
Het RadioLogBoek van 1 februari1900-1999

1931: België:

Het 'NIR' start tweetalige radio-uitzendingen op AM 322 m (Nederlands) 
en op AM 484 m (Franstalig). Het vermogen van beide zenders in 
Veltem bedraagt slechts 15 kW waardoor men België niet volledig 
bestrijkt. De eerste uitzendingen zijn tussen 17.00 uur en 22.00 uur. Mon 
De Goeyse is de eerste nieuwslezer. De Vlaamse redactie wordt geleid 
door Gust De Muynck.

1954: Frankrijk:

Een barkoude winter en het trieste einde van de Tweede Wereldoorlog 
inspireren de Franse Pater Pierre tot een nationale solidariteitsactie. Hij 
roept om 13.04 uur via Radio Luxembourg op om de daklozen en om de 
arme landgenoten te helpen. De reacties zijn overweldigend. Nog geen 
half uur nadien worden ongeveer 5000 lakens, veel geld, kleding en 
honderden tenten naar het Parijse hotel 'Rochester' gebracht. Door de 
drukte ontstaan er gigantische verkeersproblemen.

1961: Zeezenders:

Cees van Zijtveld en Joost den Draaijer (Willem van Kooten) starten bij 
Radio Veronica.

1966: Zeezenders:  

Hans Mondt, een ex-steward op de grote vaart, wordt als nieuwslezer bij 
Radio Veronica op de 'Norderney' aangeworven.

1968: Zeezenders:

Willem van Kooten (Joost den Draaijer) stopt als programmaleider bij 
Radio Veronica. Hij trekt naar de publieke omroepen in Hilversum.

1973: Zeezenders:

Radio Noordzee Internationaal op de 'Mebo II' start 'Prijsbewust' met 
Tony Berk. 



1974: Zeezenders:

Paul Severs en Frans van der Drift starten bij Radio Mi Amigo.

1977: België:

Een goedgekeurde wet schaft het instituut van de gemeenschappelijke 
diensten van de BRT en de Franstalige RTB af. De BRF (‘Belgisches 
Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft’ 
wordt meteen opgericht.

1977: Zeezenders:

Het ex-zendschip van Radio Noordzee Internationaal, de ‘Mebo II’ en de 
tender ‘Angela’ bereiken de Middellandse Zee.

1978: Zeezenders:

Herman de Graaf brengt op de 'MV Mi Amigo' een 'Baken 16' gewijd aan 
de punk. 

1980: Nederland:

Radio 1, de nieuws- en sportzender van de publieke omroepen, start 
een 600 kW sterke AM-zender in Flevoland.

1983: Frankrijk:

22 voormalige Parijse FM-piraten zoals Radio Gilda, Radio Juives, 
Radio Des Eglises Chrétiennes, Fréquence Immigrés Maghreb Afrique 
en NRJ-Métropolys krijgen een wettelijke vergunning. 

1987: Zeezenders:

De testen van Laser Hot Hits op de ‘MV Communicator’ eindigen om 
12.00 uur met ‘Radio’ van Elvis Costello. Andrew Turner meldt dat men 
morgen om 6.00 uur met een programmaschema en met Amerikaanse 
presentatoren uitpakt. 

1989: België:



VTM, het eerste Vlaamse commerciële tv-station, start om 19.00 uur. De 
feestelijke opening gebeurt in het Oostendse Casino. 

1992: Zeezenders:

De ‘mv Polaris’ strandt nabij het Israëlische Haïfa. Dit betekent het einde 
van de zeezender Radio 1.

1992: Frankrijk:

De omschakeling van Maxximum FM naar M40 wekt de woede van 
talrijke sympathisanten op. Zij uiten hun ongenoegen voor het ministerie 
van Cultuur en Communicatie.

1993: Nederland:

Radio 3, de publieke popzender, verlaat AM 675 kHz en is enkel via FM 
te ontvangen.
 
1994: Engeland:

De drastische verjonging bij BBC Radio 1 valt in zeer slechte aarde. 
Men verliest in nauwelijks een jaar 2,2 miljoen luisteraars zodat men 
onder de grens van 14,5 miljoen fans belandt. Capital FM, Jazz FM en 
Virgin Radio profiteren van deze terugval om hun marktaandeel te 
verhogen.

1995: België:

Het commerciële televisiestation VT4 start vanuit een studio in Londen. 
Zangeres Isabelle Adam is één van de presentatoren. 

1995: Engeland:

TALKradio, dat zich op het brengen van nieuws richt, begint. Men werkt 
samen met het bedrijf 'IRN' (‘Independant Radio News').


