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Hem is de sterkste sterkte,
die het verband aller begeertenen
Wilde krachten kent.
En rigt hen naar één éénig eevenwicht!
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VOORWOORD
Wie het leven van de, thans zilveren, A.V.R.O. van geboorte tot
rijpe jeugd heeft gevolgd, ontdekt in een gedenkboek als dit aanstonds leemten. Er is zooveel méér te vertellen, af te beelden, neer
te schrijven over deze onstuimige jubilaresse. Zij is een [heerlijk
„enfant terrible” geweest in haar jeugd; en nóg zien wij haar het
liefst als één van die frissche vrouwenfiguren van Boileau, die er in
geslaagd zijn den Sint Catherine-krans om de lokken te krijgen, zonder
dat de schoolmeisjesblos van de wangen is gevlucht.
Met welk een warme genegenheid hebben honderdduizenden Neder
landers, mannen en vrouwen, haar gekoesterd. Alle deugden van hun
hart hebben zij voor haar opengesteld. Allen steun van hun hand
gegeven. Zij hebben gesidderd wanneer zij door overmoed in gevaar
raakte, gejuicht wanneer zij grandioos ontsnapte. Men heeft haar
berispt, geprezen, vermaand, aangevuurd, maar vooral: liefgehad,
beschermd, vergiffenis geschonken, verwend. Ook vaak ademloos
gevolgd op haar triomftocht naar ongekenden bloei. Het had iets
prikkelends en mousseerends haar op haar levensweg gade te slaan.
De A.V.R.O. was altijd weer het gelukskind dat won.
Bij alles wat ons, desondanks, tegengeloopen is en waarover wij ons
verontwaardigd hebben getoond, overheerscht toch het gevoel van
dankbaarheid, dat dit A.V.R.O. leven zich heeft kunnen uitvieren
in een gezegend land als het onze. Een vereeniging als de A.V.R.O.
kan alleen zóó diep ademhalen als zij deed, zoolang de zuurstof der
maatschappelijke vrijheid onverdund is.
„Viert uwe vierdagen!” zegt het oude woord.
Welaan! Eén van de manifestaties van A.V.R.O.’s zilveren feest is
dit gedenkboek, dat welhaast het familie-album is van een luid
ruchtig, maar gelukkig gezin.
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W.Vogt. De grondlegger van den radio-omroep in Nederland en stichter van de A.V.R.O.

Koen in ’t kryt, Een tegen allen.
Nyt ten spjt. Ick ’n sal niet vallen.
HET BEGIN
Is er aan de nieuwe dingen, die het dagelijksch leven beïnvloeden,
die het hart der samenleving raken, zooals de radio-omroep, ooit een
abrupt begin ?
Neen, het komt geleidelijk. Het valt als stage druppels, die zich
allengs rijgen tot een straal. De straal wordt een stroompje en dit
tenslotte een waterval, die aan het einde alles inundeert. Is er een
oogenblik, dat men kan naspeuren en zeggen: dit was het moment waar
op de A.V.R.O. werd geboren? De radio-omroep van Nederland?
Wij moeten teruggaan tot 1919. Op de Jaarbeurs exposeert Idzerda
met radio-telefonie. Er wordt gesproken van het Vreeburg naar het
Lucas Bolwerk in Utrecht en men is verbaasd dat het verstaanbare
taal is. De bezitters van radio-ontvangtoestellen prikten de ooren op.
Dit is nog weer wat anders dan het tijdsein van den Eiffeltoren en de
weerberichten van Vossegat. De koptelefoons die aangesloten zijn
op de toestellen met de wonderlijke anodebatterijen, soms samen
gesteld uit heele rijen melkkannetjes van het kleintje koffie uit de
café’s, geven muziek weer. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd wanneer enkele jaren later de zender in de Beukstraat werkt,
om te komen luisteren naar het nieuw ontdekte wonder.
DE GEBOORTE VAN DEN OMROEP
De Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum ging als iedere
andere jonge industrie, die gedurende den eersten wereldoorlog was
gesticht, gebukt onder de gevolgen van de malaise. Zij streed een
harden strijd om het bestaan. De administrateur toonde met meedoogenlooze hardheid de slechte resultaten van het afgeloopen jaar.
De fabriek maakte kompassen, scheepstelegrafen, radiozenders, radio9

ontvangers, maar alle waren bestemd voor het gebruik op schepen.
Wie heeft er een radiozender noodig in Nederland, buiten degene
die radiotoestellen op schepen exploiteert, en wie een duren radióontvanger, die alleen geschikt is om morse-teekens te ontvangen van
schepen welke zich op zee bevinden of van de seinstations ? Toch
zeker weinigen en vooral in een tijd, waarin de schepen der reederijen een voor een opgelegd werden.
Er was malaise. Het duidelijkste teeken van het woeden van malaise
is een opgelegd schip ergens in een stille, eenzame haven. Een meeuw
rust uit op den ankerketting. De brug is verlaten en de reederijvlag
wappert niet van den mast. Misschien zal het nog geruimen tijd duren
voordat de vertrekvlag weer wordt geheschen. Misschien nooit meer,
want voor de laatste reis naar Hendrik-Ido-Ambacht behoeft de „Blue
Peter” geen dienst meer te doen.
Geen schepen in de vaart, geen radiotoestellen. Geen radiotoestellen,
geen snorrende machines in de N.S.F. Er moesten nieuwe wegen
gezocht worden. Maar in welke richting?
RADIO-ONTVANGT O ESTELLEN
De hoofden werden bij elkaar gestoken om te beraadslagen. Er
werden wel z.g. ijs-stiften bij honderdduizenden gemaakt, teneinde
de viervoeters van Nederland in het winterseizoen te behoeden voor
uitglijden. Maar dit zette geen zoden aan den dijk. Met het maken
van ijs-stiften houdt men geen fabriek vol met machines voor een
zeer gespecialiseerde apparatuur rendabel aan het werk.
Er werd beraadslaagd. De overwegingen tijdens deze beraadslagingen
waren zeer exact. Wij hebben, zoo redeneerde men, een goed
uitgeruste fabriek voor de vervaardiging van bijzondere apparatuur.
Laat ons nagaan welke bijzondere apparatuur het publiek op dit
oogenblik begeert.
io

F. C. W. van der Woord, administrateur van de A.V.R.O., die van het begin af den
heer Vogt terzijde stond en met hem de A.V.R.O. schiep en opbouwde.
Overleden i Februari 1941
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Studio interieur van 192$, een kijkje in de kamermuziek studio in de N.S.F.

