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Foto: De Norderney (nog) in de haven van Antwer-
pen, 2008  © Patrick Hannan

Beste lezers,

Het Veronicaschip op de voorkant. Vraag is wat er

uiteindelijk van alle plannen terecht zal komen die er

rond het schip worden gemaakt. Afwachten maar weer.

Gelukkig lijken plannen soms wel uit te komen. Hoe-

veel ideeën zijn er al niet geweest om een film over een

(fictieve) zeezender uit te brengen? Op dit moment zijn

er echter daadwerkelijk opnamen aan de gang en het

ziet er naar uit dat we over een tijdje toch allemaal naar

de bioscoop moeten om de comedy ‘The Boat that

Rocked’ te gaan zien.

Wie weet, misschien is de Norderney tegen die tijd wel

een drijvende bioscoop geworden? Maar voorlopig is

de ligplaats van het schip nog steeds Antwerpen. En

het is vanuit deze zelfde plaats dat Ben Bode ons een

paar leuke Radio Paradijsfoto’s toestuurde voor de ru-

briek Heden en verleden.

Was het in de Paradijsperiode nog spannend op de

middengolf, nu lijkt het erop of voornamelijk de reli-

gieuze luisteraar nog zal afstemmen op AM. Naast Groot

Nieuws Radio op 1008 is er nu ook Radio Maria op 675

kHz. Zie de rubriek Perikelen.

De ‘klapper’ van deze Freewave is een uitgebreid ver-

haal over Radio Caroline in de periode augustus 1967-

maart 1968. Hans Knot zal in een volgende editie verder-

gaan met de periode nà maart 1968.

Veel leesplezier,

Jan van Heeren
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Wereldreis
VR 8 FEB: Voormalig Caroline deejay Dave Collins
verlaat de UK om een reis rond de wereld te maken.
Samen met zijn partner heeft hij een reis gepland
naar 15 landen, waaronder Canada, de VS, Thai-
land, India en Nieuw Zeeland. Dave presenteerde tot
voor kort Drive Time op Wire FM in Warrington. Dave
startte zijn radioloopbaan bij de Voice of Peace in
1984 om een jaar later bij Radio Caroline aan de
slag te gaan.

Andermaal Veronica naar Scheveningen
VR 8 FEB: Het voormalig zendschip van Veronica
keert, als het aan de leiding van het Nationaal Pop-
museum ligt, terug naar Scheveningen. Een zaak is
zeker, de verhalen over de verhuizing van de
Norderney van z’n huidige ligplaats in Antwerpen naar
‘ergens’ Nederland, blijven met een onvoorstelbare
regelmaat opduiken. Uiteraard was het al langer be-
kend dat bestuurslid en deejay Erik de Zwart het voor-
malige zendschip heel graag wil aankopen om er
een deel van het popmuseum in onder te brengen.
Onderhandelingen met de gemeente Den Haag hier-
over zouden in volle gang zijn. Jaap Schut, voorzit-
ter van het Nationaal Popmuseum, vindt het schip
belangrijk voor z’n instelling, omdat de Norderney
een belangrijk onderdeel vormt van de Nederlandse
pophistorie. Mocht het dit keer inderdaad lukken, dan
zou het uiteraard een soort fijne ‘thuiskomst’ zijn voor
het voormalige zendschip.

Film over Radio Caroline op komst
VR 8 FEB: Er zijn plannen voor een speelfilm rondom
de legendarische zeezender Radio Caroline, zo heeft
het dagblad The Sun zonder veel details omtrent de
rolprent zelf, gemeld. De werktitel van de film over
het nog altijd, zij het over de satelliet en op het
internet, actieve radiostation is ‘The Boat That
Rocked’. De rolprent, zo is de planning, zal op 3 april
2009 in Groot-Brittannië uitkomen. Scenarist en re-
gisseur is Richard Curtis. Deze Britse  komediescripts-
chrijver is bekend geworden door televisieseries als

‘Blackadder’, ‘The Vicar of Dibley’ en de films ‘Four
Weddings and a Funeral’ en ‘Notting Hill’. In 2003
regisseerde hij zijn eerste film ‘Love Actually’, met
veel bekende Engelse acteurs/actrices in de hoofd-
rollen. Hij stond mede aan de basis van Mr. Bean.
Volgens The Sun is de hoofdrol weggelegd voor de
Welshman Rhys Ifans die onder meer ook al in ‘Notting
Hill’ te zien was.

Aanvullingen
ZO 10 FEB: Hier
dan weer een
aantal aanvullin-
gen voor de
discograf ie l i js t ,
opgetekend na
een paar weken
oude program-
ma’s beluisteren.
Andy Archer sloot
in 1970 ook een
aantal malen zijn
late avond pro-
gramma op RNI
af met ‘Good-
night’ van the
Beatles, stiekem
‘gejat’ bij de buren van Radio Veronica. Brian
Anderson gebruikte in zijn programma op Radio
Caroline ‘Sylvia’ van Focus als eindtune. Op Radio
Mi Amigo International was het de Australiër Graham
Kaye die het nummer ‘Girlie’ van de formatie Peddlers
(die ook al in de lijst staan) gebruikte als tune, ten-
minste een mooie instrumentale outtake uit het num-
mer. Dan kunnen we bij de ‘Uitvoerenden onbekend’
nog opvoeren dat een instrumentale bewerking van
het nummer ‘Groovin’ werd gebruikt als tune door
Keith Hampshire op Radio Caroline in 1967.

Bijnamen
ZO 10 FEB: Dan ook maar weer twee bijnamen toe te
voegen aan de lange lijst, die trouwens terug is te
vinden op www.hansknot.com. Allereerst Charlie
Wolfe, die zichzelf nogal wat bijnamen gaf. Nog niet
in de lijst genoemd is Charlie Wolfe, ‘your costy
Prince’. Ook nog niet in de lijst is Tony ‘Tea cosy’
Blackburn.

Foto’s uit Antwerpen
DI 12 FEB: Met een bepaald goede regelmaat ko-
men uit allerlei uithoeken foto’s uit de geschiedenis
van de zeezenders toegestroomd naar Groningen.
Zeer opmerkelijk dat er, ondanks dat er al zoveel is
gepubliceerd op dit gebied, toch telkens weer nieuw
materiaal tevoorschijn komt. Dit keer zijn ze afkom-
stig uit Antwerpen, alwaar Ben Bode met zijn, vol-
gens eigen woorden, grote Chinese Nieuw-
jaarsopschoning bezig was. Hij heeft ze me gestuurd
met de opdracht er gebruik en misbruik van te ma-
ken. Gaarne deel ik het dus met de lezers. Op foto 1
(volgende pagina) ziet men Johan van Hee (Rood) (onder-
meer Radio Delmare) een zendbuis van 10 Kw in
één van de AM Continental Electronics zenders ste-
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ken. Nee, niet aan boord maar in Antwer-
pen (Hessenatie 730), alwaar de zenders
terug gearriveerd waren uit Portugal
(Communicator). Het was voor Bode gou-
den handel. Hij verkocht namelijk alles aan
Chris Cary (en Brian McKenzie), die ver-
kochten het door aan Fred Bolland. In Por-
tugal ging echter alles mis en Bode liet ge-
woon het hele spul terug naar Belgie ko-
men. En zo bestond de mogelijkheid het
voor een tweede keer in de aanbieding te
gooien. Piraterij van de hoogste plank. Foto
2 toont ons aller bekende Alan (Fossey) West
in de Haagse studio’s van Ben Bode, alwaar
hij eens aanwipte en zo’n driekwart jaar
later vertrok. Foto 3 is van één van de ‘op-
name’-studio’s (aan land) van Radio Para-
dijs in Den Haag. Toch wel mooi spul voor
die tijd, concludeerde Bode in de mail. Het
jongetje (nog net) in beeld is een neefje
van hem die inmiddels is uitgegroeid tot
een bekende kampioen kick-bokser.’

WO 13 FEB: De Gouden
NL-Award is gewonnen
door RTV Rijnmond met
het programma ‘Afscheid
van Victoria’ van Erik Post.
Dat heeft de organisatie
van regionale omroepen

Roos bekend gemaakt. De NL-Awards zijn de prijzen voor re-
gionale producties. Sinds 2002 worden de NL-Awards elk jaar
uitgereikt in 4 categorieën (nieuws, sport, achtergrond en varia)
voor radio en tv. In 2004 is hier een Gouden NL-Award aan
toegevoegd. Sinds 2005 wordt er ook een NL-Award voor de
beste website van de regionale omroepen uitgereikt en sinds
vorig jaar ook één voor de beste regionale productie van een
buitenproducent. De winnaars krijgen een oorkonde die gete-
kend is door Joep Bertrams. Het bekroonde programma van
Erik Post, oud medewerker van de zeezender Radio Noordzee,
is een radiodocumentaire waarin de bijzondere geschiedenis
wordt verteld van het pand waarin jarenlang een veel ge-
bruikte radiostudio van RTV Rijnmond was gevestigd.

Aanvullingen
ZA 16 FEB: We kunnen er weer drie
toevoegen aan de lange lijst met
gebruikte platen in de discografie.
In het programma ‘Mifty Fifty Top
Ten Repeat’ op Radio Invicta ge-
bruikte Bruce Holland het nummer
‘Buckey’ van Johnny and the
Hurricanes als filler. Hijzelf gebruikte
als tune een onbekende uitvoering
van ‘My Bonnie is over the ocean’.
Bij Los Pekinekos en het nummer
‘La Bucharamanga’ kan worden toe-
gevoegd dat Tom Collins het ook
enige tijd gebruikte als eindtune op
Radio Veronica in 1973.

Bijnamen
ZO 17 FEB: Ook is er een aantal
bijnamen te noemen voor een
deejay van Radio Invicta en wel de
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volgende twee: Larry ‘The LP Man’ Pannel en Larry
Pannel, the smiling deejay of yours.

LP in de discografielijst
MA 19 FEB: Een aanvulling op de discografielijst in
de categorie ‘naam van presentator komt voor in song
of titel’. Een LP die door een lezer werd ontdekt heet
‘Stan Haag presenteert de Mars van de Dag”. Hierop
13 marsen, die naar we aannemen ook Mars van de
Dag zullen zijn geweest op Veronica. Uitgevoerd
worden de marsen door de Kapel van de Koninklijke
Luchtmacht, de Koninklijke Militaire Kapel en De
Limburgse Jagers. Op de voorkant van de LP hoes
een foto van Stan Haag met een trommel waarin de
titels van enkele marsen staan.

Zoeken naar eventueel geluidsoverlast
VR 22 FEB: Op het oude Veronica zendschip
Norderney in Antwerpen is een geluidsonderzoek uit-
gevoerd. De eigenaren van het oude zendschip heb-
ben plannen af te meren aan de Schuttevaerkade in
Zwolle. De buurtbewoners in Zwolle zijn niet blij met
de plannen en vrezen geluidsoverlast. Het onder-
zoek moet uitwijzen of de omgeving last kan hebben
van de aanwezigheid van de discotheek. Afhankelijk
van de uitslag van het onderzoek beslist gemeente
Zwolle of het schip aan de Schuttevaerkade mag
komen te liggen.

In de Waddenzee 
ZO 24 FEB: Radio Waddenzee gaat met het radio-
lichtschip een paar dagen buitengaats en vanaf zee
uitzenden. Op dinsdag 29 april wordt de Jenni
Baynton voor anker gelegd ter hoogte van het
waddeneiland Griend (niet bewoond vogeleiland
tussen Harlingen en Terschelling). De rechtstreekse
uitzendingen vanaf het schip zijn op donderdag 1
mei (Hemelvaart), vrijdag 2 mei en zaterdag 3 mei.
In de uitzending van 2 mei is er extra aandacht voor
de befaamde sloepenrace Harlingen - Terschelling.
Het radiolichtschip ligt voor anker langs de route. Op
zondag 4 mei keert het schip terug in de Harlinger
haven. Op zaterdag 3 mei kunnen belangstellenden
de Jenni Baynton bezoeken. Hiervoor zal een veer-
boot vanaf Harlingen naar het schip varen (en uiter-
aard weer terug). 

Mast in zee gevallen
MA 25 FEB: De recente stormen, die ook aan de
Britse oostkust hebben gewoed, hebben hun tol ge-
kost voor de zendmast die vorig jaar op Red Sands is
geplaatst voor de speciale RSL uitzendingen. Deze
is in de zee verdwenen. Robin Adcroft meldde dat
men wel teleurgesteld is in het verlies maar stelde
tevens dat het om een tijdelijke mast ging. Men heeft
al een vervangende definitieve mast voor transport
naar de torens klaar liggen. In de zomer is er weer
een RSL uitzending gepland en wel begin juli.

Jos van Heerden
MA 25 FEB: Vanaf woensdag 27 februari is Jos van
Heerden terug op de radio. Jos maakt dan iedere
woensdag tussen 19 en 21 uur het programma “KX
on 45” op KX Radio. Jos maakte 14 jaar lang pro-

gramma’s bij Radio 10 Gold en werkte daarvoor als
Nico Stevens bij FM piraat Focus 103 en de zee-
zender Radio Monique. KX Radio is te ontvangen
via het internet en de digitale pakketten van UPC,
@Home, CaiWest en Delta Kabel.

Nico Stevens (jos van Heerden) bij Radio Monique (archief Hans Knot)

Caroline in het Paasweekeinde
DI 26 FEB: Radio Caroline zal ter gelegenheid van
haar 44ste verjaardag tijdens het Paasweekeinde live
gaan uitzenden vanaf de MV Ross Revenge. Alle
Radio Caroline DJ’s die aan deze speciale uitzen-
ding meewerken hebben tussen 1977 en 1980 aan
boord van de MV Mi Amigo gewerkt. Verwacht wor-
den ondermeer Marc Jacobs, Ad Roberts, Dick Ver-
heul, Kees Borrel, Brian Martin, Mike Stevens, Roger
Mathews, Bob Lawrence en Martin Fisher. De spe-
ciale uitzending vanaf de Ross Revenge start op
Goede Vrijdag om 6 uur en wordt afgesloten op
Paasmaandag om middernacht. De uitzendingen zijn
te ontvangen via de live streams van Radio Caroline,
Sky Digital en World Space en te bekijken via diverse
webcams.

Wereld draait door
DI 26 FEB: Leuk en zoals vaak grappig een interview
te zien met Willem van Kooten in het VARA pro-
gramma ‘De wereld draait door’. Het is er een vol
herinneringen aan ondermeer het werk van Willem
voor Veronica, Hilversum 3 en Radio Noordzee. Na-
tuurlijk ook aandacht aan zijn andere persoonlijke
beslommeringen als koopman. Leuk oude beelden
te zien die niet vaak of soms helemaal niet eerder
werden vertoond. Jammer ook weer het gebruik van
het woord ‘piratenzender’.
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Andermaal Van Kooten
WO 27 FEB: Leuke aflevering van ‘Hoge Bomen’,
waarin anderen over Willem van Kooten. Ondermeer
vrienden, zoon maar ook Jan van Veen, Tineke en
Ad Bouman. De laatste werd gefilmd in Antwerpen
bij het voormalige Veronica zendschip. Veel lovende
woorden maar zeker ook kritische noten inzake het
leven van Willem van Kooten. Naast veel bekende
beelden ook vandaag weer het nodige weinig eer-
der vertoond materiaal. Ook Cable One, het helaas
gestrande eerste satelliet radio project van Neder-
land, kwam nog aan bod. Een zondermeer aardig
portret van de Grote Meester.

