
Het Radiodagboek van 18 april 1900-1999

1960: Zeezenders:

De ‘Borkum Riff’ van het toekomstige Radio Veronica verlaat de haven 
van Emden in Duitsland en zet koers naar Katwijk-aan-Zee.

1971: Zeezenders: 

Radio Noordzee Internationaal start met een 'drive-in-show'. Tony Allan 
en Jan van Veen draaien in zaal 'De Kracht' in Zandvoort. Men vraagt 5 
gulden (2,27 euro) als ingangsgeld. 

1973: Zeezenders:

*Net op de dag wanneer men de zeezenders tijdens een mars naar het 
Binnenhof in Den Haag steunt, slagen de bergers van 'Smit Tak' er in 
om rond 4.00 uur de gestrande ‘Norderney’ los te trekken. 

*Het zendschip trekt om 5.00 uur naar de vaste ligplaats. Radio 
Veronica is vanaf 10.00 uur op 259 m en op 538 m terug. Het is 
trouwens Stan Haag, die de betogers het goede nieuws brengt.

*De hoorzitting in de Tweede Kamer over de zeezenders start.

1) Artiesten als Corry Konings, Barry Hay (Golden Earring), Pierre 
Kartner en Arnold Mühren (The Cats uit Volendam) onderstrepen in een 
petitie het enorme belang van Radio Veronica.
2) De directie voorziet 1 miljoen gulden (453.780 euro) bij een eventuele 
afvloeiing van het personeel als Radio Veronica zou verboden worden. 
3) De Tweede Kamer voorzitster Till Gardeniers wijst J. Wagenaar, de 
'NOS' programmacommissaris talrijke malen op zeer harde wijze terecht 
wegens het gebruik van de termen 'piraten' en 'piratenzenders'.  

Chronologisch overzicht:

18/4/1973:

4.00 uur: De bergers  van Smit Tak uit Rotterdam trekken de 'Norderney' 
van Radio Veronica vlot.



5.00 uur: De 'Norderney' vertrekt.
7.00 uur: De Radionieuwsdienst schenkt aandacht aan de 'Norderney'.
7.30 uur: Freek Simon op de 'MV Mi Amigo' meldt de vlottrekking van de 
'Norderney'.
9.00 uur: De 'Norderney' is op de originele ligplaats op zowat 8,7 km van 
de Scheveningse haven. Hoofdtechnicus José van Groningen wordt van 
de 'MV Mi Amigo' overgebracht.
10.00 uur: Lex Harding start op de 'Norderney' via 538 m.
11.00 uur: Radio Veronica zit op twee frequenties: 259 m en 538 m.
20.00 uur: radio Veronica is enkel nog via 538 m te ontvangen.

De uiteindelijke berging van de 'Norderney' van Radio Veronica kostte 
150.000 gulden (68.000 euro).

1974: Zeezenders:

Rob Out en technicus Juul Geleick maken en brengen een 
documentaire over '14 jaar Radio Veronica'.
 
1978: Zeezenders:

Een boot van de Engelse 'Home Office' vaart langs de 'MV Mi Amigo' 
om het schip en de medewerkers te fotograferen.

1985: Zeezenders:

Stan Haag komt met het populaire verzoekprogramma de ‘Jukebox’ bij 
Radio Monique terug.

1985: Nederland:

De nieuwe programmering start bij de 'TROS' op Hilversum 3. Erik de 
Zwart presenteert de ‘Polderpopparade’ en vervangt Ferry Maat tijdens 
zijn vakanties voor de ‘Soulshow’.
 
1988: Zeezenders:

Het dek van de ‘Ross Revenge’ wordt open gebrand zodat technici een 
gloednieuwe 500 kVA generator in het ruim kunnen plaatsen. Daar men 
met een hoger vermogen wilt uitzenden, worden de stroomkabels door 
zwaardere vervangen. 



1990: Nederland:

Er wordt ter gelegenheid van 30 jaar Veronica een boot gehuurd van 
waarop men tussen 7.00 uur en 15.00 uur rechtstreeks programma’s via 
Radio 1 brengt. The Fortunes, bekend van de tune voor Radio Caroline, 
geven een concert op het Scheveningse strand. Nederland 2 brengt om 
16.00 uur een twee uur durende documentaire over de geschiedenis van 
Radio Veronica.