Het woord radio-ontvangtoestel drong zich als vanzelf op. Wij moeten
radio-ontvangtoestellen maken omdat er hier en daar in Europa met
name in Engeland zenders zijn, die muziek verbreiden. Enkelen
vangen die muziek reeds op met zelf gemaakte toestellen. Vele
anderen, die deze muziek bij hen mogen hooren, hebben de begeerte
ook zoo’n toestel te bezitten, doch missen de kennis en de vaardig
heid dit zelf te maken. Laat de N.S.F. die toestellen maken.
Maar . . . zoo luidde een tegenwerping, wanneer wij die toestellen
verschaffen of leveren; wanneer wij onze reizigers uitrusten met de
opdracht winkeliers te bewegen een aantal van deze toestellen te
koopen, zullen zij dan niet vragen: „Wat kan ik er mee hooren?”
Hoe moet het antwoord luiden?
12

De oude „Sykes-Round” microfoon

Als men eerlijk is, zal men moeten zeggen: „Men kan er zoo goed als
niets mee hooren.” Een enkele maal Engeland en dan natuurlijk
Idzerda in de Beukstraat. Bovendien waren de uitzenduren spaarzaam
en voor een veeleischenden cliënt nog onvoldoende om hem te be
wegen afstand te doen van zijn penningen om een dergelijk vrij
kostbaar radio-ontvangtoestel aan te schaffen.
EEN RADIO-OMROEPZENDER
De tweede stelling luidde dus:
Nog voor wij deze toestellen gaan maken, moeten wij voor een zender
zorgen die de klanken welke men met deze ontvangtoestellen kan af
luisteren verbreidt.
*3

De eerste zender in het gebouw van de N.S.F. te Hilversum. Met de hand aan
de groote schuifweerstanden: G. W. White

Zoo ontstond de eerste commercieele radio-omroepzender in Ne
derland.
Van het Staatsbedrijf der P.T.T. werd een z.g. fabrikanten-vergunning
verkregen en met behulp van een aantal in het magazijn aanwezige
zendlampen, afkomstig van de Marconi-maatschappij in Engeland,
werd de eerste zender gebouwd.
Denk niet dat dit instrument eenige gelijkenis vertoonde met de
prachtige zenders, die wij thans in Lopik gebruiken. Het begrip „op
een schoen en een slof” was op het zonderlinge samenstel draad,
lampen, transformatoren, accu’s en weerstanden in 1923 volkomen
van toepassing. Alles was uitgestald op een tafel, waarop een groote
inductiespoel het meest in het oog vallende apparaat was. Want de
golflengte was niet minder dan 1000 meter en de factoren, capaciteit
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G. W. White, de ontwerper van den eersten zender,
achter de knoppen van de versterkers

en zelfinductie, die de golflengte bepaalden, werden maar spaarzaam
gevonden in depoovere antenne die buiten op het veld was opgericht.
Geen grootsche zendmast van ioo en meer meter hoogte, doch een
klein mastje, dat op den oud-roest hoop gevonden was en vroeger
had behoord bij een militair station voor radio-telegrafie te velde.
Met deze apparatuur, die dank zij de zorgen van den Engelschen
ingenieur G. W. White was gebouwd, werd in Juli 1923 de eerste
uitzending begonnen.
GRAMOFOONPLATEN
Aanvankelijk nam men zijn toevlucht tot gramofoonplaten. De wijze
waarop deze gramofoonplaten werden uitgezonden, verschilde nogal
wat van de methoden die men daar tegenwoordig bij toepast. Ook
1S

de kwaliteit dezer platen was lang niet zoo goed als die, welke wij
thans bezitten.
Wij zijn zoo gauw geneigd te vergeten, maar bedenk eens hoe de
gramofoonplaten vroeger werden opgenomen. Een groote trechter
van karton of dun metaal op manshoogte vormde het verlengstuk
van een bescheiden kool-microfoon, zooals bij de oude telefoon
toestellen werd toegepast. De uitvoerende musici, die voor de gramofoonplaat speelden, moesten vrijwel in den trechter kruipen, wilden
zij tenslotte nog wat klanken die zij voortbrachten op de wasplaat
vastgelegd krijgen. Zangers en zangeressen moesten gymnastische
toeren maken. Achteruit wanneer zij luid zongen en vooruit, met
het hoofd in den trechter, wanneer er pianissimo in de partituur
stond. Het resultaat werd in die dagen geslikt.
Maar wanneer wij die gramofoonplaten vandaag zouden draaien, zou
men meenen dat men in de studio vet aan het smelten was. Het
geruisch en gespetter zou ondraaglijk zijn. In de eerste dagen van den
radio-omroep keek men zoo nauw niet en de briefkaarten waarin de
lof bezongen werd van de gehoorde klanken werden terzijde gelegd
(er waren er weinig die terzijde gelegd werden), wanneer er het
woord „prachtig” niet in stond.
Dit smelten van vet, geruisch en gespetter was nog niet het eenige
verschil met het uitzenden van gramofoonplaten tusschen nu en toen.
Want het begrip pick-up bestond nog niet. De ouderwetsche gramofoon met hoorn werd in zijn geheel voor de microfoon gezet. De
overdracht van het geluid van de plaat naar den zender via de micro
foon ging langs acoustischen weg en niet langs electrischen, zooals
tegenwoordig. Ook dit verfraaide de kwaliteit niet. Er werden niet
alleen platen gebruikt, maar ook wasrollen, die gedraaid werden met
behulp van machines, welke men tegenwoordig nog als dictaphoon
gebruikt.
16
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Minister H. Colijn voor de microfoon.
Minister Colijn was de eerste Minister van Financiën uit de geheele wereld, die zijn begrooting van Financiën voor de microfoon van den radio-omroep toelichtte. Gemeente
raden schorsten hun zitting tijdens het uitspreken van zijn rede. Men lette op de allereerste
microfoon, de z.g. „Sykes-Round”. Deze microfoon maakte gebruik van een sterken
electro-magneet, die door een krachtigen gelijkstroom werd gevoed
Men zie den schakelaar en ampère-meter links achter
17

Mr PEN
Het was dan ook een dag van vreugde, toen een ondernemende
pianohandelaar aan onze embryonale A.V.R.O. een zelf spelende
piano te leen verstrekte. Men kent dit instrument als pianola, waarin
men een rol met gaatjes stopt, op een knop drukt en muziek krijgt.
Het aantal rollen was niet overmatig groot, zoodat het geen veertien
dagen duurde of heel Nederland floot de Marche Militaire van
Schubert.
En aangezien toch niemand kon nagaan of een pianist van vleesch
en bloed voor het instrument zat, werden er om de echtheid meer te
benaderen, recitals gegeven door een zekeren Mr Pen, in wien ieder
een Britschen beroemdheid vermoedde, doch wiens naam in werke
lijkheid niet meer beteekende dan de initialen van het Provinciaal
Electrisch Bedrijf voor Noord-Holland. Wel zal het opgevallen zijn
dat deze beroemde pianist al zijn programma’s opende met voor
noemde Marche Militaire.
Het succes was overweldigend. Het auditorium groeide in aantal en
de aanvragen om radio-ontvangtoestellen stroomden de ietwat kwij
nende fabriek binnen. De opzet van de Brain-trust was dus gelukt.
De instelling was tot nieuw leven gewekt. Directie en administratie
van de fabriek fronsten wel eens het voorhoofd wanneer zonderlinge
figuren met flambards, baarden en bouffantes het fabrieksgebouw
binnenstroomden; zij waren de uitvoerende musici.
En het wekte voorwaar geen verbazing als op een rustigen achter
middag, wanneer de boekhouders over hun balans en verlies- en
winstrekening gebogen zaten en becijferden hoeveel geld in het
afgeloopen jaar op de fabricage verloren was, een dorps-fanfare-korps
binnentrad om repetitie te houden.
De voorziening met betrekking tot de geluidsdemping was in die da
gen niet zeer geavanceerd, zoodat men een kilometer in den omtrek
18

