Andermaal opmerkelijke documenten archief VOO.
Zoals al eerder geopenbaard is in Groningen een deelarchief terecht
gekomen, afgestaan door Robert Briel. Deze was jarenlang
hoofdredacteur van het Veronicablad en ook betrokken binnen de
Veronica Omroep Organisatie. In de verkregen doos met
archiefstukken zitten, gekoppeld met een paperclip, een viertal
documenten. Allereerst is er een brief, getypt op briefpapier van
‘Rado’, de onderneming waaronder Radio Mi Amigo werd gerund ten
tijde van het verblijf van de organisatie in Spanje en wel tussen
medio 1975 en oktober 1978.
Het was een brief gedateerd op 28 februari 1976 en ondertekend
door Joop Verhoof, gericht aan Lex Harding. Hij stelde Lex, via het
schrijven, de op dat moment geldige programmatie van Radio Mi
Amigo ter beschikking en verexcuseerde zich voor het lang uitblijven
van het schrijven. Dit vanwege een eigen afwezigheid wegens verblijf
in het buitenland, evenals de vakantie van de secretaresse. Uit het
schrijven blijkt dat beide heren daarvoor recentelijk een
telefoongesprek hadden gehad, waarbij een toezegging van de zijde
van Lex Harding niet was nagekomen: ‘In ons laatste telefoongesprek
heb je toegezegd dat wij regelmatig jullie programmablad zouden
ontvangen maar tot op heden hebben wij nog niets mogen ontvangen.’
Verder wees Verhoof Lex nog op de versterking van de zender van
Radio Mi Amigo evenals de invoering van nieuwsuitzendingen op het
station, die ondermeer werden gelezen door Tim Ridder, dan wel Bart
van Leeuwen, voormalig medewerker van de zeezender Veronica.
Afsluitend in de brief ging Verhoof nog in op de programmering van
Radio Mi Amigo door aan Lex Harding te stellen: ‘Overigens, mocht
jij nog op- of aanmerkingen hebben op het station dan had ik dat
graag van je vernomen.’
Vervolgens is een niet ondertekende en niet van logo voorziene brief
ingesloten. Deze is ook niet van een naam van een afzender voorzien

en ook geen datum is aangebracht. Wel is er een opmerkelijke zin
terug te vinden, gericht aan de directeur van Radio Mi Amigo:
‘waarde Sylvain’: ‘Om een goede verstandhouding met personen die
met een eventuele verandering te maken krijgen niet te
vertroebelen, verzoek ik je bij het doorvoeren van de veranderingen
niet te vertellen van wie de adviezen afkomstig zijn.’ Klaarblijkelijk
was er nog getracht telefonisch contact met Sylvain Tack op te
nemen want de brief besloot met: ‘Afgelopen zondag was het
telefoonverkeer met Spanje volgens de centrale volledig gesperd.’
Daarna volgden twee pagina’s met aanbevelingen betreffende de
programmering van een commercieel radiostation. Ofwel hoe dacht
de afzender van het schrijven over de toekomst van Radio Mi Amigo.
Aangenomen mag worden dat, ondanks dat nergens een naam werd
genoemd, laat staan mocht worden genoemd, het aanbevelingsstuk
destijds is geschreven door Lex Harding.