Portret Van Kooten
WO 27 FEB: Vanavond aandacht op de tv voor het
leven van Nederlands eerste echte deejay. Tegen-
woordig zijn topdeejays gewilde sterren. Giel Beelen,
Ruud de Wild en Edwin Evers zijn bekende Neder-
landers die met plaatjes draaien miljonair zijn ge-
worden. Maar de eerste echte deejay van Nederland
was Willem van Kooten, alias Joost den Draaijer. Hij
brak begin jaren zestig door als revolutionair radio-
maker via het zendschip van Radio Veronica. In een
tijd waarin iedereen nog keurig sprak en burgerlijk-
heid troef was op de Nederlandse radio, schreeuwde,
kreunde, en stootte Van Kooten nieuwe popmuziek
en termen als ‘gouwe ouwe’, ‘swingt de pan uit’ en
‘luistervrienden’ de ether in. Maar Van Kooten was
ook op andere terreinen zijn tijd ver vooruit. Hij intro-
duceerde hitlijsten als de Top 40 en organiseerde de
eerste drive-in shows door het land.

Dubbel verdienen
Hij zag ook als een van de eersten dat je met muziek-
rechten veel geld kan verdienen. Van Kooten richtte
platenmaatschappij Red Bullet op, waar veel Neder-
popbands van naam (Shocking Blue, Golden Earring)
hun platen uitbrachten. Vervolgens draaide Joost den
Draaier de liedjes op Radio Veronica en sloeg zo
twee vliegen in één klap. Familieleden, jeugd-
vrienden en collega-radiopresentatoren praten in
deze televisiebiografie openhartig over Van Kooten,
tegenwoordig een kleurrijk zakenman. ‘Ik heb ‘m als

kind best wel gemist. Aandacht en liefde waren er
niet altijd’, mijmert zoon Jeroen. ‘Hij is en blijft een
dominee en prediker in het behoud van Nederlandse
waarden’, stelt broer Pim. Oud-collega Tineke de
Nooij: ‘Willem is een ontdekker. Er was echt helemaal
niets. Hij bracht de humor op de radio’.

Bij de AVRO op televisie
Presentator Pieter Jan Hagens duikt in de streng chris-
telijke jeugd van de jonge Willem, die voorbestemd
is om dominee te worden. Het liep anders, hij kwam
binnen bij Veronica en werd beroemd in Nederland.
Niettemin veranderde niet alles in goud wat Van
Kooten aanraakte. Een eigen commercieel radiosta-
tion, Cable One, zijn droom, mislukte. Wel is de ge-
wiekste Van Kooten zo ongeveer de enige die op tijd
zijn belang in Sport 7 verkocht en daarmee een paar
miljoen verdiende. Vanaf de jaren 90 ging Van Kooten
zich steeds meer toeleggen op onroerend goed en
golfbanen, en steunde hij Leefbaar Nederland op
voorwaarde dat Pim Fortuyn lijsttrekker zou worden.
Uiteindelijk doemde in ‘Hoge Bomen – Pioniers’ het
beeld op van een gedreven zakenman, die vooral op
gevoel zaken doet, graag erkenning wil en niet vies is
van een stevige portie patriottisme. Eén ding staat
wél vast: zonder Willem van Kooten had de Neder-
landse radio er anders uitgezien.

Met dank aan: Martin van der Ven, Ben Bode, Bob
LeRoi, Herrie Kuipers,

Samenstelling: HANS KNOT

WO 30 JAN: Radio Maria Nederland is de naam van
een nieuwe katholieke radiostation dat op de midden-
golf haar programma´s gaat uitzenden. In de nacht
van donderdag op vrijdag 1 februari start dit station
op middengolffrequentie AM 675. Radio Maria heeft
de frequentie overgenomen van Arrow Classic Rock.
Arrow Classic Rock had geen directe behoefte meer
aan de middengolffrequentie, omdat de zender sinds
afgelopen zomer via FM is te ontvangen. Radio Maria
Nederland is on-
derdeel van een
wereldwijd katho-
liek radionetwerk
en zal de eerste
drie maanden
een beperkte
programmering
uitzenden met
religieuze mu-
ziek. Daarna is er
een geleidelijke
overgang naar
p r o g r a m m a ’ s
waarin liturgie,
gebed, bezin-

Joost den Draaier aan boord van het Veronicaschip
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ning en geloofsonderricht centraal staan. Het station
is een vrijwilligersorganisatie. De leiding van het ra-
diostation is nog bezig met de werving van vrijwilli-
gers die de productie, presentatie en de techniek
voor hun rekening gaan nemen. De studio van Radio
Maria komt in Den Bosch.

VR 1 FEB: Eerder meldden
we over de aanvraag voor
een licentie voor een pu-
blieke culturele organisatie
onder de noemer Omroep C.
Of de nieuwe culturele Om-
roep C tot het publieke be-
stel toetreedt, is nog onze-
ker. De omroep heeft moeite
50.000 leden te vinden. Die
50.000 zijn een vereiste om
een gooi te doen naar publieke zendtijd. De strijders
voor meer en betere kunst- en cultuurprogramma’s
op televisie zijn al enige tijd bezig Omroep C in het
bestel te krijgen. Ad ’s-Gravensande, een van de op-
richters van Omroep C, zegt tegen het Nederlands
Dagblad: ´Kijkcijfers zijn te belangrijk bij de publieke
omroep. En niet de inhoud. De publieke omroep
moet mensen aan het denken zetten, verrassen,
nieuwe inzichten bieden, aanzetten tot discussie. Niet
alleen de gemakzuchtige leverancier zijn van quiz-
zen. Er is zoveel mis. De publieke omroep moet kunst
en cultuur brengen, maar dat zijn rekkelijke begrip-
pen.´ Volgens ’s-Gravensande vormen televisie en
cultuur en kunst geen gelukkig huwelijk. ´Maar je moet
in elk geval blijven volhouden. Ik blijf optimistisch.’

MA 4 FEB: Op
het eerste ge-
zicht lijkt er niet
zo heel veel
nieuws onder
de zon tijdens
de voor-jaars-
presentatie van
SBS. Het sta-

tion blijft zich als familiestation profileren, Net 5 als
het vrouwennet en Veronica blijft Veronica met pro-
gramma’s als ‘Top Gear’ en ‘De Grote Beurt’. Veel
reden om van koers te veranderen is er ook niet.
Veronica verbeterde het afgelopen jaar tien van de
twaalf maanden het eigen marktaandeel en het markt-
aandeel van SBS steeg in 2007 van 25,5 naar
26,3 procent. Algemeen Directeur van SBS
Broadcasting Eric van Stade is dan ook trots. ‘Het
afgelopen jaar was het allerbeste jaar ooit. En ook
2008 is spectaculair van start gegaan. Zo bleven 1,5
miljoen mensen voor ‘De Nieuwe Uri Geller’ thuis en
scoorde de danswedstrijd ‘Dancing Queen’ 1,2 mil-
joen kijkers.’ Op programmaniveau valt er het ko-
mende voorjaar wel het nodige nieuws te verwach-
ten. Zoals het in april verschijnende ‘Holland’s Got
Talent’, gepresenteerd door Gerard Joling en met
Henk Jan Smits in de rol van juryvoorzitter. Men ver-
wacht bij SBS veel van de talentenjacht, die in En-

geland dankzij optredens van de gsm-verkopende
operazanger Paul Potts en het 6-jarige nachtegaal-
tje Connie, zo’n negen miljoen kijkers kippenvel be-
zorgde. Daarnaast hoopt SBS flink te gaan scoren
met de goochelfamilie Kazan, die deelnam aan Groe-
ten uit de Rimboe (foto). Veronica gaat met Lange
Frans op een wat serieuzere tour. Onder de niet al te
aansprekende titel ‘Burgerinitiatief’ gaat de 30-ja-
rige rapper op zoek ‘naar zaken die leven in de sa-
menleving en die kunnen leiden tot een nieuwe wet
of een wetswijziging’. Daarnaast gaat Lange Frans
voor Veronica met Johnny de Mol naar Afrika voor
diens programma ‘Waar is de Mol?’ Daarin verkent
de jonge De Mol elke week met een andere bekende
Nederlander de leuke kanten van donker Afrika.

WO 6 FEB: Vanaf 23 februari presenteert Timur Perlin
op zaterdag en zondag tussen 07.00 en 10.00 uur
het ochtendprogramma op 3FM. ‘Het Huis van de
Heer’ stopt na 18 februari in verband met de overstap
van Sander de Heer naar de ochtendshow op Radio
2. Timur zal in zijn programma aandacht besteden
aan het nieuws van de dag, aan bijzondere, grap-
pige of opvallende gebeurtenissen en natuurlijk aan
goede muziek. Timur staat te trappelen om weer aan
het werk te gaan: “Ik ben hoogzwanger van ideeën.
Laat dat kind in godsnaam snel geboren worden!”
Ook BNN radiodirecteur Dave Kentie is blij met Timur
op 3FM: “Sander de Heer heeft een prachtige basis
gelegd. Enige tijd geleden hebben we Timur in dienst
genomen omdat hij één van de beste DJ’s is die niet
bij BNN werkte en wij graag vooruit denken. Nu kan
hij op de hem bekende eigen wijze de weekend-
ochtenden verder gaan uitbouwen. Het belooft span-
nende radio te worden!” Timur was eerder DJ bij
Yorin FM, Caz! en ook al eens bij 3FM. Hoe het
programma gaat heten is nog niet bekend.
 

ZA 9 FEB: Ton van Royen heeft definitief een streep
gezet onder zijn televisiecarrière in Nederland. De
journalist en programmamaker is in Portugal een ei-
gen bedrijf begonnen dat onder meer videoportretten
en tv-documentaires maakt van particulieren. Van
Royen (46) werkte sinds 1987 onder meer voor de
VPRO Radio, Radio Noord-Holland, De Krant Op
Zondag en de Amsterdamse zender AT5. Eind jaren
’90 wilde hij een poging doen burgemeester van
Amsterdam te worden. Dat plan strandde omdat de
politiek het gekozen burgemeesterschap verwierp. 

ZA 9 FEB:
De RTL 4-
n i e u w s -
rubriek ‘4 in
het land’,
die elke
w e r k d a g
rond half
elf wordt
u i t g e z o n -
den, wordt stopgezet. De laatste uitzending vindt
plaats op 29 februari. De zendtijd zal worden opge-
vuld met aangekochte producties. Dat heeft RTL vrij-
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dag bekend gemaakt. In totaal zullen er ongeveer
twintig ontslagen vallen. Hoofdredacteur Harm
Taselaar heeft vrijdagmiddag de redactie ingelicht.
Omroepsecretaris Marc Visch van de NVJ zegt het in
een eerste reactie ‘erg jammer’ te vinden dat het
‘blijkbaar niet gelukt is’ met ‘4 in ’t land’. ‘Het bete-
kent een verschraling van het nieuwsaanbod op de
zender. Zonde, want aanvankelijk had RTL met
Barend&Van Dorp mooie kijkcijfers op dit tijdstip’. Hij
voegt eraan toe dat de concurrenten slimmer in lij-
ken te zijn gegaan op het gat dat het duo op dit
tijdstip liet vallen. ‘Misschien had RTL beter weer
voor een talkshow kunnen kiezen.’ Wat er met de
mensen gebeurt die ontslagen worden, kan hij op dit
tijdstip nog niks zeggen, omdat hij in overleg is met
de directie van RTL.‘4 in het land’ begon in septem-
ber 2005 als opvolger van de talkshow van het duo
Barend en Van Dorp, dat naar Talpa overstapte. Het
programma met klein binnenlands nieuws, trok on-
geveer 400.000 kijkers per uitzending, terwijl concur-
rent Hart van Nederland op SBS 6 ruim een miljoen
kijkers heeft.

WO 13 FEB: In
Nieuwegein is
voormalig om-
roepmedewerker
Dick van ‘t Sant
(archieffoto) op 75-
jarige leeftijd
overleden. Hij re-
gisseerde de
NCRV serie
‘Swiebertje’. Van
‘t Sant was ook
één van Neder-
lands eerste
diskjockeys; in
1959 presen-
teerde hij als Dick

Duster ‘Tijd voor Teenagers’, het eerste en lange tijd
enige popprogramma op de publieke radio.

DO 14 FEB: De Nederlandse Moslimomroep (NMO)
verwacht niet volgende maand een deel van zijn
zendtijd te verliezen. De omroep denkt het Commis-
sariaat voor de Media te kunnen laten zien dat er
geen ‘orthodoxe wind waait’ en dat conservatieve
moslims de omroep niet hebben overgenomen. NMO
is niet bang voor het door Plasterk aangekondigde
ultimatum. Dat maakte voorzitter Abderrahman Farsi
donderdag duidelijk tijdens een persconferentie in
het gebouw van de omroep in Hilversum.

DO 14 FEB: Vandaag zal Jan van Veen de aller-
mooiste, liefste en leukste liefdesgedichten van luis-
teraars voorlezen op Radio 538. Hij zal deze geheel
in stijl, met zijn vertrouwde stem op bekende wijze
tussen 6 en 10 uur voordragen. Edwin Evers heeft
Van Veen niet voor niets gevraagd voor één dag
onderdeel te zijn van zijn programma: ‘“Als je aan
liefdesgedichten denkt, dan denk je aan Jan van
Veen! Een goeie combi dus op Valentijnsdag!”

VR 15 FEB:
De thema-
week ‘Made
in the Sixties’
die Radio 2
van 4 tot 8
februari uit-
zond was een groot succes. Het radiostation trok met
de Sixties-week bijna 3 miljoen luisteraars, een grote
stijging ten opzichte van vorig jaar toen de thema-
week nog 2,2 miljoen luisteraars trok. De week was
crossmediaal ook een succes. Samen met de televi-
sie-uitzending en de website had ‘Made in the Sixties’
een bereik van 3,7 miljoen Nederlanders van 10 jaar
en ouder. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door
bureau de Vos en Jansen in opdracht van Radio 2.
De Sixties Top 100, die op vrijdag 8 februari werd
uitgezonden, trok maar liefst 2,3 miljoen luisteraars.
Vorig jaar waren dit er nog 1,6 miljoen. De waarde-
ring van de luisteraar voor ‘Made in the Sixties’ is met
een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 zeer hoog.

VR 15 FEB: De Rijksvoorlichtingsdienst heeft bekend
gemaakt dat de ministerraad op voorstel van minister
Ronald Plasterk heeft ingestemd met toezending aan
de Tweede Kamer van een concept van een nieuwe
Mediawet. De nieuwe wet zorgt voor een betere aan-
sluiting van de publieke omroep op het digitale tijd-
perk, aldus het kabinet. Ook bevat het voorstel een
verbod op alcoholreclame op radio en televisie voor
21.00 uur. Het kabinet wil daarmee drankmisbruik
onder jongeren bestrijden. Als eind 2008 de nieuwe
Mediawet in werking treedt, behoren alle vormen
van elektronisch aanbod tot de hoofdtaak van de
publieke omroep. Dat geldt ook voor digitale dien-
sten als themakanalen, websites en mobiel aanbod,
die onder de huidige Mediawet neventaak
zijn. Diverse bepalingen in de Mediawet die niet goed
passen bij een multimediale aanpak verdwijnen. Zo
vervangen prestatieafspraken over het totale aanbod
de verplichte percentages zendtijd voor informatie
en cultuur die alleen gelden voor Nederland 1, 2 en
3. Ook hoeven de omroepen niet langer een voorge-
schreven deel van hun zendtijd in te vullen op een
vast thuisnet. Daarmee bekrachtigt het kabinet het
nieuwe ‘programmeermodel’ in Hilversum, conform
de afspraken uit het Coalitieakkoord. In de nieuwe
Mediawet zijn de reclameregels voor de commer-
ciële omroepen versoepeld. Nederlandse omroepen
mogen hun films vaker onderbreken en zij mogen
split screen reclame uitzenden. De Tweede Kamer
en de commerciële omroepen hadden om deze ver-
ruiming gevraagd omdat deze omroepen onder de
Nederlandse wet (SBS) minder mochten dan de
omroepen die vanuit Luxemburg uitzenden (RTL).
In de nieuwe wet is dit verschil verdwenen. De nieuwe
Mediawet maakt het verder mogelijk om op te treden
tegen stations die haat zaaien of oproepen tot ge-
weld. Radio en of televisiestations kunnen voortaan
door het Commissariaat voor de Media tijdelijk of
helemaal uit de lucht worden gehaald als zij in Ne-
derland strafrechtelijk veroordeeld zijn wegens haat
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zaaien.