G. A. baron Tindal, voorzitter tot December 1927. Daarna bestuurslid van de A.V.R.O.
Overleden 12 Juli 1943

niet in het onzekere behoefde te verkeeren omtrent de aanwezigheid
van het fanfare-korps in de studio.
DE EERSTE STUDIO
In de N.S.F. werd een ruimte ingericht als omroepstudio. Gordijnen
bedekten de muren. Een zwaar kleed op den grond dempte het geluid
van de voetstappen. Iedereen bewonderde de acoustiek. Helaas men
19

was toen nog niet wijzer. Wat zouden de moderne geluidsingenieurs
ervan zeggen als ze dit eerste heiligdom nog weer eens konden betreden om er een uitzending te beluisteren. Maar de jonggeboren
omroep reilde en zeilde er voortreffelijk. Tal van beroemdheden en
vooraanstaande personen kwamen voor de microfoon.
Omroepgeschiedenis werd gemaakt. Weliswaar werd er nog maar ge
durende enkele uren per dag uitgezonden, maar als de begintijd aan
brak, zat heel luisterend Nederland met spanning te wachten op den
klokslag. Niet de slag van de hypermoderne A.V.R.O. klok, welke
thans weerklinkt, doch de klok uit het kantoor van de N.S.F. Als
de klokslag uitgezonden moest worden, werd de klok voorzichtig van
den schoorsteenmantel waar zij stond, opgetild en naar de microfoon
gedragen. De omroeper stond met zijn horloge in de hand en op het
uur van den klokslag, verzette hij den grooten wijzer van de klok.
Dreunend klonken de slagen uit den luidspreker. Na de aankondiging
sloop de omroeper behoedzaam met de klok in zijn armen weer
naar de directiekamer om haar op den schoorsteenmantel te plaatsen.
Uit dien begintijd zouden vele anecdoten kunnen worden opgehaald.
Van zenuwachtige sprekers, die er niet toe te bewegen waren om
te beginnen, van artisten die microfoonkoorts hadden, e.d. Af en
toe lekte het dak. Een zanger die „Das Lied an den Abendstern”
uit Tannhauser zong, moest met een boven zijn hoofd gehouden
paraplu tegen het vallen van een staag lekkenden druppel beschermd
worden.
■
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RADIO-AMATEURS
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Het aantal luisteraars steeg snel.
Toentertijd kocht lang niet iedereen zooals tegenwoordig een com
pleet radio-ontvangtoestel. Een groot deel van de luisteraars bouwde
zelf een ontvangtoestel uit onderdeden, die in den handel waren.
20

De eerste van de reeks studio’s.
Het nu gesloopte huis aan den Witten Hullweg te Hilversum, waar zich thans het
Raadhuis bevindt

Deze radio-amateurs waren de meest fanatieke luisteraars. Zij ge
noten niet alleen van hetgeen ze uit hun koptelefoon of luidspreker
hoorden, doch in nog grootere mate van het feit dat ze het apparaat,
waarmede de klanken ontvangen werden, zelf hadden gebouwd. Hun
ontvangtoestel was hun liefhebberij. De vreugde steeg ten top als ze
er weer in geslaagd waren door een verbetering aan het toestel
meer zendstations te hooren.
Ervaringen werden uitgewisseld. Clubs van luisteraars werden ge
vormd. Dit amateurisme heeft een grooten stoot gegeven aan de popu
lariteit van den radio-omroep in Nederland. Natuurlijk bood de
21

Aanbieding van de thans nog in gebruik zijnde A.V.R.O.klok Mei 1926.
Van links naar rechts: W. Vogt; G. W. White; Dr B. Suermondt; G. A. baron Tindal;
F. C. W. van der Woord; J. H. Smit Duyzentkunst

A.V.R.O. hierbij de behulpzame hand. Zij gaf tal van schema’s in
druk uit, die als handleiding konden dienen bij den bouw van een
radio-ontvangtoestel. De schema’s vonden in tienduizenden exem
plaren afzet, wel een bewijs dat de uitgave ervan in een behoefte
voorzag.
DE RADIO-OMROEP EN DE OVERHEID
Welke reactie wekten het ontstaan en de groei van den radio-omroep
in Nederland in de maatschappij en op de Overheid?
De omroep was letterlijk en figuurlijk uit de lucht komen vallen.
Niemand wist er goed raad mee.
22
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De oudste luistervinken herinneren zich nog het begrip: „De krakende stoel”. Dit was de
naam van een fonds, gesticht door wijlen Dr B. Suermondt, met de bedoeling gelden
te verzamelen voor de aanschaffing van beter studio meubilair. Liggend de krakende
stoel. Rechts de uit het fonds aangeschafte nieuwe stoel. Zesde van links (achterste rij)
Dr B. Suermondt

Ook al zijn er dikke boeken met critiek geschreven over de gedra
gingen van den radio-omroep in den begintijd, het is duidelijk dat
niemand aanstonds de beteekenis van den omroep voor de wereld
begreep door deze met zwaar beladen woorden te behangen als:
cultureele roeping en machtig instrument tot bespelen van de
geesten van de menschheid.
De omroep stond in de kinderschoenen en gedroeg zich als iemand
zich met een dergelijk schoeisel gedraagt. Nederland zou zijn waren
aard hebben verloochend wanneer het gefaald had dit nieuwe ver
schijnsel tot een onderwerp te maken van studie door een commissie.
Zoo ontstond de commissie Posthuma.
*3

Het Meisjeskoor van de A.V.R.O. onder leiding van Willem van Warmelo
(rechts achter)

Niemand begreep goed waarom nu juist oud-Minister Posthuma zich
met de radio moest bemoeien, maar hij deed het en het was niet zijn
schuld dat deze commissie geen resultaat opleverde. Een oogenblik
scheen het alsof Nederland gespaard zou worden — hoewel natuur
lijk niemand in de toekomst kon zien — voor een radiostrijd.
De tweede commissie die benoemd werd onder voorzitterschap van
Minister Ruys de Beerenbrouck kwam vrij snel tot een aanvaardbaar
resultaat. Er zou een soort nationale omroep komen waarin de aan
wezige belangen en geestelijke groepen (levens-stroomingen zegt
men nu) behoorlijk gerepresenteerd zouden zijn. Figuren als de
voorzitter, oud-Minister van Dijk, Jhr. Rutgers van Rozenburg, de
secretaris van de S.D.A.P. Werkhoven, toonden een gezonden kijk
op het vraagstuk te hebben en stelden één omroeporganisatie voor.
Ware het voorstel van deze commissie later door Minister van der
24

Viering van het éénjarig bestaan in Juli 1924.
Het Bestuur met dames en gasten voor het gebouw van de N.S.F.

