
Het radiolandschap eind jaren vijftig was erg over-
zichtelijk. Al sinds het Zendtijdbesluit van 1930

vulden de vier grote omroepen Avro, KRO, NCRV en Vara
ieder voor 20 procent de twee radiozenders. Bij toerbeurt

verzorgden deze omroepen 15 procent met algemene
programma’s en de resterende zendtijd was voor kleine
omroepen, zoals de VPRO. Reclame op de radio was nog
een onbekend fenomeen. De publieke omroep was, net
als de rest van de maatschappij, sterk verzuild.

Een aantal radiohandelaren wilde commerciële radio
maken, onafhankelijk van ideologische of religieuze ach-
tergrond, maar daar bood de wet geen ruimte voor.
Naar het voorbeeld in Denemarken, radio Merkur, ont-
stond het idee om uit te zenden op zee buiten de territo-
riale wateren en op 15 oktober 1959 werd daartoe de de

Radio Veronica, 
een eigenzinnig radiostation
Ineke de Ronde

Piraat, wilde zender of vrijbuitersradio. Die kwalificaties kreeg

de zeezender, die in 1960 de bedaarde mediawereld opschudde.

Radio Veronica zond uit vanaf zee, maar haar programma’s

werden gemaakt in de Hilversumse studio.   

De eerste jaren waren de dj’s keurig in pak met stropdas, maar de opnames gebeurden soms op onconventionele wijze, 
getuige deze foto van Joost den Draaijer uit 1961. (© archief Stichting Norderney)
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Vrije Radio Omroep Nederland (V.R.O.N.), opgericht. Het
benodigde kapitaal van 100.000 gulden was al bijeen ge-
bracht. De initiatiefnemers waren zakenman M. Lewin,
radiohandelaar L. Ph. Slootmans en elektrotechnicus H.
Oswald. De VRON zou een commercieel radiostation zijn met
grammofoonmuziek afgewisseld met reclamepraatjes1. Een
maand later kregen de aandeelhouders een testuitzen-
ding te horen, zogenaamd vanaf volle zee, maar in wer-
kelijkheid vanuit een pand in de buurt van het
Amsterdamse hotel Krasnapolsky, waar de oprichtings-
vergadering plaatsvond.

Stoorzender
Pas in december werd een oud lichtschip, de Borkum
Riff, aangekocht. Er moest nog heel wat water door Rijn
stromen voordat de boot vanuit Emden op z’n plek voor
de kust van Scheveningen lag. Tot tweemaal toe werd ap-
paratuur, bestemd voor het schip, in beslag genomen.
Justitie probeerde half april 1960 het uitvaren van het
schip te voorkomen, maar kon niets uitrichten. De VRON
was omgezet in de Liechtensteinse firma Anstalt Veronica
en het schip voer onder Panamese vlag. Het was inmid-
dels omgedoopt tot Veronica naar het toen net versche-
nen boek van Annie M.G. Schmidt Het zwarte schaap
Veronica. Het kon zonder problemen naar de beoogde plek
zeven kilometer uit de kust van Noordwijk worden ge-

sleept.
Vanaf 20 april laat in de avond vonden de testuitzendin-
gen plaats. Het was zoeken naar een frequentie, die hel-
der te ontvangen was en geen ander verkeer stoorde. Dat
hield een aantal partijen behoorlijk bezig. De zender was
de overheid een doorn in het oog, maar die kon weinig
uitrichten. Het staatsbedrijf PTT lag dwars door tele-
foonverkeer vanaf de wal te blokkeren, hoewel daar geen
wettelijke basis voor was. Veronica had ook last van een
stoorzender en kreeg bij het opsporen daarvan hulp van
radioamateurs uit het hele land. Verder waren scheep- en
luchtvaart bezorgd voor verstoringen op hun frequentie.
KLM stuurde zelfs een technicus naar het schip om te hel-
pen bij het inregelen.
Begin mei besloot men om de Veronica te verslepen naar
een plaats voor de kust van Scheveningen en twee weken
later werd de uitzendfrequentie vastgesteld op 192 meter.
De programma’s werden in eerste instantie in studio’s in
het Nederlands Film Laboratorium in Amsterdam ge-
maakt. Vanaf eind april 1960 had Veronica zijn studio’s
in een pand aan de Hilversumse Zeedijk, op nummer 27a.

Sponsorprogramma’s  
Nu was het zaak om te zorgen dat de zender beter be-
luisterd ging worden, een voorwaarde voor commercieel
succes. Daarvoor werd musicus Tony Vos als program-

  
  

  

