april 2007, kreeg ik andermaal fotokopieën toegestuurd. Deze keer waren
ze afkomstig van Theo Hoekstra,
campinghouder in Frankrijk en deels
waren het dezelfde artikelen als destijds. Laten we eerst eens kijken wat
Beusenberg zoal te vertellen had in de
Telegraaf, om later terug te keren naar
Hoekstra, die 34 jaar later niet eerder
bekende informatie toevoegt.
Het was allereerst Stan Huygens die in
de Telegraaf van 5 april met het bericht
kwam dat de in de sportvisserij bekend
staande Beusenberg met een eigen radiostation vanaf een schip in internationale wateren wenste te starten. Beusenberg, die ook eigenaar van een restaurant en een vissportwinkel was, vertelde in het artikel dat hij enkele weken
eerder benaderd was door twee man-
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nen met de vraag of hij ook een schip te koop had. “Ze
vertelden wat ze van plan waren en ik werd zo enthousiast dat ik besloot met ze mee te doen. Ze hadden ook
direct door op welke manier ik ze kon helpen.’ Daarbij
dacht Beusenberg aan het bevoorraden van het zendschip vanuit IJmuiden richting de plek waar het zendschip zou worden verankerd in internationale wateren.
Vervoer van proviand, bemanning en programma’s
waren voor hem zeer eenvoudig te regelen. Beusenberg wilde de namen van de ‘twee mannen’ niet prijs
geven, wel stelde hij dat het schip dat zou worden ingezet de naam ‘Elisabeth’ droeg. Het ging om een trawler
van 600 bruto registerton, met een lengte van veertig
meter. Beusenberg verwachtte dat medio mei 1973 de
uitzendingen vanaf het schip van start zouden kunnen
gaan en stelde hij dat er in één van de havens van
IJmuiden hard gewerkt werd aan de inrichting van het
schip.
Ook verklaarde hij dat de zendapparatuur nog niet
aanwezig was maar de daarop volgende week in het
ruim, waar voorheen de visnetten lagen, zou worden
ingebouwd. Huygens meldde verder: ‘In de Gouden
Karper’ is het een en al bedrijvigheid, daar de ondernemende IJmuidenaar zo snel mogelijk met uitzenden wil
beginnen. Vooral nu Veronica niet in de lucht is.’ Enkele
dagen eerder, op 2 april, was de Norderney van Radio
Veronica gestrand vlakbij de haven van Scheveningen
en was het voor de directie van het station een zorg zo
snel mogelijk weer in de ether te komen. Zowel vanuit
de RNI- als de Carolineorganisatie werd zendtijd via
reservezender dan wel het ter beschikking stellen van
het totale zendschip aangeboden. Binnen een week na
publicatie van het eerste artikel over Beusenbergs plan-

Haarlems Dagblad,
6 april 1973

nen was Radio
Veronica al weer
terug in de ether.
Beusenberg had
geen angst dat het
financieel niet
haalbaar zou zijn
want uit onverwachte hoek waren er al contacten gelegd met
sponsoren en reclamebureaus.
Ook in dit geval
wenste Beusenberg geen namen
vrij te geven maar
wist hij wel over
het enthousiasme
voor het project
te reppen: “Wel
werd mijn initiatief
overal enthousiast ontvangen. Vooral omdat dit weer een echt Nederlandse onderneming is. Waarom moeten het buitenlanders zijn die met plannen en ideeën komen? Er is
nog plaats, dat weet ik zeker, wanneer de luisteraars
weten dat het een Nederlands schip met een Nederlandse radiozender is’, aldus de afsluitende opmerking
van Willem Beusenberg in de Telegraaf, alwaar hij in zijn
nette pak tezamen met zijn dochter Carla was afgebeeld
op een foto.
Een dag later was er andermaal een foto van Beusenberg te bewonderen, dit keer met het schip Elisabeth
op de achtergrond. Daarop was een bord aangebracht
waarop afleesbaar was dat het schip eigendom was van
Jac den Dulk Wzn. De foto stond afgedrukt bij een
artikel in het Haarlems Dagblad, waarin de IJmuidenaar
vreemd genoeg als eigenaar was aangeduid. In dit artikel was iets meer te lezen over de plannen: ‘Met uitzondering van de nachtelijke uren zullen we popmuziek gaan uitzenden en ons voornamelijk gaan richten
op de jeugd. Want als de jeugd naar je luistert, is je
succes verzekerd!” Hij voegde er nog aan toe dat de
programma’s direct vanaf het toekomstige zendschip
zouden worden gepresenteerd door twee tot drie
deejays, waaronder zijn dochter Carla. Afwijkend op
de eerdere publicatie in de Telegraaf was het bruto
registerton 500 in plaats van 600.
Kijkend in de hedendaagse wereld van internet is inderdaad informatie terug te vinden en wel dat het betreffende schip eerst onder de naam Scheveningen 70
in de vaart was en wel tussen 1918 en 1928. Het werd
gebouwd bij scheepswerf Pannevis in Alphen aan de
Rijn. Vervolgens had het schip diverse namen, waaronder ‘Cornelis Roeleveld’, Geertruida en inderdaad
Elisabeth. Tussen 1964 en 1971 was het onder de laatste
naam in de vaart en in eigendom van Jac. den Dulk.
Daarna is het schip – dat ook de registratie Scheveningen
4 droeg – als vissersschip uit de vaart genomen en

verkocht met als doel sportvisserij vanuit IJmuiden.
Waarschijnlijk was de nieuwe eigenaar, Willem Beusenberg, niet eerder op de gedachte gekomen het bord
met de naam van de eigenaar te vervangen.
Op 10 april 1973 stond dochter Carla, met haar lange
blonde haren in de wind, afgebeeld in een ander artikel, dit keer in het Noord-Hollands Dagblad. Voor het
eerst werd toen duidelijk dat de naam van het station
Radio Carla zou moeten gaan worden: ‘ Hierrrr is Radio
Carla. Jullie bloedeigen Carla. Jaaaa, beste luitjes, jullie
stationnetje voor de Noordzeekust met alleen maar muziek en nog eens muziek.’ Willem Beusenberg kwam
andermaal aan het woord en stelde dat ze popmuziek
gingen draaien voor de groep van 12 tot 25 jaar, waarop
70% van de nationale platenindustrie draaide. De journalist André Naber stelde Beusenberg nog wat technische vragen, zoals op welke golflengte het station zou
gaan uitzenden. Mysterieus lachend had Beusenberg
geen antwoord gegeven, daar hij van dergelijke zaken
geen verstand had. Wel was er een specifieke doelgroep: “Ik richt me in hoofdzaak op de Randstad. Die is
het dichtstbevolkt. Daar wonen de meeste mensen. Daar
hebben mijn adverteerders ook het meeste aan. Ik doe
dit in ieder geval niet voor niets, het moet geld opleveren.’
Bluffend dacht de 39-jarige Willem Beusenberg iedere
journalist alles maar te kunnen vertellen en ook deze
keer kwam het weer in de krant: “Vandaag nog had ik
een man van een reclamebureau aan de telefoon en die
vroeg of ik meteen nog een tweede zendschip kon
klaarmaken, dat dan boven de waddeneilanden zou
kunnen worden afgemeerd. Zij zouden wel opdrachtgevers weten.” Voor het eerst richtte Beusenberg zich
iets meer op de financiering, die zou namelijk komen uit
de hoek van een Haagsche bankier waar hij al jaren
zaken mee deed. Daar tegenover stelde Beusenberg in
hetzelfde interview de enige te zijn die het volledige
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financiële risico zou gaan dragen. “Als je een bedrijf
begint loop je altijd risico. Zo’n verbod op de zeezenders
zie ik de eerste jaren echt niet komen. Kijk, ik ben toch
niet gek. Het is een complete uitdaging. Al die buitenlanders met hun radiostations voor onze kust, dat zint
me niet. Daar moet nog een Nederlander bij.”
In het interview blufte Willem B nog verder door te
stellen dat vanuit de publieke omroep al diverse technici
hadden aangegeven te willen solliciteren bij het station.
Verder vertelde hij over zijn 18-jarige dochter: “Zij zal
als omroepster en gastvrouw worden gebracht. Zij wordt
opgeleid door de pers- en radioman van Beusenberg”.
Een persman die ook niet bij naam en toenaam werd
genoemd. Wel werd toegegeven dat deze persman in
dienst was van een dochteronderneming van de Telegraaf.’ Tja en dan vraag je je ook nog af hoe de man alle
onzin nog zo kon vertellen en dat hij er zelf niet in
verstikte. U begrijpt het al, nadat de demonstratie werd
gehouden op 18 april 1973 en de golf aan publiciteit
inzake de grote schare mensen die zich achter de zeezenders opstelden, was weggeëbd, verdween ook
Willem Beusenberg uit de publiciteit. Het radiostation,
en dus zenden vanaf de voormalige vissersboot
Scheveningen 4 dan wel de MV Elisabeth leek bij een
droom voor Beusenberg te blijven.
Het zou dus tot april 2007 duren alvorens Beusenberg
zijn droom weer onder mijn aandacht werd gebracht
via een aantal knipsels, dat werd opgestuurd door Theo
Hoekstra vanuit Frankrijk. Hij wilde me graag zijn con-

tacten van destijds met Beusenberg delen, niet wetende dat er nog een droomscenario aan zou komen.
Theo was in contact met me gekomen daar hij via
MediaPages op zoek was naar een oude vriend, Pieter
Damave. Hij was dus op zoek naar Damaves adres.
Nadat ik Pieters gegevens had doorgespeeld bleven
we mailen en kwam het volgende richting het redactionele adres in Groningen.
‘Beste Hans Knot, het is al meer dan 30 jaar geleden dat
ik met Radio Caroline en met Radio Carla in contact
kwam. Ik was destijds verkoper van advertentieruimte
voor het weekblad De ECHO ( Telegraaf) één van mijn
adverteerders was destijds Willem Beusenberg van het
visrestaurant De Gouden Karper in IJmuiden. Willem
Beusenberg verhuurde vissersboten en had het plan
opgevat om een eigen zendschip te beginnen onder de
naam Radio Carla. Ik heb daar heel veel met hem over
gebrainstormd. Het Haarlems Dagblad van 6 april 1973
heeft hier toen aandacht aanbesteed. Ik was zelf
medewerker in die tijd bij een ziekenomroep in Haarlem.
Onze ziekenomroep zou toen voor ongeveer 150 uur
bandopnames
gaan
maken
voor
de
proefuitzendingen.Van het destijds gestrande schip King
David (Capital Radio) wilde Beusenberg de antenne
kopen voor zijn eigen zendschip.’
Met dit deel van de e-mail werd me al heel duidelijk wat
Beusenberg in zijn fantasie bedoelde met contacten met
iemand van een dochteronderneming van de Telegraaf.
In al zijn dromen, één van zijn vier schepen in te zetten
als zendschip, had hij niet alleen diverse journalisten
om de tuin geleid maar ook nog eens een jonge enthousiaste Theo Hoekstra en zijn vrienden van de lokale ziekenomroep. Theo andermaal: ‘De ECHO zou de
primeur krijgen om als eerste het verhaal te publiceren.
Onze reactie belde persfotograaf De Boer uit Haarlem.
Deze fotograaf heeft de foto, die hij op het schip van
Beusenberg maakte, aan de Telegraaf verkocht, nog
vóórdat de ECHO uitkwam. Er werd een artikel geplaatst in het Stan Huygen Journaal van 5 april 1973.
Op 10 april 1973 plaatste het Noord-Hollands Dagblad
ook een artikel. Alle plannen zijn in de doofpot gegaan
en mijn ontslag bij de krant dreigde. Ik werd benaderd
door ene meneer Dennis King die mij een contract aanbood om reclamezendtijd te gaan verkopen voor Radio Caroline, gevestigd aan de Van Hogendorpstraat
16 in Den Haag. Wel heb ik commercials voor het station verkocht maar nooit mijn provisiegeld ontvangen.’
Zoeken op internet naar nadere gegevens rond de
Elisabeth, dan wel Scheveningen 4, leerde me dat Beusenberg in 1989 dit sportvissersvaartuig had verkocht
en wel aan de organisatie achter Azart die het inzet als
theaterschip. Op de internetpagina van de Azart is het
volgende terug te vinden: ‘Het varend muziektheater
Azart is opgericht op het Amsterdamse KNSM/Javaeiland om de maritieme tradities voort te zetten die van
Amsterdam een kosmopolitische en multiculturele grootstad gemaakt hebben. Een eeuw lang speelde het eiland hierin een centrale rol en was tot de opkomst van
Schiphol, veertig jaar geleden, de nationale aankomst-

bevolking op te bouwen. Tegelijk geven de copyrechten met 26.000,- gulden per jaar een vaste basis aan het
project.’ Ware het niet dat Theo Hoekstra besloot mij de fotokopieën te sturen en mijn interesse werd gedreven
op zoek te gaan naar wat er met de
Elisabeth uiteindelijk was gebeurd, dan
hadden we nooit geweten dat een
droom van Willem Beusenberg alsnog
deels was uitgekomen.
http://www.scheveningen-haven.nl/
info/schepen/sch4.htm
http://www.azart.org/history.html
http://www.azart.org/elf.html
http://homepage.eircom.net/~azart/
cult_als_confr.html
http://www.azart.org/webcast.html
Theaterschip Azart

