
Radiodagboek van 4 maart 1900-1999

1968: Zeezenders:

De gekaapte ‘MV Mi Amigo’ met de gegijzelde medewerkers bereikt na 
een barre tocht door de mist van 22 uur rond 4.30 uur via IJmuiden de 
Amsterdamse haven. Men ontvangt geld om snel naar huis te keren en 
om verdere instructies af te wachten.
 
1970: Zeezenders:

De Duitstalige blokken bij Radio Northsea International op de ‘Mebo II’ 
worden tot 21.00 uur uitgebreid. De Engelse dj’s zenden tot 2.00 uur uit.

1974: Zeezenders:

*Predikant Johan Maasbach is elke dag bij Radio Mi Amigo te 
beluisteren tussen 6.30 uur en 7.00 uur.

*Radio Atlantis zendt de klok rond uit. De Nederlandstalige programma’s 
worden tijdens de avond en in de nacht door de Engelse medewerkers 
overgenomen.

1977: Zeezenders:

De ‘Saint-André-des-Flandres’, een vissersboot uit het Franse Boulogne, 
wordt in beslag genomen. De politie ontdekt immers dat men vaak de 
‘MV Mi Amigo’ bevoorraadt. De rechtszaak komt op 1/6/1977 voor.

1978: Zeezenders:

Johan Visser start bij Radio Mi Amigo. Herman de Graaf lost Rob 
Hudson aan boord van de 'MV Mi Amigo' af.

1979: Zeezenders:

De 'MS Magdalena' van het toekomstige Radio Mi Amigo verlaat de 
haven van het Griekse Piraeus. De motor valt echter uit na 2 uur. Men 
moet terugkeren voor de nodge herstellingen. 

1980: België:



Na een oproep van de Franstalige studentenradio LLN, die als 'Chaine 
de La Paix' uitzendt, vormen 10.000 mensen spontaan een ketting.

1980: Nederland:

Door een algemene actie zijn Hilversum 1, 2, 3 en 4 tussen 13.15 uur en 
13.45 uur uit de lucht. Men hoort slechts een pauzepingel. De technici 
verklaren zich solidair met de talrijke acties van de ‘FNV’ (de ‘Federatie 
Nederlandse Vakverenigingen’) in andere bedrijven. De raad van beheer 
bij de 'NOS' is echter verontwaardigd omdat zonder enige waarschuwing 
en zonder overleg tot een staking werd overgegaan.

1982: België:

De mast van Radio Seven, die naast de studio aan de Gentsesteenweg 
in Zellik staat, komt naar beneden. Er vallen gelukkig geen slachtoffers. 
Een eerste onderzoek wijst uit dat de bouten, die de constructie op de 
betonnen blok hielden, los gemaakt waren. De geruchten over mogelijke 
sabotage  groeien.

1984: Zeezenders:

Laser op de 'MV Communicator' test een laatste keer op AM 729 kHz 
met Johnny Lewis en Blake Williams. Er is muziek tussen 12.45 uur en 
19.04 uur. 