De Zeedijk in 1968. Radio Veronica zat in het rechterpand van april 1960 tot maart 1969. Daarvóór was het de kosterswoning
van de Christelijk Gereformeerde kerk aan de overzijde van de straat. (coll Krijn Brouwer)
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maleider aangetrokken. De eerste tijd verkocht de zender
blokjes zendtijd van een kwartier aan bedrijven, die een
programma aanleverden of door de Veronica-medewer-
kers lieten maken, zogenoemde sponsorprogramma’s.
Vaak werkten daar coryfeeën van de landelijke omroepen
aan mee, zoals Mies Bouwman, Ko van Dijk en Kees
Brusse. Door de muziekkeuze, prettig en pretentieloos,
wisten geleidelijk steeds meer mensen de 192 meter te
vinden, al was dat met name in het kustgebied. Zoals de
latere technicus Ad Bouman, die toen in Amsterdam
woonde en bandjes van de radio opnam, het verwoordde:
als er een motor langskwam of de buurvrouw ging stofzuigen,
kraakte de radio. Daarom luisterde hij liever naar de draad-
omroep. De leiding van de organisatie werd beter toen de
gebroeders Verweij, aandeelhouders van het eerste uur,

in november 1960 de touwtjes in handen namen. De eer-
ste grote adverteerder, Nur Die-nylons met 20 reclame-
spots per dag, werd binnengehaald en er kwam een
populair programma Lexie goes dixie, gesponsord door het
sigarettenmerk Lexington. Eind van het jaar begon ook de
jarenlange samenwerking met het maandblad Muziek Ex-
press, waarin de programmering van Veronica opgeno-

men werd. Veronica begon commercieel een succes te
worden en volgens een NIPO-enquête stemden eind 1960
vijf miljoen mensen af op de zender. Dat commercieel
succes was hard nodig, want het was niet altijd mogelijk
om de medewerkers op tijd te betalen.

Eén grote familie
Dat de studio’s van Veronica naar Hilversum verplaatst
werden, had alles te maken met de activiteiten van de ge-
broeders Verweij, de belangrijkste aandeelhouders van
het radiostation. Dirk, Hendrik ’Bull’ en Jaap Verweij
waren eigenaar van textielgroothandel Universum en
kousen/sokkenfabriek Excelsior, die sinds 1951 gevestigd
waren aan de Herenstraat2, waar nu de oprit naar Hil-
vertshof te vinden is. Ook het pand Zeedijk 27a was van
hen. In april 1960 ontstonden problemen met Oswald,
initiatiefnemer van Veronica. Zijn zaak raakte in faillis-
sement verwikkeld, hij werd vastgezet op verdenking van
fraude en Radio Veronica dreigde hier ook bij betrokken
te raken. Het verplaatsen van de studio naar de Zeedijk
was dus een logische stap. Misschien hadden de broers
Verweij toen al plannen om de leiding van de zender op
zich te nemen, hoewel dat pas in november gebeurde. De
panden waren via een binnenplaats met elkaar verbon-
den. Volgens Tineke (dj en presentatrice van Koffietijd)
werd dat het BUMA-plein genoemd. De leiding zat niet
alleen dichtbij, maar de banden met de medewerkers
waren ook hecht. Het was één grote familie, die elkaar
tijdens en na het werk ontmoette, waarbij de drank vaak
rijkelijk vloeide. De broers Verweij werden door iedereen
‘oom’ genoemd. Het was niet vreemd dat er relaties ont-
stonden met de kinderen Verweij. Zo trouwde Jan van
Veen met Loekie, een dochter van Dirk en Ad Bouman
met Jos, een dochter van Jaap. De drie broers waren be-
herend vennoot: Dirk was de grote baas, Bull ging over
publiciteit en was aanspreekpunt voor de medewerkers,
terwijl Jaap de reclame voor zijn rekening nam.  

Paniekbanden
De programma’s die in de Hilversumse studio werden
opgenomen  moesten natuurlijk wel naar het schip voor
uitzending door technici aan boord. Behalve de banden
die in waterdichte tonnen werden vervoerd, moest ook
proviand naar het schip worden gebracht. En de technici
werden wekelijks afgewisseld. Dat had soms heel wat
voeten in de aarde. Het schip lag buiten de territoriale wa-
teren, dus formeel in het buitenland. Zeker in de begin-
jaren waren de douaneformaliteiten met het nodige
papierwerk erg omslachtig. De spullen moesten officieel
worden uitgeklaard en iedereen moest uiteraard zijn pas-
poort bij zich hebben.
Voor de bevoorrading schafte Veronica een eigen schip
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538 drive in bus

Joost den Draaijer noemde het Drijf In Show, maar door een fout
van de drukker werd het Drive In. Het fenomeen werd bij toeval
geboren in 1967 bij het jaarlijkse oranjebal van Veronica in hotel
Krasnapolsky. Een band kwam niet opdagen en de organisator
vroeg de dj’s of ze niet plaatjes konden draaien, zoals ze ook op de
radio deden. Met kunst- en vliegwerk werd dit geregeld. Vanaf
toen konden zalen het Veronica-gezelschap inhuren voor dans-
avonden. In die tijd was de avond wel om 12 uur afgelopen . (©
archief Stichting Norderney)
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Dj Tineke en technicus Jurg van Beem in studio 3 op de Zeedijk. De foto dateert uit 1963. 
(© archief Stichting Norderney)



aan, dat ‘Ger Anne’ werd gedoopt, naar een dochter van
Dirk Verweij. In principe pendelde de boot tweemaal per
week heen en weer, maar dat was niet altijd mogelijk. Het
weer gooide nog wel eens roet in het eten: bij storm was
de tocht niet verantwoord. Om toch te kunnen uitzenden
moest er een ruime voorraad programma’s aanwezig zijn
op het schip en voor extreme situaties waren er paniek-
banden. Soms moesten technici eerder worden afgelost
dan gepland als bleek dat ze geen zeebenen hadden. Ook
al lag de Veronica te dobberen op een vaste plek, het kon
behoorlijk spoken op zee. 