en vertrekhaven. Hier scheepten tienduizenden zich in
voor een nieuwe uitdaging. Het schip, op grote afstand, als ook het Azartplein, centraal op het eiland
gelegen en naar het schip genoemd, vormen een “lieu
de memoire”, monumenten, die deze herinnering leven
houden. In deze zin is Azart een lokaal project, bestemd
voor de oude en nieuwe bewoners van het eiland en,
bij uitbreiding, voor de inwoners van stadsdeel Zeeburg en de stad zelf. Aan de andere kant is Azart onmiskenbaar een cultureel ambassadeur van Amsterdam
geworden die een beroep doet op de verbeeldingskracht en vrijheidszin, een functie die voorbestemd is
om groter te worden hoe verder het schip komt. Vanuit
buitenlands perspectief wordt het product ‘Holland’ verkocht.
In de maand september 2000 werd het onderwaterschip op een werf in Urk systematisch doorgemeten en
bleek het met minimaal 5mm dikte te voldoen aan alle
normen. Hiermee behoeft het onderwaterschip niets
anders dan een tweejaarlijkse werfbeurt. Het bovenwaterschip daarentegen en vooral de karakteristieke
stuurhut die ruim veertig jaar geleden van een andere
logger werd overgenomen, behoeft onderhoud. Begin
december 2000 heeft het Prins Bernhard Fonds besloten 40 mille te reserveren om de voormalige haringlogger Azart als varend monument te behouden. Deze
gelden werden in de winter 2000/2001 besteed om de
oceaanwaardigheid van het schip en de veiligheid van
de bemanning te waarborgen.
Een persbericht in 2001 meldde het opzienbarende
nieuws dat de voormalige Elisabeth van Willem Beusenberg alsnog zou worden ingezet voor het verzorgen
van uitzendingen, hoewel niet van radio- maar televisiesignalen: ‘Sinds medio oktober 2001 verzorgt AZARTTV iedere zaterdag een half uur programma op KLEURNET TV, een multicultureel kanaal op de Amsterdamse
kabel. Alle apparatuur, beschikbaar gesteld door
KLEURNET, en knowhow is aan boord. Dit geeft een
geweldige kans een intens contact met de Amsterdamse

HANS KNOT

Transcriptie van een interview met Bill Scadden,
afgenomen op 4 februari 1984 in zijn huis
in Frinton-on-Sea in Essex.
Mr. Scadden was al met pensioen toen hij betrokken raakte bij de zeezenders. Hij was daarom,
ten tijde van het interview, al op hoogbejaarde
leeftijd. Immers was het twintig jaar later. Hij
was traag en aarzelend in het terughalen van zijn
herinneringen. Niet tegenstaande is dit een prachtdocument en de tekst is iets aangepast om herhaling te voorkomen en duidelijkheid naar voren te
brengen. De feiten en betekenis van het verhaal
zijn niet aangepast.
Colin Nichol: Ik ga proberen een heleboel verhalen bij
u los te krijgen en laten we bij het begin aanvangen.
Hoe hoorde u voor het eerst van de zeezenders. Wat u
hoorde, wanneer en waar en hoe raakte u betrokken?
Bill Scadden: Ik was inwoner van Frinton.
C: Wat was uw werk?
B: Ik was met pensioen.
C: Daarvoor was u binnen de scheepsindustrie actief?
B: Ik werkte bij de politie en daarvoor vaarde ik en was
actief als verbindingsman.C: Ik dacht dat u in 1964 ook
voor een scheepsfirma werkte?
B: Nee, we hadden ook een kantoor in Harwich maar
ik weet de naam even niet meer.
C: Wel, u was al met pensioen maar hoe ging het dan.
Werd u door iemand benaderd en zo ja door wie?
B: Om precies te zijn belde Ronan O’Rahilly me met de
mededeling dat iemand met de naam Gillman, die mij
niet bekend was, maar die wel graag een gesprek met
me wenste.
C: Was dat uw eerste contact met mensen uit de zeezenderwereld en hoe kwamen ze bij u terecht?
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Ronan O’Rahilly

B: Ronan kreeg het van de één of ander.
C: Iemand uit de wereld van radioamateurs misschien?
B: Ja, ik stond vermeld in het boek over de radioamateurs.
C: Dan moet hij het daar uit gehaald hebben.
B: Ja, in ieder geval had ik een ontmoeting met deze
Gillman in de plaats Thorpe.
C: John Gillman heette hij, of niet? Ja, je vertelde eens
dat hij heel voorzichtig was in het leggen van contacten.
B: Ja hij was een beetje eeeeh…
C: Hij hield het allemaal een beetje geheimzinnig en zei
ook dat het geen goed idee was om een ontmoeting in
Frinton te hebben.
B: Ja, hij was bang dat we zouden worden gevolgd. En
dus ontmoette ik hem in Thorpe en hij vertelde me dat
hij de hoofdtechnicus voor Radio Caroline was en dat
hij op zoek was naar iemand die als agent wilde dienst
doen in Harwich. Hij vertelde erbij dat het allemaal
Ronans idee was en ook dat hij wist dat ik een beetje
geniaal was op het gebied van communicatie en dat ik
een amateurlicentie had en meer van dat.
B: Ik mocht de oude Gillman wel, hij was een oude gek.
Na de ontmoeting belde hij me nog een paar keer en
vroeg me op een bepaald moment naar het Caroline
House in Londen te komen. Ik besloot te gaan en ontmoette daar niet alleen Ronan O’Rahilly maar ook Alan
Crawford en Barry
Ainley (de general
Alan Crawford
manager) en nog
twee andere mensen waarvan ik niet
meer weet wie ze
waren. Voordat ik
het wist boden ze
me een baan aan.
Ronan die altijd een
oog had voor zowel de legale als illegale aspecten
stelde dat ze niet al
te veel geld hadden
en ze mij dus niet
veel konden betalen. Maar ik kreeg
het aanbod 30
Pond per week te
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verdienen, plus vergoeding van te maken onkosten.
Ik maakte me echter niet zo druk om het geld.
C: Had u het idee in te zijn voor een avontuur op dat
moment?
B: Jazeker, dat was een goede reden. Ik ontmoette
vervolgens twee technici, voordat ze naar zee gingen
om aan boord van het zendschip te gaan en sprak met
hen over de apparatuur die men aan boord gebruikte,
specifiek gericht op het gebied van communicatie. Vervolgens deed ik een paar testen met hen.
C: Wanneer was dit, weet u nog een datum?
B: Het was in de maand mei 1964.
C: Dus Caroline was al een poosje in de ether?
B: Ja, dat klopt. Men was naar internationale wateren
gegaan zonder te denken aan de illegale contacten tussen wal en schip.
C: Op een bepaald moment bleek de PMG (Postmaster
General, de bij de PTT verantwoordelijke voor
communicatiezaken) bij herhaling te klagen over de
verbindingen tussen het zendschip en de vaste wal.
B: Ja, er was namelijk in eerste instantie een officieel
contact via North Forland Radio. Maar op een bepaald
moment kwam daar via de PMG een officieel verbod op
en zocht men een alternatief. En dat was het moment
dat ik om de hoek kwam.
C: Werkte u via de Harcourt Shipping Agency?
B: Dat klopt.
C: Dat was in Harwich?
B: Ik maakte dus voor de technici aan boord een
schema, adviseerde ze op welk moment men welke
frequenties zou kunnen gebruiken en die manier van
contact onderhouden lukte erg goed. De post aan land
was toen in Brightlingsea.
C: Moest u naar de kust gaan. We hadden namelijk het
idee, ik was in die periode aan boord van het zendschip, dat u zich ergens aan de kust met uw zender
verstopte als de verbinding werd onderhouden.
B: Welnee (hard gelach) het was heel anders. Ik zal u
het zodadelijk laten zien. Nee, ik gebruikte een havenagent in Brightlingsea en we hadden al een paar keer
een aanvaring gehad met de mensen van de douane
inzake het invullen van de diverse douaneformulieren
om de bevoorrading toch maar goed voor elkaar te
krijgen. Men gaf de vreemdste dingen aan en stelde
telkens weer veranderingen voor bij het invullen. Wanneer bijvoorbeeld de volgende dag zou worden uitgevaren met de tender kwamen ze opeens vanuit het
douanekantoor met andere formulieren. Zo moest opeens de wateraanwezigheid gewijzigd worden van 0 tot
5 ton en meer van die veranderingen.
C: In andere woorden werd er geconstateerd dat er
verschil was tussen de geschreven opdrachten, die aan
land kwamen via de tender, en de definitieve versie die
de volgende dag werd ingevuld. Daar moest een verklaring voor komen en ze vroegen zich allemaal af hoe
er toch een verschil kon zijn. En de verklaring was
natuurlijk duidelijk: Jullie ook met je communicatie van
land naar schip en omgekeerd.
B: Ja, op een bepaalde ochtend zei de ambtenaar van
de douane dan ook tegen me in Brightlingsea: ‘U woont
in Frinton, Mr Scadden. Ik bevestigde dat waarna hij
stelde dat ik een groot huis aan de zeekant had. Ook

dat bevestigde ik, waarna hij eraan
toevoegde dat er een grote zendmast op het dak stond. Andermaal
bevestigde ik het. Hij stelde toen
dat iemand het hem had verteld dat
ik er woonde en toen hij er eens
langsreed, op weg naar huis, zag
hij mijn woning met de grote antenne en telde hij het een en ander
samen. Ik stelde toen dat ik niet
wist waar hij op doelde. Hij stelde
dat met de tender het bericht was
gekomen dat er geen water hoefde
te komen en dat er toch vijf ton
aan boord van de tender was die
ochtend. Ik heb hem toen gezegd
dat dit een totale verantwoordelijkheid was tussen de kapitein en de
vertegenwoordigers aan land, en
dat ik er verder niets van afwist.
Op een andere dag zei hij tegen me
dat ik een amateur zendinstallatie
had en ik bevestigde dat ik een officiële licentie had en al mijn verbindingen ook in het logboek schreef
en voegde eraan toe dat hij het gerust mocht nakijken. Hij is daar nooit
op ingegaan maar bij hem kwam ik
zeer verdacht over. Dan was er op
een bepaald moment ook een
schipper uit Harwich die me via mijn
stem herkende. Ik mompelde vaak
‘Magna, magna magna’ op gedempte toon als ik contact wilde,
en daar herkende hij me aan.
C: Ik herinner me dat u dat deed.
Bill Scadden

