
Het kan soms vreemd gaan bij het terugvinden van berichtjes in 

krantenarchieven. Vanuit mijn werksituatie ben ik betrokken bij 

voorbereidende activiteiten in verband met het 400 jarig bestaan 

van de Rijksuniversiteit, dat zal worden gevierd in 2014. Eén van de 

te regelen dingen was het schrijven van een artikel voor het 

Alumniblad van de afdeling Orthopedagogiek. Ik besloot terug te 

gaan naar het 350 jaar bestaan in 1964. Het herinnerde me 

allereerst aan de speciale postzegels, die er destijds waren 

uitgegeven als herdenking van dit speciale half eeuw feest. Ik dook, 

via het prachtige historische krantenarchief van de Koninklijke 

Bibliotheek, vooral in regionale kranten om op die manier erachter te 

komen wat er destijds zoal was geschreven in aanloop naar de 

festiviteiten als wel na de viering. Het heeft zo dienen te zijn want 

de eerste krant waar ik, via trefwoorden, naar werd verwezen, was 

die van het Nieuwsblad van het Noorden van maandag 27 april 1964, 

waarbij op pagina 7 de rubriek ‘Feiten TV commentaren’ stond. 

 

 
 

Wel ik heb in een paar zinnen het nodige bijgeleerd over hoe 

berichtgeving over onze zeezenders vooral destijds, en ook later, op 

foute wijze en historisch vervalsend werd gebracht. Ik laat je 

geheugen zelf maar werken en breng de tekst, zoals die in de krant 

stond. Tel de fouten achteraf maar eens. Het artikeltje ging om de 



aankomst van de MV Mi Amigo in een Britse haven: ‘Op Mi Amigo, een 

voormalig Duits zeilschip, dat meer dan veertig jaar oud is, is in de 

Engelse plaats Falmouth binnengelopen. De aluminium zendantenne 

wordt hier gerepareerd. Het vermoeden bestaat, dat dit schip 

binnenkort clandestien commerciële radio-uitzendingen voor de 

Engelse kust gaat verzorgen. De kapitein van het onder Panamese 

vlag varende schip weigerde echter iets over het doel van de Mi 

Amigo te vertellen. Nog niet zo lang geleden zijn vanaf dit schip 

commerciële programma’s uitgezonden voor de kust van Mexico. 

 

 