Luisterviskaart
Formeel was Radio Veronica niet verboden. Er was geen
wet tegen uitzenden buiten Nederland. Op het advies van
de Raad van Europa in 1962 om een wet op te stellen die
medewerking verbood aan radiostations buiten territori-
ale wateren, volgde geen actie van de Nederlandse rege-
ring. De toenmalige liberale minister van verkeer- en
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Groepsfoto uit 1968 met rechts het Veronica-gebouw aan de Zeedijk. De tilbury staat voor de antiekhandel van Jaap Ritsema.
Van links naar rechts: Joost den Draaijer, Jan van Veen, Hans Mondt (met bril), Rob Out, Eddy Becker, Chiel Montagne, Gerard
de Vries, Robbie Dale, Tineke en Lex Harding. (© archief Stichting Norderney)

De eerste actie die Veronica in haar bestaan hield om luiste-
raars aan zich te binden was in 1962. De ‘Vriend van Vero-
nica’ kreeg als bewijs van lidmaatschap de zogenoemde
luisterviskaart. Deze is van ‘tante’ Erna van den Heuvel, die
in de keuken de scepter zwaaide. (© archief Stichting Nor-
derney)
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waterstaat, Korthals, was zelfs voorstander van Veronica.
Het gevolg van het Europese plan was wel dat Radio Ve-
ronica op zoek ging naar steunbetuigingen. Daarvoor
werd op 3 juli de Stichting Vrienden van Veronica opge-
richt. De doelstelling was verlenen van daadwerkelijke en mo-
rele steun aan het streven van Radio Veronica, om te voorzien in
de in Nederland bestaande behoefte aan een zender, die zich toelegt
op het uitzenden van een voornamelijk muzikaal programma.
Luisteraars konden de stichting steunen door een gulden
over te maken en elke vriend kreeg een luisterviskaart
thuisgestuurd. Het bedrag dat de stichting overhield ging
naar goede doelen. 
Ook het radiostation zelf droeg de goede doelen een
warm hart toe. Zo schonk het 140.000 gulden (in die tijd
goed voor de aankoop van tien middenwoningen) aan de
actie Open het dorp eind van dat jaar. Een duidelijk teken
dat het Veronica goed ging en dat had natuurlijk met
name te maken met de commercie. In 1962 besteedde het
Nederlandse bedrijfsleven volgens het Genootschap voor
reclame 12 miljoen gulden aan reclameboodschappen bij
het radiostation. 

Uitbreiding
In 1962 werd ook de zendtijd uitgebreid. In maart kwam
de zender een uur eerder in de lucht met het programma
Ook goeiemorgen en werd ‘s nachts om een uur afgesloten.
Later volgen meer uitbreidingen tot de zender 24 uur per
dag te beluisteren was. Om meer programma’s te kun-
nen maken werd in het pand aan de Zeedijk een vierde
opname studio gebouwd onder leiding van hoofdtechni-
cus Karel van der Woerd. Er waren ook meer technici
nodig. Nog steeds bestond het merendeel van het aan-
bod uit sponsorprogramma’s. 
Zo was er de muzikale koffietafel van Albert Heijn, het
gezellig kwartier van Jamin en Leve het leven (een soort
hoorspel met Ko van Dijk en Conny Stuart) van Bayer.
Moppentapper Max Tailleur gaf zijn medewerking aan
het zaterdagavondprogramma It’s Lexington time. Pas in
1966 zouden dergelijke sponsorprogramma’s tot het ver-
leden gaan behoren. Vanaf toen konden bedrijven alleen
nog programma’s van Veronica sponsoren door middel
van losse spots. 
Dat was bijvoorbeeld het geval bij Sportief zijn, beter worden,
dat vanaf 1970 elke zondagmiddag te beluisteren was. In
die tijd was het niet vreemd, dat achter een programma
met een dergelijke naam een sigarettenfabrikant (Turmac
Tobacco) schuilging. Dit programma, gepresenteerd
door Henk van Dorp en Frits Barend, bevatte veel inter-
views. Technicus Ad Bouman herinnert zich nog de grote
problemen die hij had om een interview van twintig mi-
nuten terug te brengen tot drie. Toen hij na lang zweten
aangaf dat het niet lukte, zei Van Dorp: Bij de NOS kunnen