De zendinstallatie van
Bill Scadden

Ik herinner me dat inderdaad als ik op de radio op zoek was naar een
signaal van verbinding met de wal. Inderdaad was het allemaal een beetje
geheimzinnig geworden, vooral uit voorzorg. U gebruikte de oproepcode
‘Magna’ en geen frequentieopsomming in uw oproepen om verbinding te
maken.
B: Ik gebruikte mijn licentie call-letters zeker niet.
C: Maar hoe waren die dan?
B: G3 C-E-B, Charlie Easy Baker.
C: En dat is uw registratie heden ten dage nog steeds?
B: Jazeker!
C: Maar kreeg u uiteindelijk ook bezoek van de autoriteiten?
B: Er kwamen twee knapen lang, een routineonderzoek vanuit de Post
Office.
C: Het leek op routine maar het was uiteindelijk meer dan dat?
B: Ze komen altijd in de avond voor controle met de hoop iemand aan te
treffen. Ze kwamen uit Colchester, van het hoofdkantoor. Ze lieten hun
legitimatie zien en stelden dat ze mijn zendinstallatie wensten
te onderzoeken. Ze constateerden dat ik ook een grote poster van Caroline aan de muur had en notitiepapier van de
organisatie had liggen op een tafel. Tijdens de controle werden er geen vragen over gesteld.
C: Hoelang was u voor Caroline al aan het werk toen ze dit
ontdekten?
B: Twaalf maanden.
C: Dus u was al behoorlijk lang actief.
B: Oh, jazeker.
C: Dit was dus niet de visite die u direct na aanvang van uw
activiteiten had?
B: Nee, nee. Ze bekeken mijn zendstation en vonden geen
fouten. Ze controleerden mijn logboek en vroegen met niets
over Caroline. Het enige, en dat was nogal komisch, dat één
van de twee vroeg of ik ook interferentieproblemen van die
ellendige piraat had. Ik heb ze verteld dat ik geen interferentie met hun had. Ik had natuurlijk een heel goede ontvanger, die je zeer selectief kon afstellen. Hij zei nog eens dat hij
zich afvroeg of ik ook interferentie had omdat de Post Master
General (hij zei dit op een gehaaste manier) graag bewijs
wilde hebben of materiaal dat tegen Radio Caroline gebruikt
kon worden. Ik vroeg ze toen wat ze dan gedaan hadden.
Vervolgens vertelde hij me dat ze een dossier wensten aan te
leggen en deze vervolgens aan het Parlement wilden voorleggen om te komen tot, wat we later de Marine Offences Bill
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zouden noemen. Hij
stelde verder: ‘Het zou
mooi zijn als we bewijs
zouden kunnen krijgen.
Ik bedoel u bent een getrainde radio amateur.
Heeft u geen interferentie op uw zenderapparatuur of gewone
apparatuur?’ Ik heb gezegd dat ik eerlijk moest
zijn en beschikte over uitstekende ontvangstapparatuur en dat ik inzake Caroline totaal geen klachten had. Hij voegde er toen nog aan toe dat de Post
Master General heel erg blij zou zijn wanneer ze met
klachten zouden komen. Ook vroeg hij me schriftelijk
te melden als later alsnog interferentie zou ontstaan als
gevolg van de uitzendingen van Radio Caroline.
C: Hebben ze toen ook verteld of er andere mensen
met klachten waren?
B: Nee.
C: Ik denk, als het er op aankwam dat er ook weinig
mensen echt last van hadden.
B: Ik heb het gesprek afgerond met de opmerking dat
wanneer ik echt last zou krijgen van Caroline ik er bij
de Post Office per brief melding van zou maken. Daar
lieten we het bij, schudden elkaar de hand en ze gingen
weg.
C: Had u niet het idee dat ze u om de tuin leidden?
B: Nee, ik weet zeker dat ze dat niet deden.
C: Op dat moment was u wel veel meer dan de
communicatieman tussen wal en schip?
B: O ja zeker.
C: Wat deed u dan nog meer voor Radio Caroline?
B: Soms deed ik wel twee tot drie dingen tegelijk. Het
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hing er natuurlijk van af op welk moment er iets gebeurde. Ik neem als voorbeeld dat op een avond de
hoofdtechnicus aan boord van het zendschip iets wilde
lassen. Dat ging helemaal fout want de gasvlam werd in
zijn gezicht geblazen en beschadigde zijn ogen en het
volgende moment was het alarmfase.
C: Dat was om half acht in de avond?
B: Ja, ik had een paniekoproep van de kapitein die
vertelde dat de hoofdtechnicus zijn ogen had verbrand
en hij bezorgd zich afvroeg wat er moest gebeuren.
Vervolgens heb ik verteld dat ik wel weer contact zou
nemen. Ik heb vervolgens gebeld met iemand in Harwich
die op goede voet was met een dokter. Die vertelde dat
je de ogen moest uitwassen met water, puur water. Ook
diende de lichaamstemperatuur bij herhaling te worden
gemeten en wanneer er echt veel koorts werd gemeten
dan moest de reddingsboot worden ingeschakeld om
een dokter aan boord van het zendschip te brengen.
Ik heb de boodschap doorgegeven per radio en ze
hebben me later op de avond rond 11 uur gemeld dat
zijn temperatuur was gedaald en zich weer veel beter
voelde.
C: Was dat het einde van dat verhaal, verder geen
problemen meer?
B: Nee, daarmee was dat probleem afgehandeld. Een
andere herinnering is dat ik op een avond een telefoontje kreeg van een politieagent in een afgelegen
dorp in Norfolk en die me vertelde dat daar een jongeman in het dorp was die rondreed op een Lambretta
scooter en altijd naar Caroline luisterde. Hij was niet te
vinden en zijn ouders waren die dag bij een autoongeluk om het leven gekomen. Ze wilden hem informeren maar hij was niet bereikbaar. Hij was niet thuis
gekomen en mede het gegeven dat hij een beetje een
‘zelfmoordtype’ was, wilden ze hem toch op een goede
manier bereiken. Dus wilden ze een bericht laten uitzenden via Radio Caroline omdat ze ervan overtuigd waren dat hij naar het station zou luisteren. En zo zie je
maar: als je geen duidelijke afspraken maakt over tijdstippen en frequenties was het heel moeilijk een boodschap aan boord te krijgen, of men moest toevallig
achter de ontvanger zitten.
C: Ja begrijpelijk, maar hoe werd dan contact gelegd in
dit geval?
B: Ik heb er goed over nagedacht en ben op bezoek
gegaan bij de schipper van de Walton reddingsbrigade
en de situatie uitgelegd. Hij begreep de situatie en is
vervolgens met zijn eigen privé-boot naar het zendschip gegaan om een boodschap aan boord te brengen.
C: Wat natuurlijk een illegale actie was?
B: Ja. Ik heb een bericht geschreven en gestopt in een
tabaksblikje. Helemaal dichtgeplakt heb ik het meegegeven en nogmaals bleek hoe geweldig goed die knapen uit Oost-Essex meeleefden. Hij stelde dat, wanneer
hij zou uitvaren, het rond middernacht zou gebeuren.
De kustwacht, die aldoor ’s avonds alles in de gaten
hield, zou hem anders hebben gezien en in de gaten
hebben gehouden. Hij ging met zijn 14-jarige zoon
naar buiten en bracht de boodschap aan boord van
het zendschip. Het werd in de uitzendingen gebracht.
De betreffende knaap, die gezocht werd, ging de vol-
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gende ochtend benzine tanken en aangezien het kenteken ook was genoemd
in het programma van Radio Caroline
was de man op de benzinepomp zo
scherp te zien dat het om die knaap ging.
Hij vertelde dat de mensen achter Radio
Caroline naar hem op zoek waren en
men in de uitzendingen had verteld dat
hij contact diende op te nemen met de
politie voordat hij naar huis zou gaan.
Het werkte perfect. Hij ging naar de politie om het slechte bericht aan te horen.
Gelukkig maakte hij geen eind aan zijn
eigen leven.
C: Er zijn volgens mij veel van deze verhalen? Om even duidelijk te maken, hoe
langer in de tijd des te meer werkzaamheden u voor de Caroline organisatie verrichtte.
B: Jazeker.
C: Werd u medewerker bij Harcourt
Shipping Agency?
B: Nee zeker niet.
C: Werd u altijd door Ronan betaald?
B: Jazeker
C: Door Caroline en Project Atlanta?
B: Ja, ja.
C: U bent dus altijd in dienst geweest als
de grote regelaar?
B: Klopt wel. Ik heb allerlei dingen geregeld voor de organisatie. De inkoop van
goederen. In die tijd gaf ik gemiddeld
500 Pond per week uit in Harwich om
allerlei zaken te kopen. Onderdelen en
dergelijke.
C: En u zorgde ook voor de inkoop van

de proviand?
B: Ik kocht het niet maar bestelde het.
C: In die tijd kwam toch al het proviand nog uit Harwich?
B: Ja, maar als ze iets met spoed nodig hadden als bijvoorbeeld medicijnen dan zorgden ze dat ik vanaf boord werd geïnformeerd en
zorgde ik ook dat die aan boord zouden komen.
C: Hoe kwam dat dan aan boord?
B: Met de tender natuurlijk.
C: U werkte voornamelijk vanuit Harwich in die tijd?
B: Ja, ja.
C: Maar er werd eerst toch uit Brightlingsea bevoorraad?
B: Ja. Terugdenkend aan alle wensen is de meest verrassende wel de
vraag geweest te zorgen dat er ongeveer 12 elektrische kachels aan
boord kwamen. Het weer was erg koud geworden met hevige sneeuwval in de winter. Dit had tot gevolg dat er ondermeer problemen
waren met de generatoren. Dus belde Ronan me met de vraag te
zorgen voor elektrische kachels omdat men het aan boord ontzettend
koud had. Dus heb ik in een lokale winkel 12 van die dingen gekocht
(lach).
C: Was het wel mogelijk al die power voor de apparaten op de
wekken aan boord?
B: Jawel, hoewel soms met grote moeite.
C: Ja, de generator werkte niet altijd perfect.
B: In ieder geval kreeg ik die dingen wel aan boord toen het weer
zeer slecht was en bovendien erg koud.
C: Wanneer was dat, herinnert u zich dat nog?
B: Ik denk dat het in 1965 was.
C: Wat was uw gevoel over de gehele Caroline organisatie als u er nu
op terugkijkt?
B: Allereerst kun je stellen dat het niemand schade toebracht. Het was
populair bij het publiek en ook nu kan ik nog niet begrijpen dat de
regering kon stellen dat er schade werd aangebracht en interferentie
werd veroorzaakt.
C: Vertel nog eens dat verhaal over Tony Blackburn die in de zendmast klom en wanneer gebeurde dat?
B: Medio 1966 denk ik.
C: Ik denk begin 1966 in de winter. Dat moet het geweest zijn, omdat
we niet veel later zouden stranden.
B: Ronan belde me op dat er aan boord technische problemen waren
met het topje van de zendmast en dat het probleem met spoed diende
te worden opgelost. Hij vertelde me dat hij de volgende dag naar het
schip zou gaan en rubberen schoenen zou meenemen om de mast in
te klimmen. Ik heb de
mensen aan boord per
radioverbinding geïnformeerd over zijn plannen en dat Ronan de
mast in wilde klimmen.
Dit pikten ze eigenlijk
niet aan boord. Niet op
een kwade manier maar
toen Tony Blackburn
hoorde dat Ronan zou
komen stelde hij direct
dat hij de mast wel in zou
klimmen. De volgende
ochtend ging ik samen
met
Ronan
naar
Harwich en namen de
tender richting het zendschip. Toen we al een brief van Harcourt
behoorlijk stuk op weg Shipping Agency
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waren en de Mi Amigo in beeld zagen we
dat er een klein zwartachtig figuur de mast
in klom, heel langzaam. Het was Tony
Blackburn. Ondertussen nam de kapitein
van de Mi Amigo contact met mij via de
radio en met de tender met de mededeling de tender niet langszij af te meren
omdat dat waarschijnlijk het zendschip
zou laten trillen waardoor Tony uit de
mast zou kunnen vallen.
C: Als de twee schepen tegen elkaar aan
zouden schudden?
B: Ja, dus bleven we een beetje rond
varen en zagen we Tony naar de top van
de mast klimmen, het technische probleem
verhelpen en vervolgens weer naar beneden komen. Ik denk dat hij het bijzonder goed deed en Ronan plezierde het
bovendien omdat hij de mast niet meer in
hoefde. Eigenlijk denk ik dat hij de mast
zelf ook niet was ingeklommen. Hoewel
hij er vaak over praatte wel zelf in de
mast te klimmen. Wat ik me nog goed
herinner is dat hij Tony Blackburn vervolgens een biljet van 50 Pond aanbood
die Tony vervolgens weigerde.
C: Kunt u nog andere verhalen over tegenspoed of spoedgevallen herinneren
dat er hulp diende te worden ingeroepen?
B: Op een bepaald moment hadden we
een Nederlandse kok aan boord en als
deze een beetje dronken werd, werd als
gevolg daarvan hij een beetje amoureus.
We hadden twee dames van het kantoor
ook aan boord om de discotheek op orde
te brengen. Hij kwam de beide dames
tegen in een van de gangen aan boord.
Ik denk niet dat hij meer deed dan een
arm om een van hen te leggen. Maar ze
waren overstuur en meldden het voorval meteen aan ons aan land.
C: Werd er toen een schip naar de Mi
Amigo gestuurd voor assistentie?
B: Nee geen enkele activiteit volgde erop.
C: Waren er geen heimelijke nachtelijke
tochtjes?
B: In ieder geval niet wat beide dames
betreft omdat ze enkele weken later het
schip al verlieten.
C: Oké, maar wel voor een andere reden?
B: Wat er wel op een bepaald moment
gebeurde was dat de kok op een avond
heel erg dronken werd en hij gooide allemaal borden overboord, hetgeen men
aan de kapitein rapporteerde. Op een ander moment vierden de deejays een of
ander feest en ze maakten dermate lawaai
dat de bemanning erdoor niet kon slapen en ze deden hun beklag bij de kapitein. Als gevolg moest ik naar het schip
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komen om de problemen op te lossen. Ook sprak ik met de kapitein,
die een erg aardige kerel was.
C: Weet u zijn naam nog?
B: Nee, helaas niet. Ik bezocht de kapitein in zijn hut en vertelde over
de problemen die er waren. De bemanningsleden hadden namelijk
via een van de kapiteins geklaagd via een brief aan de mensen van
Wijsmuller, de bevoorradingsmaatschappij. Dit was een grote onderneming, heel hoog aangeschreven in de tender- en reddingsbusiness.
Zij waren op dat moment verantwoordelijk voor de bevoorrading
van bemanning en proviand van de Caroline schepen. Er was dus
een brief waarin de klacht was neergelegd waarop met grote letters
‘Zorg ervoor dat Mr Scadden naar het zendschip gaat’. Ik ging dus op
bezoek en informeerde de dienstdoende kapitein. Voordat ik echter
naar zijn hut ging heb ik een kleine wandeling over het schip gemaakt, gepraat met de deejays en twee van de Nederlandse
bemanningsleden en werd hierdoor het een en ander gewaar. De
deejays vertelden me over het incident met de twee dames van het
kantoor, die aan boord door de kok onheus waren benaderd. En
ook hoorde ik het eerdere verhaal over de borden die door de kok
overboord waren gesmeten. Dus toen ik eenmaal naar de kapiteinshut ging was ik geladen met informatie en meldde hem dat ik een brief
had uit Baarn, uit hun hoofdkwartier. Ik had een kopie van de brief
in mijn hand die men mij uit het Carotinekantoor had toegestuurd. Ik
zei hem dus dat ik met een klacht kwam. Er wordt gesproken over het
lawaai dat de deejays tot diep in de nacht maken en over te lang luide
muziek draaien. Maar er staat niets in de brief over de Nederlanders.
Ik vroeg vervolgens hem het scheepslogboek, keek erin en zei tegen
hem dat ik er niets in teruglas over de dronken kok die met borden
aan het gooien was en die de twee dames in een van de gangen lastig
viel. Hij antwoordde dat die incidenten niet de moeite van het vermelden waard waren. Oh!, zei ik verbaasd en het was wel nodig te
rapporteren over luidruchtige deejays? Hij begreep de boodschap
en zei dat ik een wijze man was en dat we tot een overeenkomst
moesten komen. En dus diende de strijd door hem te worden gestaakt.
C: Maar was er in uw opinie een vorm van spanning tussen de
Nederlanders en de Engelstaligen aan boord van het zendschip?
B: Eerlijk gezegd nee. Er was nooit echt sprake van grote frictie. Ik
denk dat het er helemaal niet was omdat ze allemaal erg goed door
hadden dat ze het met elkaar moesten doen en ik denk ook dat dit
goed werkte aan boord. Uiteraard uitgezonderd de kleine incidentjes
als de dronken kok en het gegooi met de borden.
C: Er was bijna een ongeluk of eigenlijk had uzelf een ongeluk toen
u eens aan boord van het zendschip wilde stappen en uitgleed.
B: Bij het weer aan land gaan. De tender…
C: Wanneer was dit?
B: Oh! Ergens, tegen het einde, 1966 misschien. Mij was verteld dat de
tender rond 4 uur zou komen, er waren wat problemen onderling en
uiteindelijk kwam de tender en het weer was behoorlijk zwaar te
noemen. De tender ging behoorlijk op en neer en eenmaal langszij
het zendschip ging dat ook behoorlijk op en neer.
C: U was aan boord van het zendschip en van plan ..
B: Ik was inderdaad op het zendschip en door de kapitein en andere
mensen aan boord gewaarschuwd dat het heel link zou zijn over te
springen op de tender.
C: Was dit op de Cheeta of de Mi Amigo.
B: De Mi Amigo.
C : Dus dit moet zijn geweest na de stranding en de reparaties denk
ik.
B: Ja, ik denk niet dat er echt iets speciaals zou gebeuren. Ik moest en
zou die dag aan land en toen de tender weer omhoog kwam op de
golven besloot ik een moment af te wachten om het beste te kunnen

