
Piraatzenders werkzaam op Oostends grondgebied? 

Zie daar een vragende kop, destijds afgedrukt in rode letters in een Vlaamse 

krant, waarvan helaas de bron niet meer is te achterhalen, maar waarvan wel de 

datum bekend is, namelijk 3 april 1964. Waarom, na bijna 50 jaren, uitgerekend 

dit artikel in het voetlicht zetten? Alleen al om het gegeven dat er zoveel foute 

informatie instond, wat destijds voor de lezers waarschijnlijk niet opviel maar de 

lezer van nu, met zijn opgedane kennis van de afgelopen decennia, een dikke 

glimlach op het gezicht brengt. 

Aangenomen mag worden dat er in eerste instantie een landpiraat actief is 

geweest in de omgeving van dan wel in Brussel, want de journalist ‘Ed. L’ begon 

zijn artikel met ‘Enkele tijd geleden kwam heel onverwacht een nieuwe zendpost 

in het luchtruim, zij kondigde zich aan als Radio Pegarie. Op 27 maart werd 

aangekondigd dat de uitzendingen op de 200 meter band stop zouden worden 

gezet tot 18 april 1964.’ De journalist in kwestie koppelde daaraan de mening dat 

‘de uitzenders waarschijnlijk met vakantie gingen, en vandaar uit kon men het 

logisch gevolg trekken dat het om een studentenzender ging’. Een prachtig 

Vlaams woord voor opsporingsdienst vervolgde het artikel: ‘De 

opzoekingsdiensten uit Brussel zijn onmiddellijk in actie getreden maar wij 

menen te weten dat er nog niets gevonden werd en dat gewacht zal moeten 

worden op de herneming van de uitzendingen om de opzoekingen voort te zetten.’ 

‘Ed. L.’ had nog wel enige informatie, waarschijnlijk bij zendamateurs, ingewonnen 

want hij wist te melden dat deskundigen hadden geconcludeerd dat de zender 

ergens in de omgeving van het Leopoldpark, in het Brusselse, stond opgesteld. De 

journalist bleef proberen het station te beluisteren en kwam dan plotseling een 

ander station tegen op de 199 meter, die hij nog nooit had gehoord, Radio 

Caroline. 

Begin april werd het hem duidelijk dat de ontvangst van het ene signaal niets te 

maken had met het eerdere ontvangen signaal van Radio Pegarie: ‘Het is thans 

uitgemaakt dat deze uitzendingen plaats hebben vanop een vaartuig, dat op 6 

mijl ter hoogte van Felixstowe, aan de zuidkust van Engeland, voor anker ligt.’ 

Uiteraard ligt Felixstowe nog steeds aan de oostkust van Engeland, maar de 

journalist had al wel het nodige, rond dit nieuwe station vanaf zee vernomen: 

‘Deze uitzendingen hebben protest uitgelokt vanwege de kust- en 



vuurtorenwacht, die nu nog slechts hun instructies kunnen vernemen tegen een 

doordringende muzikale achtergrond en dat is een gevaar voor de scheepvaart.’ 

Maar niet direct werd er gedacht aan de mogelijkheid dat het met Radio 

Caroline om een zeezender ging. ‘Vooraleer men Caroline definitief kon 

lokaliseren en gezien de kracht van deze zendpost, dacht men dat ze insgelijks 

gevestigd was op Oostends grondgebied of in zee, dichtbij de Vlaamse kust. Nu 

is het gebleken dat zulks niet het geval was. Het schip ligt buiten territoriale 

wateren en de overheid kan er niets tegen ondernemen. Momenteel wordt er 

slechts muziek uitgezonden wellicht in afwachting dat de publiciteitscontracten 

opdagen.’ 

Eerder had de Magda Maria, nadat de uitzendingen voor de Zweedse kust van 

Radio Nord waren stopgezet, zowel voor de Nederlandse kust als in de haven van 

Oostende gelegen, wat de journalist een vergelijking opriep: ‘In verband 

hiermede vraagt men zich af of ‘Caroline’ soms de verbouwde Magda Maria zou 

zijn die lange tijd gemeerd lag in de haven van Oostende en waarvan gezegd werd 

dat het vaartuig zou dienst doen als piraatzender buiten de territoriale wateren 

van België. Er werd in ieder geval onderhandeld met ‘would be’ kopers maar 

uiteindelijk verliet het schip de haven van Oostende en men hoorde er niet meer 

van spreken.’ 

 



Dat de betreffende journalist en zijn directe collega’s de daaraan voorafgaande 

dagen niet de internationale berichtgeving over het uitvaren van de MV 

Fredericia hadden gevolgd, laat staan het nieuws over de testuitzendingen en de 

officiële start van Radio Caroline, mag blijken uit de slotconclusie van het 

artikel: ‘Van Caroline wordt gezegd dat het een op eigen kracht bewegend 

vaartuig is met een motor van 300 PK, de zender werkt op 10 kW. Stemmen deze 

gegevens overeen met deze van de Magda Maria? Meteen zou dan bewezen 

worden, dat de reden die opgegeven werd toen dit vaartuig de haven van 

Oostende verliet, namelijk dat het naar Mexico zou vertrekken en er gesloopt 

zou worden, uit de lucht werden gegrepen. Wat er ook van zijn de luisteraars 

hebben thans een post temeer en hebben geen moeite Caroline op de 199-band 

op te vangen.’  

 

 