Geboorte van een programma
Het verzinnen van programma’s is een creatief proces dat vaak
een optelsom is van onderlinge chemie en bepaalde omstan-
digheden. Dat was zeker het geval bij het ontstaan van de Adje
Bouman Top Tien in 1967.  Ad Bouman was de vaste technicus
van Jan van Veen. Tijdens het opnemen van een programma
moest Jan iets bespreken bij de Verweij’s.  Dat gebeurde zoals al-
tijd in de keuken van Universum met drank onder handbereik.
Omdat het wel erg lang duurde ging Ad poolshoogte nemen. Ook
hij kon niet vertrekken zonder een glaasje, maar drong er toch op
aan om het programma af te ronden. Jan was daar niet meer toe
in staat en stelde voor dat Ad de resterende tijd met zijn eigen
top tien vulde. Zo gezegd zo gedaan en dit sloeg aan. Ad kreeg
vanaf toen een half uur om ‘eigen’ muziek te draaien: de ABTT
was geboren, al verhuisde het wel snel naar het programma
Joost mag het weten op de woensdagavond.  Na het vertrek van
Joost stopte Ad uit protest met zijn top tien, maar een jaar later
werd zijn ABTT met groot succes een vast onderdeel van de Lexjo,
waarin Lex Harding progressieve muziek draaide.  
Er was nog een programma, dat dankzij de samenwerking van
Jan en Ad ontstond. Er kwam altijd veel fanmail binnen, die soms
voorgelezen werd. Jan kon dan een zoetgevooisde stem opzetten,
waar Ad een keer in een melige bui Mantovani onder zette en
toen ontstond het idee om aan de luisteraars gedichten te vra-
gen om op de radio voor te kunnen dragen. En die kwamen mas-
saal binnen: het programma op de vrijdagavond kreeg de naam
Candlelight. Zelfs de opname van het programma gebeurde in
stijl: de lichten werden gedimd en de kaarsen gingen aan. 

De bekende sticker, die jarenlang in gebruik
bleef. (© archief Stichting Norderney)
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ze het wel. En dat gaf voldoende stimulans om het voor el-
kaar te krijgen. 

Concurrentie
Een tijd was Radio Veronica de enige zeezender, maar in
1964 kwam daar verandering in. Radio Caroline startte in
maart zijn uitzendingen en eind van het jaar kwam Radio
London (Big L) in de lucht. Deze zenders waren niet spe-
cifiek op Nederland gericht. Anders was het met Radio
en TV Noordzee, die in augustus vanaf het REM-eiland
ging uitzenden. Dat werd de Nederlandse regering toch
te gortig en zij maakte hier met een wet een einde aan.
Het gevolg was de oprichting van de TROS.  
Het eerder genoemde plan van de Raad van Europa was
inmiddels uitgewerkt in het Verdrag van Straatsburg, dat
in 1965 door een aantal landen werd geratificeerd. De Ne-
derlandse regering had daar nog steeds niet veel zin in,
maar besloot wel op voorstel van KVP om een nieuw
radio- en televisiestelsel te ontwerpen. 
Het directe gevolg hiervan was een nieuwe publieke ra-
diozender, Hilversum 3, die de concurrentie met Radio
Veronica moest aangaan. Daarvan was de eerste tijd geen 

sprake omdat er naast muziek voor de jeugd ook ope-
rette- en marsmuziek te beluisteren viel. 
Dat de berichtgeving ook op andere gebieden anders was,
valt op te maken uit een krantenartikel van eind 1970. Wij
hebben deze zomer ook met behulp van rondcirkelende vliegtuigen
de mensen attent gemaakt op drukke routes en geadviseerd om an-

De villa Lapershoek op Utrechtseweg 16, waarin Radio Veronica huisde van maart 1969 tot het einde. 
(© archief Stichting Norderney)

Technicus Juul Geleick in studio 1 aan de Zeedijk, kort voor
de verhuizing naar de Utrechteweg.



dere wegen te nemen en de piek te mijden. Dat gebeurt op de Hil-
versumse zenders gewoon niet.3 Filemeldingen bestonden nog
niet en er waren blijkbaar alleen files in de zomer.  

Vernieuwend
Radio Veronica introduceerde in zijn bestaan regelmatig
nieuwe ideeën, nu meestal formats genoemd. Een paar
Engelse diskjockeys, die in 1962 een van de studio’s huur-
den, verwonderden zich over de manier van presenteren.
De Veronica-dj’s lazen nog geschreven teksten op. Dank-
zij de Engelsen werden deze teksten al snel afgezworen
en werd de presentatie een stuk losser, uniek voor Ne-
derland. 
In de zomer van 1963 was één van de vernieuwingen, spe-

ciaal voor de jeugd, het Nederlands platenelftal, dat begin
1965 zou uitmonden in de Top 40. Deze hitlijst werd elke
zaterdag gedraaid en de luisteraars konden vooraf een
gedrukt exemplaar bij de platenhandelaar afhalen. Men
was gek op lijstjes. Er kwam een Tipparademet platen die
kans maakten op een plek in de Top 40 en de nummer 1
hiervan werd de Alarmschijf. Later zou steeds begin van
het jaar de Top 100 van het afgelopen jaar  worden uitge-
zonden en in de jaren zeventig kwam daar ook de Top
1000 aller tijden bij. Het idee van horizontale programme-
ring (vaste programma’s dagelijks op vaste tijdstippen),
afgekeken van radiostations in de Verenigde Staten,
zorgde voor meer bekendheid van de dj’s en veelal ook
technici. In april 1967 was de eerste Veronica Drive-In
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Miniposter uitgegeven ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Veronica Top 40.
Met handtekeningen van de discjockeys. (© archief Stichting Norderney)
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De Top 40 van kerst 1970