springen. De tender kwam dus omhoog en het zendschip ging naar
beneden waardoor ik een niet al te grote sprong hoefde te maken. Maar
ik gokte een beetje verkeerd en dus vloog ik door de lucht. De tender
ging namelijk snel weer naar beneden en in plaats zes voet omhoog te
springen ging ik zeventien voet naar beneden en smakte neer op het
dek van de tender. Ik werd behoorlijk heen en weer geslingerd, stootte
mijn hoofd en raakte gewond aan mijn enkel.
C: Maar je overleefde het voorval.
B: Ja zeker (veel gelach).
C: Hoeveel andere ongelukjes herinnert u zich. Er moet toch het een en
ander zijn gebeurd. Niet alleen is het u overkomen toch ook anderen?
B: Ik herinner me geen enkel ander ernstig incident.
C: Als je goed nadenkt verliep alles zonder risico van ongevallen.
B: Ja ze waren erg gelukkig.
C: Er had natuurlijk veel meer kunnen gebeuren. Herinnert u zich dat er
om assistentie van reddingsboten werd gevraagd?
B: Ja, er gaat wel iets over reddingsboten door mijn hoofd.
C: Bij mij is hetzelfde het geval maar ik weet niet meer precies wat.
Volgens mij had iemand problemen met de blindedarm. Ja, Keith Skues.
Bent u toen naar buiten geweest?
B: Ja, ik herinner me dat de reddingsboot inderdaad uitvaarde om hem
van boord te halen.
C: Wanneer was dit toch, herinnert u zich of het vroeg in 1965 was?
B: Ik weet het niet meer, het zou kunnen. Wat er gebeurde was dat de
reddingsboot langszij de Mi Amigo kwam. Het was een prachtige zomernamiddag en heel kalm weer. Als een reddingsboot langszij kwam werden er touwen op het dek van het Caroline-schip gegooid. In dat geval
had de kapitein duidelijke instructies, namelijk geen contacten met mensen van het vasteland. En dus gooide de dienstdoende kapitein de
touwen terug naar de reddingsboot. Voor een bemanningslid van een
reddingsboot is dit absoluut een onbegrijpelijke actie. Uiteindelijk gooiden ze de touwen nog een keer terug op het zendschip en uiteindelijk
werd Skues aan land gebracht. In ieder geval werd er flink over dit
voorval nagepraat.
C: Ja ik denk dat het zo was. Er was in ieder geval sprake van
onduidelijkheid wat er nu fout was aan de komst maar uiteindelijk kwam
alles nog goed.
B: Eén van zijn interesses, die van Skues dus, was het zoeken in kerkelijke doopboeken. Op zoek naar zijn familiehistorie. Op een dag ging hij
naar Cornwall.

C: Daar zocht hij ook naar zijn familiehistorie?
B: Ja, en ik kom daar officieel vandaan. Ik wist echter niet wat hij daar
ging doen maar toen hij daar eenmaal
was zocht hij in allerlei kerken naar
archiefstukken en ging ook naar het
dorp waar mijn familie voorheen woonachtig was. Toen hij op een dag terugkwam vertelde hij me dat ik een tante
met de naam Tibetha had. Ik antwoordde toen dat ik hem dat niet kon
bevestigen. Hij vertelde toen dat hij
die naam was tegengekomen in de kerkelijke archieven. Er stond dus Tibetha
Scadden. En dat was het.
C: Om even het verhaal rond Caroline
terug te halen. Zo midden in de periode van de jaren zestig, toen de Mi
Amigo op het strand was gelopen en
naar Nederland voor reparatie was gebracht werd de Cheeta II ingezet. Wat
gebeurde ermee nadat ze haar periode
als Caroline South had doorbracht?
B: Ze ging vervolgens voor enkele reparaties naar de haven van Lowestoft.
Er waren een aantal behoorlijke lekken in het schip.
C: Wanneer was dit, herinnert u het
1966, laat in dat jaar?
B: In ieder geval direct nadat we klaar
waren met de uitzendingen vanaf dit
schip. Het hele watersysteem aan boord
was ook slecht. Op een bepaald moment bleef het water vreemd genoeg
stijgen in de toiletten aan boord. Zeewater wel te verstaan en er werd besloten het schip naar Lowestoft voor
reparatie te laten gaan. Een oude
marinierskapitein uit Nederland, die in
dienst was van Caroline, begeleidde de
tocht. We noemden hem altijd de admiraal. Nadat de reparaties waren uitgevoerd lag het schip enige tijd in
Harwich. Hm, op een avond besloot ik
een radioverbinding te maken met alle
schepen. Dus met de Cheeta, de Galaxy
van Radio London, de Mi Amigo van
Caroline en de Laissez Faire van
Swinging Radio England. Ik praatte
met mensen aan boord van al die schepen.
C: Had u verschillende codewoorden
voor al die schepen?
B: Ik gebruikte verschillende frequenties. Ik kon overspringen van 1590
naar 1906 bijvoorbeeld.
C: Als men het u nu vroeg het allemaal
opnieuw te doen, zou u daarmee instemmen?
B: Ik denk wel dat ik het zou doen.
Het was allemaal heel spannend. Ik
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genoot ervan en ontmoette heel leuke mensen.
C: U was zeer gerespecteerd en de man voor ons op de
schepen. Het enige contact met land en de man die ons
altijd kon helpen en waarop we steeds konden terugvallen.
B: Mijn vrouw was ook erg goed omdat, toen ik zoals
gebruikelijk met de tender naar het zendschip ging,
een afspraak met haar had dat mijn vrouw me kon
contacten op mijn eigen frequentie en wel op het hele
uur. Op een dag kwamen we terug vanaf zee en O’Rahilly
was bij ons. Hij zei toen dat de trein naar Liverpool
Station al werd gemist. Ik zei toen dat we zouden bekijken wat we voor hem konden doen. Ik nam de radio
en deed een oproep op de frequentie en riep mijn
vrouw Jean op. Met een zware stem zei ik ‘Magna Magna’
en zei antwoordde waarna ik haar vroeg contact te
leggen met het hoofdkantoor en te melden dat Ronan
de trein van 10 na 5 niet zou halen en zeker een uur of
twee uur later aan zou komen in Londen. Ze was ook
een goede operator. We waren ook beiden betrokken
bij de Bescherming Burger Bevolking. Ik was in de
afdeling communicatie natuurlijk, maar Jean ook. Ze
was opmerkelijk goed in het leggen van verbindingen.
C: Dus was er sprake van teamwork.
B: Hmm, ja
C: Ik heb de trein nu ook gemist…
Copyright van het interview ligt bij COLIN
NICHOL en mag niet worden gereproduceerd zonder toestemming. Voor het eerst gepubliceerd op
www.offshore-radio.de
Nederlandse vertaling: Hans Knot 2007

Eén van de onderdelen van de radiohobby, die ik met
een aantal anderen deel, is het verzamelen van liedjes
waarin of in de titel of in de song de radio moet voorkomen. Ik zie u in gedachten zoeken naar titels. Enkele
bekende voorzetjes ‘Radio Ga Ga’ van Queen, Donna
Summers ‘On the radio’ en ‘Listen to the radio’ van Don
Williams. In elk van deze liedjes heeft de song directe
invloed op de totale tekst; een lied over de radio. Zo
zijn er wel 200 titels op te noemen waarin het woord
radio voorbij komt. Maar wat als het woord radio niet
in de titel staat? Dan is het een kwestie van ‘scoren’
ofwel toevallig horen dat het ons zo geliefde ‘object’
minimaal twee keer in de gezongen tekst voorbij komt,
alvorens deze song verklaard mag worden tot onderdeel van de categorie ‘radiosongs’. Eén van die betreffende songs is de prachtige jazzklassieker ‘Ain’t Misbehavin” die er in allerlei uitvoeringen bekend is. Zo
heeft Sarah Vaughn het nummer opgenomen, had Dinah
Washington het op haar repertoire en nam ook Harry
Belafonte het nummer op. In Nederland heeft ondermeer Rita Reys het opgenomen terwijl ook menigeen
het in de kast zal hebben staan in de uitvoering van
Rogier van Otterloo. De strofe ‘just me and my radio’ is
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Fats Waller, 1928

hartverwarmend en al jaren lang was ik op zoek naar
het origineel op CD. Het nummer is geschreven door
de in 1904 geboren Fats Waller die al zeer jong, op 39
jarige leeftijd, in 1943 kwam te overlijden in Kansas. Hij
was niet alleen één van de allerbeste jazzpianisten uit
zijn tijd, waarbij zijn muziek in de categorieën ‘Jazz’ en
‘Swing’ werden ondergebracht, maar hij was ook een
uitstekende entertainer die zijn publiek verbaal ook de
nodige aandacht gaf en vooral ook terugkreeg. Waller
experimenteerde, naast het spelen van piano en orgel,
ook met het klassieke pijporgel binnen de jazzmuziek
en wordt tevens als pionier van de Hammondorgel binnen deze muziekstroming gezien. Als hij trouwens met
zijn luisterpubliek in gesprek was en hij benoemde het
kerkorgel dan had hij het over ‘The God Box’. Zijn
eerste platen kwamen uit in 1922 op het Victor Lable
onder de naam ‘Fats Waller and his Rhytmn’. Het was in
1929 dat een aantal songs op EPM Musique werd uitgebracht en daartoe behoorde dan ook het prachtige
‘Ain’t misbehavin’.
Het nummer is onderdeel
van
een
compilatie, die recentelijk werd uitgebracht
onder de titel ‘The Jazz
station’. Liefst 100 titels
waarbij de ene mooie
klassieker naar de andere voorbij komt en
andermaal vele originelen te beluisteren
zijn, waarvan menigeen denkt dat die veel later pas voor het eerst hit een
waren. Dereks Records Ltd in Londen heeft de 5-cd
box uitgebracht.
Naar aanleiding van het eerder gepubliceerde verhaal
omtrent de zoektocht en het uiteindelijke vinden van
het nummer ‘Ain’t misbehavin’ in de originele uitvoering van Fats Waller, kreeg ik alom vele positieve reacties. Maar tegelijkertijd ook enkele tips inzake andere
songs waarin de radio beschreven is. Eén van de reacties was afkomstig van Marcel Strücker, die zich afvroeg of ik wel de song kende waarin door de Andrew
Sisters zowel de draaitafel als de deejay werd bezongen. Reden genoeg om in mijn archief te duiken.

