
Dreigbrief boven water 

 

Het is bijna 39 jaar geleden dat de actie groep ‘Aktief Veronica’ één 

of meerdere brieven stuurde naar diverse geadresseerden met als 

doel onrust en schade te veroorzaken, daar men ontevreden was met 

het leed dat de toenmalige Nederlandse regering had aangedaan door 

de anti-zeezenderwet van kracht te laten worden in de zomer van 

1974. Eveneens was men niet tevreden met de procedures die de 

VOS, de Veronica Omroep Stichting, diende te doorlopen om 

eventueel in aanmerking te komen voor een aspirant licentie als 

omroeporganisatie. Zoals bekend zou later uit de VOS, via een 

andere structuur, de naam ook veranderen, en wel in de VOO, de 

Veronica Omroep Organisatie. 

 

Wie er achter de actiegroep zat is totaal onbekend, slechts een 

document werd teruggevonden in een grote doos met documenten die 

Robert Briel, eens zeer betrokken bij de VOO en het Veronicablad, 

mij toestuurde. Ook is niet duidelijk aan wie allemaal de dreigbrief, 

want daar ging het om, is verzonden. Wel stond vermeld dat het ook 

naar ‘de Telegraaf’ was gestuurd, met verplichting tot publicatie, 

evenals naar het Ministerie voor CRM en de diverse omroepen.  

 

Het document heeft slechts als kop: ‘Belangrijke mededeling’. De 

dreiging betreft een mededeling dat een aantal fanatieke 

Veronicafans twee maanden voordat de, niet gedateerde, brief is 

verstuurd, zogenaamd hevige explosieven hadden geplaats in, naar 

wordt aangenomen, het toenmalige complex op het NOS terrein in 

Hilversum, waarin ook de studio van Hilversum 3 was gevestigd. 

 

Omdat het de fanatieke aanhang van Radio Veronica het allemaal veel 

te lang duurde, totdat hun geliefde programmamakers weer te 

beluisteren waren, vond men dat men met de explosieven kon gaan 

dreigen indien minister van Doorn, destijds verantwoordelijk voor het 

Ministerie van CRM waaronder ook de omroepzaken vielen, niet een 

gewenste verklaring voor de televisie op zaterdag 5 april zou geven. 



 
 
 