ZA 16 FEB: De gemeente Rotterdam heeft bekend
gemaakt zich meer op de hedendaagse jeugd te
richten. Dit zal door tal van projecten georganiseerd
worden. Zo is er ondermeer een speciaal televisie-
station voor de jeugd in de gehele gemeente ge-
pland terwijl er ook gelden zijn vrijgemaakt om radio-
studio’s in te richten in alle deelgemeenten binnen
het multiculturele Rotterdam. Zowel de radio als de
televisie-uitzendingen zijn in de toekomst via inter-
net te beluisteren en te volgen. Als alles volgens
planning verloopt, zal het eerste radiostation in de
maand mei actief worden, waarna stap voor stap
andere deelgemeenten zullen volgen met hun web-
radio. Met de televisie-uitzendingen zal waarschijn-
lijk voor het eerst proef worden gedraaid in de maand
juni. Zowel de radio als het televisiestation is een
initiatief van de gemeente in samenwerking met
REYC (Rotterdam European Youth City 2009). Men
heeft samenwerking gezocht voor de realisatie van
het project met ondermeer het Grafisch Lyceum en
het productiebedrijf Men at Work en de besturen van
de deelgemeenten. Tot programmadirecteur is Henca
Manduro benoemd. Ze denkt dat het televisiestation
tot de grootste jongerenomroep in Nederland kan
uitgroeien. Na een periode van drie jaren zal het
zichzelf moeten kunnen bedruipen.

WO 20 FEB: De Belgische publieke omroep VRT
gaat zoeken naar een privé-partner voor het zender-
park. De raad van bestuur heeft het licht op groen
gezet voor het dossier dat cruciaal is voor de ontwik-
keling van digitale ethertelevisie (DVB-T) in Vlaan-
deren. De Vlaamse regering publiceerde verleden
jaar het plan voor de omschakeling van analoge naar
digitel ethertelevisie. Onderdeel van het plan is ook
de verzelfstandiging van het zenderpark van de VRT.
Commerciële zenders krijgen ook toegang tot de di-
gitale ether en daarom mag de VRT zelf geen partij
zijn bij de exploitatie van de zenders.

DI 19 FEB: Jeanne
Kooijmans gaat
vanaf 8 maart aan-
staande het KRO pro-
gramma Déjà Vu pre-
senteren op de zater-
dagavond via Radio
2. Het betekent de te-
rugkeer van Kooij-
mans op Radio 2. In
het drie uur durende
programma is muziek te horen van de grootste al-
bums uit de geschiedenis van de popmuziek. De hui-
dige presentator van Déjà Vu, Ruud Hermans, gaat
zich toeleggen op het programma American
Connection, dat elke donderdag- en vrijdagnacht op
Radio 2 te horen is. Kooijmans maakt sinds 1987
radioprogramma’s voor de KRO.

DI 19 FEB: De regionale omroep L1 heeft op basis
van inmiddels bekende voorlopige cijfers in 2007

een verlies geleden van 480.000 euro. Om
in de toekomst een gezonde financiële
basis te behouden zullen naast de reeds
getroffen maatregelen, in 2008 de totale
kosten met 3% worden teruggebracht. De
plannen hiervoor zullen de komende we-
ken worden uitgewerkt. Ondanks deze
kostenbesparing komt L1 in 2008 met een
aantal nieuwe programma’s dat dichter bij
de Limburgse kijkers en luisteraars staat.

Belangrijkste oorzaken voor het verlies zijn tegenval-
lende reclameomzetten op zowel de regionale als
de landelijke advertentiemarkt en kostenover-
schrijdingen op een aantal grote projecten. Het is
voor het eerst dat L1 een boekjaar met rode cijfers
moet afsluiten. Directeur Rob Stevens: “2007 is een
moeilijk jaar geworden, ten gevolge van een moei-
zame adverteerdermarkt en tekorten op enkele grote
projecten. Alles wordt in het werk gesteld om aan te
knopen met het verleden, waarin L1 Radio én TV
steeds zijn vooraanstaande rol als mediabedrijf wist
te combineren met positieve bedrijfsresultaten”. In
2008 wordt een sterkere focus gelegd op de kern-
activiteiten van L1 (regionaal nieuws en sport) en zal
meer ingezet worden op live-uitzendingen en grote
evenementen. Meer aandacht voor de aanloop naar
het Oud Limburgs Schuttersfeest en Pinkpop is een
voorbeeld van twee nieuwe activiteiten, die momen-
teel worden voorbereid. Inclusief live-uitzendingen
op radio en tv vanaf de festivalterreinen. De nieuwe
televisieserie ‘Je Lust en Je Leven’ is een goed voor-
beeld van het streven van L1 om dichter bij de kijkers
te staan. Passie, plezier en saamhorigheid staan cen-
traal in de portretten van Limburgse verenigingen.
En eind april begint de serie ‘Biej ós in de sjtraot’,
waarin mensen samen problemen in hun buurt aan-
pakken onder leiding van Sjra Puts.

WO 20 FEB: Producent en presentator Harry de Win-
ter gaat binnenkort de VPRO een handje helpen.
Zijn productiebedrijf WinterMedia heeft een contract
gesloten met de omroep voor drie dagen per week.
De Winter wordt adviseur, hij gaat twee grote tv-pro-
jecten leiden. Zo meldt Spreekbuis, het blad voor
medewerkers van de publieke omroep. De Winter:
“De VPRO was op zoek naar een ervaren televisie-
producent die inhoudelijke programma’s kan maken
voor een brede kijkersgroep.” De pogingen van Harry
de Winter om een eigen kwaliteitsstation, TV Oase,
op te zetten zijn van de baan. Dat was een ‘grote
klap’, maar bij de VPRO voelt De Winter zich thuis.
“Hier is alles: televisie, zendtijd en geld.” Bij de VPRO
gaat Harry de Winter aan de slag met ‘De Reis van de
Beagle’, een omvangrijk project waarin de reis van
dit gelijknamige marineschip met Charles Darwin en
crew aan boord (1831) centraal staat.

DO 21 FEB: Radio 538 moet Edwin de Roy van
Zuydewijn een schadevergoeding van 25 duizend
euro betalen. Een rechter oordeelde dat het radio-
station in een advertentie onrechtmatig gebruik heeft
gemaakt van een foto van de ex van prinses Margarita.



10

Hij zou daardoor persoonsschade hebben opgelo-
pen. Zenderdirecteur Jan Willem Brüggenwirth is
woedend over de uitspraak van de rechter. “De Roy
van Zuydewijn doet dit alleen maar om geld binnen
te harken. Terecht spreekt hij ons aan op de inbreuk
in zijn portretrecht, maar hij doet het alleen om zijn
schulden mee te betalen.” Het zit Brüggenwirth dwars
dat De Roy van Zuydewijn het geld zelf houdt en niet
overmaakt naar een goed doel, zoals hij in een
schikkingsvoorstel had geopperd. “Dat doen leden
van het koninklijk huis ook.” Albert Verlinde en RTL
werden vorige maand ook al veroordeeld tot het be-
talen van een schadevergoeding aan de 41-jarige
De Roy van Zuydewijn. De presentator van RTL Bou-
levard, die samen met de eigenaar van RTL4 ook 25
duizend euro moest ophoesten, had hem onrecht-
matig beticht van oplichting en diefstal in een uit-
zending van RTL Boulevard in december.

VR 22 FEB: Vanaf ko-
mende maandag 25
februari zal er een be-
langrijke wijziging
plaatsvinden in de

programmering van het nieuws op Radio 2. Het pu-
blieke station krijgt in de ochtend zijn eigen nieuws-
bulletins, verzorgd door de NOS. Voor enkele lokale
omroepen in Nederland betekent dit een groot pro-
bleem. Hoewel de meeste van hen het NOS Radio-
nieuws via internet aangeboden krijgen, zijn er nog
steeds een aantal die het nieuws rechtstreeks overne-
men van het publieke landelijke station. De nieuwe
bulletins mogen echter niet overgenomen worden
omdat er interactie met de presentator van het nieuwe
ochtendprogramma op Radio 2 kan plaatsvinden.
Voor dit nieuwe ochtendprogramma bleek er bij Ra-
dio 2 financiële ruimte voor de lang gekoesterde
wens een eigen nieuwslezer te hebben. Het gaat om
de bulletins vanaf 06.30 tot en met 09.00 uur. Buiten
die tijden blijft de situatie ongewijzigd en zijn de
bulletins op Radio 2 desgewenst over te nemen.
Sander de Heer, voorheen BNN, is de presentator
van het nieuwe programma, dat tussen zes en negen
uur op de werkdagen is te horen.

VR 22 FEB: Burgemeester Roel Cazemier van
Dongeradeel wordt de nieuwe directeur van Omroep
Fryslân. Hij volgt Pim Gaanderse op die onlangs met
pensioen ging. Cazemier is sinds juni 2000 burge-
meester van Dongeradeel. Daarvoor was hij burge-
meester van Ameland. Hij wilde nog niet zeggen
waarom hij de baan bij de Omroep ambieerde. Dat
hij affiniteit heeft met de media blijkt onder meer uit
het feit dat hij al jaren commissaris is bij Kabel Noord.
De ondernemingsraad van de omroep Fryslan zou
volgens woordvoerster Saapke Miedema dinsdag pas
worden geïnformeerd over het voorgenomen besluit
van de raad van commissarissen. Nadat het nieuws
vrijdagmiddag uitlekte naar de Leeuwarder Courant,
zijn de medewerkers in allerijl alsnog geïnformeerd.

ZA 23 FEB: Laïla Abid is vanaf maart te zien als
presentatrice van het NOS Journaal. Ze gaat de och-

tend- en middagjournaals mee presenteren. De Ne-
derlands Marokkaanse Abid is nu nog werkzaam bij
BNR Nieuwsradio als redacteur. Dat blijft ze tot 1
maart nog doen. De 30-jarige Abid studeerde journa-
listiek en presenteerde tussen 2001 en 2003 het AVRO
programma ‘Opsporing Verzocht’. Daarna werkte ze
bij Amsterdam FM, RTV Noord-Holland en het SBS
programma ‘Hart van Nederland’. De functie van
nieuwslezer combineert ze bij de NOS met die van
redacteur buitenland.

VR 29 FEB: Van-
daag wordt de dui-
zendste editie van
‘Raad Waar Die
Staat’ bij Radio
Veronica uitgezon-
den. Het jubileum
van dit legendari-
sche zoekspel, dat
stamt uit de jaren
’80 van de vorige
eeuw, wordt tijdens
‘Goud van Oud’ ge-
speeld door alle
verslaggevers die
het ooit gepresenteerd hebben. ‘Raad Waar Die Staat’
is een zoekspel waarbij een verslaggever in het land
aanwijzingen geeft aan dj Bart van Leeuwen in de
studio over waar hij zich bevindt. Normaal gesproken
wordt dit item iedere vrijdag één keer gespeeld, maar
vandaag doet men het tijdens de duizendste editie
driemaal in het programma ‘Goud van Oud’. Jan
Morriën (archieffoto), de bedenker én eerste verslagge-
ver, Harrie Jansen (die daarna het spel speelde) en
Mario de Pizzaman (die momenteel speelt) geven
tussen 09.00 en 12.00 uur ieder uur aanwijzingen
over de plek waar zij zich op dat moment bevinden.
Na het horen van de aanwijzingen kunnen luiste-
raars per telefoon en per sms laten weten over welke
plaats het gaat. Als ze het juist hebben dan winnen
zij een flatscreen van 1000 millimeter doorsnede.

VR 29 FEB: Matthijs van Nieuwkerk presenteert vanaf
september ‘De Wereld Draait Door’ vijf keer per week.
Wel stopt hij met het succesvolle VPRO programma
‘Holland Sport’ dat hij samen met Wilfried de Jong
presenteert. De omroep en Van Nieuwkerk hebben
een exclusief driejarig contract getekend waarin dit
is vastgelegd. Naast de dagelijkse presentatie van
‘DWDD’ zal hij voor de VARA ook een nog te ontwikke-
len zomerprogramma presenteren. Van Nieuwkerk zal
met Wilfried de Jong nog wel per seizoen een paar
specials maken. De jaarlijkse ‘Top 2000 a gogo’ blijft
Van Nieuwkerk gewoon presenteren voor de NPS.

MA 3 MAART: Vanaf 25 april kan Brabant kennisma-
ken met een vertrouwd maar ook gloednieuw com-
mercieel regionaal televisiestation: Brabant10. De
regionale stations RTV10, TV & Co en Tévédèr10
hebben vanaf 25 april één uitstraling, één naam en
één gezicht. In aanloop daar naar toe zal op diverse
manieren de overgang naar de nieuwe naam ken-
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baar worden
gemaakt. Bra-
bant10 is hier-
mee de groot-

ste regionale commerciële omroep van Nederland
en hét commerciële equivalent van de publieke re-
gionale Omroep Brabant. In de nieuwe situatie heeft
het station vestigingen in Breda, Tilburg, Eindhoven/
Helmond, Den Bosch en is zodoende in staat om de
gehele regio op een goede en verantwoorde manier
te coveren. Brabant10 staat voor regionale her-
kenbaarheid, regionaal nieuws en sport, dichtbij de
kijker. Dit alles met de nodige Brabantse Gezellig-
heid. Na een dag hard werken thuiskomen en met de
benen op tafel zien wat er te doen was in de regio.
Met altijd aandacht voor de menselijkheid in de
berichtgeving. Brabant10 laat de kijker weer thuisko-
men in zijn eigen regio. Kortom: Brabant10 brengt
je thuis.

MICHEL VAN HOOFF EN REDACTIE RADIOVISIE

Onderzoek afgerond
De Europese Commissie heeft beslist om het onder-
zoek naar de financiering van de VRT stop te zetten.
De openbare omroep moet geen subsidies terugbe-
talen. Volgens de commissie zijn sommige regels
over de financiering van de VRT in strijd met die van
Europa, maar omdat de Vlaamse regering belooft in
te zullen grijpen, wordt het onderzoek stopgezet. Dat
onderzoek kwam er in 2004 na klachten van onder-
meer de Vlaamse Mediamaatschappij en 4FM. Toen
de VRT de tijdelijke sportzender Sporza oprichtte,
was dat voor VTM het bewijs dat de openbare om-
roep teveel overheidsgeld kreeg. Volgens de com-
merciële omroepen lagen de tarieven voor reclame-
spots op de radio ver onder de marktprijs, ook dat zou
alleen maar mogelijk zijn omdat de VRT te veel
subsidies kreeg van de overheid.

Toekomst
De commissie wil striktere afspraken voor de toekomst.
Nieuwe kanalen of activiteiten die de VRT opstart,
moeten passen in zijn opdracht als openbare om-
roep en goedgekeurd zijn door de Vlaamse rege-
ring. De VRT moet ook zijn merchandising en an-
dere commerciële activiteiten publiek maken. De VRT
mag ook geen geld meer oppotten. De omroep mag
op het einde van het jaar maar tien procent van het

budget opsparen. Is er
meer geld over, dan
moet het worden terug-
gestort aan de Vlaamse
overheid. Volgens het
kabinet van de minister
van Media zijn al veel
maatregelen genomen

om tegemoet te komen aan de vragen van de com-
missie, maar Geert Bourgeois neemt wel het initia-
tief om het mediadecreet aan te passen. De VRT kan
zich vinden in de maatregelen die de Commissie
heeft opgedragen. “Veel zijn aanvaardbaar en wor-
den al doorgevoerd”, zegt ook woordvoerster Diane
Waumans.