Alle LP’s en CD’s die ik in het bezit heb van het Amerikaanse trio heb ik de opsomming van titels bekeken,
maar helaas niet succesvol. Wel trof ik een andere titel
op een dubbel-cd aan, die door de Andrew Sisters tezamen met The Boswell Sisters is vol gezongen. Maar eerst
iets meer over de Andrew Sisters. Ze zijn vooral bekend
doordat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog op vele
plekken van de aarde voor de Amerikaanse troepen
optraden om ze enigszins op te vrolijken in de ontzettend moeilijke omstandigheden, waarin ze verkeerden.
Als je naar titels van songs vraagt aan de generatie,
direct na de oorlog geboren, zullen titels als: ‘Boogie
Woogie Bugle Boy’, ‘Rum and Coca Cola’ and ‘Don’t Sit
Under the Apple Tree’ zeker worden genoemd.
Wat niet algemeen bekend is dat de Andrew Sisters veel
meer songs hebben opgenomen. Het aantal gaat ruim
de 1800 voorbij en in totaal heeft het trio zusters uit
Minneapolis, uit de Amerikaanse staat Minnesota, meer
dan 90 miljoen platen verkocht. De drie zussen, Patty,
Maxene en Laverne, waren muzikaal beïnvloed door de
Boswell Sisters. Deze formatie was al vanaf de begin
jaren twintig van de vorige eeuw actief met vooral
Dixieland als hun genre. Maar vrij spoedig, nadat The
Andrew Sisters werden ontdekt, zou hun muziek met
vele stijlen worden uitgebreid. Het was in 1937 dat een
van de grote bazen van de platenmaatschappij DECCA
The Andrew Sisters live hoorde optreden via de radio –
terwijl hij, Dave Kapp, in een taxi een lange tocht maakte.
Hij besloot uit te zoeken waar ze vandaan kwamen en
zorgde ervoor dat ze een contract tekenden.
Gevolg was dat The Andrew Sisters zich ook gingen
specialiseren in Zuid Amerikaanse dansmuziek, boogie
woogie en swing. Patty was de sopraan van het trio
terwijl zus Maxene de tweede sopraan stem was. Lavern
tenslotte was contra alt in the Andrew Sisters. De grote
doorbraak voor de zusters kwam al in 1938 toen ze een
gigantische hit hadden met het nummer ‘Bei mir bist du
schön’. Opmerkelijk aan dit nummer is dat het de eerste
million seller werd in de VS voor een meidengroep.
Vanaf dat moment waren ze eigenlijk ook constant over
de radio te horen in alle delen van de VS. Gevolg van
het succes was dat ze vervolgens ook optraden met
grote namen als: Bing Crosby, Les Paul, Burl Ives, Danny
Kaye, Carmen Miranda, Guy Lombardo, Ernest Tubbs,
en het orkest van Glenn Miller. Tevens traden The
Andrew Sisters ook in 17 films op, meestal zichzelf uitbeeldend. Enkele voorbeelden van titels waren: ‘In the
Navy’, ‘Buck Privates’ en Follow the Boys”.
In 1954 verliet Patty de groep om een solocarrière te
beginnen, een jaar later gevolgd door Maxene. Maar
het zou slechts een kort uitstapje zijn want in 1956 was
het trio weer compleet om verder de wereld met hun
ontelbare successen te veroveren. In 1966 stopte
Laverne wegens gezondheidsproblemen met optreden
en overleed een jaar later aan de gevolgen van kanker.
De overgebleven zussen probeerden het nog met een
nieuwe zangeres, Joyce de Young, maar haalden niet
meer de resultaten van weleer. Beiden besloten de muziek gedag te zeggen nadat ze meer dan 1800 songs aan
het vinyl hadden toevertrouwd, waaronder het uit de

Andrew
Sisters

maand mei 1947 stammende ‘The turntable song’, een
lied waarin ondermeer de swingende platen die telkens
weer op de draaitafel komen, als wel de diskjockey
worden bezongen.
Op zoek in mijn collectie LP’s en CD’s naar het misschien
beschikbaar zijn van het voornoemde nummer kwam
ik ook terecht bij een dubbel cd waarop zowel de muziek van The Andrew Sisters als die van The Boswell
Sisters staat. Al eerder stelde ik dat deze laatstgenoemde
formatie het grote voorbeeld was voor The Andrew
Sisters. Ze bestonden uit de zusters Helvethia (Vet),
Connee en Martha. Hun loopbaan begon via optredens in vaudeville zalen in New Orleans in de begin
jaren twintig van de vorige eeuw. Na een paar jaren
werden ze gevraagd op te treden in het programma
van één van de lokale radiostations. Vreemd genoeg
waren ze toen alleen als instrumentaal trio te horen met
Martha aan de piano, Vet die viool, banjo en gitaar
bespeelde en Connee die cello, gitaar en saxofoon
speelde. In 1930 namen ze een viertal songs voor het
Okeh platenlabel op, hetBoswell
geen tot de
Sisters
nodige erkenning leidde. Het grotere Brunswick was er
snel bij de
groep
een
landelijk platencontract te
laten tekenen
en tot diep in
1936 waren
The Boswell
Sisters de populairste
meidengroep
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van de VS. De liefde van een van de leden leidde tot het
trouwen, hetgeen in die tijd ook meteen een einde betekende voor het werkbaar leven buiten het gezin. Hiermee kwam een einde aan het succes van The Boswell
Sisters, hoewel ze nog steeds op bepaalde Amerikaanse
radiostations volop worden gedraaid.
Zoals bekend werden in die tijd de commercials in radioprogramma’s nog live door zangers en zangeressen
ingezongen. Een jingle, een korte herkenningsmelodie
om een programma, programmamaker, programmaonderdeel of product te ondersteunen, was toen in
opkomst. Het moest de luisteraar aan het betreffende
radiostation blijven houden en hoe sneller in het gehoor des te beter voor het station. Aangenomen mag
worden dat ook the Boswell Sisters volop hebben meegedraaid in het circuit van het live inzingen van jingles.
Eén van de vele songs die ze ooit opnamen kwam ik
toevallig tegen op de eerder genoemde dubbel cd,
waarop ze verschenen met The Andrew Sisters. ‘Sing A
Little Jingle’ heet het betreffende nummer dat in mei
1931 door The Boswell Sisters werd opgenomen onder
begeleiding van Victor Young and the New Brunswick
Orchestra. We staan altijd open voor nieuwe vondsten
als het gaat om songs die over radio, deejays dan wel
andere zaken betrekking op het radiogebeuren als inhoud hebben. Hknot@home.nl
HANS KNOT

Juli is de maand van de Tour de France. Of eigenlijk ‘de
rijdende apotheek’. Een populaire wedstrijd. Dagelijks
kunnen we uren kijken naar 180 mannen die Frankrijk
op een fiets doorkruisen, gedrogeerd of niet. Leuk voor
de liefhebbers maar voor de niet-kenners wordt het
steeds moeilijker te volgen. De verslagen van Herbert
Dijkstra en Maarten Ducrot waren dit jaar weer onnavolgbaar en de interviews met vaak uitgeputte renners
deden menigeen de wenkbrauwen fronsen. Wielertaal
is dan ook vreemde taal die in geen enkel onderwijs
wordt gegeven. Het gekke is dat Nederlanders, die zich
taalkundig toch altijd wel aanpassen, plotseling in het
dagelijks leven ook de termen van de eerder genoemden en niet te vergeten Mart Smeets, gaan gebruiken.
Hieronder het relaas van een willekeurige renner die
zojuist een bergetappe op zijn naam schreef.
Vanmorgen voelde ik mij niet goed. Ik was niet ‘gerecupereerd’ van de koers van gisteren en had ook nog
eens last van ‘een derde bal’. Geen ‘moraal’. Ik hoopte
op een ‘wandeletappe’ maar vanaf het begin ging het
‘kop over kop’. We reden op ‘vals plat’ en al gauw zat ik
ergens achteraan te ‘harken’. Ik had ‘slechte benen’. Op
deze manier zou ‘mijn karretje in de poep gereden’
worden. Ik wilde er niet ‘afgereden’ worden en moest
proberen ‘het juiste wiel te kiezen’. Het waaide en ik
kwam in een tweede ‘waaier’ terecht waar ik er nog
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eentje ‘een kwak
moest geven’ om ‘uit
de wind te blijven’.
Voor mij was het gewoon overleven, ‘het
wagonnetje aanhaken’
en
blijven
‘stoempen’. Ik had het
gevoel dat ik ‘vierkant
reed’. Het ging hard en
op de eerste col zat ik ‘aan het elastiek’. Ik moest zien ‘de
juiste bus’ te kiezen. Om geen ‘hongerklop’ te krijgen
bleef ik eten en op de top bleek dat ik niet eens veel had
verloren. In de afdaling reed ik mij ‘het snot voor de
ogen’ en ik voelde mij ook beter. Ik was behoorlijk aan
het ‘verdapperen’ en kon zelfs ‘van voren koersen’.
Een onverklaarbare remonte maar hierdoor ‘kon ik wel
meezitten’. Ik moest nog wel een ‘gaatje dicht rijden’.
Maar ja, als je ‘de benen hebt’….. Op de laatste col zaten
er een paar te ‘linkeballen’. Ik ‘schakelde een tandje
extra’ en besloot ‘er een snok aan te geven’. Er zat er
een te telefoneren en die kon ik zo ‘uit het wiel rijden’.
Uiteindelijk bleven we met twee man over waarbij ik al
het werk moest doen. Mijn opponent wilde alleen maar
‘gecontroleerd rijden’. In een bocht heb ik hem ‘op de
kant gezet’ en hem ‘een patat gegeven’. Dat was op een
kilometer van ‘de meet’. Het is een mooie overwinning
maar nu is ‘het nekkie er af’. Ik heb ‘een behoorlijke jas
uitgedaan’.
Het vervelende is dat collega’s, mensen in de straat,
vrienden, deze taal overnemen. Gelukkig begrijp ik de
woorden ‘leugenachtig en doping’. Anders zouden de
uitzendingen van de Tour de France niets anders zijn
dan een programma waarin eerder genoemden de kastelen en kerken van Frankrijk beschrijven. Een soort
RTL Travel…..
JOS LEIJGRAAFF

Uiteraard zijn er meer mensen die al decennia actief zijn
binnen de radio- en muziekwereld en één daarvan die,
wat dat betreft een hoge positie inneemt, is Bert Bossink
uit Boxtel. Regelmatig houdt hij ons op de hoogte van
allerlei activiteiten die hij op dat gebied doet. Hij kan
zeer intensief oude herinneringen bovenhalen waardoor anderen daar ook weer gretig van kunnen genieten. Zo is hij betrokken bij een nieuwe cd en dvd
productie uit Duitsland en heeft hij oude banden met
Harry Knipschild weer aangetrokken en wil graag zijn
bevindingen met ons delen.
Zo schreef hij ons eind maart: ‘Met interesse de twee
edities van Freewave weer eens doorgenomen en daar
stond weer zat aan leuke informatie in. Ook van deze
zijde weer de nodige leuke informatie voor jouw lezers.
Een kennis van mij, Eimbert van den Oetelaar, heeft

met een Engelsman, Peter Atkinson, een nieuw klein
platenlabel opgericht en daar is vorige week een prachtige 3 dubbel CD set verschenen met allemaal opnamen
van Jim Reeves. Het gaat grotendeels om opnamen van
hem uit de 50-er jaren, zoals oude opnamen op het
Abbot label als ‘Mexican Joe’, ‘Bimbo’, ‘Then I’ll stop
loving you’ (C & W top 10 hit uit 1955 door Jim zelf
geschreven) en een live versie van een demo, die hij in
1952 voor eigen rekening op het Macy label opnam en
wel het nummer ‘Chicken Hearted’. Verder staan er een
aantal nooit uitgebrachte demo’s uit de 60-er jaren op,
zoals afwijkende versies van ‘The Storm’, maar ook live
versies uit 1958 van ‘Billy Bayou’ (een nummer aangeleverd door Roger Miller) etc.
Zoals je weet ben ik
ook betrokken bij
de nieuwe DVD + 4
CD’s van de Bear
Family ‘Nashville
Stars on Tour’, die
op 2 april uit gaan
komen met daarop
ondermeer twee
nooit uitgebrachte
live concerten van
Jim Reeves destijds
opgenomen
in
Noorwegen en afkomstig uit april 1964. Te zien en te
horen zijn ondermeer Chet Atkins, Bobby Bare, Anita
Kerr Singers en nog veel meer leuke dingen. Daarbij
ook het filmpje van de Stichting Beeld en Geluid, dat laat
zien dat de RCA groep op 17 april 1964 op Schiphol
aankomt. Ook is een privé-film opgedoken met daarin
een opname van Jim Reeves, die op 17 april 1964 in de
kleedkamer van Schiphol met gitaar op een stoel ‘I love
you because’ staat te zingen. Oscar Rexhauser van ‘The
Hotjumpers’, die Jim Reeves destijds ook mocht ontmoeten in Den Haag (op 17 april 1964) heeft een paar
zeldzame kleurenfoto’s uit zijn archief beschikbaar gesteld.
Uit ons archief komen voor deze nieuwe uitgave van
Bear Family veel interviews met Jim Reeves, Bobby Bare,
Chet Atkins en anderen. Ondermeer uit the New Musical Express van maart 1964. Ze werden gebruikt in het
boekje bij de DVD. En nu komt het mooie, door mijn
toedoen is ook Harry Knipschild, vroeger actief bij Radio Veronica, bij dit project betrokken! Zoals je weet
heeft Harry zelfs niets meer van die ontmoeting met Jim
Reeves, Bobby Bare, Chet Atkins, Anita Kerr Singers
bewaard en had hij dus ook geen foto’s meer. Via mij
kon ik hem zijn oude verslagen van de ontmoeting met
Jim Reeves en de andere artiesten uit ‘Hillbilly Hayride’,
ik dacht van juni 1964, toesturen. Hij was hier zeer
enthousiast over en die documenten staan dus ook in
het boekje van de nieuwe Bear Family DVD. Richard
Weize van Bear Family was wel zo verstandig om Harry
Knipschild toestemming te vragen zijn oude artikelen te
mogen gebruiken voor die nieuwe DVD +CD set
‘Nashville Stars on Tour 1964’.
Zo zit dus Harry Knipschild door mijn toedoen toch