Vegte in een wetsontwerp belichaamd, wie weet of alles niet anders
geloopen zou zijn dan in werkelijkheid is geschied. Hij deed het niet.
Naast de A.V.R.O. kwamen er andere omroepen, de K.R.O. en de
N.C.R.V. alsmede de V.A.R.A. Maar de A.V.R.O. nam ongekend
snel in bloei en omvang toe, zij had het grootste aantal leden, de
grootste oplage van haar vereenigingsblad „De Radiobode”.
HET PETITIONNEMENT
De A.V.R.O. demonstreerde haar enormen aanhang.
Op 1 8 Mei 1929 werd aan Minister van der Vegte in zijn Kabinet het
A.V.R.O. petitionnement overhandigd, voorzien van 400.000 handteekeningen. De eene verhuiswagen na den anderen werd uitgeladen
en de voorzitter van de A.V.R.O. lichtte het petitionnement bij Z.E.
nog toe.
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De tekst van het petitionnement luidde:
PETITIONNEMENT

„Van allen die zijn gebruiker van een radio-ontvangtoestel, aange
slotenen op een radiocentrale of behooren tot een samenleving (ge
zinnen, gestichten, schepen, enz.) waar een radiotoestel aanwezig is.”
Aan zijne Excellentie den Minister van Waterstaat.
„De ondergeteekenden, allen goede staatsburgers, zijn trotsch op een
instituut, dat op het gebied van den radio-omroep in Nederland uit
het volk zelf is opgebloeid.”
„Dat instituut is de Algemeene Vereeniging „Radio Omroep”, bekend
als de A.V.R.O., gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 107.”
„Deze A.V.R.O. heeft zich tot ideaal gesteld, door middel van den
draadloozen omroep uitzendingen te bewerkstelligen in woord en
klank, van beschavenden, verstrooienden en leerenden aard, zonder
voorkeur voor eenige godsdienstige of politieke richting.”
„Zij verzekeren de regeering, dat zij zóó met den cultureelen arbeid
van de A.V.R.O. zijn ingenomen, en deze als een zóó groot geestelijk
bezit beschouwen, dat zij daaraan het recht ontleenen te verlangen,
dat de pogingen van anderen tot verkrijging van haar zendtijd — die
een historisch verworven bezit van de A.V.R.O. is — zullen worden
afgewezen.”
„Zij willen, dat integendeel aan de A.V.R.O. verdere gelegenheid
wordt gegeven, om zich te ontplooien, waartoe noodig is een zendtijd
van een volle week, op een eigen zender op de beste omroepgolf.”
DE OVERHEID BLEEF AARZELEN
Maar de andere omroepen namen in beteekenis toe en de drang naar
meer zendtijd speciaal bij de V.A.R.A. veroorzaakte stijgende span
ningen.
De K.R.O. en de N.C.R.V. deelden den vollen zendtijd op den
27

Het tweede studiogebouw van de A.V.R.O.
Interieur van de groote kamermuziek studio Ouden Engweg 4, Hilversum

zender te Huizen. Van den zendtijd op den zender te Hilversum had
de A.V.R.O. het overgroote deel, de V.A.R.A. slechts weinig. Men
stak de hoofden bij elkander. De A.V.R.O. moest het loodje leggen.
Minister Reymer hakte op ig Mei 1930 den knoop door en halveerde
den zendtijd van de A.V.R.O. Den zendtijd die vrij kwam, schonk hij
aan de V.A.R.A. De slag was gevallen. En Louis Raemaekers teekende
voor de Telegraaf de historische plaat met het fiere onderschrift:
„Koen in ’t kiyt, Een tegen allen.
Nyt ten spyt. Ick ’n sal niet vallen ”
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De ietwat moderner microfoon type „Reiss”.
Boven aan den paal ziet men reeds de beginvormen van de beroemde roode en groene
lampjes. Omroeper: W. Vogt

ZENDTIJD GEHALVEERD, BIJDRAGE VERDUBBELD
De A.V.R.O. viel niet. Zij kwam den slag glansrijk te boven. De
beslissing van Minister Reymer veroorzaakte onder de aanhangers van
de A.V.R.O. diepe verontwaardiging.
Op den avond van het bekend worden van deze onrechtvaardige be
slissing, hield de heer Vogt in Hotel Gijtenbeek te Zwolle voor de
microfoon een felle protestrede.
Heel Nederland stond op stelten. Weinig zaken hebben het geeste29

In de eerste studio van de A.V.R.O. in het N.S.F. gebouw zingt Willem Hespe met zijn
kinderkoor. Zittend de dirigent. Staande achter den vleugel de
programmaleider Chris de Vos

lijke en politieke leven in Nederland zoo beroerd als het zendtijdbesluit van 15 Mei 1930.
Het heeft geen zin alle bijzonderheden uit dezen strijd, waarbij de
stukken er vaak af vlogen, weer op te halen, want men kan het rad
der geschiedenis toch niet terugdraaien. Bezien wij het zendtijdbesluit van 1930 uit den A.V.R.O. gezichtshoek van thans dan kunnen
wij niet anders zeggen dan dat het getuigde van weinig staatsmanswijsheid.
Minister Reymer heeft alles nagelaten wat tot een vreedzame oplos
sing zou hebben kunnen leiden en ook al waren de gemoederen zeer
verhit, volstrekt onmogelijk om tot een accoord te komen was het
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Het primitieve begin van een controlekamer.
De eerste radio-omroep controlekamer met draaitafels voor gramofoonplaten in de
A.V.R.O. studio, Ouden Engweg 4, Hilversum (1927)

niet. Daarom wekte zijn dictatoriale beslissing groote verbittering.
Maar de A.V.R.O. zat niet bij de pakken neer. Zij ontketende een
geweldige actie. Avond aan avond werden er in tal van groote en
kleine plaatsen vergaderingen belegd, waarop Bestuursleden van de
A.V.R.O. en de heer Vogt het zendtijdbesluit critiseerden. Alle
zalen waren tot de laatste plaats bezet.
De indrukwekkendste bijeenkomst vond direct na het bekend worden
van het zendtijdbesluit plaats in het Concertgebouw te Amsterdam.
De belangstelling was zoo groot, dat de zaal van Carré erbij gehuurd
moest worden. Ook deze was geheel bezet. Geweldig was het aantal
sympathiebetuigingen dat bij de A.V.R.O. binnen kwam.
3i