Alias
Opvallend is het grote aantal dj´s dat werkte onder een alias.
Vaak hielden ze deze ook na het Veronica-tijdperk aan, in som-
mige gevallen is de eigen naam nauwelijks bekend. Soms ver-
zonnen ze de namen zelf, maar even zo vaak werden ze
bedacht door collega´s.  
Willem van Kooten, die Nederlands gestudeerd had,  een rappe
prater was en veel woordspelingen gebruikte werd bekend
onder de naam Joost den Draaijer. Zijn programma Joost mag
het wetenwerd een gevleugelde uitdrukking. Toen Henk Bon-
gaarts een sportprogramma ging presenteren, zei Van Kooten

Met zo´n naam kom je er niet, waar kom je vandaan? Dat bleek
Eemnes te zijn en Bongaarts werd Van Dorp. Henk Terlingen
was af en toe in het programma van Van Dorp te gast, wat niet
mocht van zijn werkgever bij de publieke omroep. Hij heette bij
die gelegenheid Hans van de Stad. Henk van Dorp bedacht het
pseudoniem voor Tom Mulder  :  Klaas Vaak. Hij presenteerde
het avondprogramma Radio Drama en werd bekend als pre-
sentator van de ochtendshow Ook goeiemorgen. Dat pro-
gramma werd eerder gepresenteerd door Eddy Becker, die
eigenlijk Beuker heette. Bert van Rheenen ging plaatjes
draaien onder de naam Chiel Montagne.  In de wandelgangen
werd hij ook wel Suske genoemd, naar de gelijknamige rol die
hij in hoorspelen had gespeeld. Lodewijk den Hengst kreeg zijn
alter ego Lex Harding bij een eerdere werkgever. Zijn collega
Ton Droog kreeg de naam Tom Collins en Ton Egas ging als
Bart van Leeuwen door het leven bij Veronica. 
Rob Out presenteerde onder eigen naam, maar werd Egbert
Douwe voor de hit Kom uit de bedstee mijn liefste. Korte tijd
heeft Boudewijn de Groot meegewerkt, waarbij hij het alter
ego Marcel Overstegen, de voornaam van z’n zoon en de ach-
ternaam van z’n vrouw, gebruikte. 
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show. In een tijd dat er nog geen discotheken waren en
openbare muziekfeesten een zeldzaamheid, werden deze
shows in het land een fenomeen.
Overigens waren de dj’s al eerder graag geziene gasten
om avonden op te luisteren. Dj Tineke herinnert zich een
van haar eerste optredens: Daar stond ik dan in mijn avond-
jurk op het programma met Rita Corita, de Selvera’s en een clowns-
nummer.

Lapershoek
De firma Matser had al halverwege de jaren zestig plan-
nen om een groot overdekt winkelcentrum (Hilvertshof )
tussen de Zeedijkden op het beoogde terrein over ver-
koop. De gebroeders Verweij hadden daar wel oren naar,
mede omdat Veronica aan de Zeedijk uit zijn jasje groeide.
Ze hadden blijkbaar vertrouwen in het voortbestaan van
Veronica, ondanks het feit dat Nederland op termijn toch
ook het Verdrag van Straatsburg zou moeten ratificeren.
Engeland had dit in 1967 gedaan, wat het einde had bete-
kend van Radio London.
Ze vonden een geschikt pand aan Utrechtseweg 16, dat de
naam Lapershoek had. Dit statige pand was in 1917 in op-
dracht van notaris Luyckx gebouwd voor eigen bewoning.
In 1950 had grossier Jaarsma het laten splitsen in twee
woningen en zes jaar later werd het een kantoor met
showroom. Het was de bedoeling dat ook de handelson-
derneming Universum in dit pand zou komen, maar op
het verzoek hiertoe werd door de gemeente afwijzend ge-
reageerd4: het lag in een villagebied en de verwachting
was dat het bedrijf grootscheeps zou uitbreiden. De ge-
meente gaf toestemming aan huurder Veronica C.V. om
het pand te verbouwen op voorwaarde dat het uiterlijk van
het gebouw en de tuin ongewijzigd zouden blijven. Ver-
der was gevelreclame niet toegestaan en mochten er geen
nieuwe bijgebouwen komen. Voor de groeiende omroep
was het een uitstekende plek aan de rand van Hilversum
met volop parkeerruimte. 

60.000 platen 
De verbouwing van het pand was ingrijpend. De studio’s
op de zolderverdieping moesten uiteraard geluiddicht zijn
en er kwam geheel nieuwe apparatuur. Op de Zeedijk
waren de mengpanelen nog zelf gebouwd, maar hier
kwam het nieuwste van het nieuwste. De inrichting van
de studio’s was primair de verantwoordelijkheid van Karel
van der Woerd. De eerste verdieping was bestemd voor de
kantoren, de ondersteuning werd steeds belangrijker voor
de organisatie. Er was een aparte afdeling voor de recla-
mecontracten en het opstellen van de zendschema’s. De
post die dagelijks bij postbus 218 binnenkwam, werd hier
ook afgehandeld. Op de begane grond waren de directie-
kantoren en de discotheek, waar kasten werden gemaakt

Dj Tom Collins
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om de ruim 60.000 platen onder te kunnen brengen.  
Het was hard werken voor de medewerkers, terwijl de op-
names van de programma’s aan de Zeedijk gewoon door-
gingen. Begin maart 1969 werden de studio’s geopend
door Mireille Matthieu. Het was wel erg wennen in het
nieuwe gebouw na de knusse rommel aan de Zeedijk.
Technicus Ad Bouman vond het gebouw steriel en kan-
toorachtig en noemde het een ziekenhuis. Kinderziektes
waren er natuurlijk ook. Zo klonken de eerste program-
ma’s uit de nieuwe studio’s vervormd: de frequentie van
de nieuwe opnameapparatuur bleek anders te zijn dan die
van apparatuur aan boord. 