REDACTIE RADIOVISIE

Gemakkelijk omgaan
met het aangaan van
rechtszaken
In de VS is het niet zo
moeilijk om een rechtszaak
aan je broek te krijgen.
Vooral als je naam hebt ge-
maakt ben je uiterst kwets-
baar. Don Imus, bijvoor-
beeld, de controversiële
praatshow presentator die zeer recentelijk, na de no-
dige problemen en processen, weer aan de radiobak
kon. Vorig jaar werd hij door CBS ontslagen wegens
zware belediging van een team donkere
basketbalspelers. Sinds enige tijd is Don weer aan de
slag en presenteert hij zijn programma bij WABC in
New York. Deze keer is het een adverteerder die een
rechtszaak tegen hem aangaat en liefst 2 miljoen
dollar schadevergoeding eist. Reden is dat Don Imus
een 30 seconden durende reclamespot, die live in
het programma gelezen diende te worden, tekstueel
dermate heeft veranderd dat het product, dat werd
geadverteerd, opeens dalende cijfers kreeg. Het ging
om een reclamespot van de uitgeverij Flatsigned
Press, die een boek over de moord op John F Kennedy
aan de luisteraar probeerde te slijten.

RENE BURCKSEN & JAN HENDRIK KRUIDENIER

Samengaan niet als verwacht
Het laten samenvloeien van het Classic Gold-net met
Capital Gold, waardoor er een netwerk van 28 radio-
stations met een oldies format ontstond, heeft niet
het gewenste resultaat opgeleverd. Gcap, dat eige-
naar is van het netwerk, heeft bekend gemaakt dat de
fusie een verlies in luisteraars heeft opgeleverd van
19%, sinds de fusie in augustus vorig jaar tot stand
kwam. Men claimt nu een wekelijks bereik van 1,2
miljoen luisteraars, terwijl het derde kwartaal van 2007
nog een aantal van 1,5 miljoen opleverde. Het voor-
malige Capital Gold was de grootste verliezer want
het station liep terug van 712.000 tot 243.000 luiste-
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raars. Ook de beluistering van de Breakfastshow in
London liep drastisch terug vergeleken met de cijfers
van een jaar geleden en wel van 289.000 naar
114.000.

De BBC moet het jaren zonder Grooverider doen
De luisteraars van BBC Radio 1 waren al bijna ge-
wend aan de afwezigheid van deejay Grooverider,
die onder zijn eigen naar Raymond Bingham een
contract had met het radiostation. Er is nu echter een
gerechtelijk contract ondertekend en wel met de jus-
titie in Dubai alwaar Grooverider heeft toegegeven
in het bezit te zijn geweest van verdovende midde-
len. Grooverider die co-presentator van een weekend-
programma op BBC Radio 1 was, werd op 23 novem-
ber vorig jaar op het vliegveld van Dubai betrapt en is
nu een veroordeling toegewezen van liefst vier jaar
gevangenisstraf en zijn populariteit is daarmee in
Engeland natuurlijk ook tanende.

Hoe ver kan de drift gaan
Natuurlijk kennen de insiders
van de Britse radio het verhaal
van de deejay die tijdens een
politiecontrole werd gepakt
wegens, nee geen verkeers-
overtreden, maar seksistisch
gedrag. Het speelde zich in
de jaren tachtig van de vorige
eeuw af. Tijdens de routine-
controle bleek dat de deejay
niet alleen een lading porno-

grafische bladen, iets wat in die tijd nog een overtre-
ding was in Engeland, in zijn autobak had maar ook
een eigen administratie. Daarin stonden de gege-
vens van allerlei vrouwelijke luisteraars die ooit tele-
fonisch bij hem in het programma te gast waren ge-
weest. Nadat ze hem hadden gebeld werden de ge-
gevens weggeschreven in de administratie en werd
een deel van hen door de deejay lastig gevallen.
Uiteindelijk verdween hij een korte periode in het
gevang. Nu twintig jaar later zit hij al weer enige tijd
op staatskosten achter de tralies gezien hij ander-
maal werd gearresteerd, dit keer voor pedofilie. Maar
ook de luisteraar kan ver gaan. Zo is er nu een fan van
een vrouwelijke deejay van Century Radio veroor-
deeld door de rechtbank in Gateshead tot een werk-
straf, nadat hij had toegegeven de presentatrice van
Century Radio, Judie McCourt (foto), meerdere malen
te hebben bestookt. De 42-jarige Timothy Gibbs, ver-
telde de rechtbank dat hij van mening was dat Judy
hem geheime boodschappen stuurde via de songs
die zij speelde in haar programma. Hij begon haar
allerlei cadeautjes te sturen met als afzender ‘the
candy man’. Tientallen smeuïge brieven werden ook
door haar ontvangen terwijl er ook nog eens een hu-
welijksaanzoek van de verdachte kwam. Judie werkt
sinds 2002 bij Century Radio en presenteert een
avondprogramma op de doordeweekse dagen.

FM in Ierse steden
Ierse steden als Dublin, Cork, Limerick, Galway en
Clare krijgen er nog voor het einde van het jaar een

radiostation bij op de FM-band. De Broadcasting
Commission of Ireland (BCI) heeft besloten een zo-
genaamde ‘Multi-City’ licentie te verlenen aan 4FM.
Dit station zal zich met een mix van
gesproken woord en hits van de af-
gelopen vijftig jaar vooral richten
op de doelgroep 45+. 4FM is van
plan om in oktober te starten met
uitzenden. Vorig jaar zomer startte
de BCI de procedure voor de uit-
gifte van de licentie. In totaal kwamen er vijf aan-
meldingen binnen. Naast 4FM waren dit Cream,
Legend FM, More FM en Radio 3.

Hoorzitting
Na bestudering van de ingediende plannen en een
hoorzitting besloot de BCI uiteindelijk dat de licen-
tie wordt verleend aan 4FM. Dit is een samenwerking
tussen Fox Radio, The Irish Times, Thomas Crosbie
Holdings en Vienna Investments. Tijdens program-
ma’s als ‘Breakfast on 4’, ‘4Noon’ en ‘Tonight on 4’
zullen de luisteraars op de hoogte worden gehou-
den over het laatste nieuws en krijgen ze ook de kans
om zelf te reageren. ’s Avonds en in het weekend is er
ruimte voor specialistische muziek als jazz en soul.
4FM hoopt op deze manier de concurrentie aan te
gaan met Radio 1 van de publieke omroep RTE, dat
momenteel het best beluisterde station van Ierland
is.

Fase 2
Het vergeven van de ‘Multi-City’ licentie maakt deel
uit van ‘fase 2’ van de grootschalige uitgifte van radio-
licenties in het land. In september 2005 kondigde de
BCI aan dat het aantal commerciële radiostations in
de ether fors uitgebreid zou worden. Zo werd er als
eerste een landelijke licentie met een hoog praat-
gehalte uitgegeven. De eer ging naar Newstalk FM.
Daarnaast werden een aantal licenties voor regio-
nale jongerenstations vergeven. Ze gingen naar Spin
FM, i105FM en i107FM. Tevens kreeg in april 2007
Spirit Radio, een quasi landelijk religieus radiosta-
tion, een vergunning. Binnenkort in grote delen van
Ierland op AM te ontvangen. Fase 2 bevat, naast
deze ‘Multi-City’ licentie, ook een vergunning voor
een classicrock station in de regio Dublin en twee
regionale licenties (noordoost Ierland en midden Ier-
land) voor radiostations met overwegend Country en
Ierse muziek.

Doorbraak 15 Pond
grens
Winkelgigant Tesco is
begonnen met de
verkoop van wat de
goedkoopste digitale
radio in Groot
Brittannië is. Het gaat
om de Technika
207DAB, een kleine

op batterijen werkende mono radio die een gecom-
bineerde ontvangst van DAB en FM signalen moge-
lijk maakt. Een aantal van de grotere Tesco’s heeft



13

de radio in de verkoop genomen ze verkopen de
radio voor 14,97 Pond. Het is één van de eerste van
dergelijke radio’s die onder de 20 Pond worden ver-
kocht. Men hoopt met deze verkoop, hetgeen ook
aangekocht kan worden via internet, de omzetten op
te drijven in Groot Brittannië en dit jaar nog boven
de 9 miljoen exemplaren te komen. Als dit aantal
wordt gehaald is het toch aanzienlijk minder dan
een aantal jaren geleden werd voorspeld. In 2004
werd namelijk in 2008 een totaal aantal van 13 mil-
joen aangeschafte DAB ontvangers voorspeld. Maar
toch wordt met deze zeer goedkope radio nog lang
niet de kelderprijs van een doorsnee goedkope
transistorradio bereikt. Daar ligt de prijs bij huishoud
groothandel recent op 3,45 Pond.

REDACTIE RADIO MAGAZINE

Franse auto-industrie
In afwachting dat de reguliere digi-
tale radio-uitzendingen van start gaan
in Frankrijk (eind 2008) zijn de
autoconstructeurs en de fabrikanten

van autoradio’s nog steeds niet gehaast om mee op
de trein te springen. Dit ondanks het feit dat er al een
mooi aanbod radiostations via DVB-T te ontvangen
is. Enige tijd terug heeft de Franse minister van cul-
tuur en communicaties zijn definitieve handtekening
gezet onder de goedkeuring en toepassing van de
nieuwe norm voor het verspreiden van digitale radio
uitzendingen via de ether. Het gaat om T-DMB
(Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting), een
afleiding van de DAB (Digital Audio Broadcasting).
Autoradio’s zullen deze nieuwe norm aan moeten
kunnen vanaf eind dit jaar. Naast de muziek die dit
toestel zal weergeven, moet de autoradio ook in staat
zijn om extra informatie (uitgebreider dan bij DAB)
over muziek en over het programma in een display
te laten zien. In Frankrijk luistert 26% van de bevol-
king naar de radio in de auto (cijfer van Médiamétrie
in 2006). Momenteel zijn er autoradio’s op de markt
die uitgerust zijn voor de ontvangst van DAB (onder-
meer Blaupunkt). Audi bouwt in zijn nieuwste versie
van de A4 een toestel in dat geschikt is voor T-DMB
ontvangst en weergave. Blaupunkt sleutelt aan de
ontwikkelingen van digitale radio’s die de nieuwe
standaard ondersteunen. Hun modellen zullen op
zijn vroegst in de loop van 2009 beschikbaar kunnen
zijn. Algemeen voorzien autoconstructeurs de inbouw
van deze nieuwe generatie autoradio’s standaard
vanaf 2011.

België internationaal in het Frans
Nog voor de Franstalige deelregering in Brussel de
algemene herverdeling van de FM-band heeft afge-
rond, gonst van het geruchten over op til zijnde pro-
jecten. Zo koestert de RTBF de ambitie om enkele

internationale samenwerkingsakkoorden in een ra-
diostation voor de hoofdstad te vertalen. Het idee
om samen met Radio France Info een nieuws- en
infostation naar Belgische maatstaven, maar met een
Europese uitstraling op te richten, ontstond reeds in
2004. Dit na het opdoeken van Bruxelles Capitale,
toen ten voordele van het regionaal getinte Vivacité.
In de schoot van de Franstalige omroep bleef de
kritiek evenwel bestaan dat deze internationale re-
gio zonder echt informatieve programma’s moest func-
tioneren. Volgens geruchten zou het plan nu, gezien
de komende mediaherschikkingen in het zuiden des
lands en in Brussel, in een stroomversnelling terecht-
komen. Vooral omdat het initiatief deel uitmaakt van
het beheerscontract tussen de Franstalige deel-
regering en de RTBF voor de periode tussen 2007 en
2011. Men verwacht dat het CSA spoedig een beslis-
sing zal nemen.

JELLE KNOT

Recentelijk kreeg de redactie van Freewave een op-
merkelijke reactie van een lezer uit Schönebeck aan
de Elbe, een plaatsje gelegen in dat deel van Duits-
land dat voor de val van de muur lag in Oost-Duits-
land. We hebben besloten het integraal te plaatsen:

‘Beste Hans, beste
Freewave Magazine-
mensen. Allereerst
hartelijke geluks-
wensen vanwege het
dertigjarige bestaan
van Freewave 1978-
2008. Via Nobert
Scheel in Berlijn heb
ik namelijk al vele ja-
ren de mogelijkheid
de Freewave ook in-
tensief te lezen. Naast
het jubileum van
Freewave staan dit
jaar ook vele zilveren
jubilea te vieren. Ik
denk daarbij allereerst aan de extra uitzendingen
van het programma ‘Nachtwacht’ van de TROS waarin
de Amerikaanse Top 100 singles van het jaar 1964,
1965,1966 en 1967 werden gebracht. De uitzendin-
gen vonden verdeeld over het jaar 1983 plaats, ter-
wijl de lijst van 1967 werd uitgezonden in april 1984.
En het heel bijzondere daaraan was het aanwezig
zijn van zeezenderfragmenten in deze programma’s.
Voor mij was het mogelijk deze programma’s in Oost-
Duitsland te volgen via de frequentie van Hilversum
1, destijds op de 1008 kHz. Die was bij ons in de
nachtelijke uren prima te ontvangen. De fragmenten
zijn ook nog anno 2008 in mijn archief terug te vin-
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den. Ook de presentatoren van die
programma’s, Ferry Maat, Tom Mul-
der, Ad Roland en Cas van Iersel
waren toen al gerenommeerde na-
men, afkomstig uit de zeezender-
wereld.

Dat Radio Caroline in datzelfde jaar
1983 op de 20ste augustus weer haar
reguliere uitzendingen herstartte en
wel vanaf het toen nieuwe zend-
schip MV Ross Revenge, was voor
mij eigenlijk de verrassing van het
jaar. Wat mij betreft hoorde ik voor
het eerst een signaal op de 963 kHz
in de nacht van 27 op 28 augustus
1983. Ook is voor mij onvergetelijk
te noemen de speciale uitzending
destijds van de VOO/Radio Veronica
op Hilversum 1. De uitzenddag van
31 augustus 1983 blijft voor mij dan
ook een onvergetelijke dag vol met
zeer bijzondere oude fragmenten.
Het werd destijds tussen 7.03 en
17.00 uitgezonden, waarbij acht uur
live vanaf de MV Ingebourg werd
verzorgd, dit alles onder het motto:
’31 augustus 1983 – Radio Veronica
terug op zee!’. De aanleiding was
het gegeven dat er al negen jaar
een anti-zeezender wet in Neder-
land van kracht was.

Gedurende de jaren dat het
Hilversum 1 heette en ook nog in de
jaren daarna was het vrij vaak mo-
gelijk ook overdag, met simpele tech-
nische snufjes, storingsloze ont-
vangst te krijgen in Oost-Duitsland
via de 1008kHz ofwel de 298 meter.
Dit en veel meer zal het toch waard
zijn, nu na 25 jaar, als een serie
artikelen terug te brengen of niet
soms? Natuurlijk had ik graag deze
brief in het Nederlands geschreven,
(Dit is een vertaling vanuit het Duits
-red.), maar helaas ben ik daar gram-
maticaal gezien nog niet goed ge-
noeg in. Maar als fan van de
Vlaamse en Nederlandse radio ver-
sta ik alles prima en het lezen van
tijdschriften die in het Nederlands
zijn uitgebracht is steeds weer een
groot genoegen voor mij. Momen-
teel heb ik de edities 410 en 411
van Freewave Media Magazine voor
me liggen. Met groet Werner
Schneider’.

Dank voor deze mooie reactie. In
de komende nummers staan we stil
bij het toenmalige nieuws uit 1979
en 1980.