De eerste A.V.R.O. discotheek in het pand Ouden Engweg 4

Onder het motto: „Zendtijd gehalveerd, bijdrage verdubbeld” stroom
den groote bedragen aan vrijwillige bijdragen binnen. Men begreep
dat de A.V.R.O. niet zou vallen.
HOUTRUST
Het culminatiepunt van de actie tegen het zendtijdbesluit was de
groote massabijeenkomst 6 September 1930 op het Houtrust-terrein
in Den Haag. Van heinde en verre waren naar schatting 1^0.000
personen tezamen gekomen om een protest te laten hooren tegen
het zendtijdbesluit van Minister Reymer.
Het was een fraaie lentedag en reeds in den morgen bemerkte men op
alle toegangswegen naar Den Haag, dat er iets bijzonders aan de
hand was.
32

Eerste „groote avond” in de studio in het N.S.F. gebouw in 192$.
Op deze foto ziet men o.a.: Louis van Tulder; Suze Luger; H. J. Meerman; J. Herbschleb; Ferdinand Helman; Louis Zimmermann, leden van het Concertgebouworkest
Geheel links: de heer W. Vogt

Tegen het middaguur — de bijeenkomst zou om 1 uur worden ge
opend — was alle verkeer op de buitenwegen vastgeloopen en slechts
traag kon de binnenstad de eindelooze rijen auto’s, autobussen,
motoren met zijspan en fietsen verwerken.
De aanblik van het Houtrustterrein was, wanneer men op het
sprekersgestoelte stond, overweldigend. De menschenzee tartte
iedere verbeelding. Houtrust zal in de geschiedenis van het maat
schappelijk leven van Nederland één van de merkwaardigste massa
bijeenkomsten blijven. De menigte, die hier bijeen was en die op de
ordelijkste wijze was tezamen gestroomd, bestond niet uit beroeps
meetinggangers.
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In het vooijaar van 1933 riep de A.V.R.O. haar getrouwen tezamen op een Appèl, dat
gehouden werd op het terrein van het Kasteel Nijenrode te Breukelen. Op het podium
concerteert het A.V.R.O. orkest onder leiding van Nico Treep. Tienduizenden woonden
deze demonstratie bij

Het waren amateurs met betrekking tot het bezoeken van massabij
eenkomsten. Vaandels en tropheeën van jarenlang gevestigde maat
schappijen, instellingen, partijen of bonden zag men niet. De menigte
bezat niet het grimmige, dat volksmassa’s op demonstraties als deze
gemeenlijk bezitten. Men hoorde gegrom noch het knersen der
tanden en de gezichten der meetinggangers stonden niet somber.
Wanneer men de gelaatsuitdrukkingen analyseerde, las men daarop
als voornaamste manifestatie een uitdrukking van trots, een blij
ervaren van: „Dat kunnen wij, daar zijn wij toe in staat”.
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E. P. Westerveld, voorzitter van de A.V.R.O. van December 1927 tot November 1928

De meetinggangers waren niet tezamen gestroomd om te demonstreeren voor de verwezenlijking van een politieke leuze of een
maatschappelijken eisch. Zij waren gekomen om te getuigen van hun
aanhankelijkheid aan de A.V.R.O. en van hun teleurstelling over en
afkeuring voor de van iedere wijsheid gespeende beslissing van Minis
ter Reymer. Ieder spoor van revolutionnaire bedoelingen was aan de
menigte vreemd.
Men wilde door een indrukwekkend getal tot uitdrukking brengen:
„Wij keuren af, wat er gebeurd is. Gij, Minister, Regeering, hebt
onze A.V.R.O. onrecht en leed berokkend en opdat Gij zult weten
hoevelen het niet met u eens zijn, zijn wij hier. Nu wij talrijker zijn
3£

De Radioraad op i£ Juni 1929 op bezoek bij de A.V.R.O.
In het midden: Mevrouw B. Boon-van der Starp. Achter haar de voorzitter van de A.V.R.O.
oud-Minister van Marine E. P. Westerveld

dan ieder onzer in zijn stoutste verbeelding heeft durven verwachten,
zijn wij er trotsch op dat ons protest alleen door onze aanwezigheid
zoo welsprekend is.” Wij kunnen gerust zeggen, dat de Houtrust
demonstratie diepen indruk heeft gemaakt en dat de door weinigen
vermoede kracht van de A.V.R.O. en de groote plaats, die zij in de
harten der luisteraars innam, voor tallooze regeeringspersonen een
openbaring en een niet overal aangename verrassing is geweest. De
redevoeringen die uitgesproken werden droegen een gematigd ka
rakter. Zij zweepten niet op tot verzet, dat in een demo eratischen
staat ongepast geweest zou zijn. Zij spraken afkeuring en teleurstelling
uit over het besluit dat gevallen was en zij kondigden aan, dat zij
alles in het werk zouden stellen het zendtijdbesluit ongedaan ge
maakt te krijgen.
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Aanbieding van het A.V.R.O. Petitionnement in 1929 aan den Minister van Waterstaat,
Binnenhof, Den Haag.
400.000 handteekeningen worden uit de vrachtauto’s geladen

Zooal niet door teruggave te krijgen van den zendtijd, welke de
A.V.R.O. ontnomen was, dan toch door het beramen van maatre
gelen en middelen om met behulp van nieuwe zenders uitbreiding
van de bestaande zendgelegenheid te krijgen. Helaas beschikte Ne
derland maar over twee golflengten, die gebruikt werden door de
zenders te Hilversum en te Huizen. Er was geen kans om meer golf
lengten te krijgen. Een andere weg moest worden ingeslagen.
EEN EIGEN A.V.R.O. ZENDGELEGENHEID
Het Gleich-wellen stelsel was in opkomst. Het A.V.R.O. Bestuur
liet een uitgebreide studie maken van de toepassingsmogelijkheden
van dit stelsel, speciaal met het oog op een eigen A.V.R.O. zend
gelegenheid.
37

