Zo maar weer een vondst
Al ruim viereneenhalve decennia lang schrijf ik over de geschiedenis
van de media, met de zeezenders in het bijzonder. Op vele manieren
is de geschiedenis te ontsluiten, waarbij ontzettend veel bronnen
geraadpleegd kunnen worden. Het openbaar zijn van vele
krantenarchieven brengt soms nog verrassingen voor me, zoals
recentelijk toen ik een bericht aantrof in de krant van zaterdag 13
november 1965. Op zoek naar verhalen rond de start van het
toenmalige Hilversum 3, viel mijn oog op een artikel waarin werd
beweerd dat er naast Radio Veronica nog een tweede zendschip op de
Noordzee voor de kust van Scheveningen zou worden verankerd,
ongeveer een mijl verwijderd van de Norderney van Radio Veronica.
De informatie gegeven in het bericht kreeg in de daarop volgende
weken geen vervolg en kan, zoals zovele berichten in de jaren zestig
en zeventig van de vorige eeuw betreffende de zeezenders,
geplaatst worden in de categorie ‘duimzuigers’. Er werd namelijk
aangekondigd dat, als de plannen van de initiatiefnemers doorgingen,
er vanaf de maand december een nieuwe zeezender voor de
Nederlandse kust van start zou gaan om lichte muziek de huiskamers
in Nederland en België in te sturen. Het initiatief was afkomstig,
aldus het bericht, van drie voormalige medewerkers van de Britse
zeezender Radio City.
Uitzendingen zouden gaan plaats vinden op de middengolf op een
frequentie rond de 200 meter. Uiteraard een frequentie veel te
dicht bij de 192 meter, die destijds door Radio Veronica werd
gebruikt. Programma’s, aldus de initiatiefnemers – die niet bij naam
werden genoemd – zouden gaan plaats vinden tussen acht uur in de
ochtend en acht uur in de avond. De namen van de betreffende
personen wenste men niet openbaar te maken ‘met het oog op de
reeds ondervonden en nog te verwachten tegenwerking bij de
uitvoering van hun plannen.’ Wel meldde men dat er werd
samengewerkt met een aantal Nederlanders, dat vooral werd ingezet

om contacten te leggen in de reclamewereld en bij de potentiële
adverteerders.
Het verhaal werd helemaal voor sommigen interessant toen men
stelde al contacten te hebben gelegd met Jos Brink (toen NCRV) en
Herman Stok (toen VARA) om een aanstelling als deejay te krijgen.
Ook stelde men contacten te hebben met een aantal personen uit
Jazz bands en Beat groepen. Gesuggereerd werd dat op een kleine
werf in Londen hard werd gewerkt aan de afbouw en inrichting van
het toekomstige zendschip, waarbij men al een ligplaats een mijl
verwijderd van de Norderney in gedachten had. Het is bij die
gedachte gebleven.

