
Radiodagboek 19 februari 1900-1999

1934: US:

De beroemde Amerikaanse componist George Gershwin verzorgt voor 
de eerste maal zijn één kwartier durende radioshow. Het netwerk NBC 
neemt de uitzending over. Na drie jaar moet de omroep hiermee echter 
ophouden. Op 11/7/1937 overlijdt de componist van onder meer ‘An 
American In Paris’ op 38-jarige leeftijd.

1946: Nederland:

‘Arbeidsvitaminen’ start op de radio. 50 jaar later wordt de verjaardag 
met een lange uitzending van 9.00 uur tot 17.00 uur bij 3FM gevierd.

1961: Zeezenders:

'Men vraagt en wij draaien' met Frans Nienhuys start bij de zeezender 
Radio Veronica. Het verzoekprogramma, vroeger bij de 'VARA', wordt 
snel een succes. 

1977: Zeezenders:

Het slechte weer op de Noordzee belet de bevoorrading van de 'MV Mi 
Amigo'. Frank van der Mast, Erik Beekman en Marc Jacobs vervangen 
de 'Mi Amigo Top 50' door een lange aflevering van 'Baken 16'.

1978: Zeezenders:

Dominee Gerrit Toornvliet zendt van 17.00 uur tot 17.30 uur bij Radio Mi 
Amigo uit.

1981: Nederland:

Radiopredikant Dominee Gerrit Toornvliet (73) sterft. Tussen 1956 en 
1968 groeide zijn bekendheid via Radio Bloemendaal. Hij kwam wel in 
conflict met de gereformeerde kerk, die hem uit zijn ambt zette. Het 
radiowerk kreeg bij Luxembourg, bij Capital en vanaf 18/2/1978 bij Mi 
Amigo een vervolg. Op Aruba en in Suriname liepen zijn programma’s 
tot zijn laatste levensdagen.



1984: Zeezenders:

Er zijn testuitzendingen bij Radio Laser op de 'MV Communicator' met 
Johnny Moss en met Blake Williams. Deze stoppen om 16.03 uur met 
de mededeling dat men ‘binnen een tiental dagen of misschien later een 
andere frequentie zal gebruiken’.

1985: Zeezenders:

De religieuze uitzendingen van ‘View Point’ starten bij Radio Caroline. 

1999: Nederland:

Sky Radio ziet door het luisteronderzoek van het 'Bureau Intomart' zijn 
aandeel van 17,4% naar 18,2% stijgen. Radio 3 zakt van 14,4% naar 
14,1% en wordt door de regionale zenders voorbij gestoken. Zij stegen 
van 13,9% naar 14,6%