Pluggers
De eerste jaren was het vaak lastig om aan materiaal te
komen. Het kwam regelmatig voor dat op de markt twee-
dehands plaatjes aangeschaft werden. Naarmate Vero-
nica steeds meer een speler van belang werd, kwamen de
vertegenwoordigers van de platenfirma’s, pluggers ge-
noemd, langs om nieuwe singles aan de man te brengen
en te zorgen dat de muziek ook gedraaid werd. Maar ook
Hilversum III was een geduchte concurrent geworden en
er werd gevochten om primeurs. Veronica had natuurlijk
het nadeel dat er een paar dagen zat tussen opname van
de programma’s en de uitzending. In uitzonderlijke ge-

vallen, zoals toen Veronica in november 1968 een band
van de nieuwe lp van Rolling Stones had bemachtigd,
werd snel een aankondiging in elkaar gezet en voer de Ger
Anna alleen hiervoor naar de Norderney. In 1965 was de
verouderde Veronica vervangen door dit schip. Van alles
wat uitgezonden werd moest een nauwkeurige admini-
stratie bijgehouden worden. Voor de adverteerders was
dat bewijs hoe vaak hun spotje was uitgezonden en voor
de artiesten betekende het inkomsten, want per ge-
draaide plaat moesten royalty’s afgedragen worden aan
BUMA. 

Aanslag
Een dieptepunt in het bestaan van Radio Veronica was de
bomaanslag op de MEBO II. Vanaf dat schip was begin
1970 Radio Northsea International (RNI) begonnen met
uitzendingen. Hier werkten ook Joost den Draaijer en Jan
van Veen, die beiden Veronica met ruzie hadden verlaten.
Omdat de directie van Radio Veronica de nieuwe zender
als een bedreiging zag, bood ze de eigenaars een miljoen
gulden, waarop de uitzendingen eind september gestaakt
werden. Maar niet voor lang, want in februari was het sta-
tion weer in de lucht. Het betaalde bedrag was contant in
Hilversum terugbezorgd.  Daarop bedachten Bull Verweij
en medeaandeelhouders Norbert Jürgens een plan om
RNI definitief het zwijgen op te leggen. Op 15 mei 1971

wierpen drie duikers een bom op het achterschip, dat
vlam vatte. Gelukkig raakte niemand gewond. Een paar
dagen lang was er grote onzekerheid bij Veronica, maar
uiteindelijk bleek de betrokkenheid van beide heren, al
ontkenden ze dat een bom de bedoeling was geweest. Tij-
dens het jaar gevangenisstraf van Bull nam Dirk de lei-
ding van zijn broer over. Hij was het jaar ervoor als
beherend vennoot op de achtergrond getreden omdat hij
het niet eens was met het ontslag van zijn schoonzoon

In september 1971 verscheen dit eerst (nul) nummer van het
Veronicablad. (© archief Stichting Norderney)

Dj Klaas Vaak.
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Jan van Veen. De aanslag had grote impact op de mede-
werkers van Radio Veronica en heeft vermoedelijk het
einde van het station versneld.       

Anti-piratenwetjes
Regelmatig was optreden tegen zeezenders een onder-
werp van bespreking in de Tweede Kamer geweest. Daar-
voor moest de Telefoon- en Telegraafwet van 1904
aangepast worden. De christelijke partijen en de PvdA, die
in de verzuilde samenleving nauwe banden hadden met
de publieke omroep van hun eigen signatuur, zagen Ve-
ronica liever verdwijnen. Ze hadden de aanpak hiervan
steeds voor zich uitgeschoven, mede vanwege de popula-
riteit van het station. In juni 1971 dienden de ministers
Klompé (KVP) van cultuur, recreatie en maatschappelijk
werk en Bakker (ARP) van verkeer en waterstaat twee wet-
ten in om het Verdrag van Straatsburg te kunnen ratifice-
ren, de zogenoemde anti-piratenwetjes. 
De medewerkers van Radio Veronica begonnen zich zor-
gen te maken, werden lid van een vakbond en richtten de
‘Vereniging van Veronica medewerkers’ op. Ze startten
een grote campagne onder de noemer Veronica blijft als U
dat wilt. Er werden 500.000 kaarten gedrukt, die aanhan-
gers konden insturen, maar dat aantal bleek veel te wei-
nig. Eind augustus waren er al meer dan een miljoen
kaarten aangevraagd. Ook de stickers waren niet aan te
slepen. Al waren de tijden nog zo onzeker, iedereen ging
door met het maken van programma’s en nieuwe initia-
tieven bleven komen. Zo ontstond het wekelijkse Veroni-
cablad in deze periode.

