Tweede poging Radio Popular de Mallorca
Het is juli 1968 dat de dagelijkse uitzendingen van Radio Veronica via
Radio Popular de Mallorca een aanvang namen op het zonnige eiland.
De leiding van het plaatselijke station, dat in 1959 met uitzendingen
begon, ziet wel wat in de dagelijkse twee uurtjes van de Veronica
deejays, waarbij vooral Rob Out en Robbie Dale – maar ook andere
collega’s - de vakantiegangers uit Nederland en België op het eiland
verpozen met vrolijke muziek en commercials. Na een paar jaar kwam
er een einde aan dit project waarbij men zich aan de Utrechtseweg,
waarheen de studio’s van Radio Veronica inmiddels waren verhuisd,
zich op andere doelen te richten.
Betekende dit, dat met de stopzetten van deze uitzendingen op
Mallorca, een einde was gekomen aan de samenwerking tussen de
leiding van Radio Popular de Mallorca en de radiomakers in
Nederland? Decennia nadat de activiteiten werden stilgezet kwamen
er documenten boven water, waaruit blijkt dat er wel daadwerkelijk
contacten zijn geweest tussen Radio Popular de Mallorca en Lex
Harding namens een aantal voormalige medewerkers van Radio
Veronica. In 1976 heeft hij heeft gehad met de Spanjaarden om te
bezien of er mogelijkheden waren de samenwerking weer op te
pakken.
Vanaf Mallorca werd op 14 april van dat jaar een brief verstuurd,
waarin allereerst de nieuwe directie van Radio Popular werd
voorgesteld en tevens ideeën werden gedeponeerd voor een
eventuele hernieuwde samenwerking. Nadat in 1959 Radio Popular de
Mallorca werd opgericht blijkt dat de organisatie in Spanje een
enorme expansie heeft doorgemaakt en er allerlei andere stations
onder dezelfde naam zijn opgezet als bijvoorbeeld Radio Popular de
Zaragoza of Radio Popular de Salamanca. In totaal ging het in 1976
om precies vijftig verschillende stations.

De brief bleef enige tijden liggen op het bureau van Lex Harding en
de Veronica Omroep Organisatie, waarna hij op 8 juni 1967 alsnog
antwoord verstuurde naar de heer Panero, de directeur van de
organisatie. Harding begon de brief, nadat hij excuus had
aangeboden voor het late antwoord, te danken voor het aanbod. Door
de enorme groei van de VOO, waarbij ondermeer een keer per drie
weken een televisieprogramma diende te worden geproduceerd, was
een antwoord niet eerder mogelijk. In het schrijven stelde Harding
dat men desalniettemin geïnteresseerd was in de aanbieding om de
programma’s van Radio Veronica opnieuw op te starten. Hij stelde
zelfs dat daartoe besprekingen op gang waren gebracht met
potentiële adverteerders, die gingen bekijken of in het lopende
seizoen er nog geld over was voor een dergelijk project.

Tevens meldde Lex Harding dat hij met deejays in onderhandeling
was, waarbij tevens in het vooruitzicht werd gesteld dat Lex hoopte
binnen korte termijn een proefuitzending op te sturen naar Mallorca.
Hij benadrukte wel dat het al dan niet doorgaan van het project
afhankelijk was van de bereidheid van adverteerders om
reclamezendtijd binnen de programma’s in te kopen. In afwachting
van die beslissing vroeg Harding wanneer eventueel dergelijke
programma’s een aanvang zouden kunnen nemen via Radio Popular. Ook
vroeg hij wat de minimale proefperiode zou kunnen zijn, waarbij
hijzelf een periode van acht maanden als een redelijk termijn zou
vinden. Om een indruk te geven van de toen huidige activiteiten van
de VOO werd een verrassingspakket meegestuurd naar Mallorca.

Over het verdere verloop van de correspondentie dient gegist te
worden, het vervolg van de correspondentie is niet te vinden in het
archief, dat aan mij beschikbaar werd gesteld door Robert Briel.