weer een keer in de muziek en hij liet me weten dat het
hem heel veel plezier deed al die oude herinneringen te
lezen over zijn muzikale verleden. Kortgeleden vond ik
de oudste brief terug in mijn archief, afkomstig van
Harry Knipschild. Deze is afkomstig uit 1966 toen hij in
Rome was. Kortgeleden kon ik hem een scan ervan
toesturen. Hij viel bijna van zijn stoel, zo liet hij weten.
Dan ben ik toch ook nog behoorlijk betrokken geweest bij ‘DE WEEK VAN DE JAREN VIJFTIG’ in maart,
maar ik moest constateren dat Radio 5 waarschijnlijk
onvoldoende platenmateriaal in haar bezit heeft, want
van sommige artiesten werden sommige nummers wel
drie in één week gedraaid. Vooral ‘Bimbo’ van Jim
Reeves. Nu ben ik wel blij dat ‘Bimbo’ op nummer 68
van die top 100 binnenkwam maar je miste toch heel
wat andere namen zoals bijvoorbeeld Jerry Lee Lewis,
Johnny and The Hurricanes, Gene Vincent, The Drifters
(de groep van Cliff Richard and the Shadows uit 19581959 later The Shadows) en bijvoorbeeld Chet Atkins.
Als klein jochie had mijn buurjongen het ‘Eepeetje’
‘Today’s Hits’ en die draaide dat op zijn Joboton Pickup
in 1957, toen we in Nijmegen woonden. Ik was toen
verrukt van Elvis Presley en het nummer ‘Heartbreak
Hotel’, maar ook van Chet Atkins met zijn eerste grote
USA Top 100 hit ‘Poor People of Paris’. Ik heb ook het
origineel van Edith Piaf. Het was al in 1955 door RCA
uitgebracht en die melodie is me altijd bij gebleven
terwijl ik toen echt niet besefte wie Chet Atkins was.
Daar kwam ik in de 60’er jaren pas achter toen ik wat
plaatjes van Elvis Presley en Jim Reeves nader beluisterde en waar vervolgens dat mooie gitaarwerk van
Chet Atkins er boven alles uitsprong.
Vooral door de uitzendingen van Radio Veronica met
het programma ‘Nashville Tennessee’ ging er begin 1964
een heel andere wereld voor me open met de C&W
muziek die ik tot op dat moment niet kende. Als ik goed
nadenk was het eigenlijk al in 1963 dat ik op de BBC en
AFN en BFBS wel plaatjes van Leroy van Dyke, Hank
Locklin, Marty Robbins, Hank Wiliams en dergelijke
hoorde, die ik eerder al bij Indische kennissen in 1962
had gehoord.
Groot was toen ook
de vreugde toen Chet
Atkins me in 1966 een
brief stuurde, nadat
ik hem geschreven
had. Zo heb ik vaker
met hem gecorrespondeerd en mocht
hem uiteindelijk ontmoeten in 1979 na zijn
succesvolle concert
in
Vredenburg
Utrecht. Terugkerend op Harry Knipschild kan ik stellen
dat Harry met het
schrijven van zijn artikelen over Country
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Uit het plakboek van
Bert Bossink:

Jet Harris
(Shadows)1960

er slechts 1 nummer van hem in de lijst vertegenwoordigd via ‘I’ve got you under my skin’.. Dat komt naar
mijn mening doordat bij Max al die oude jazz freaks
zitten als Meta de Vries en Imme Schade van Westrem,
die niet veel van Rock & Roll en Country moeten hebben!
Ik heb ze ook geschreven dat ik Frank Sinatra uit de
60’er jaren heel wat mooier blijf vinden dan die uit de
50’er jaren, vooral met nummers als ‘It was a very good
year’, ‘Cycles’ ‘Love has been good to me’ en anderen.
Ik raakte in 1966 pas echt geïnteresseerd in de muziek
van Sinatra. Maar daarover een andere keer meer!
Op 1 april heb ik nog even gesproken met Shadows
oprichter Bruce Welch, die ook op de jaarlijkse Cliff
Richard and Shadows dag was en ik heb hem verteld
dat er zoveel nummers van de Shadows in het verleden
werden gebruikt als zeezendertunes en Bruce vond dit
erg leuk en had het nog wel over ‘The Final Hour’ van
Radio London, waar hij in de ‘Stewpot Show’ nog een
boodschap had ingesproken, samen met Hank Marvin
en waarin hij het betreurde dat Radio London moest
stoppen met hun uitzendingen op 14 augustus 1967. Ik
heb Bruce ook bereid gevonden om met een Freewave
in zijn hand op de foto te gaan! (zie Freewave 403)

en Western veel aan mijn latere muziekkennis bijgedragen heeft, want zijn leuke stukken in allerlei bladen
werden later een echte leidraad voor me, die in mijn
geheugen bleven opgeslagen.

De meeting was weer een groot succes met 14 groepen
uit diverse landen, zowel Finland, Duitsland, Engeland.
Ondermeer een complete damesgroep uit Finland die
schitterend gitaar speelde op hun Fender Stratocasters
en daarbij zongen. Nederlands beste Shadows- groep

Alleen ontdekte ik later dat Harry Knipschild ook wel
eens een keer een paar foutjes kon maken in bepaalde
artikelen van hem. Maar niemand is onfeilbaar, iedereen
vergist zich wel eens een keertje!
Ik moet wel zeggen dat ik op het Gastenboek van
Radio 5 toch flink wat ingezonden stukken heb kunnen
plaatsen. Er werd bijna niet gecensureerd en ik kon
zelfs het adres van Fabulous Sounds of the Sixties vermelden en die van een kennis van me van de Jim Reeves
Fanclub en dat leverde toch een paar nieuwe donateurs
op. Bij omroep Max blijven het echter, volgens mij,
vreemde snijbonen. Die Martine van Os en Henk Mouwe
vroegen mensen om reacties te sturen uit de jaren vijftig. Ik stuurde wat omslagen van bladen als ‘Tuney
Tunes’ met Sofia Loren 1956, een ‘Wereldkroniek 1950’,
‘De Lach’ 1957 en het beruchte artikel van Skip Voogd
over Elvis Presley, maar geen enkele reactie terug.
Ik heb de lezer van Freewave als eens verteld dat ik van
1979 tot 1982 medewerker was van het programma
‘TUSSEN 60+ en 70’, met Dirk van Dijk en Kees
Brinkerink op de NCRV op Hilversum III. Ik deed daar
wel eens wat gastuitzendingen over Elvis Presley, The
Shadows, de Nederlandse Tienersterren en meer. De
presentator was eerst Mart van der Stadt (alias Martin
Schuitema) en deze werd later vervangen door Henk
Mouwe. Hij schijnt het verleden vergeten te zijn. Ook
probeerden ze bij Max flink bombarie te maken door te
melden dat er flink wat songs van Frank Sinatra in de
Top 100 van de jaren 50 zouden komen. Achteraf was
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Bert Bossink (l) en Bruce Welch (Shadows)

Shadow Faction, die Jet Harris gaat begeleiden als hij naar Nederland komt, was er
ook een bracht een verbluffende versie
van het door de Stones geschreven en
door Cliff Richard & Shadows opgenomen
‘Blue turns to grey’ uit 1966. Maar ook ‘In
the country’ uit 1967 en ook ‘Evergreen
tree’, een nummer dat veel gedraaid werd
op de Radio Luxemburg en in Veronica’s
Cliff Richard & Shadows Show rond 19601968. Opvallend was dat één van de bands
het nummer ‘Tales of a raggy tramline’
speelde. Zoals gemeld eens de tune van de
Cliff Richard and Shadows Show op Radio
Veronica tussen 1963 en 1968!
Na de vele nieuwtjes over het verleden,
die ik in maart stuurde, heb ik vandaag, 15
april, nog enkele zaken aan te vullen. We
zijn op het moment druk bezig met het
boekje dat bij het concert van Jet Harris &
Shadow Faction verkocht gaat worden en
dit wordt toch een fraaie extra uitgave van
The Fabulous Sounds of the Sixties, van
ongeveer 40 bladzijden met zeer mooie foto’s en artikelen en natuurlijk hitlijsten. In
het nummer dit keer ook foto’s in kleur
betreffende de muziekperiode van Jet
Harris die vanaf 1956 al in de muziek zit.
The Vipers, The Most Brothers. Cliff &
Shadows, Shadows, Jet & Tony, Jet solo
etc.
We ontdekten bijvoorbeeld ook dat de
man die ‘Move it’ voor Cliff Richard and
The Drifters schreef , Ian Samwell, (hij
schreef nog 10 andere nummers voor Cliff
Richard and the Shadows rond 1958-1961)
en van wie Jet Harris zijn plaats overnam
ook de producer was en componist van
ondermeer de succesvolle groep America
in de begin jaren zeventig van de vorige
eeuw. Denk maar aan de hit ‘A horse with
no name’. In de Most Brothers zat ook bijvoorbeeld de latere producer Mickie Most.
Dan vertrekken wij op11 juni naar
Bournemouth in Engeland. Jet Harris heeft
ons uitgenodigd om een show bij te wonen waar hij dan op zal treden en dat zal
zijn in The Marty Wilde Show. Jet Harris zal
dan een speciaal gastoptreden doen. We
ontmoeten dan ook Kim Wilde, de dochter
van Marty en andere familieleden. Waaronder Joyce (ex-Vernon Girls en de vrouw
van Marty Wilde). Marty zit dan 50 jaar in
het vak en het is een speciale Jubileum
Tournee met vele gasten uit de Britse popgeschiedenis; dus leuk om mee te maken!
BERT BOSSINK