14 augustus 1967 was en is nog steeds bedekt met de bijnaam ‘Black
Monday’, zeker voor diegenen die in de jaren zestig het liefst hun
favoriete radiostation kozen uit het aanbod aan stations dat  popmu-
ziek of easy-listeningmuziek vanuit internationale wateren de ether in
stuurde. De Britse regering had echter besloten dat er een officiële
wetgeving zou komen die zou worden ingebracht tegen, zoals men
dat zag, een totale vorm van piraterij. Dus op Black Monday werd rond
middernacht de Marine Offences etc Act realiteit en vanaf dat mo-
ment was het officieel verboden voor die personen in het bezit van
een Brits staatsburgerschap mee te werken aan de programma’s van
de zeezenders, het plegen van onderhoud aan de schepen en deze te
bevoorraden vanuit Britse havens. Ook was het officieel niet meer
mogelijk te adverteren bij de radiostations op zee, dit alles met het
nieuwe wetje in de hand. Met andere woorden kunnen we stellen dat
de Britse regering op die manier dacht een totale blokkade te kunnen
leggen rond de zo populaire radiostations, die vanaf internationale
wateren actief waren.
 

Enige dagen voordat de
MOB tot wet werd, arriveerde
Ronan O’Rahilly (archieffoto

1969), één van de directeuren
van Radio Caroline, terug
vanuit de Verenigde Staten,
waar hij New York had be-
zocht om het Radio Caroline
Network, zoals hij zijn orga-
nisatie plotseling noemde,
aan de man te brengen bij
de Amerikaanse reclamebu-
reaus en de adverteerders.
Bij terugkomst werd hij geïn-
terviewd en vergeleek de toe-
komst van Caroline met het
netwerk van CBS: ‘Radio Caroline zal in de ether blijven, ondanks dat
de regering groot geschut inbrengt. We zullen het bevechten en drij-
vende blijven.’ O’Rahilly was op dat moment 27 jaar en de persoon
die ook in het midden van een gevecht stond tussen de Britse regering
en het bestuur van het eiland Man, dat de ondertekening van de MOA
niet direct wilde voldoen en de wet dus niet als zodanig beschouwde.
Het artikel ging verder met: ‘O’Rahilly is naar Amerika gegaan om
alternatieven te vinden voor de wegvallende advertentie-inkomsten
wanneer de Britse wet tegen de zeezenders van kracht is geworden.
Het zal namelijk verboden zijn aan de Britse adverteerders nog langer
reclamezendtijd te komen. O’Rahilly: ‘De trip is bijzonder succesvol
geweest en het is me duidelijk geworden dat we zeker de termijn van
vier jaar, die we nu in de ether zijn, zullen verdubbelen en dus over
vier jaar er nog zeker sprake zal zijn van een Radio Caroline. Ik heb in
New York de nodige voorstellen gedaan aan een aantal grote adver-
teerders om op beide Caroline stations tegelijk te gaan adverteren. Dit
kan zeer aantrekkelijk zijn daar we met beide stations een potentieel
van 25 miljoen Britten kunnen bereiken en bovendien nog vele ande-
ren in Ierland en op het vaste continent van West Europa.
 

Toen het eenmaal middernacht was geweest en dus 15 augustus
1967 was geworden, was er slechts één zeezenderorganisatie die het

Ze waren jong en klaar om tegen de Britse regering in
opstand te komen
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gedurfd had om door te gaan en de wet te bevech-
ten. Een naamsverandering in Caroline Internatio-
nal werd ingezet, zowel op het voormalige Caroline
North als Caroline South. De meeste luisteraars had-
den rond middernacht hun radio afgesteld op Caroline
South. Even na 12 uur waren het deejays Robbie
Dale en Johnnie Walker die gedag zeiden tegen hun
geliefde Engeland. Wie herinnert zich niet de legen-
darische woorden die Johnnie Walker uitsprak: ‘You
have our assurance that we shall carry on, we belong
to you and we love you.’ Direct daarna werd het Beat-
lesnummer ‘All you need is love’ gedraaid en ging
Caroline als Caroline Internationaal verder de ge-
schiedenis in. Ik denk niet dat er een enkel ander
fragment uit de historie van de radio vaker is her-
haald dan de laatste minuten van Caroline South en
de eerste minuten van Caroline International uit au-
gustus 1967.
 

De twee deejays, jong als ze waren, genoten volop
van dat ene zeer speciale moment waarin ze van de
legaliteit in de illegaliteit stapten door de MOA te
overtreden. Op het zusterstation Caroline North was
het vlak voor middernacht op 14 augustus deejay
Don Allen die de luisteraars om twee minuten stilte
vroeg. Daarna startte ook hij het nummer ‘All you
need is love’ op de draaitafel en werd ook dit station
Caroline International, hoewel er andere program-
ma’s werden uitgezonden dan vanaf de Mi Amigo.
Een dag later werd in enkele kranten in Nederland
het nieuws gebracht dat de Caroline-organisatie een
kantoor had geopend aan de Singel 160 in Amster-
dam. In het verhaal claimde ‘eigenaar’ Ronan
O’Rahilly dat men ook kantoren in Parijs, New York en
Toronto had en dat internationale advertentie-inkom-
sten voortaan de rekeningen zouden betalen.
 

Het was dus op woensdag 17 augustus dat er al
berichtgeving in de kranten was te vinden rond het
nieuwe kantoor. De luisteraars van Caroline hoorden
het adres echter niet eerder dan 1 september in de
programma’s van Caroline genoemd. In de kranten
werd ondermeer vermeld dat men een verdieping
had gehuurd van een typische grachtenpand in het
centrum van Amsterdam, waar een 8 koppig team het
werk deed. Zowel Engelsen als Nederlanders waren
er werkzaam: ‘Er was een woordvoerder voor de orga-
nisatie bezig de vertrekken in te richten en hij ant-
woordde tevens vragen van enkele journalisten die
aanwezig waren op het kantoor. Hij vertelde dat hij
een Canadese adviseur was voor de Caroline-organi-
satie’. Waarschijnlijk ging het om Terry Bate, die
Ronan O’Rahilly al vaker had geadviseerd en de grote
man achter ‘Caroline Cash Casino’ was.
 

De directeur van Caroline was nog niet gearriveerd in
Amsterdam en de Canadees vertelde dat hij op de
17e augustus zou invliegen vanaf Heathrow op Schip-
hol. In de kranten was tevens te lezen dat de bevoor-
rading van het Caroline South-schip in de toekomst
zou gebeuren vanuit Nederlandse havens en dat het
Caroline North-schip in ieder geval nog de daarop
volgende twee weken vanuit de haven van Ramsey

op het eiland Man
zou worden bevoor-
raad. In een artikel
in het Haarlems
Dagblad van 16 au-
gustus werd mel-
ding gemaakt van
het feit dat al in de
maand april een
nieuw kantoor voor
de Caroline-organi-
satie was gehuurd
aan de Koningin-
neweg 130 in Am-
sterdam. Eén van
de mensen die des-
tijds voor Ronan
O’Rahilly actief wa-

ren, zou het kantoor
inrichten. Het ging
om Basil van Rens-
burg (foto boven), die
eerder werkte voor
de organisatie ach-
ter Radio Dolfijn en
Britain Radio. Hij
huurde aan de
K o n i n g i n n e w e g
twee van de vier ver-
diepingen van een
pand dat eigendom
was van de enorm
populaire kerk-
organist Piet van
Egmond (foto). Vol-
gens hem was van

Rensburg bepaald niet een harde werker geweest en
een paar maanden later, op 14 juli, vertelde de Zuid
Afrikaan aan Van Egmond dat hij het pand ging ver-
laten om voor zichzelf te gaan werken.
 

Toen Ronan O’Rahilly later per telefoon werd geïn-
formeerd omtrent het vertrek van Basil van Rensburg
was hij zeer verbaasd. Toen bleek ook dat Ronan
hem een bedrag van 10.000 gulden had gegeven
om het kantoor te meubileren, hetgeen niet was ge-
beurd. Hij was er dus duidelijk met het geld ervan-
door gegaan. Van Rensburg liet zich op een bepaald
moment, in zijn geboorteland, overhalen het semi-
narium te volgen en werd een bekende bisschop.
Een andere krant maakte melding dat het voor de
autoriteiten erg moeilijk zou worden de adverteer-
ders aan te pakken daar telkens de boekhouding van
top tot teen van deze bedrijven diende te worden
doorgenomen om aan te kunnen tonen dat echt voor
de gedraaide reclamespots was betaald.
 

Ondertussen meldde Ronan O’Rahilly aan één van
de journalisten dat hij in het bezit was van belang-
rijke bandopnamen waarin het privé-leven van pre-
mier Harold Wilson uitgebreid werd beschreven. De
inhoud was geproduceerd door twee van de belang-
rijkste journalisten van Engeland en zou dermate
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bedreigend kunnen zijn dat de regering Wilson er
zondermeer mee ten val zou kunnen worden gebracht.
Ronan beloofde er op het juiste moment mee voor
de dag te komen. Zover bekend is de opname nooit
uitgezonden en zoals wel bij meer beweringen ge-
daan door Ronan O’Rahilly zie ik de uitspraken meer
als bluf en denk ik dat er van de aanwezigheid van
de tapes geen sprake is geweest.
 

Britse luisteraars die in een brief bij de Britse Premier
hadden geklaagd over de eventuele invoering van
de MOA kregen een standaard brief toegestuurd die
was ondertekend door zijn privé secretaresse, Miss E.
Frankham. In de brief stond het volgende: ‘Heel veel
mensen zijn diep teleurgesteld te horen dat er een
einde zal worden gemaakt aan de uitzendingen van
de piratenzenders. Het lijkt dan ook allemaal on-
schuldig en wordt door veel mensen geliefd. In wer-
kelijkheid, ondanks de telkens terugkerende ontken-
ningen vanuit de hoek van de piraten, is het alle-
maal ver van onschuldig. De piraten gebruiken golf-
lengtes die zijn toegewezen aan andere radiosta-
tions in andere landen. Doordat de piraten deze ge-
bruiken, verhinderen ze mensen in de betreffende
landen te kunnen luisteren naar hun regionale
berichtgeving. Ze zorgen ook zeker voor gevaar als
het gaat om het storen – hoe klein de mogelijkheid
ook is – van de communicatiekanalen die nodig zijn
voor de veiligheid op zee. Bovendien moet het dui-
delijk zijn dat het wereldwijd door een internationale
wet verboden is om radio-uitzendingen vanaf zee te
verzorgen. Bovendien maken de piraten onbeperkt
gebruik van opgenomen muziekmateriaal, waardoor
ze bestaansbedreigend zijn voor de musici, immers
maken ze zonder toestemming gebruik van hun werk
en betalen ze er ook geen rechten voor.’
 

Natuurlijk kun je direct stellen dat de inhoud van
genoemd deel van de brief niet geheel de waarheid
was omdat er bij lange na nog niet genoeg
ondertekenaars waren van het Verdrag van Straats-
burg om het wereldwijd van kracht te doen worden.
Daarvoor hadden te weinig landen zich achter het
doel van deze conventie geschaard. Maar de brief,
die meer de vorm van een circulaire had, bracht ons
nog meer: ‘Tot aan de dag van vandaag hebben 12
landen zich beklaagd bij de minister voor Post en
Telecommunicatiezaken over het feit dat de zee-
zenders op hun toegewezen frequenties interfere-
ren. Ook zijn de verbindingen tussen schepen en de
kustwacht diverse malen serieus gestoord. Wanneer
we het toelaten dat de piratenzenders verder hun
gang gaan, dan zou er spoedig zoveel interferentie
ontstaan dat het doen van uitzendingen in het alge-
meen en legaal in groot gevaar zou komen. Het in-
ternationale verdrag is er gekomen om de landen
binnen de Raad van Europa gelijkluidende richtlij-
nen te geven om te kunnen ingrijpen. De MOA geeft
ons de mogelijkheid om vanuit Groot-Brittannië, naar
de regels van de overeenkomst, te kunnen handelen.
 

Verder ging de brief in op de eventuele mogelijkheid
de stations aan land een kans te geven. ‘Veel men-

sen denken dat het een eenvoudige oplossing kan
zijn de zeezenders aan land te brengen, door mid-
del van het verstrekken van een officiële uitzend-
licentie. Dit is gewoon niet mogelijk. Er zijn wel open
frequenties waarop stations met krachtige zenders
probleemloos zouden kunnen werken maar wanneer
ze zouden functioneren onder de Britse Copyright
Law is het voor dergelijke stations bij lange na niet
mogelijk datgene te brengen dat op zee hun popula-
riteit zo omhoog heeft gedreven. De regerings-
plannen inzake de toekomst van de radio, die recen-
telijk zijn bekend gemaakt, zijn zo gemaakt dat ze
inhoudelijk veel meer op de gemiddelde behoefte
van de Britten zijn afgesteld, zonder dat deze interf-
ereren op de rechten van mensen in andere landen.’
Tot zover de belangrijkste delen van de brief uit de
zomer van 1967, geschreven door de secretaresse
van de Britse Premier.
 

Caroline North kon officieel vanuit de haven van
Ramsey op het eiland Man nog een paar weken blij-
ven bevoorraden omdat het landsbestuur het wei-
gerde mee te gaan met de Britse regering tot het
invoeren van de MOA. Het duurde nog tot 1 septem-
ber tot uiteindelijk de wetswijziging op het eiland
ook werd ingevoerd. Ondanks deze mogelijkheid tot
blijven bevoorraden besloot toch het merendeel van
de deejays van Caroline North afscheid te nemen
van hun luisteraars omdat ze een veroordeling ver-
wachtten. Ze verlieten het radioschip de MV

Robbie Dale en zijn vrouw Stella bij het voormalige Carolinekantoor,
Singel 160 in Amsterdam - 2007 (archief R. Robinson)
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Fredericia in de vroege avond om niet veel later
door de tender Offshore III naar de haven van
Ramsey te worden gebracht en te worden verwel-
komd door een grote schare fans.
 

Op Caroline South besloten Robbie Dale, Johnnie
Walker en Roger Day dus door te gaan met het
verzorgen van uitzendingen waarbij ze werden bij-
gestaan door nieuwe mensen waaronder Spangles
Muldoon, Bud Ballou, Carl Mitchell, Andy Archer,
Stevie Merike en anderen. Op de Fredericia wa-
ren vervolgens naast Don Allan ondermeer Dee
Harrison, Martin Kayne, Mark Sloane, Jim Gorden
na de invoering van de MOA te horen
 

Zoals al gesteld werd de Fredericia op de 31ste
augustus voor de laatste keer bevoorraad vanaf
het eiland Man en de allerlaatste tender vertrok
op die dag om 8.30 pm uit Ramsey om de aller-
laatste lading aan proviand en bemanningsleden
aan boord te brengen. Tenminste 2000 fans maak-
ten, via de ferry Manxman van de Steam Packet
Company, die dag nog gebruik van de mogelijk-
heid rond de Fredericia te varen als een ode aan
hen die doorgingen met het verzorgen van uitzen-
dingen. Even voor middernacht, die 31ste augus-
tus, werd er aandacht besteed aan de invoering
van de MOA op het eiland Man, waarna Don Allen
het nationale volkslied van het eiland Man
draaide. Daarbij bedankte hij de autoriteiten en
alle inwoners die Caroline altijd geliefd en onder-
steund hadden in de daaraan voorafgaande ja-
ren.
 

In de uitzendingen werden commercials gehoord
die ook al op de reclamelijst stonden voordat de
wet van kracht waren en de eigenaren van ver-
schillende ondernemingen of hun vertegenwoor-
digers claimden dat ze niet om de commercials
op de radio hadden gevraagd en zeker er niet voor

De Offshore III langszij de Fredericia (archief Les Woollam)

hadden betaald dat ze zouden worden uitgezonden
via Radio Caroline. Ook werd er een aantal nieuwe
spots, voor kleinere ondernemingen, gehoord. Niet
te vergeten de ellenlange commercials voor de
producten van Major Minor Records, eigendom van
mededirecteur Philip Solomon. We herinneren ons
allemaal de lange commercials voor het orkest van
Raymond Lévèfre, The Dubliners, David McWilliams,
en de Roberto Mann Strings. Sommige van deze
muzikale producten waren goed, de meeste ande-
ren vond ik verschrikkelijk en dit leidde ertoe dat ik
toch vaak op een ander station afstemde. Het geld
dat binnenkwam op het kantoor van Caroline was
veel minder dan datgene binnenkwam in de hoogtij-
dagen van Radio Caroline (1966). De kosten van de
uitzendingen in de tweede helft van 1967 werden
hoofdzakelijk bekostigd uit de opbrengst van de pro-
gramma’s van de religieuze uitzendingen via beide
zenders.
 