Doorn in het oog
De regering De Jong viel kort nadat de wetjes ingediend
waren, maar het was uitstel van executie al gebeurde er
niets tijdens de hierop volgende twee kabinetten Bies-
heuvel. Dit tot grote ergernis van de publieke omroepen.
Met het aantreden van het kabinet Den Uyl in mei 1973
ging er een heel andere wind waaien in Nederland. Al tij-
dens de formatie werd duidelijk dat de wetten nu echt in
het parlement aan de orde zouden komen. Politieke vrien-
den opperden het idee om een hoorzitting te organiseren,
met als doel om de Tweede Kamer meer inzicht te geven
in de achtergronden van Radio Veronica en de werkwijze
van de commerciële zender. De hoorzitting of ‘hearing’
werd gepland op 18 april. De hoop bestond dat daardoor
het onheil kon worden afgewend, maar veel mensen
waren niet gerust op een goede afloop. Toen was nog niet
bekend dat Harry van Doorn (PPR) minister van cultuur,
recreatie en maatschappelijk werk zou worden. Hij was
sinds 1961 directeur van de KRO en had zeker geen warme
gevoelens voor Radio Veronica. Dat was overigens we-
derzijds.

Aan boord
De programma’s werden gemaakt in Hilversum en uitgezonden
vanaf het schip. Dat betekende dat de technici aan boord goed uit-
gerust moesten zijn om problemen op te kunnen vangen. De eer-
ste tijd was er zelfs geen telefoonverbinding en kon lastig worden
ingespeeld op calamiteiten. Toen prinses Wilhelmina overleed op
28 november 1962 (de dag na de succesvolle actie Open het dorp)
ging de zender uit de lucht. In allerijl werden banden met gewijde
muziek naar het schip gebracht.  Pas toen kon de uitzending wor-
den hervat. Vanaf 1965 kwamen er nieuwsuitzendingen van
boord, met nieuwslezers als Freek Simon, Dick Klees en Arend Lan-
geberg. Onderhandelingen met het ANP waren zonder succes ge-
weest, dus werd het nieuws van het ANP en de BBC getapt.
Veronica zond zijn nieuwsbulletins voor het hele uur uit, de
meeste andere zenders iets later. Een vals bericht over een brand
op een kippenfokkerij in het niet-bestaande plaatsje Withuizen
bracht aan het licht hoe Veronica aan nieuws kwam. Daarna ver-
anderde er overigens weinig.  

Hoofdtechnicus José van Groningen had de regie over alles wat
aan boord van het schip gebeurde. Andere technici waren Ruud
Doets en Hans van Velzen. De vervanging van het verouderde schip
Veronica door de Norderney in november 1964 verliep vlekkeloos.
Het op volle zee ombouwen van de  zender op 30 september 1972
van 192 naar 538 meter was een huzarenstukje. Hoog in de lucht
moest de antenne worden vervangen. Dankzij een goede voorbe-
reiding was de klus in een half uur geklaard. Af en toe waren er
ook experimenten met  live uitzendingen van boord. Vanaf 3 mei
1970 gebeurde dat op reguliere basis met het zomerprogramma
Sangria op de zondagmiddag, overigens alleen bij mooi weer.

De stranding van de Norderney begin april 1973 trok een
grote schare toeschouwers. Even was het niet mogelijk om
uit te zenden vanaf het schip. Op 18 april werd het dankzij
springtij weer vlot getrokken . (© archief Stichting Norder-
ney)
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Stranding
Alles werd in het werk gesteld om de hearing tot een suc-
ces te maken. Veel artiesten maakten zich hier sterk voor
en de Telegraaf, die altijd al warme banden had met Vero-
nica, besteedde er ruim aandacht aan. Op 2 april sloeg
het noodlot toe. Tijdens een zware storm sloeg het schip
van zijn anker en dreef in de richting van kust. Een sleep-
boot kon niet in de buurt komen en men kon niet anders
doen dan de bemanning te evacueren. Het zendschip liep
vast op de kust van Kijkduin. De hoop was dat het snel
vlot getrokken kon worden, maar elke poging liep op
niets uit. De stranding trok die dagen honderden be-
langstellenden.
Voor de Radio Veronica was het een ramp: twee weken
vóór de hearing en geen mogelijkheid om de luisteraars
te benaderen. Gelukkig boden de twee bevriende zee-
zenders Radio Noordzee en Radio Caroline hulp. Op het
laatste station werden op 11 april de uitzendingen weer
hervat. De bergers hadden aangegeven dat de omstan-
digheden voor het vlot trekken van de boot in de nacht
van 17 op 18 april gunstig zouden zijn en het lukte toen
inderdaad. Velen beschouwden dit als een goed voorte-
ken voor succes van de hearing. 