bibliotheek
n.v.h.r.
„De A.V.R.O. de geheele week op een eigen zender”, werd de
nieuwe leuze. Het Gleich-wellen stelsel bood een mogelijkheid om
een derde uitzendgelegenheid te scheppen, terwijl de beide beschik
bare golflengten onaangetast bleven. Want bij het Gleich-wellen
stelsel wordt gebruik gemaakt van een z.g. onde-commune, d.w.z.
een golf van iets meer dan 200 meter, die door meer dan één land
in Europa gebruikt mocht worden, mits men de uitzend-energie van
iederen zender beperkte tot 200 watt.
Vorderingen van de radiotechniek boden de mogelijkheid meer dan
één zender op eenzelfde golf te laten werken, mits men er voor
zorgde dat de constantheid van de golf aan hooge eischen voldeed.
Was die golf luttele perioden uit den pas, dan trad reeds storing op
tusschen de zenders onderling. Nieuwe middelen hadden het moge
lijk gemaakt, deze constantheid te bereiken.
Voor het bestudeeren van het Gleich-wellen stelsel, zooals dat reeds
elders werd toegepast, maakten enkele leden van het Bestuur en de
directeur van de A.V.R.O. een studiereis naar het buitenland.
In het A.V.R.O. gebouw te Amsterdam hield een deskundige er een
lezing over, die door verschillende leden van den Radioraad onder
leiding van den Voorzitter, Dr J. Th. de Visser, werd bijgewoond.
Veldsterktemetingen werden verricht. Deze grondige voorberei
dingen leidden tot de indiening van een aanvrage bij de Regeering om
aan de A.V.R.O. vergunning te geven een Gleich-wellen stelsel in
Nederland te mogen inrichten. Dan zou er naast de beschikbare
twee golven waarop Hilversum en Huizen zonden, een eigen zendgelegenheid de volle week voor de A.V.R.O. beschikbaar zijn.
DE N.V. NOZEMA
Deze aanvrage bleef langen tijd in portefeuille totdat Mr J. A. de
Wilde als Minister van Binnenlandsche Zaken optrad, die na rijp
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i So.ooo luistervinken kwamen op Houtrust bijeen om te protesteeren tegen het
onbillijke zendtijdbesluit van Minister Reymer

beraad besloot het verzoek van de A.V.R.O. niet in te willigen.
Over dit verzoek zijn nog debatten gevoerd in de Tweede Kamer,
waarbij terecht tot uitdrukking kwam, dat wettelijk gesproken aan
de A.V.R.O. inwilliging van het verzoek niet kon worden geweigerd.
Immers, er waren geen bezwaren van techniek of uitvoering gelijk de
wet vereischt. Desondanks wees Minister de Wilde het verzoek af,
omdat hij ten aanzien van de exploitatie van omroepzenders andere
plannen had. Hij riep de verschillende omroepvereenigingen bij
elkaar en ontvouwde het denkbeeld van samenwerking in een ge
mengd bedrijf tusschen omroepvereenigingen en Overheid op het
gebied van de zendervoorzieningen. Een denkbeeld dat later gereali
seerd werd in de N. V. NOZEMA.
De A.V.R.O. meende na rijp beraad haar medewerking aan het tot
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De machtigste demonstratie die Nederland ooit gezien heeft: de A.V.R.O. bijeenkomst
op Houtrust in 1930. Aankomst der eerste deelnemers

stand komen van de NOZEMA niet te moeten onthouden, te
meer niet omdat Mr de Wilde verklaard had de wet te zullen verande
ren indien de A.V.R.O. bij haar Gleich-wellen plan persisteerde.
Waar intusschen gebleken was dat aan het Gleich-wellen plan zekere
nadeelen niet konden worden ontzegd — nadeelen van technischen
aard tengevolge waarvan toch in een aantal randstreken vertroebe
ling van de ontvangst zou optreden — was de A.V.R.O. tot het
inzicht gekomen, dat de oplossing die zij voorstond geen volledige
bevrediging zou kunnen verschaffen.
Zoo ontstond de NOZEMA onder voorzitterschap van den toenmaligen voorzitter van den Radioraad J. H. van Boeijen, den lateren
Minister van Binnenlandsche Zaken.
Deze NOZEMA heeft vruchtbaar werk gedaan. Zij heeft de plannen
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Dr H. Molhuysen. Sinds 1927 lid van het Dagelijksch Bestuur. Van eind 1928 tot
Juli 1932 voorzitter van de A.V.R.O., daarna ondervoorzitter

ontworpen en uitgevoerd van den bouw van twee moderne omroepzenders in Lopik, thans nog bekend als Lopik I en Lopik II. Zij heeft
bereikt dat er een zekere samenwerking tusschen de omroepvereenigingen ontstond, waardoor de scherpe kanten aan de verhoudingen
weg vielen.
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Het Centraal Bureau voor den omroep werd gesticht en alles wat
gemeenschappelijke bedreigingen vormde of wat een gemeenschap
pelijk optreden vereischte, werd in het Centraal Bureau gezamenlijk
behandeld.
Sindsdien is de omroep in rustiger banen getreden en men mag zeggen
dat, indien de oorlog in 1940 aan de werkzaamheid van den omroep
geen tijdelijk einde had gemaakt, veel tot stand gekomen zou zijn uit
vrijen wil.
DE A.V.R.O. ALS NATIONALE OMROEP
De A.V.R.O. heeft zich altijd beschouwd en beschouwt zich nog
steeds als de Algemeene Omroep, waar die uitwisseling van levensstroomen, die eerbied voor andermans overtuiging, die vertolking
van het algemeen Nederlandsche, tot haar recht komen, welke aan
ons volk als ideaal voor oogen staan. De A.V.R.O. meent en heeft
altijd gemeend, dat er voor een splitsing op het gebied van cultuur en
van het algemeene leven geen aanleiding is. Zij wenscht geen speciaal
gedetermineerde omroepsfeer, waar verdeelingen gelden die het
leven zelf niet te aanschouwen geeft. De A.V.R.O. is in staat het
nationaal-omroep-ideaal te verwezenlijken en zij heeft de pretentie
dat het beste te kunnen, omdat zij over vijf en twintig jaar omroepervaring beschikt en over het personeel en materiaal, om dit ideaal
terstond te kunnen omtooveren in werkelijkheid.
Wat heeft die vijf en twintig-jarige ervaring de A.V.R.O. echter nog
meer geleerd? Zij heeft haar geleerd, dat de meerderheid van ons volk,
zooals het in de Staten Generaal is vertegenwoordigd, dezen nationalen omroep niet wil, maar den gescheiden omroep begeert. Tegen
het denkbeeld, den luisteraar van andersdenkenden te verwijderen,
heeft de A.V.R.O. zich verzet. Voor de eenheid en de nationale
saamhoorigheid in den aether heeft zij gestreden tot het uiterste. Het
43
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Een der vele fraaie A.V.R.O. kalenders, die in den loop der jaren verschenen zijn
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De open wonden in Keizersgracht 107, Amsterdam, waar weldra het nieuwe A.V.R.O.
kantoor zal verrijzen

mocht niet baten. De meerderheid in onze Staten Generaal heeft
zich verklaard tegen den nationalen omroep.
Nu de realiteit zoo ligt, bestaan er voor de A.V.R.O. maar twee
mogelijkheden. De werkelijkheid aanvaarden, zonder haar ideaal prijs
te geven, en door geduld en voorbeeld blijven nastreven datgene
wat zij altijd heeft voorgestaan of heengaan als een teleurgestelde en
ontgoochelde.
De A.V.R.O. heeft den eersten weg gekozen. Nu de kans haar ont
nomen is, het ideaal van den algemeenen nationalen omroep te ver
wezenlijken, tracht zij dit door beleid te bereiken.