De geschiedenis van de etherpiraten is een lange en gaat nog altijd
door. Maar die van de grote professionele 24-uurs radiostations
vindt voornamelijk plaats in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
Freewave Media Magazine brengt het verhaal van de grootste piraat
van het oosten: Delta Radio. Een verhaal geschreven door Pieter
Janssen.
Echte radiodieren krijgen warme gevoelens bij het horen van namen als Keizerstad, Unique, Roulette, Contact, Digitaal FM, Keistad
en uiteraard Delta. Destijds verbood de Nederlandse mediawet alle
radio- en televisie-uitzendingen van andere stations dan van de
publieke omroepen. Commerciële omroep bestond dus niet, was
verboden. Derhalve de belangstelling van velen om zelf radio te
maken, piraten dus. De populariteit van de piraten was makkelijk te
verklaren. Nadat in de loop van de jaren ‘70 de zeezenders waren
verdwenen hadden we in Nederland nog maar één muziekstation,
Hilversum 3, het tegenwoordige 3FM. Dit station herbergde veel
publieke omroepen die iedere dag iets anders brachten waardoor
het een onduidelijk ratjetoe werd. Ook waren er muziekprogramma’s
die niets met Top 40 of popmuziek te maken hadden: Jazz, Sport,
Gospel, Country. De piraten brachten goed in het gehoor liggende
muziek en werden zo populair.
We hadden op de radio vier publieke stations (Hilversum 1, 2, 3 en
4) gerund door de publieke omroepen en verder de regionale
omroepen, die allen slechts enkele uren per dag uitzonden. Op de
televisie gaf het drie publieke netten (Nederland 1, 2 en 3). De grote
tijd van de zeezenders was voorbij (Radio Monique begon eind 1985
maar haalde bij lange na niet het niveau van haar voorgangers als
Radio Veronica en Noordzee). De stad Nijmegen wordt wel eens de
‘bakermat’ van lokale commerciële radio genoemd. In het najaar
van 1982 start Radio Keizerstad met weekenduitzendingen. Dit was
een echt familiestation met muziek van vader Abraham tot en met
Nana Mouskouri. Het waren Frank de Wit, Hans Toernee, Erik de
Groot, Rick van de Meer en Rob van Leeuwen die vergaderden
over de opzet van een nieuw project. Dit nieuwe radiostation zou
alleen echte popmuziek draaien: de hits, nieuwe platen en bekende
oldies. Een typisch jongerenstation dus. Als naam werd ‘Delta’ gekozen, vanwege de driehoek waarvoor men uitzond: NijmegenArnhem-Tiel. Als uitzendfrequentie werd gekozen voor 90.15 MHz.
Dit was in het gehele uitzendgebied een behoorlijk vrije frequentie
waar geen last kon worden ondervonden van andere zenders.
En zo ontstond de naamsaanduiding Delta 90 (Negen-Nul).
Overigens werd naar buiten toe
ook vaak 90.2 aangehouden,
bijvoorbeeld op stickers. De uitzendingen startten op zondag 6
augustus 1983. Eerst als
weekendstation en al snel als een
station dat 24 uur per etmaal in
de lucht was, werd Delta een heel
bekend station. Op zondag 15
oktober 1989 werden de uitzendingen gestaakt vanwege een
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strenger overheidsbeleid. In het voorjaar van 1989 besloot de leiding achter Delta met een aantal nieuwe
activiteiten te beginnen door middel van het overnemen van enkele andere radiostations. Voor slechts enkele maanden is dat Radio Roulette in Baarn. Verder de
aanschaf van 2 lokale radiostations in België. Eén daarvan was Radio Vrij Bilzen dat uitzendingen verzorgde
voor de regio rond het plaatsje Bilzen. Het station werd
omgedoopt tot ‘Hitradio Delta, Vrij Bilzen’ en kreeg de
jingles en het format van Delta Nijmegen. Onder leiding
van Melvin Jakobs zou het station enige jaren bestaan
en diverse Delta medewerkers uit de Nijmeegse tijd
waren er te horen.
Pieter Janssen sprak uitgebreid met enkele bezielers en
toonaangevende figuren: Nico ‘Smits’ Fintelman,
Herbert Visser en Melvin Jakobs.
Op zaterdag 14 april
2007 was er een
feestje van Delta
Radio in Nijmegen.
Het was prachtig
weer dus er was
zowel binnen als
buiten activiteit.
Oud-medewerkers
van zowel Delta Radio als andere stations konden weer
eens oude piratenverhalen ophalen
en bijpraten. Reden
om eens te spreken
met drie personen
die hun stempel
drukten op de radiopiraten in de regio Nijmegen. Nico
Fintelman (beter bekend onder zijn ‘piratennaam’ Nico
Smits - foto) was in de jaren tachtig een van de organisatoren van de bekende radiopiraat Delta Radio uit
Nijmegen.
P: Hoe heb jij de tijd ervaren van illegale radio in
Nijmegen?
N: Het was een geweldige tijd. Ik was voordat ik in
Nijmegen kwam al enkele jaren bezig in de etherpiraterij
en de droom was om te komen tot een 24-uurs professioneel popstation. Dat lukte ons uiteindelijk met Delta
Radio. Helaas is het allemaal heel snel gegaan en besef je
pas achteraf dat het zo’n mooie tijd was, een spannend
jongensboek.
P: Wat was het gemiddelde bereik van Delta?
N: Delta Radio was in de beste tijd (zomer 1984-1987) te
ontvangen in heel Gelderland en grote delen van Brabant en Utrecht. En dan ook nog in een deel van
Duitsland. Er zijn nogal wat ‘bekenden van nu’ afkomstig van Delta Radio, zoals Dave Donkervoort (ADHDave,
100% NL), Herbert Visser (100%NL) en Jeanne
Kooijmans (KRO) - foto. Ik kan me voorstellen dat je
trots bent dat deze mensen het tot Hilversum geschopt
hebben.
P: Zijn er nog meer die nationaal bekend geworden
zijn mede dankzij Delta?
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N: Karel Weegman (Marcel
van Engelenburg) is al sinds
jaar en dag de stem van RTV
Gelderland. Ook 10 Gold
deejays René Verkerk en
Thorvald de Geus hebben
nog bij Delta gezeten, zij het
in de laatste periode.
P: Je hebt een website gemaakt met het hele Deltaverhaal waar nogal wat zaken
in staan. Kritiek punt bij Delta was de hele tijd het
locatiegebeuren. Jullie collega-station Keizerstad had
deze problematiek niet; hoe kwam dat?
N: Locatieproblemen ontstonden doordat de verhuurders van deze locaties moeilijk deden. Dat waren in ons
geval woningverenigingen omdat we in hun flats zaten
(hoge antenne mogelijkheden). Keizerstad huurde de
locatie van een heel kleine woningvereniging waarmee
ze op erg goed voet stonden en die nooit moeilijk deed.
P: Je hebt aan de wieg gestaan voor Radio Contact,
ook een bekende Nijmeegse piraat. Tot vlak voor de
start van dit station was jij erbij betrokken maar richtte
toen Delta opnieuw op die enige tijd daarvoor gestopt
was. Hoe voelde het om na een periode van afwezigheid Delta weer terug in de ether te horen?
N: Fantastisch natuurlijk. We hadden eigenlijk beslist
dat Delta Radio definitief voorbij zou zijn maar toen
enkele maanden later de beslissing viel om onder die
naam terug te komen was dat als een soort van ‘weer
thuiskomen’.
P: Delta was een bijzonder professioneel station met als
slogan ‘hits zonder flauwekul’. Waar stond die slogan
voor?
N: Vroeger was radio heel breed gericht met muziek
voor mensen van 8-80 maar ook met spelletjes en dergelijke. Bij Delta besloten we om een strak pop format
in te voeren en niet aan spelletjes en andere zaken
(flauwekul) te doen. Dat alles omschreven we dus met
die slogan.
P: Ook aan adverteerders was er geen gebrek bij Delta.
Was het toch niet moeilijk ondanks de populariteit om
met concurrenten als onder andere Keizerstad en Contact reclame verkocht te krijgen?
N: Nee, dat was helemaal niet moeilijk. We hadden een
goede reclameverkoper maar al gauw bleek ook dat
adverteerders er duidelijk baat bij hadden. Feit was dat
adverteren op Delta omzetvergroting bracht.
P: Jullie hadden een goede band met Keizerstad en
Contact. Zo herinner ik me een geslaagde 1 aprilgrap
dat Keizerstad en Delta van frequentie wisselden wat
toch een verrassend iets was voor de luisteraars. Word
je over die 1-aprilgrappen nog wel eens aangesproken?
N: Nog wel door radio-enthousiasten, verder niet meer.
P: Delta ging in 1989 ook uit
de lucht. Kun je kort beschrijven wat voor een gevoel er toen door je heen
ging?
N: Een jaar daarvoor hadden we het station over ge-

daan aan een andere
leiding en sindsdien
was ik er niet meer
bij betrokken. In dat
laatste jaar was Delta
radiomatig enorm
achteruit gegaan en
ik vond het eigenlijk
erger dat het station
zo slecht was gaan
klinken dan dat het moest stoppen.
P: Wat vind je van de radio anno 2007? Verlang je nog
wel eens terug naar de jaren tachtig met de illegale
stations van toen?
N: Uiteraard verlang ik nog wel eens terug maar zoiets
terugbrengen kan niet meer. We hebben in 2007 een
optimale situatie als het gaat om radiomaken. Helaas
zijn de belangen en daarmee samenhangende problemen zo groot dat het bij de meeste radiostations een
zeer strak format tot gevolg heeft waarbij de deejay
nog maar weinig invloed en creativiteit heeft. Om nog
maar niet te spreken van non-stop stations (jukeboxen).
Omdat ik inmiddels wat ouder ben hebben stations met
oldies mijn voorkeur zoals Veronica en Arrow, alhoewel ik toch regelmatig Radio 538 hoor. Als ik thuis ben
luister ik meestal naar een webradio of ook via internet
naar een Amerikaans of Engels radiostation.
P: Jullie hebben onlangs voor de tweede keer een
reünie georganiseerd voor medewerkers van Delta.
Was er voldoende animo?
N: De animo was voldoende maar niet iedereen die van
plan was om te komen was er, helaas. Overigens was
het wel heel gezellig.
P: Wat vond je ervan om collega’s van weleer weer
eens terug te zien?
N: Dat is altijd weer leuk alhoewel ik met een aantal van
hen nog altijd contact heb.
P: Wat doe je tegenwoordig. Nog iets in de media?
N: Vorig jaar heb ik een paar keer een radioprogramma
gemaakt op een webstation maar dat is puur om de
oude hobby nog eens uit te oefenen. Verder doe ik
samen met Gerco Wittenberg de website over Delta
Radio waar we toch iedere keer weer iets nieuws aan
toe weten te voegen(www.delta-radio.com). Ook heb
ik een eigen weblog en verzorg het Nederlandse radionieuws van de Duitse website radioszene.de.
P: Staat er nog een derde Delta reünie gepland?
N: Op dit moment zijn daar geen plannen voor.
Herbert Visser (foto) is geen onbekende in het medialandschap. Hij was vroeger
medewerker van Radio Delta
in Nijmegen, maar was ook
actief bij Keizerstad en bij zeezender Radio Monique. Na een
periode bij al deze illegale stations te hebben gewerkt ging
Herbert naar Radio 10, Radio
Noordzee Nationaal en het ANP
om vervolgens 100%NL op de
kaart te zetten als programmadirecteur. We spreken

met Herbert over zijn ‘mediaverleden’.
P: Als je de illegale stations uit de jaren ‘80 mag omschrijven met één woord, hoe zou je dit dan doen?
H: Illegaal.
P: Hoe ben je destijds bij Delta Radio terecht gekomen?
H: Via Nico Smits
P: Je was actief bij Delta Radio als ‘pakhaas’. Wat hield
dit in?
H: Ik moest de verantwoordelijkheid nemen bij een
politie-inval.
P: Welke programma’s presenteerde jij bij Delta?
H: Ik heb alle programma’s gepresenteerd; was ook
veel aanwezig.
P: Je hebt dus vele malen een rechtbank van binnen
gezien. Welk soort vonnissen
voor Delta kreeg je opgelegd?
H: Boetes en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf met
een proeftijd van 2 jaar.
P: De Nijmeegse piraten zijn bekend geweest in geheel Nederland. Hoe denk je dat dit kwam?
H: Er was niks anders op de radio.
P: Je bent op een bepaald moment van Delta overgestapt naar zeezender Radio Monique op de Ross Revenge.
Hier ben je niet erg lang betrokken bij geweest. Je had
heimwee naar het vaste land?
H: Nee, ik vond ‘t wel leuk aan boord met Radio Caroline.
Alleen was Radio Monique zelf niet het allerbeste station
waar ik heb gewerkt, en bovendien moet ik ook ergens van leven. Dat ik amper werd betaald bij Radio
Monique vond ik niet zo’n groot probleem. Maar tevens was dit voor mij de aanleiding om niet al te lang
voor dat station te blijven werken. In totaal heeft dat
avontuur voor mij een dik half jaar geduurd.
P: Nadat je bij Monique stopte keerde je terug bij Delta,
maar je hebt ook nog bij Keizerstad gewerkt. Welk
station had jouw voorkeur?
H: In die periode absoluut Keizerstad. Beter georganiseerd en vele malen beter klinkend dan Delta. Bleek
ook van de respons. Veel luisteraars ruilden Delta in die
periode in voor Keizerstad.
P: Na bij die illegale stations te hebben gewerkt ben je
bij Radio 10 gestart, was je betrokken bij Radio Noordzee Nationaal, het ANP en nu ben je de programmadirecteur van 100%NL. Als je het huidige medialandschap vergelijkt met het landschap anno jaren ’80
toen de beroemde illegale stations er waren, merk je
dan grote verschillen?
H: Zo groot dat de beide situaties absoluut niet met
elkaar te zijn vergelijken.
P: Verlang je vaker terug naar Delta in de illegale periode?
H: Nee.
Tenslotte tijd voor Melvin Jakobs. In het voorjaar van
1989 besloot de leiding van Delta om stations over te
nemen, waaronder Radio Vrij Bilzen in Belgisch-Limburg. Dit station werd geleid door Melvin Jakobs, momenteel een bekend radio en televisieproducer.
P: Hoe ben jij verzeild geraakt bij Radio Delta?
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M: Delta werd destijds
opgekocht
door Radio Contact
waar ik deel van uit
maakte, zo kwamen
wij aan Delta Radio.
P: Hoe heb je de tijd
van de radiopiraten
in Nijmegen ervaren?
M: Zullen we het
morgen nog een
keertje overdoen.
Het leuke is wat men nu nog steeds doet in Hilversum en
ziet als baanbrekend, hebben wij 20 jaar geleden allemaal al gedaan.
P: Op een bepaald moment ben je Radio Vrij Bilzen gaan
leiden, dat onder de naam Hitradio Delta Bilzen gestalte
kreeg. Hoe ervaarde je dit, omdat in België geen oppakacties plaatsvonden?
M: De eerste maanden deed ik de deur op slot, daar
werden de Belgen gek van.
P: Hanteerde je exact hetzelfde format als Delta Nijmegen?
M: Neen, want Nijmegen was geen Bilzen.
P: Was er veel overleg tussen Bilzen en Nijmegen of kon
je vrij je gang gaan?
M: In het begin was er meer contact, maar na een jaar
stond Bilzen helemaal op haar eigen benen.
P: Richtten jullie je vanuit België voornamelijk op Limburg (met Maastricht op een steenworp afstand) of
waren er ook veel Belgische zaken op het station?
M: Het was niet specifiek gericht op Maastricht, maar
meer richting Genk en Hasselt.
P: Wanneer ben je gestopt met dit station?
M: Om eerlijk te zijn, ik weet het niet meer precies.
P: Zijn er nog veel collega’s van vroeger waar je contact mee hebt?
M: Ja, bijvoorbeeld Marc van de Ven, Peter van
Vlokhoven en laatst belde Hans Tournee me nog op.
P: Verlang je wel eens terug naar de piraten van weleer?
M: Ja en nee. Het is een onderdeel van je leven bij mij
van mijn 17de tot mijn 24ste, dat was een leuk jongensboek (kan er wel eentje schrijven).
Melvin Jakobs
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dee
l2

