Komende zaterdag is in Amsterdam een signeersessie van het
boekwerk '500 hidden secrets of Amsterdam', een boekje met op de
voorkant een foto van het REM-eiland zoals het er anno 2015 eruit
ziet. Dus met een extra etage vergeleken met het echte REM-eiland
zoals deze tussen 1964 en 2005 in internationale wateren voor de
kust van Noordwijk heeft gestaan. Omdat ik de geschiedenis van het
REM-eiland uitgebreid in boekvorm heb beschreven en ik tijdens het
research vele historische fouten tegen kwam in diverse publicaties
was mijn nieuwsgierigheid meteen getrokken bij het zien van de
aankondiging op de poster in de etalage van The American Bookstore
in Amsterdam.

Dat het REM-eiland op de voorkant van het nieuwe boek volop pronkt
wil nog niet zeggen dat het uitgebreid aan bod komt maar een
gelijkwaardige plek heeft gekregen zoals ook de 499 andere geheime
plekjes die zijn beschreven. Omdat komende zaterdag de presentatie
en de signeersessie is was al een drietal exemplaren in de etalage

geplaatst. Nadat een bereidwillige verkoper mij het boekje ter
inzage had aangereikt bladerde ik snel naar de pagina waar een regel
of 10 over de geschiedenis van het REM-eiland was geschreven.
Kritische volgers van de mediahistorie zullen al voelen wat er aan
komt. Ik zal het bij slechts een paar historische fouten laten: Het
REM-eiland werd in 1964 in de Noordzee gebouwd! Het was trouwens
op een werf in het Ierse Cork. RTV Noordzee was een illegale piraat
volgens het korte stukje in het boekje. Men heeft uitgezonden toen
er nog helemaal geen wet van kracht was inzake de uitzendingen op
het zogenaamde continentale plat. Ook de recentere historie van het
'eiland' is incorrect want er wordt vermeld dat het sinds 2009 in
Amsterdam staat en functioneert als restaurant. Pas op 28 maart
2011 was de verbouwing, die nabij Delfzijl plaatsvond, gereed en
begon de sleep naar Amsterdam, waarna het nog geruime tijd zou
duren alvorens het echt de nieuwe functie kreeg. De vraag is hoe je
dan tegen die 499 andere beschrijvingen van uiterst geheime plekjes
dient aan te kijken.