Op 17 December 1932 legde de heer W. Vogt, te midden van het Algemeen Bestuur der
A.V.R.O., den eersten steen en metselde een oorkonde in

Wat wil dat beleid zeggen? Het beteekent, dat de A.V.R.O. is en
blijft de omroep, waarin de algemeene, nationale gedachte zich weer
spiegelt, de zoekster naar de synthese. Zij toont deze gezindheid in
haar arbeid en in haar opvattingen, kortom in haar geheele beleid.
Wie dit standpunt van de A.V.R.O. begrijpt, begrijpt meteen, dat zij
zich niet wil laten indeelen, dat zij een zuilentheorie verwerpt, die
haar het humanistische of het liberale volksdeel wil toewijzen. De
A.V.R.O. wil zich geen enkel volksdeel zien toegewezen. Zij wil
spreken voor het geheele volk en zij steunt op haar vrienden, die
wars zijn van de splitsingsgedachte in den aether. Zij vindt die onder
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„Pannenbier”. Het hoofdkantoor Keizersgracht 107 is onder de kap

alle partijen en zij tracht die vrienden aan zich te binden door de
kwaliteit en de populariteit van haar uitzendingen.
Ieder, van welk geloof of van welke politieke richting hij is, is welkom
voor de A.V.R.O. microfoon, behoudens natuurlijk het in acht
nemen van de veiligheid van den staat, de openbare orde en de goede
zeden en het programma-peil. Wie tot de A.V.R.O. komt is welkom,
wie niet tot haar komt, hem stoot de A.V.R.O. niet uit.
DE A.V.R.O. ALS VEREENIGING
Het vereenigingsleven van de A.V.R.O. is van den aanvang af zeer
opgewekt en levendig geweest.
De A.V.R.O. heeft om haar plaats in het Nederlandsche omroep47

G. de Clercq, penningmeester van de A.V.R.O. van December 1927 tot Juli 1936. Te
vens waarnemend voorzitter van Juli 1932. Sinds Juli 1936 voorzitter van de A.V.R.O.
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bestel te veroveren en te handhaven een zwaren strijd moeten voeren,
maar ook intern in de Vereeniging hebben er soms stormen gewoed,
met windsnelheden die aan een orkaan deden denken. Dat de Ver
eeniging toch ondanks al deze strubbelingen steeds in omvang en in
kracht is toegenomen, is te danken aan vele getrouwen, die van het
begin af aan pal hebben gestaan voor de belangen van de A.V.R.O. en
deze met hart en ziel hebben verdedigd.
Vooral in de jaren vóór 1930, toen de strijd op zijn felst was, heeft
menig lid van het Dagelijksch Bestuur van de A.V.R.O., het Algemeen Bestuur, de Gewestelijke Besturen of der talrijke A.V.R.O.
Actie-Comité’s dag en nacht op de bres gestaan om mede te helpen
het goed recht der A.V.R.O. te verdedigen.
In woelige tijden stonden de telefoonlijnen witgloeiend en vaak is er
tot diep in den nacht overleg gepleegd hoe men een aanval op de
A.V.R.O. zou kunnen afslaan.
Deze kracht hebben allen geput uit het feit, dat zij zich als warme
verdedigers van de A.V.R.O. lid voelden van de groote A.V.R.O.familie, die tezamen één gemeenschappelijk doel nastreefde, nl. een
drachtig en krachtig samenwerken aan den opbouw en uitbouw van
de A.V.R.O., waarbij in hoofdzaak als einddoel voor oogen stond,
dat de A.V.R.O. de éérste en voornaamste plaats moest innemen en
blijven behouden in het omroepbestel in Nederland.
Het Bestuur bestond aanvankelijk uit de heeren: G. A. baron Tindal,
voorzitter, W. Vogt, secretaris, F. C. W. van der Woord, penning
meester, G.W. White, DrB. Suermondt en J. H. Smit Duyzentkunst,
terwijl in den loop van 1926 Dr H. Molhuysen in het Bestuur werd
opgenomen.
Eind 1927 trad als voorzitter van het Bestuur van de A.V.R.O. op
de heer E. P. Westerveld, oud-minister van Marine, terwijl het
Dagelijksch Bestuur verder bestond uit de heeren Dr H. Molhuysen,
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ondervoorzitter, Mr J. den Tex, secretaris, G. de Clercq, penning
meester, F. P. A. van Gheel Gildemeester, G. A. baron Tindal,
J.P. baron van Lynden en Mr H. Cohen de Boer. De heer W. Vogt
werd benoemd tot directeur van het omroepbedrijf en de heer
F. C. W. van der Woord tot administrateur van de A.V.R.O. Eind
1928 nam de heer Westerveld ontslag als voorzitter. Hij werd ver
vangen door Dr H. Molhuysen, terwijl wegens het heengaan van
Mr J. den Tex, tot algemeen secretaris benoemd werd de heer F. P.
A. van Gheel Gildemeester.
In Juli 1932 trad Dr Molhuysen wegens drukke werkzaamheden als
voorzitter af en de penningmeester, de heer G. de Clercq, werd tot
tijdelijk waarnemend voorzitter benoemd. In Juli 1936 koos de
Algemeene Vergadering den heer G. de Clercq tot voorzitter, terwijl

S°

Toen het in den omroep ging spannen en het woord „eigen zender” niet van de lucht was,
kwam Minister Mr ]. A. de Wilde, vergezeld van den Directeur-Generaal van P.T.T.,
Ir M. H. Damme, bij de A.V.R.O. in Amsterdam op bezoek. De gasten omgeven door
het Dagelijksch Bestuur der A.V.R.O.

de heer J. Corver in zijn plaats tot penningmeester werd gekozen.
In 1928 werden na een wijziging der Statuten de Gewestelijke
Besturen ingesteld en nadien vormen de leden van het Dagelijksch
Bestuur tezamen met de consuls van elk Gewest het Algemeen
Bestuur.
De leden der Gewestelijke Besturen worden volgens de Statuten
door de leden der Vereeniging uit hun midden gekozen. Deze ver
kiezingen vonden regelmatig plaats onder toezicht van Notaris Mr E.
Th. Scheltinga Koopman te Amsterdam.
S'

Aan de Keizersgracht 107 staat het fraaie oude patriciërshuis, dat in de 17e eeuw gebouwd
werd en dat door de A.V.R.O. geheel in den oorspronkelijken stijl werd gerestaureerd