Enige tijd geleden was er een programma op de Engelse
televisie (Channel 4, helaas gescrambled en dus in Nederland niet direct te ontvangen) over het radiostation
Big L. Het station dat vanuit Frinton on Sea wordt gerund. In het betreffende programma werd Big L afgeschilderd als een slecht lopend mediabedrijf, dat weer
op het paard gezet moest worden door Harvey
Goldsmith. Harvey is een soort van mediagoeroe, die
een aantal maanden lang mee mocht draaien binnen het
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team van Big L, inclusief het gebruik van camera en
microfoon om op die manier het nodige ‘wanbeleid’
binnen het radiostation te kunnen vastleggen. Daarbij
ging het niet alleen om het beleid binnen de staf maar
ook om de programmamakers zelf! Over het financiële
werk van het radiostation, dat al honderdduizenden
ponden verlies heeft geleden en lijkt op een niet te
redden kindje van wat eens van Ray Anderson was.
Inderdaad struikel je bij het beluisteren van dit station
niet over de vele reclamespots die worden uitgezonden, integendeel ze zijn nauwelijks te horen. Bovendien zouden er te weinig luisteraars zijn en mede daardoor oninteressant voor de adverteerders. Daarbij komt
dat de doelgroep, de 45-plussers, ook al niet geliefd is
bij de reclamebureaus, die de adverteerders warm moeten krijgen op een bepaald station haar product te
promoten. De vraag is alleen
waarom het station zo slecht
beluisterd wordt, tenminste als
je hun luistercijfers afzet tegenover bijvoorbeeld Virgin
Radio of BBC Radio 2. Het
antwoord is eenvoudig te
vinden: Big L heeft niet zoveel mogelijkheden een breed publiek te bereiken. Men
kan via internet worden beluisterd en daarnaast heeft
men uitsluitend een op laag vermogen werkende zender op 1395 AM en een frequentie op de Astra/Eurobird
satelliet. De middengolfzender moet in de avonduren
ook nog eens deels uit de ether verdwijnen omdat er
ooit decennia geleden, toen het huidige Big L nog niet
eens in het brein van Ray Anderson was opgekomen,
er internationale afspraken werden gemaakt waardoor
Radio Albanië het betreffende avonduur met zwaar vermogen een sterke zender de rest van alle stations die
rond de 1395 kHz uitzenden, van de middengolf blaast.
Interferentie was in het contract ook verboden en dus
moet Big L’s zender dat uur uit de ether. Stations als
Virgin Radio en andere commerciële radiostations en de
BBC hebben FM zenders door het hele land staan en
kunnen zich veel beter profileren dan Big L.
Om het allemaal een beetje deftig te maken worden dan
op de Engelse Anorak pagina’s op Internet – een plekje
waar iedere radiofreak zich mag uiten - uitgebreid geleuterd over het onderwerp ‘format’. Zolang commerciële radio in West-Europa bestaat wordt er door in- en
outsiders geleuterd over ‘het format’. Een onderwerp
waar je nooit uitkomt, omdat we allemaal er anders
tegen aan kijken en eigenlijk niet eens duidelijk kunnen verklaren wat men ermee bedoelt.
Terugkerend naar de documentaire over Big L was er
ook een soort van discussieonderdeel, waarbij men tal
van personen had uitgenodigd om al dan niet een mening te geven. In de zaal zat ook Peter Moore van
Radio Caroline. Men had hem, voorafgaand aan de
onderzoeken bij Big L, ook uitgenodigd om de Caroline
organisatie te laten doorlichten door goeroe Harvey
Goldsmith. Maar daar had Peter Moore geen trek in. Er
is natuurlijk ook een groot verschil tussen de organisatie van Radio Caroline en die van Big L. De laatstge-

noemde is een commercieel gerund radiobedrijf en de
Caroline organisatie is gewoon het speelgoedje van
Moore, hetgeen hij ook heeft toegegeven aan Hans
Knot en mij tijdens ons recente bezoek aan Highgate.
Moore duldt gewoon geen enkele inmenging. Dat mag
natuurlijk wel, maar dan moet je wel je eigen broek
weten op te houden en daar ontbreekt het vaak aan.
Regelmatig moet Moore een beroep doen op de luisteraars om maar wat te doneren. Moore maakt zich zorgen om Worldspace. Het punt is namelijk dat per november dit jaar Caroline van de Worldspace satelliet
verdwijnt. De satelliet wordt geupdate en zal daarna
zich vooral richten op Afrika en Zuid-Europa. De
Worldspace organisatie ziet in Italië een toekomstige
grote commerciële markt. Gelijk aan de Sirius organisatie in de VS wil men vele radiokanalen gaan brengen
met allerlei muziekformats waarbij het ook onderweg in
de auto is te beluisteren. Uiteraard via een maandelijkse
verplichte bijdrage. Dat levert natuurlijk veel meer op
dan een vrij van betaling meedraaiend signaal van Radio Caroline.

Belspelletjes
Laatst stonden er hele verhalen in de krant over de
belspelletjes op de televisie. Dat je belazerd wordt waar
je bij staat! Recentelijk is er een nog grote rel uitgebroken in Engeland. Voor miljoenen bellende kijkers van
het populaire ontbijtprogramma GMTV is dat de afgelopen jaren weggegooid geld geweest, als men reageerde
bij de spelletjes. Uit een onderzoek van het BBC televisieprogramma ´Panorama´ blijkt dat de producers de
winnaars al van te voren selecteerden. Panorama rekende uit dat de GMTV hierdoor de afgelopen vier jaar
60 miljoen euro rijker is geworden. De BBC wijst naar
een schuldige ´Opera Interactive Technology´ (OIT),
het bedrijf dat het belspelletje produceert. Panorama
wist de hand te leggen op een e-mail uit 2003 van een
OIT directeur. In de mail, gericht aan zijn medewerkers, schrijft hij: “Zorg ervoor dat niemand er achter
komt dat we de winnaars van tevoren kiezen”. Deze
schandalen betekenen voor de Britse stations een gevoelige klap, want belspelletjes zijn big business. Het
commerciële televisiestation ITV alleen al maakt met belspelletjes jaarlijks 150 miljoen euro winst. De verwachting is dat duizenden mensen hun geld terugeisen. Big
business voor advokaten dus.
ROB OLTHOF

Peter Moore wil nu graag gaan uitzenden op 19.2 van
de Astra satelliet. Waarom is mij volkomen onduidelijk,
want een Caroline fan zet gewoon op zijn schotel een
LNB voor de 28 gr. Oost, waar het zonder probleem
ook is te ontvangen. Maar goed, Moore wil op 19.2 ook
een kanaal bezetten. Tijdens onze ontmoeting vertelde
hij erover en wilde dat wij (SMC) de inmiddels behoorlijke ingezakte Caroline Support Groep weer nieuw leven zouden inblazen. Binnen een paar weken, zo stelde
hij, hoor je meer van mij over de plannen met SMC,
aldus Moore. U snapt het al, maanden zijn er voorbij en
niets meer van Moore over dit onderwerp vernomen.
Hans Knot had nog een goede suggestie gedaan aan
Moore. Het tweede kanaal niet gebruiken voor relais
van het Caroline signaal maar een tweede station starten met een non-stop muziekprogramma met muziek
uit de jaren vijftig tot en met zeventig van de vorige
eeuw. Dit mede gezien het feit dat Radio 5 zo’n groot
succes is in Nederland en geen enkel radiostation in het
buitenland zo’n format hanteert. Werd niet eens serieus
op de discussie, waarbij ook een andere voormalige
Carolinedeejay bij aanwezig was, door Moore ingegaan! Het werd direct van de tafel geveegd en weet u
waarom? Het idee komt niet van Moore, dus is het geen
goed idee. Een van de heren radiomakers, die we gedurende de week in Engeland opzochten, was tijdens
het bezoek van ons wat loslippig door veel te vertellen
over Moore’s handelen en nu begrijpen we ook waarom
Moore het Caroline gebeuren low profile wil houden.
Zonder in details te willen treden is het voor me erg
duidelijk dat Moore op geen enkele wijze met autoriteiten in aanraking wenst te komen en dus dient het project low profile te blijven en het liefst niets op te leveren.

OPROEP:
Wie kan Rudi Koot helpen aan
een leuk verhaal?
Recentelijk kregen we de
volgende vraag voorgelegd door Rudi Koot: ‘Kan
in Freewave (weer) eens
wat aandacht aan internetradio worden besteed? Ik
kan zelf via de ether LG/
MG/KG/FM (ik heb nog
geen DRM en DAB), kabel,
satellietschotel, digitale kabeltelevisie en internet luisteren (ik heb geen digitale
ethertelevisie). Sinds een maand of twee heb ik een
ADSL-internetverbinding en een nieuwe computer met
Windows Vista en kan goed luisteren naar radiostations
en sommige televisiestations. Daarvoor had ik een
inbelverbinding met een oude computer met
Windows98; luisteren naar radiostations was eigenlijk
niet te doen (‘rebuffering’) en kijken naar televisiestations
al helemaal niet.
Ik pak nu via internet regelmatig RadioNL (via
www.nederland.fm) en kijk/luister naar het televisiestation RTVI-Muziektelevisie via www.rustv.nl of http:/
/music.rtvi.ru/?q=high voor Russischtalige videoclips (ik
leer al drie jaar lang Russisch via Volksuniversiteiten).
Misschien valt er in algemene zin wat over te zeggen
(wat is er voor interessants voor de Freewave lezer,
gratis of abonnement, kwaliteit van verschillende soor-
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ten van techniek, overlevingskansen, verdere toekomstmogelijkheden (portable), positie ten opzichte
van satelliet en andere aanbiedingsvormen).
Ik zie mijzelf niet zo’n stuk schrijven, ik weet er te
weinig van. Met vriendelijke groet, Rudi Koot.’
En daar zit dan meteen het antwoord waarom we de
laatste jaren, met de enorme groei in internetradio, we
ons beperkt hebben tot het melden van nieuwe ontdekkingen op het gebied van deze vorm van radio
beluisteren. Ook binnen de staf van het Freewave Media Magazine hebben we niet de pretentie uitgebreid te
kunnen schrijven over dit onderwerp, eenvoudigweg
omdat onze kennis elders ligt. Mocht er een abonnee
zich geroepen voelen wel over dit onderwerp een verhaal willen te schrijven dan is dat zeer welkom.

aantal vrienden aan de MV Ross Revenge. Serge
Harderman ofwel Serge van Gisteren. Hij is inmiddels
heel bekend in Vlaanderen en ik raad u aan zijn site
eens te bezoeken:
www.degrotenummer1show.be
Al eerder meldden we de volgende site maar het is
dermate interessant om er nog eens op te wijzen:
w w w . r a d i o r e w i n d . c o . u k /
memories_and_opinions_4.htm
Oud Radio City en Radio Carolinedeejay Ian McRae
heeft ook al geruime tijd een interessante pagina,
waarop je ook de aanmelding voor zijn nieuwsbrief
kan doen: www.allaboutradio.net
De volgende site heeft betrekking op de periode van
de Koude Oorlog en het radiogebeuren:
www.kalter-krieg-im-radio.de/
Nog maar een paar interessante internetsites, die we
niet mogen vergeten te melden:
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/
Pirate%20radio

Andermaal willen we graag een aantal sites onder de
aandacht brengen:
Jaren geleden kwam hij naar de radiodag, ik denk dat
het 1986 was, om een prachtige documentaire te laten
zien die hij maakte over een bezoek van hem en een

Op de volgende site is het wel verplicht om je voor die
tijd in te loggen.
www.blackcatsystems.com/radio/pirate.html
MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

Uit het archief:
advertentie New
Musical Express, juli
1965 (met dank aan
Bert Bossink) en strip
Radio Caroline
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Amsterdam, zomer 2007
Radiovrienden,
Voor deze zomer hebben wij nog een aantal interessante aanbiedingen, waaronder het
inmiddels beroemde Veronica boek, die wij bij de uitgever nog een keer zullen bestellen en
wel omdat wij regelmatig verzoeken kregen om dit boek weer in de verkoop te nemen.
Hieronder vindt u onze aanbiedingen:
Het gedrukte exemplaar 1965 1974!
• Prijs euro 59,95 incl. handling en
verzendkosten.
Alle Top 40 lijsten van
de piratenjaren van
Veronica gebundeld,
soms compleet met
advertenties en vanaf
1969 compleet met alle
tipparades. In kleur,
soms zelfs met lplijsten én natuurlijk ook
met alle Top 100
jaaroverzichten. Een
schitterend
boekwerk, 195 x 370 mm,
met maar liefst 616
pagina's!
Dubbel CD “NEVER ENDING STORY”met de bekende Veronica tunes en jingles euro 16,-Dubbel CD Radio London met 47 fab forty hits en 49 Radio London jingles euro 16,50
Radio Mi Amigo boek van Hans Knot, deel 5 over het radioschip Magdalena euro 10,-Cats CD + DVD those were the days euro 18,95
Top Format 3 cd box met alle beroemde jingles euro 21,-DVD : Zenders in woelig water. Beroemde TROS documentaire over Veronica, RNI en Caroline
voor de Nederlandse kust euro 12,95
DVD boottocht REM eiland euro 8,-- DVD laser en Caroline euro 8,-DVD Radio 192
DVD Radio Paradijs( lag slechts 14 dagen voor de Ned. Kust) euro 8,-CD: Radio Mi Amigo jingles euro 4,25
Zoekt u nog iets speciaals, mail ons.
Vriendelijke groet,
Rob Olthof
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