
 
VANDAAG IN JE RADIODAGBOEK 15 JANUARI 
1900-1999

1974: Zeezenders:

*In de Eerste Kamer starten de debatten over de 
ondertekening van het Verdrag van Straatsburg, dat op 
31/8/1974 het einde voor Radio Veronica en Radio Noordzee 
zou inluiden.

*Radio Noordzee Internationaal technicus Erik Post leest voor 
het eerst het nieuws op de 'Mebo II'. Hij zal later programma's 
presenteren.

1977: Zeezenders:

*Het afscheidsprogramma van Peter Van Dam bij Radio Mi 
Amigo wordt niet uitgezonden. Men ontving op de 'MV Mi 
Amigo' een 'lege' tape. De waarheid was dat hij zich negatief 
over de medewerkers had uitgelaten.  

*Het vertrek van de ‘Mebo’-schepen verloopt niet vlekkeloos. 
De ‘Mebo II’ botst met een ander vaartuig. De eigenaren 
verhinderen door een financiële regeling dat de minivloot aan 
de ketting belandt.

1978: Zeezenders:

Radio Mi Amigo keert om 13.00 uur met Herman De Graaf 
terug. Ferry Eden en een zeezieke Rob Hudson komen aan 
boord van de 'MV Mi Amigo'. De nieuwkomer presenteert 
dadelijk de 'Discoshow'.  
 
1979: Zeezenders:

Twaalf mensen van de Gemeentepolitie, de Rijkspolitie te water 
en de Radiocontroledienst van de PTT betreden de 
‘Scheveningen 54’ van Radio Delmare. De aanwezige 



zendapparatuur wordt verzegeld. De drie opvarenden zijn 
opgepakt. Het zijn de 25-jarige monteur L.V. (zonder vaste 
woon- of verblijfplaats), de 22-jarige technicus F.W. van D. en 
de uit Antwerpen afkomstige J.A.M.J. van H. Volgens een 
woordvoerder lag het schip binnen Nederlands grondgebied.

1985: Zeezenders:

Radio Monique en Radio Caroline hernemen na een lange 
onderbreking van 12 dagen de uitzendingen. Men wijt bij een 
gezamenlijke verklaring de afwezigheid aan de grondige 
schoonmaakbeurt op de ‘Ross Revenge'.
 
1989: Zeezenders:

Krijn Torringa van het 'AVRO'-programma ‘Hollands Glorie’ bij 
Radio 3 is twee maal per week via de zeezender Radio 819 te 
horen.

1991: Zeezenders:

Israël krijgt een nieuwe zeezender namelijk Radio 1.

1998: Zeezenders:

De groep van 'Quality Radio' koopt de ‘MV Communicator’ van 
Laser 558, van Laser Hot Hits en van Hitradio Veronica. Terwijl 
Radio Veronica alleen op FM werkt, begint Q-radio op AM 1224 
kHz. Arrow Classic Rock neemt AM 828 kHz over.

NEDERLAND: 

1991: Nederland:

Henk Westbroek, de ex-leadzanger van de Utrechtse groep ‘Het 
Goede Doel’ begint bij de 'VARA' op Radio 3 tussen 12.00 uur 
en 14.00 uur met ‘Denk aan Henk’.

1993: Nederland:

Ex-zeezender Radio Monique maakt een comeback via de 



satelliet 'Astra'. Nadien wordt de programmering tot een aantal 
uren beperkt.

US:

1953: US:

Op de Amerikaanse radio loopt de allerlaatste aflevering van 
‘Your Lucky Hitparade’. Deze show ontving sterren als Dinah 
Shore, Frank Sinatra en Johnny Mercer. De televisieversie liep 
tot 24/4/1959.

LUXEMBOURG:

1951: Luxembourg:

Radio Luxembourg start op 208 m (AM 1440 kHz) met Duitse, 
Vlaamse en Engelse programma’s. Het zendvermogen bedraagt 
150 kW.