Luisteraars uit die dagen herinneren zich heel goed
hoe de deejays spraken over hoe ze vaarwel zeiden
aan hun familie en geliefden en dat het hen niet
meer geoorloofd was hun eigen land te betreden
zonder in problemen te komen met justitie en zeker

geen zware veroordeling
konden ontlopen. De
vraag is echter of ieder-
een die met de tender
terug naar Nederland was
gegaan dan ook daadwer-
kelijk in Amsterdam bleef
of toch illegaal naar En-
geland terugging. De
vraag werd deels beant-
woord in de editie van
Disc and Music Echo van
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vooral leuk en dat is dat met een bepaalde frequen-
tie de typische Schotse muziek voorbij komt, zoals
bijvoorbeeld die van de Alexander Brothers. En
daarom schrijf ik je dan ook. In de goede oude dagen
toen Caroline niet de enige organisatie actief vanaf
zee was, had Radio Scotland het specialistische re-
gionale programma Ceilidh, dat werd gepresenteerd
door Jack McLaughlin en dat vond ik een klasse show.
In het programma van afgelopen zaterdag riep je op
tot ideeën van luisteraars en dus vraag ik je of het
misschien een idee is eens of twee keer per week een
programma gevuld met Schotse muziek te brengen.
Ik weet zeker dat een dergelijk programma succesvol
kan worden. Wil je me tevens een verzoekplaat
draaien en wel ‘Black Bear’, een typisch Schotse tune.
Tijdens de laatste avond van uitzendingen van Ra-
dio Scotland draaiden de deejays ‘Caroline’ van The
Fortunes en ik dacht dat het een goed idee was om
voor hen deze keer eens ‘Black Bear’ te draaien.’
 

Terug naar de adverteerders moet natuurlijk wel wor-
den gesteld dat er ook contracten waren met Caroline
die al waren getekend in de tijd dat er nog geen
duidelijkheid was of en wanneer de wet van kracht
was. Deze langlopende contracten, meestal met een
duur langer dan drie en vaak zelfs met een duur van
zes maanden, werden van Caroline’s zijde gewoon
gerespecteerd. Hierdoor werden de spots ook na 14
augustus 1967 gedraaid, lang niet tot tevredenheid
van de adverteerder. De meeste van de adverteer-
ders ontkenden dan ook dat ze de Caroline-organisa-

11 november 1967 (pagina 17), waarin stond vermeld
dat de rebellen onder de deejays van Caroline gedu-
rende de daaraan voorafgaande twee maanden in
Engeland waren geweest, waarbij de politie op de
hoogte was van hun aanwezigheid. Ronan O’Rahilly
antwoordde vragen door te stellen: ‘Spangles Maldoon
en een van de Caroline North deejays zijn hier in
Londen geweest en de politie was zeker op de hoogte
maar namen een afwachtende houding aan, het-
geen hun foute keuze is. Nog twaalf maanden en de
regering Wilson heeft geen kans meer in te grijpen
tegen Caroline International. Ik zeg 12 maanden want
op 15 augustus zijn we begonnen met een radiosta-
tion geheel op te bouwen en we zijn nog steeds
bezig met het uitbouwen van het project.’
 

Maar ook lang niet alle luiste-
raars hadden dezelfde gevoe-

lens als het ging om de mu-
ziek uit de commercials van
Major Minor Records en de

meer regionale muziek die gedraaid werd op Caroline
North. Op het kantoor in Amsterdam, zoals eerder
gebeurde op het kantoor in Londen, kwamen veel
brieven binnen van de trouwe luisteraars. Alistair Watt
schreef bijvoorbeeld een brief in januari 1968 aan
Martin Kayne (zie hieronder). ‘Ik ben een trouwe luiste-
raar van Radio Caroline, zowel het South als North
station. Ik hoef dan ook niet te zeggen dat ik een
grote aanhanger ben van Vrije Radio. Ik vind alle
shows leuk. Een onderwerp op Caroline North vind ik
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tie opdracht hadden gegeven door
te gaan met het uitvoeren van de
opdracht. Een voorbeeld hiervan
werd genoemd in de publicatie van
Mike Leonard; ‘Derek Gardner was
een lokale adverteerder met een foto-
zaak in zowel Leatherhead en Epson.
Gedurende de vroege zomer van
1967 was er voor zijn bedrijf een –
toen nog legale – reclamecampagne
opgestart op Radio Caroline. Daarin
was sprake van allerlei aanbiedingen
die geldig waren tot het einde van
de maand september dat jaar. ‘ En
dus bleef Caroline ongestoord deze
spots uitzenden nadat de MOA van
kracht was geworden. De eigenaar
van de fotozaken ging persoonlijk
naar Amsterdam om een bezoek te
brengen aan het kantoor aan de Sin-
gel in Amsterdam om te protesteren
tegen het illegaal uitzenden van de
commercial. Hij had er ook alle re-
den toe gezien het volgende.
 

Het onder de aandacht brengen van
een wetswijziging, in dit geval de
MOA, werd niet alleen door de sta-
tions via de ether gedaan maar ook
op andere manieren door de over-
heid. Het was de minister voor Post
en Telecommunicatiezaken die de
Britse inwoners via advertenties waar-
schuwde voor de hoge straffen die
konden worden verkregen als men op
enige wijze ging meewerken aan het
tot  stand komen van programma’s
van zeezenders. Ook werden schip-
pers gewaarschuwd niet de zee-
zenders te bevoorraden, terwijl ook
bedrijven werden gewaarschuwd niet
te adverteren. In zo’n 70 kranten-
advertenties werd de advertentie ge-
plaatst, hetgeen in totaal een bedrag
van 18.000 Pond Sterling heeft ge-
kost. Let wel in de tijd dat de Pond
nog op een koers van rond de 11 gul-
den stond, het jaar 1967. Heel veel
geld natuurlijk, dat goed beschouwd
ook weer door de Britten zelf, via de
belastingen, werd opgehoest.
 

De bevoorrading van de Caroline-
schepen, hetgeen voor de tijd van
de wet werd gedaan vanuit Britse
havens, bleef in handen van de firma
Wijsmuller. Officieel heette de onder-
neming ‘Offshore, Tender and Supply
Company Ltd’, gevestigd in Baarn in
de provincie Utrecht. Soms kwam de
onderneming ook wel in het nieuws
als Redwijs Baarn. In plaats van te

bevoorraden vanuit bijvoorbeeld de haven van Harwich, werd het
voormalige Caroline South schip, de MV Mi Amigo, vervolgens via
lange trips van proviand, olie, water en bemanning voorzien vanuit
de haven van IJmuiden.
 

Dagelijkse bevoorrading, zoals voor de intrede van de wet gebruike-
lijk was, was vanaf 15 augustus 1967 een droom. Geen vers brood,
melk en kranten meer. Bovendien konden de deejays bij lange na
niet meer zo vaak aan land, hetgeen via opmerkingen in de pro-
gramma’s nogal eens hoorbaar werd gemaakt. Na een paar maan-
den als Caroline International werden er in de programma’s ook
klachten gehoord over de slechte bevoorrading. Ook werden er steeds
minder nieuwe commercials gedraaid en verschenen tevens de min-
der bekende deejays, die slechts voor één of twee diensten aan
boord waren en daarna nooit weer terug kwamen. Natuurlijk weten
de echte fans de namen te noemen van de grote deejays die de wet
via Caroline International bevochten maar we mogen ook de namen
van Ross Brown, die terugkwam als Freddie Beare, Lord Charles
Brown, Ripley Thorne, Jason Wolfe en Stevie Gee niet vergeten.
 

Er ontstond behoorlijke frustratie aan boord hetgeen natuurlijk ook
duidelijk werd op het kantoor in Amsterdam. Er werd een memo (zie

hieronder) uitgeschreven die werd ondertekend door Ronan O’Rahilly
waarin stond: ‘Mededeling aan alle stafleden van de MV Caroline.

Freddie Beare (archief Pirate Hall of Fame)
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Mijn aandacht is getrokken door de me-
dedelingen dat er een constante frictie
is tussen bepaalde bemanningsleden. Ik
wil onder uw aandacht brengen dat kapi-
tein Lieshout het volledige commando
aan boord heeft. Wanneer er ook maar
iemand van de bemanning zich niet
houdt aan de regels van de onderne-
ming of de onderneming op welke ma-
nier dan ook schaadt, dan heeft de kapi-
tein de volledige bevoegdheid om de
persoon in kwestie te verwijderen van de
MV Caroline en hem mee te sturen met
de eerste de beste tender naar land.’ Met
andere woorden de betreffende persoon
zou dan worden ontslagen. Neem van
mij aan dat er meerdere van deze
memo’s richting de beide zendschepen
zijn gegaan.
 

Roger Scott was één van de deejays die
bij Caroline aan de slag ging ver nadat
de MOA van kracht was geweest. In 1984
werd hij geïnterviewd voor de speciale
editie van het tijdschrift ‘Monitor’ dat als
ondertitel ‘Happy Birthday Radio Caroline
20 years old’ meekreeg. Hij vertelde
daarin over zijn eerste trip naar de MV
Fredericia, die tevens zijn laatste zou zijn.
Om precies te zijn presenteerde hij slechts
één programma voor Caroline Interna-
tional. Roger: ‘Na de intrede van de MOA
had ik niet direct gedacht om voor
Caroline te gaan werken. Dit kwam vooral
omdat het station nogal rommelig klonk
vanwege de vele plugplaten die het had.
In februari 1968 begon het weer te krie-
belen en wilde ik graag weer radiomaken.
Een vriend en goede collega, Alan Clark,
zocht ook werk en hij kwam met het idee
het Caroline kantoor te bezoeken. In feite
was er sprake van het bezoeken van het
kantoor van Major Minor waar ook voor
Caroline nog het een en ander werd ge-
organiseerd.’ Het was daar dat Roger een

ontmoeting had met Jim Hoolihan, die
in die tijd zowel met Ronan O’Rahilly als
Major Minor zaken deed. Volgens Roger
was hij een soort van bodyguard die on-

gewenste gasten weghield van Ronan. Roger: ‘Hij had het totaal
niet over radio-ervaring en wilde ook geen auditietapes. Hij vroeg
alleen wanneer ik kon starten. Alan werd vervolgens een baan
aan boord van de MV Mi Amigo aangeboden en ik kon naar de
Fredericia om voor Caroline International North the gaan wer-
ken.’ Om de één of andere reden kwam Alan nooit aan boord van
de Mi Amigo, tenminste in voornoemde periode. Aangenomen
mag worden dat het de bedoeling was dat hij begin maart 1968
zou gaan. Helaas, zo zou later blijken, te laat.

 Dick Palmer en Roger Scott, 2005 (foto: Martin Kayne)

Drie of vier dagen nadat ik die Jim Hoolihan had gezien ging ik
naar Dundalk. Het was op een zaterdag en ik zou de volgende
dag naar het zendschip gaan. Maar in werkelijkheid gebeurde dit
niet. Ik kwam Freddie Bear er tegen die ook bekend was als ‘RWB’
op Radio City en als Ross Brown op Radio 390. En Australiërs,
zoals hij, dragen altijd shorts, of het nu zomer of winter is. Hij had
altijd van die inferieure korte broeken aan. Uiteindelijk vertrokken
we richting het zendschip de MV Fredericia halverwege de
dinsdagavond. Het was behoorlijk zwaar weer die avond. Toen
we op de tender stapten zei Ross Brown tegen me dat we maar
naar de brug moesten gaan omdat het erop leek dat iedereen er
voor de een of andere reden was. Ik kwam er echter nooit achter
waarom het werkelijk zo was. Ik wilde helemaal niet naar de brug,
het enige dat ik wilde was naar bed gaan, hetgeen ik dan ook
deed. Ik vond me zelf een kooi maar sliep niet al te veel. Het
moet rond de middag de volgende dag zijn geweest dat we
uiteindelijk bij de MV Caroline aankwamen. Het was een grauwe,
vervelende dag met een ruwe zee met veel regen. Anders ge-
zegd een zeer onplezierige ervaring.’
 

Binnen de Caroline-organisatie van die dagen was er slechts
één die hij van andere activiteiten kende: ‘De enige connectie
die ik had was Martin Kayne. Hij had enkele jaren eerder voor
Radio Essex gewerkt als Michael Kayne, dus kende ik hem. He-
laas ging hij van boord nadat ik mijn eerste stappen aan boord
had gedaan. Ik ging dus aan boord met Ross Brown en samen
met Martin Kayne verliet ook Jason Wolfe het zendschip. Op het
zendschip bleven op dat moment naast ons tweeën Jimmy
Gordon, een Australiër en natuurlijk Don Allen.

 

Natuurlijk moet ik Lord Charles Brown niet vergeten, Mensen
gebruikten in die tijd maar rare namen op de radio. Waarom weet
ik niet, ik was in ieder geval de vreemde vervelende Roger Scott.

achterzijde QSL-kaart 1968
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Over de technici aan boord van dat
moment weet ik eigenlijk niet veel
te vertellen. De kok was een Neder-
lander dus kregen we het doorsnee
Nederlandse eten voorgeschoteld,
waaronder Brusselse lof, augurken en
soep. Het eten was zondermeer
goed bereid te noemen en boven-
dien wat de groente van zeer goede
kwaliteit.’
 

Ondanks dat de keuken aan boord
geroemd wordt door Roger Scott
heeft hij beslist niet de beste herin-
neringen aan Radio Caroline: ‘Als ik
al mijn herinneringen aan de radio-
stations, waar ik gewerkt heb terug-
haal, dan kan ik zondermeer zeg-
gen dat de slechtste herinneringen
toch bij Caroline liggen. Er was to-
taal geen bezieling en dat was voor
mezelf totaal teleurstellend. Mis-
schien dat als ik er langer had ge-
werkt, ik de mensen aan boord beter
had leren kennen. Het was meer een
radiostation waar geen teamgeest
was en ieder individualistisch bezig
was. Iedereen bracht zijn eigen ding
en het leek erop of men het aan-
voelde dat het station spoedig ver-
leden tijd zou zijn. Toen ik aan boord
kwam kreeg ik de taak het nieuws
gedurende de dag te lezen en ik
deed dit van woensdag tot en met
vrijdag. Op de daarop volgende za-
terdag presenteerde ik mijn eerste
en tevens allerlaatste radiopro-
gramma op Radio Caroline. Het was
een twee uur durende show die be-
gon om zes uur in de avond. Als het
een doordeweekse dag was geweest
dan was het mijn stem geweest die
als laatste via Caroline North te be-
luisteren was geweest. Maar op die
bewuste avond was het nog de we-
kelijkse aflevering van Don Allen
Country and Western Jamboree, en
dus was hij degene die om tien uur
die avond de programma’s afsloot
voor Caroline North en de rest is al
40 jaar historie. ‘
 

De Nederlandse kranten besteedden
niet te veel aandacht aan het feit
dat de Carolineschepen werden be-
voorraad vanuit Nederland. Natuur-
lijk was op dat moment Radio
Veronica de enige zeezender die
men daar had en de liefde voor het
station was zo groot dat men liever
niet zag dat de Nederlandse rege-
ring het uit de ether zou halen via

een wet en dus was té veel pu-
bliciteit niet gezond. Immers een
kleine aanpassing van de Tele-
graaf en Telecommunicatie Wet
en het ondertekenen van het Ver-
drag van Straatsburg kon leiden
tot het einde van de uitzendin-

gen van Radio Veronica.
 