Hearing
Uiteraard werd de hearing ondersteund met een actie: Ve-
ronica moet blijven. De stickers met deze tekst vonden gre-
tig aftrek. Op de dag van de hearing togen tienduizenden
mensen naar Den Haag, daartoe opgeroepen in het Vero-
nicablad. Artiesten hadden petities en verklaringen on-
dertekend om het grote belang van Veronica te
onderstrepen. Veel Veronica-medewerkers waren bij de
hearing aanwezig, waar ze luisterden naar de vragen en
antwoorden en erachter kwamen dat de directie al had
nagedacht  over een afvloeiingsregeling, mocht Radio Ve-
ronica verboden worden.
In de periode tussen de hearing en de kamerdebatten op
26 en 27 juni waren er voorzichtige contacten met de pu-
blieke omroepen. Een representatieve steekproef onder
de Nederlandse bevolking op 21 juni wees uit dat 80%
voorstander was van zendschepen en 74,4 procent expli-
ciet voorstander van Veronica. Vooruitlopend op een ne-
gatieve uitslag had Veronica de Veronica Omroep
Stichting (VOS) opgericht in de hoop een apart station
(Hilversum 4) te krijgen op grond van artikel 19 van de
Omroepwet. Dat gaf de mogelijkheid aan een organisatie
zonder leden om zendtijd te krijgen vermits er een culturele

De actie Veronica moet blijven van de VOS kreeg massale steun en velen trokken naar de Hilversumse studio’s tegen de tijd dat
het 100.000ste lid op 3 juli 1973 werd bekendgemaakt. De drukte werd vastgelegd vanuit de lucht . 
(© archief Stichting Norderney)



behoefte is. Tijdens de debatten was er een live uitzending
vanaf het schip. De status werd via mobilofoons doorge-
geven. De uitslag van de stemming in de Tweede Kamer
was teleurstellend, zelfs een uitzonderingspositie of over-

gangstermijn zat er niet in. Als protest verscheen de za-
terdag erna een lege Top 40.

Veronica moet blijven
De kater was groot, al moest de Eerste Kamer ook nog
een uitspraak doen. Daar werd niet veel van verwacht en
er werden nieuwe plannen gesmeed. De VOS was van de
baan en de VOO (Veronica Omroep Organisatie) werd ge-
boren. Als een aparte zender niet mogelijk was, dan maar
als omroeporganisatie. Veronica trok het land in onder
de slogan Veronica moet blijven en haalde veel leden bin-
nen. Ondertussen gingen de uitzendingen gewoon door.
De stemming in de Eerste Kamer had het gevreesde re-
sultaat, maar het station mocht blijven uitzenden tot een
beslissing was genomen over de VOO op 19 juli.  
Een aantal  medewerkers knoopte onderhandelingen aan
met publieke omroepen, maar voor velen bleek het sala-
ris een te grote hindernis: zij zouden behoorlijk  moeten
inleveren. Toch vertrok een groot aantal mensen toen ze
begrepen dat het huidige Radio Veronica binnen afzien-
bare tijd tot het verleden zou behoren. Maar een klein
clubje bleef tot het eind en Tineke herinnert zich vooral
het enorme gevoel van saamhorigheid in die laatste peri-
ode. Veronica zou zijn uitzending beëindigen op 31 au-
gustus 1974 om 18.00 uur. De week daaraan voorafgaand

Lapershoek aan de Utrechtseweg met spandoek om aandacht te vragen voor de ledenwerfactie in juli 1973.
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kwamen vele fans langs in Hilversum om de laatste op-
names bij te wonen. Veel medewerkers waren de laatste
uren aanwezig op het schip en hoorden, waarbij ze net
als vele luisteraars in het land een traantje wegpinkten,
de geëmotioneerde stem van Rob Out voordat de zender
uit de lucht ging: Bij het afscheid nemen van Veronica, sterft
ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt mij….voor
Nederland.

Herinnering levend
Inmiddels is het veertig jaar geleden, dat die laatste woor-
den te horen waren. Dankzij internet is veel materiaal van

vroeger nog te beluisteren. De stichting Norderney houdt
de herinnering levend op haar website met een uitge-
breide geschiedenis en allerlei wetenswaardigheden. Nog
steeds wordt verloren gewaand materiaal gevonden en
vervolgens gedigitaliseerd. Museum RockArt in Hoek van
Holland heeft Veronica Studio’s nagebouwd. Jaarlijks is
er een Veronica-fandag en een keer in de vijf jaar komen
de voormalige medewerkers bij elkaar, al vallen er steeds
meer mensen weg. Misschien lijkt dit op het blijven han-
gen in het verleden, maar Tineke geeft aan dat steeds dui-
delijker wordt, hoe belangrijk en vernieuwend Radio
Veronica eigenlijk was. 

Bronnen

www.norderney.nl
www.radiovisie.eu/zeezenders/radiostations.rsvp?id=39
nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Veronica
www.mediapages.nl/zeezenders
www.ditwasveronica.nl
kranten 1960 op www.delpher.nl

Noten

1  Nieuwsblad van het Noorden 20-10-1959
2 In dat pand had daarvoor de Inkoopvereniging Samenwerking
(zie foto in HHT-EP 2013/1 p29) gezeten. Bert Verweij, zoon van
Jaap, vond daarin de verklaring van de muizenplaag, waar het fa-
miliebedrijf mee te kampen had.   
3  8-10-1971 interview met Rob Out, die toen net in Laren was
komen wonen (bel.courant.nu) 4

Streekarchief Gooi en Vechtstreek, BWT dossier 9889

De opnames voor de laatste uitzendingen van Veronica trokken vele belangstellenden. Deze foto van augustus
1974 is van de laatste opname van de ABTT. (© archief Stichting Norderney)