Het was niet de invoering van een Nederlandse wet die een einde
maakte aan de uitzendingen van beide Caroline stations. Er was
meer een financiële situatie ontstaan die het verder uitzenden deels
onmogelijk maakte. Te weinig opbrengst via reclameminuten was
mede de reden. Tussen 15 augustus 1967 en de genoodzaakte close-
down op 3 maart 1968, waren er niet meer dan een handvol be-
taalde reclamespots. De meeste spots die via de beide Caroline
zenders werden gehoord waren opgenomen van de commerciële
televisie of van andere radiostations en ook waren er de reclame-
spots, die ook al voor de bewuste 14e augustus 1967 door het station
waren uitgezonden.
 

In die dagen kostte het ongeveer 10.000 gulden per week om elk
schip te kunnen runnen. Er waren de nodige plugplaten waar platen-
maatschappijen of de groepen zelf 1000 gulden per week voor be-
taalden. In ruil kregen ze maximaal 30 keer per week airplay. Maar er
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waren de nodige problemen om het te betalen geld
Engeland uit te krijgen richting Nederland. Boven-
dien begonnen de schulden bij Redwijs wekelijks te
stijgen. Het was op vrijdagmiddag 1 maart dat er een
vergadering werd belegd in Baarn op het kantoor
van de tendermaatschappij. Op het einde van de
middag was het zeker, beide schepen van de Caroline-
organisatie zouden worden binnengesleept in Ne-
derland en naar Amsterdam worden gebracht. Nie-
mand binnen de organisatie, van Philip Solomon
tot Nan Richardson, die op dat moment werkzaam
was op het kantoor in Amsterdam, was vooraf op de
hoogte van de door de tendermaatschappij te ne-
men maatregelen.
 

Vroeg in de morgen van zondag de 3e maart 1968
was Caroline South in de ether. Het was 5 uur dat de
Nederlandse sleepboot Titan, die al een dag eerder
in de buurt was gesignaleerd, zich afmeerde aan de
kant van de MV Mi Amigo. De kapitein van de sleep-
boot, vergezeld van vier bemanningsleden, klom-
men aan boord van het radioschip om vervolgens de
radiostudio binnen te stormen. Ze vertelden de tech-
nicus van dienst dat dat het einde van de uitzendin-
gen betekende. Roger Day was in de studio aanwe-
zig en vroeg de kapitein of hij nog een boodschap
mocht uitzenden, hetgeen hem geweigerd werd. Het
zou tot september 1972 duren Caroline alvorens er
vanaf de MV Mi Amigo weer een radiosignaal zou
worden uitgezonden.
 

Op ongeveer dezelfde tijd dat een sleepboot in op-
dracht van de Wijsmuller onderneming bij de Mi
Amigo aankwam gebeurde hetzelfde bij Caroline
North schip. Het was de sleepboot MV Utrecht die
langszij de MV Fredericia kwam waarna de kapitein
van de sleepboot bemanning en deejays vertelde
dat er een einde kwam aan de uitzendingen en ver-
volgens hen duidelijk maakte dat er sprake zou zijn
van een lange tocht richting Nederland. Op beide
schepen werden de deejays eerst opgesloten in de
lounge en kregen geen gelegenheid om gedag te

zeggen tegen hun luis-
teraars. Binnen een et-
maal was het de MV Mi
Amigo die als eerste de
haven van Amsterdam
binnenkwam. Op 9
maart gevolgd door de
MV Fredericia. De kran-
ten brachten spoedig
daarna het bericht dat
beide schepen in op-
dracht van Wijsmuller
Supply and Tender
Company uit het
Utrechtse Baarn waren
binnen gesleept met als
eerste reden het niet be-
talen van verplichtingen
richting Wijsmuller door
de Caroline-organisatie.

 

Roger Scott herinnert zich het moment dat de sleep-
boot langszij de Fredericia kwam en dat men vervol-
gens richting Amsterdam ging: ‘Het lijkt op zich een
romantisch avontuur om vanaf het eiland Man via
Lleyn Peninsula, Cardigan Bay, Lands End en het
Engelse kanaal richting Amsterdam te varen. Maar in
werkelijkheid was er helemaal niets aan, het was een
totaal vervelende tocht. Ook was het nog eens een
week waarin het weer behoorlijk zwaar was op zee.
De meeste tijd heb ik dan ook doorgebracht in mijn
hut, met de patrijspoot open waarbij het nodige wa-
ter met regelmaat naar binnenkwam. Ik denk dat het
ook nog eens opmerkelijk was dat er geen meiden
hun weldadigheden aan ons toonden onderweg. Dit
was wel het geval, zo hadden we gehoord, toen de
Radio London deejays nadat de wet was ingetreden,
op Liverpool Street Station binnen kwamen. Maar
toen wij het kanaal richting Amsterdam binnenvaar-
den waren er alleen heel veel vissers die maar niet
begrepen wie we eigenlijk waren en waarom we daar
werden binnengesleept.
 

Aangekomen in Amsterdam bleek al snel dat er geen
toekomst meer voor ons was. Ik kwam terug op een
vlucht naar Engeland vergezeld van een vertegen-
woordiger van de Caroline-organisatie wiens plicht
het was ons uit te betalen. Zijn basis was in Londen
en waarschijnlijk had hij een dienstverband met Ma-
jor Minor. Ik herinner me zijn naam in ieder geval
niet. Don Allen kwam een paar dagen later terug en
Jimmy Gordon werd Guy Blackmore en deed een
paar programma’s op het toenmalige BBC Radio One.
Lord Charles Brown verdween in het oneindige. Ross
Brown, zo neem ik aan, ging terug naar Australië om
zijn korte broeken te laten reinigen en stomen. On-
geveer een maand nadat ik Caroline had verlaten
ging ik werken voor Harlech Television.
 

Denk maar niet dat het binnenslepen alleen gebeurde
omdat de organisatie de ontvangen rekeningen niet
had betaald, er speelde daadwerkelijk wel meer.
Wanneer een organisatie als Wijsmuller een

V.l.n.r.: Carl Mitchell, Alan Clark en Stevie Gee
in 1969 (archief Hans Knot)
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bevoorradingscontract heeft met een andere onder-
neming, in dit geval de Panamese eigenaren van
beide radioschepen, dan is eerstgenoemde ook vol-
ledig verantwoordelijk voor de nautische aspecten
van een dergelijke overeenkomst. Dat houdt onder-
meer meer een deugdelijke verzekering in. Scheeps-
verzekeraars schrijven ondermeer voor dat de verze-
kerde schepen met een bepaalde regelmaat het
droogdok in moeten voor inspectie. En dat was nu
net hetgeen de Caroline-organisatie had nagela-
ten. Volgens een woordvoerder van Wijsmuller was
begin 1968 aan de Europese vertegenwoordiger van
de Panamese eigenaren van de schepen een offici-
eel document overhandigd waarbij het was gere-
geld dat beide schepen een droogdok in konden in
een land dat het Verdrag van Straatsburg niet had
ondertekend.
 

De Panamese eigenaren weigerden verschillende
keren beide zendschepen voor inspectie binnen te
varen hetgeen de verzekeringsmaatschappij besloot
iets te ondernemen, namelijk het intrekken van beide
zeewaardigheidscertificaten. Die laatst genoemde
maatregel was de tweede duidelijke reden voor de
Gebroeders Wijsmuller om beide zendschepen naar
Nederland te slepen. Officieel is er trouwens nooit in
de pers melding gemaakt van ongenoegen bij één
van de broers, die liever niet had gezien dat er tot
actie was overgegaan. Pas jaren later werd bekend
dat deze liever had gezien dat de uitzendingen wa-
ren doorgegaan. De andere broer zag het nut er niet
van in gezien er veel geld in de bevoorrading werd
gestopt, dat bij lange na niet werd gedekt met het
geld dat mondjesmaat richting Baarn kwam vanuit
de Caroline-organisatie.

Toen zowel de Mi Amigo als de MV Fredericia de
haven van Amsterdam waren binnengesleept leek
het erop of de Panamese eigenaren tot actie over
wilden gaan en ze verzochten de Wijsmuller onder-
neming uit te kijken naar het goedkoopste droogdok,
waar inspectie kon worden uitgevoerd met als doel
het terugkrijgen – na
eventuele reparaties –
van de zeewaardig-
heidscertificaten. En
dus werden er twee plek-
ken gevonden op de
Oranjewerf in Amster-
dam. Ik kan bekend ma-
ken dat er daadwerkelijk
inspectie is uitgevoerd
aan zowel de Frede-
ricia als de Mi Amigo.
Toen de rapporten wer-
den afgeleverd bij Wijs-
muller werden er met-
een duplicaten ge-
maakt en doorgestuurd
naar de eigenaren van
beide schepen. Ook
werd hen verzocht fond-

sen vrij te maken voor het betalen van het onderzoek
en de nodige toekomstige reparaties. Ook zouden
dan de kosten voor de nieuwe certificaten daaruit
betaald kunnen worden. Officieel had binnen een
week al actie ondernomen kunnen worden maar er
gingen maanden en maanden voorbij. Begin juli
was het allemaal genoeg en op 9 juli 1968 volgde
officieel het aan de ketting leggen van beide sche-
pen en dat in opdracht van de Wijsmuller Supply
and Tender Company, gevestigd in Baarn. Dit omdat
ondermeer de rekeningen die betaald moesten wor-
den voor de bewakers aan boord van beide schepen,
zoals verplicht gesteld door de eigenaren van de
Oranjewerf, niet betaald werden.

Sommige van de voormalige deejays dachten, na
het uit de ether verdwijnen van Radio Caroline, de
publiciteit te kunnen zoeken met de gedachten een
andere baan te kunnen vinden. Als voorbeeld noem
ik Stevie Gee. Hij had slechts een keer aan boord van
de Mi Amigo gezeten en woonde in die tijd in een
huis aan de Prinsengracht in Amsterdam, waar ook
andere deejays tijdens hun verblijf aan land woon-
den. Het was eigendom van de Hoodle familie. On-
langs vond ik een krantenknipsel terug uit het Haarlems
Dagblad van 16 April 1968 met de kop ‘Ex-Caroline
deejay wil graag hier blijven.’ Het bracht het verhaal
van de toen 22-jarige Stevie Gee, die zich op zijn
plek voelde in Amsterdam. ‘Gedurende al geruime
tijd werkte hij in de discotheek ‘The Sound’ terwijl de
laatste twee weken hij ook te vinden is in de lokale
dancing ‘Extase’ in het dorp Bergen. Naast het uitoe-
fenen van het vak deejay schrijft en zingt Stevie ook
popmuziek. Op Radio Caroline had hij vorig jaar zijn
eigen show en voordat hij aan boord kwam presen-
teerde hij een programma in zalen waarbij hij arties-
ten introduceerde. Vorig jaar zomer kwam hij naar
Nederland om voor Caroline te gaan werken. Weldra
merkte hij dat het achteruit ging met het radiostation
en besloot vrij snel Caroline weer te verlaten. Geluk-
kig heeft hij een dermate grote ervaring zodat er
meer clubeigenaren zijn die hem graag onder con-

Nogmaals Carl Mitchell, Alan Clark en
Stevie Gee (archief Hans Knot)
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tract hebben om voor een live publiek platen te
draaien.’

Wie heeft er ooit van Stevie Gee op Radio Caroline
gehoord, een vraag die ik allereerst stelde aan Jon
van The Pirate Hall of Fame. Hij antwoordde dat
Stevie Gee inderdaad op Caroline was geweest en
kort het programma ‘Graveyard’ had gepresenteerd,
dat er na middernacht tot zes uur in de ochtend was
te beluisteren. In totaal dacht Jon dat het om 4 tot 6
weken ging. Een lezer van The International Hans
Knot Report, Alan Hamblin, stuurde me in 2006 een
berichtje waarin hij exact aangaf in welke periode
Stevie Gee aan boord van de MV Mi Amigo was en
wel van Dinsdag 29 augustus tot en met dinsdag 12
september. Twee weken lang dus. Dus twee weken op
een radioschip en vandaar terug naar Holland om te
proberen geld te maken door de naam ‘Caroline’ te
gebruiken. Wat gebeurde er vervolgens met hem? Hij
werkte inderdaad geruime tijd als deejay in discothe-
ken en als musicus. In totaal verbleef hij vijf jaren in

Amsterdam, in welke periode hij ook een aantal pop-
songs componeerde. Ook verscheen hij op een aan-
tal Caroline roadshows aan land, die beter werden
betaald dan het werk dat hij aan boord voor de orga-
nisatie had gedaan. Begin zeventiger jaren vertrok
hij naar Denemarken als deejay en trad ook als zan-
ger op in een grote nachtclub in Kopenhagen, ge-
naamd ‘Revolution’. Later was hij een lid van de
succesvolle Deense formatie ‘Life’ maar moest nood-
gedwongen terugkeren naar Engeland toen zijn va-
der ernstig ziek werd en de hulp van hem noodzake-
lijk was. Daarna heeft hij altijd normale banen ge-
had.

In de volgende Freewave bekijken we wat er verder
gebeurde na de bewuste 3e maart 1968 met de be-
trokkenen als wel met beide Carolineschepen.

HANS KNOT
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op Radio Veronica. Het nummer werd daarnaast
gebruikt voor een promo voor de “House Wife’s Choice”
op RNI in 1971.

Early Bird Satellite (Palette). Waarschijnlijk had men
aan boord van de Laissez Faire ten tijde van de start
van Radio 227 niet genoeg instrumentale platen want
de tune van Jos van Vliet was afkomstig van dezelfde
elpee waar ook “The Kid” en “Holiday” (zie hieronder)
vanaf werden gehaald. Het nummer leverde ook de
tune van Moses van den Berg op Radio Atlantis en
werd daarnaast door A.J. Beirens gebruikt op RNI’s
NSGDX voor een Duitstalige promo.

Holiday (Palette). Dit nummer van de Belgische ham-
mondorganist werd door Tony Windsor gebruikt op
Radio 227 als basis voor de jingles waarin hij alle
deejays in de beginperiode mee voorstelde. Hoe-
wel, is er ooit iets anders dan een beginperiode voor
dit station geweest? Op hetzelfde station werd het-
zelfde nummer als tune gebruikt in de show van Harky.
Op RNI werd het verder door Crispian St. John inge-
zet als tune, te weten in 1971. Ook op Radio 390
werd dit nummer gebruikt en wel voor het programma
“Radio 390 invites you on the scene”. Het nummer
diende daarnaast in 1984 ter ondersteuning voor een
promo ten bate van de video A Day in the Life of
Radio Caroline.

Lonely Beach. Werd op Radio Atlantis gebruikt voor
de jingle: “Andy Anderson got three legs.”

Saturnus (RCA). Tune van de Radio Atlantis Drive-In
Show spots.

André Brasseur - The Duck. Dit nummer werd door
Rob Out op Veronica enige tijd werd gebruikt voor
“Oud en Nieuw,” een programma dat hij soms ook
“Zondagmiddag Speciaal” noemde.

André Brasseur - The Kid (Palette). Dit instrumentale
nummer werd allereerst door Lex Harding op Radio
Veronica gebruikt. Ook Crispian St. John (Jay Jackson)

Prachtig mooie release vanuit België:
Best of André Brasseur
& his multi-sound organ

André Brasseur werd geboren op 11 december 1939
in het plaatsje Ham-sur-Sambre in België en is een
vermaarde organist en instrumentalist uit de jaren
’60 en ’70 van de vorige eeuw. Het zou het gemid-
delde antwoord kunnen zijn op een vraag aan zo
maar een muzikale Belg. Hij scoorde in 1965 een
internationale hit met het instrumentale nummer
‘Early bird’, en het kreeg de titel genoemd naar de
eerste telecommunicatiesatelliet die in datzelfde jaar
in een baan om de aarde werd gestuurd. Brasseur
kon er een goed belegde boterham van smeren want
van de single werden wereldwijd meer dan 6 miljoen
exemplaren verkocht. In België kwam dit nummer tot
nummer één, en verbleef gedurende een periode
van vier maanden in de hitparade. De volgende sin-
gle ‘Atlantide/Studio 17’ raakte ook nog redelijk hoog
in de hitlijst en wel tot nummer 16 en bleef daar 1
maand staan. Van alle andere singles uit zijn indruk-
wekkende lijst, kan er evenwel geen spoor in de
Belgische hitlijsten worden teruggevonden. In Ne-
derland haalde alleen Early Bird een notering in de
Top 40. Gek genoeg is Brasseur toch overbekend
geworden bij de intense radioluisteraar want veel
zeezenders, maar ook medewerkers van de publieke
omroep, maakten veelvuldig gebruik van zijn prach-
tige composities voor tunes en jingles. Ik heb er – als
voorbeelden – er een paar uit de grote vijver van
gebruikt materiaal gevist.

Ballade On The Beach (Palette). Werd door Veronica
gebruikt voor de jingle: “Veronica wil je een
verzoekplaat voor me draaien?”

Big Fat Spiritual. (Palette) Tune van Eddie Becker
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ons beiden in de periode oktober tot maart op 20
graden staat, gaat altijd uit – behalve als de tempe-
ratuur onder de min 5 graden komt. Bovendien staat
de verwarming alleen aan in de huiskamer, de keu-
ken en de gang. Vaak wordt onnodig de computer
aangelaten; de cd speler op stand-by en geprogram-
meerd op een timer, zodat bij wakker worden de op
dat moment favoriete CD zal starten. Ook de televi-
sie en de daaraan aangesloten apparatuur staat bij
vele mensen nog aan. Het bovenaan genoemde
boekje is dus bij de Knotjes niet direct nodig. Ik kan
me echter voorstellen dat bij menigeen de rekening
van de energieleverancier aanzienlijk hoger is. Vooral
bij de fervente radiofanaat, die alles van internet wil
halen. Het uiterste uit zijn wereldontvanger pleegt te
halen. Maar ook de mooiste verbindingen wil halen.
Niet te vergeten even de harddiskrecorder mee laat

lopen in
de nacht,
om dat
ene pro-
g r a m m a
op te ne-
men wat
hij beslist
niet wil
m i s s e n
en ver-
v o l g e n s
n o o i t
meer af-
kijkt. De
lampen ,
die in de
d i v e r s e
v e r t r e k -
ken blij-
ven bran-
den en
dus ook
het no-

dige aan energie vreten. En juist voor die groep heeft
veel schrijver Thomas Riegler een voortreffelijk han-
dig boekwerk van 120 pagina’s geschreven waarin hij
de meest gekke maar vooral energie besparende
maatregelen beschrijft. Daarnaast geeft de auteur
heel duidelijk aan hoeveel waanzinnige apparaten
er onnodig in huis aan blijven staan en hoe men
verantwoordelijkheidsbewust in de toekomst met deze
apparatuur kan omgaan en dus enorm veel energie
kan besparen.

U begrijpt waar ik u, als de energienota absurd hoge
bedragen aantoont, heen wil hebben? Juist even de
publicatie ‘ Energiesparen leicht gemacht. Die
heimlichen Stromverbraucher im Haushalt’ van au-
teur Thomas Riegler bestellen, gezien de 17 Euro,
dat het boek kost, na de doorvoering van de moge-
lijke voorgestelde besparingen, zondermeer worden
terugverdiend wordt.

HANS KNOT

maakte er gebruik van op de internationale service
van RNI. In de jaren zestig werd het tevens gebruikt
door Christopher Clark op Radio 390. Op Radio Mi
Amigo werd in 1976 een spot gedraaid voor The
Free Radio Road Show.

Je ziet zo maar een aantal voorbeelden. Maar er
zijn veel mooie nummers gebruikt. In België is nu
een dubbel cd verschenen die zondermeer de moeite
van het aanschaffen waard is. In totaal zijn er 40
nummers op de dubbelaar. De CD is voor de lezers
van Freewave te bestellen via:
patrick.van.den.bosch@skynet.be .
De prijs voor de dubbelcd bedraagt 20 Euro. Verzend-
kosten vanuit België : - naar België : 2 euro - naar
Europa : 5 euro - rest van de wereld : 6 euro.

HANS KNOT

Gemakkelijk energie besparen:
Energiesparen leicht gemacht -

Die heimlichen Stromverbraucher
im Haushalt

Auteur: Thomas Riegler
120 pagina’s met 141 afbeeldingen

ISBN 978-3-88180-841-5
Prijs: 17 Euro

VTH Verlag Baden Baden
www.vth.de

Zo rond 1 februari van elk jaar gaat mijn hartje snel-
ler kloppen met de vraag hoe de jaarrekening van
mijn energieleverancier er uiteindelijk uit zal zien.
Moeten we dit jaar gaan bijbetalen of blijven we
aan de goede score van het verbruik. Met enige trots
wil ik melden dat het tezamen met mijn vrouw het
de afgelopen negen jaren is gelukt iedere keer wat
terug te krijgen van de leverancier, Essent. In de
rekening is ondermeer het verbruik van de elektrici-
teit en gas verwerkt. Dit jaar hadden we onze maan-
delijkse nota op 120 Euro laten vaststellen, nadat
vorig jaar 110 per maand was geadviseerd. Met in
gedachten dat de winter wel eindelijk eens iets kou-
der zou zijn dan de voorafgaande hadden we dan
speling van minimaal 110 Euro. De eindafrekening
is gekomen en, naast dat we dit jaar voor de maand
februari niets hoeven te betalen krijgen we ook nog
eens een bedrag van 285 Euro terug betaald. Een
stiekem kijkje in ons huishoudboekje. Een eengezins
huis, vier slaapkamers, grote open zolder, keuken en
bijkeuken en dan toch zeer lage jaarrekening. Hoe
fiksen we dat? Geheim van de smid. Een paar tipjes
van de sluier oplichten: in ieder geval voor het sla-
pen gaan alle energiebronnen stilleggen. Alleen de
wekker en de koelkast en vrieskist staat op energie
aangesloten. Alle andere stekkers zijn uit de stop-
contacten. De thermostaat, die bij het thuis zijn van
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 De volgende internetpagina noemden we al een
aantal jaren geleden. De inhoud is dermate aange-
vuld, ondermeer met geluidsfragmenten, dat het
zondermeer de moeite waard is er vandaag nog
naar toe te surfen: http://radiohistoria.jvnf.org/
indexnord.htm

ITV News report over Radio Northsea International
1970, Andy Archer en Roger Day interview aan boord
van de MEBO 2:
www.youtube.com/watch?v=J4Iq-oe7DVs
 

Filmtijd en een geplande film over de geschiedenis
van de zeezenders, of moeten we zeggen fictie? We
zullen het in 2010 kunnen aanschouwen.
www.digitalspy.co.uk/movies/a88931/curtis-to-
make- pirate-radio-film.html

Bijna negen jaar gaan we terug in de tijd om het wel
zeer kleinschalige, maar zeker ook leuke project.
Offshore 98 in herinnering te brengen. Het vond
plaats met de Paasdagen van 1999 en Hans Knot
mocht zelf deel uitmaken van de tapecrew. De live
crew is te volgen op de volgende site:
w w w . y o u t u b e . c o m /
profile_videos?user=rAdioLEX

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT

Donateurs

Nog zeven maanden en dat vindt de jaarlijkse Radio-

dag plaats in Casa 400 te Amsterdam. Voor de 30ste

keer op een rij zal dan deze jaarlijkse manifestatie wor-

den gehouden. Georganiseerd door de Stichting Me-

dia Communicatie zullen ook dit jaar weer tal van gas-

ten uit binnen- en buitenland acte de présènce geven

om met hun verhalen en herinneringen de fans van

weleer weer te boeien. Zaterdag 8 november aanstaande

zal de Radiodag plaatsvinden en zeer binnenkort gaan

Martin van der Ven en Hans Knot zich buigen over de

invulling van het programma voor deze dag. Dit bete-

kent dat stap voor stap meer nieuws bekend zal wor-

den over de eventuele invulling van het programma.

Gelijk aan andere jaren

Net als in voorafgaande jaren is het mogelijk vooruit

de entree te betalen tegen gereduceerde prijs. De Stich-

ting Media Communicatie maakt hierbij bekend dat bij

vooruitbetaling, dus via een donateurschap, je gratis

toegang krijgt op de Radiodag.

Maak 7 Euro over op postgiro nummer 4065700 ten

name van Media Communicatie Amsterdam.

IBAN NL 37 PSTB 0004 0657 00 - BIC PSTBNL21

Denk erom deze actie geldt tot 1 augustus aanstaande,

daarna dient de volle prijs te worden betaald voor de

entrée op de Radiodag.

ROB OLTHOF

Veel kan er worden geschreven over de Border Radio,
radiostations die met sterke zenders vanuit Mexico in
de vijftiger en zestiger jaren hun boodschap verkoch-
ten aan de Amerikaanse luisteraars. Kijk hier maar
eens: http://borderradioshow.com

Iemand die zeer gebonden is als het gaat om de
geschiedenis van the Laissez Faire (Olga Patricia) is
de Noor Svenn Martinsen. Hij gaat heel ver met zijn
research en meldde me recentelijk dat hij heel ver is
gekomen met zijn speurtocht naar het al dan niet
bestaan van het schip. Na meer dan 40 jaren dat het
schip bij ons uit beeld verdween blijkt het voormalige
zendschip van respectievelijk Swinging Radio Eng-
land, Britain Radio, Radio Dolfijn, Radio 227 en Ra-
dio 355, nog steeds in de vaart te zijn. Er is inmiddels
al de nodige publiciteit rond zijn speurtocht geweest
in de VS en kijk maar eens op de volgende site voor
meer: www.bayweekly.com/year08/issuexvi7/
leadxvi7_1.html

Ook is het wenselijk eens naar Svenn zijn eigen ver-
haal te kijken rond zijn recente ontdekkingen:
www.northernstar.no/olgapatricia1322845.html
www.northernstar.no/chapter7.htm
www.northernstar.no/chapter10.htm
 

Meer dan tien jaar werd wekelijks door Martin van der
Ven op zijn site het steeds maar groter wordende aan-
tal internetsites met als onderwerp zeezenders bijge-
houden. Het aantal liep de laatste tijd dermate uit de
hand (over de 1000) dat het steeds maar weer contro-
leren of de sites nog bestonden dan wel waren uitge-
breid, te veel tijd in beslag namen. Martin heeft be-
sloten om de opsomming te vervangen door een Top
50 van de in zijn ogen beste sites over onze favoriete
hobby ‘zeezenders’. Ik raad je snel aan om maar eens
te gaan kijken want hij is er zondermeer goed in ge-
slaagd een keuze te maken uit het enorme aanbod.
www.offshore-radio.de/links
 

Iemand anders heeft pracht werk verricht door alle
songs, die in de top 2000 van Radio 2 stonden, op
een rij te zetten in een lijst met filmpjes op YouTube
van dezelfde songs. Het resultaat kan worden gevon-
den op: www.vindhetsnel.com/top2000video
 

De niet officiële site van de Independant Local Radio
is ook leuk om te bezoeken: www.thisisilr.org.uk



Boek: Het wel en wee van Radio
192 van Michael Bakker - euro
17,90. Een buitengewoon goed
geschreven boek door Michael
Bakker die de opkomst en onder-
gang van Radio 192 beschrijft! Een
aanrader!!! De laatste exemplaren!

CD/mp3
Nieuw bij smc: offshore Radio
1960 t/m 1963 mp3  euro 5,--
Nieuw bij smc: smc audio maga-
zines op mp3 euro 5,--
Johnny Walker mp3 euro 6,--
Radio Caroline documentaires
mp3 euro 6,--
CD: Historie zendschip Mi Amigo
euro 6,--
CD Pirate Memories. De 1e LP
van smc uitgebracht destijds door
Jato in Soest euro 6,--
CD: jingles vanaf de Noordzee
(nog enkele originele exemplaren
over)  euro 6,--

DVD’s
McCloud ( die cowboy in New York)
serie 1&2 euro 20,--

2007 Offshore Radio Convention.
In augustus kwamen de dj’s uit de
zestiger jaren van alle offshore sta-
tions bijeen in Londen. W.o. na-
tuurlijk Johnnie Walker en Robbie
Dale. SMC filmde. De verhalen die
ze aan tafel vertelden waren
hilarisch! euro 8,--

DVD box met 7 dvd’s : 2e wereld
oorlog  euro 19,--

CD´s
Caroline CD box hits 60-er jaren
en hits 70 –er jaren (beide 3 cd
boxen) zijn nog beperkt leverbaar!
Prijs euro 15,--

In principe kunnen wij elke re-
guliere CD leveren en vaak be-
neden de prijs van de winkel. E
mail ons inzake uw wens!

HET BESTE UIT DE TOP 40:
'65-'74 - 25 JAAR BR MUSIC

Het mooie van een eigen label
hebben, is dat ik door de jaren heen
voornamelijk materiaal heb uitge-
bracht wat ik zelf mooi vind en wat
ik zelf zou kopen als ik het in de
winkel zou zien liggen. De nieuwe
CD/DVD die ik ter gelegenheid van
mijn jubileum uitgeef, samen met
mijn vrienden bij Universal, is mis-
schien wel de mooiste van alle hon-
derden releases die de afgelopen
25 jaar door BR Music zijn uitge-
bracht.
Stuk voor stuk favoriete liedjes uit
die prachtige periode 1965-1974;
op een schitterende manier aan
elkaar gemonteerd tot een echt
Radio Veronica programma door Ad
Bouman.
Op de bijgesloten DVD alleen maar
clips van diezelfde liedjes, verza-
meld uit alle omroeparchieven van
Europa. Voor het eerst sinds hun
oorspronkelijke release weer te zien
en dus nooit eerder uitgebracht op
DVD!
Voor alle fans van die woelige ‘zee-
zender’ periode, maar ook voor alle
mensen die BR Music al 25 jaar
steunen en helpen.
Prijs euro 17,-- incl. verzend-
kosten.
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CD: de 100 grootste jaren 70 hits:
5 cd’s voor euro 19,-- met o.a.
Santana, Cheap Trick, Donovan,
Albert Hammond, Redbone,
Harold Malvin and the blue notes,
Tammy Wynette, Johnny Cash,
Three Degrees, Byrds eva

DUSTY SPRINGFIELD: 40 ORIGI-
NELE HITS euro 16,--

FERRY MAAT SOULSHOW TOP
100 euro 19,--5 cd box!!!

Veronica Never Ending Story:
dubbel cd met alle bekende tunes
van Radio Veronica euro 17,--

Stonehenge, de 1e Nederlandse
new age cd, uitverkoop euro 6,--

Loving Awareness Band euro 5,-
-Gedigitaliseerd met bonustracks!

Cliff Richard: 40 golden greats
euro 16,-- Het beste van euro 18,-
- Cliff in the 90’s euro 10,-. Cliff in
the 50’s euro 10,-- Cliff in the 60’s
euro 10,-- Cliff in the 70’s euro 10,-
- Cliff in the 80’s euro 10,--

Hair, de musical euro 17,--

Rolling Stones: Aftermath UK ver-
sie euro 17,-- sucking the seventies
euro 17,-- Out of our heads euro
17,--Flashpoint euro 10,-- en nog
vele andere cd’s

Rob de Nijs 4 cd box set euro
19,50

Johnny Cash: Walk the line 2 cd
euro 15,-- The legend euro10,--
Live euro 10,-- Solid gold
collection euro 10,--

Johnny Nash: Best of euro 10,--
George Baker Selection euro 7,-
Corry Konings euro 7,--
Andre van Duin euro 7,--
Benny Neyman euro 7,--
Normaal euro 7,--