De Statuten der Vereenigingwerden gewijzigd in 1930,1936 en 1947.
De Algemeene Vergadering van de A.V.R.O. wordt elk jaar bij
voorkeur in een andere gemeente gehouden. Zij vond in den loop der
jaren plaats in Amsterdam, Scheveningen, Rotterdam, den Bosch,
Utrecht, Middelburg, Assen en Hilversum.
DE VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
Een belangrijk onderdeel van het werk der Vereeniging vormde het
bijeengaren van de vrijwillige bijdragen, waaruit tot eind 1940 de
kosten van de A.V.R.O. programma’s zijn bestreden.
Tweemaal per jaar, in Juni en in December, vond een opwekking
plaats, zoowel voor de microfoon als in de Radiobode, om de luister
vinken aan te sporen hun vrijwillige bijdrage op giro 128000 te willen
overmaken.
Om de betaling van deze vrijwillige bijdrage te stimuleeren, werd
bij den oproep in Juni van elk jaar een geschenk aangeboden. Aan
vankelijk waren deze geschenken van bescheiden aard.
In 1930 kreeg iedereen, die een vrijwillige bijdrage overmaakte, een
serie van 10 fraaie foto’s van het A.V.R.O. bedrijf en de medewer
kers cadeau.
In 1932 ontving men een exemplaar van het nuttige boekje „Wellicht
weet ik het”, dat tal van wenken op velerlei gebied bevatte en dat
nog door menigeen wordt geraadpleegd.
In 1933 werd de actie grootscher opgezet. Toen vond de 6-weeksche
A.V.R.O. stortingsrace plaats, met als hoofdprijzen een vliegtuig,
motorkruiser, zeiljacht of auto. De trekking en uitdeeling der
prijzen geschiedde op 10 Augustus 1933 in de groote zaal van het
Concertgebouw te Amsterdam, die tot de laatste plaats bezet was.
Het A.V.R.O.orkest zorgde voor de noodige verstrooiing. De ge
lukkige winnaar van den hoofdprijs, die te Amsterdam woonachtig
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Het kaartsysteem der luistervinken in het hoofdkantoor der A. V.R.O.,
Keizersgracht 107, Amsterdam

i
|

was, werd via de microfoon opgeroepen en kon na de pauze op het
tooneel verschijnen om nog dienzelfden avond voor de microfoon
geïnterviewd te worden.
In 1934 ontving elke luistervink een gero-zilveren sierlepel.
In 1935- vonden achter elkander drie A.V.R.O. slipjachten plaats
met mooie prijzen. De trekkingen geschiedden 4 Juli 193^ in het
Concertgebouw te Amsterdam, 16 Juli 193^ in het Kurhaus te
Scheveningen en 28 Augustus 193^ in de Doelenzaal te Rotterdam.
Het waren feestelijke avonden, die werden uitgezonden. Alleen de
trekking te Rotterdam werd niet uitgezonden, aangezien dien morgen
Koningin Astrid van België was overleden.
In 1937 was het geschenk een gero-zilveren theeschep.
S4

Tusschen twee Donderdagen in, snorren de adresseermachines in de machinekamer van het
kantoor Keizersgracht 107, Amsterdam. Tienduizenden adresbandjes moeten van een
adres worden voorzien. Tenminste 1000 nieuwe abonné’s per week behooren een adres
plaatje te ontvangen bestemd voor het archief der abonné’s

In 1938 vond een bijzonder grootsch opgezette T.T. stortingsrace
plaats. Hierbij hadden de deelnemers twee kansen. In de hoofdstad
van elke provincie werd een aparte trekking gehouden, met als
hoofdprijs een motorrijwiel. In Leeuwarden verscheen de gelukkige
winnaar op het tooneel, waar hij werd gehuldigd. 2 Augustus 1938
vond de finale plaats in de groote hal van Houtrust te Den Haag,
waarbij 6000 toeschouwers aanwezig waren. De hoofdprijzen waren
een zweefvliegtuig, auto of motorkruiser. Dit was ook door het aan
trekkelijke programma dat uitgevoerd werd, een onvergetelijke
avond. In 1939 werd een gero-zilveren theelepel met de eerste letter
van den naam cadeau gegeven. Men kon opgeven hoe men heette en
SS

kreeg dan den theelepel, waarop de eerste letter van den voornaam
was vermeld.
Dat inderdaad al deze aantrekkelijkheden een grooten stimulans vorm
den voor het storten van een vrijwillige bijdrage, blijkt uit het hierna
volgende overzicht van de bedragen welke aan vrijwillige bijdragen
in verschillende jaren werden ontvangen.
Ontv. aan vrijwillige
bijdragen in
guldens:

1924

23.000

1930

776.200

193 5

660.500

1925

83.500

i93i

739.800

1936

643.200

1926

140.000

1932

725.200

1937

709.900

1927

180.500

1933

752.OOO

1938

728.500

1928

275.000

1934

716.300

1939

769.OOO

1929

485.000

Jaar:

Ontv. aan vrijwillige
bijdragen in
guldens:

Ontv. aan vrijwillige
bijdragen in
guldens:

Jaar:

Jaar:

DE LEDEN OP APPÈL
Hoewel de A.V.R.O. door de microfoon, in de Radiobode en op de
Toumée-avonden geregeld contact had met de luisteraars, is dit
contact nog verhoogd door verschillende Appèls, welke voor de
leden zijn gehouden.
29 September 1935 vond in het kasteel Nijenrode aan de Vecht een
A.V.R.O. Herfstappèl plaats. Uit alle deelen van het land stroomden
de A.V.R.O. leden er heen, per trein, autobus en fiets. Het kasteel
en de uitgestrekte tuinen waren gevuld met een opgewekte menigte,
allen leden van de groote A.V.R.O. familie. Na het genot van een
kopje koffie in een der fraaie zalen van het kasteel, werd te 12 uur in
den tuin een koffiemaaltijd gehouden. Meters lang waren de tafels.
Om 12.30 begon de uitzending. Na een welkomstwoord van den
voorzitter sprak de directeur van het Omroepbedrijf en vervolgens
gaf Prof. W. Vogelsang een uiteenzetting omtrent de historie van het
S*

De muurschildering van Anton Molkenboer met een hart van mozaïek, aangebracht
in het hoofdkantoor der A.V.R.O. te Amsterdam

kasteel Nijenrode en zijn bewoners door de eeuwen heen. Allen
luisterden met groote aandacht. Daarna verschenen op den trans van
den toren van het kasteel een viertal herauten in middeleeuwsche kleederdracht; zij kondigden met bazuingeschal het begin van het feest
aan. Het A.V.R.O. omroeporkest onder leiding van Nico Treep
speelde in het slotpark. De aanwezigen vermaakten zich uitstekend.
Helaas werd het weer spelbreker.
SI

Een nieuwe A.V.R.O. uitgave brengt altijd druk bezoek op het
hoofdkantoor in Amsterdam. De nieuwe golflengtenlijst is uit en dat beteekent hetzelfde
als „een nieuw spoorboekje”

Uit de reeds lang betrokken lucht gutste de regen neer. Gelukkig
had de A.V.R.O. ook hierop gerekend en op het terrein waren een
groot aantal schuiltenten van zeildoek opgesteld, waarin de aanwezi
gen een toevlucht konden vinden. Dit duurde geruimen tijd, doch
niemand verveelde zich, want opgewekt klonk uit alle tenten de
massazang, liedjes die Jacob Hamel aan de luisteraars had geleerd.
Later in den middag was het droog en de aanwezigen konden hun
rondgang toch nog voltooien.
Op Hemelvaartsdag 6 Mei 1937 werd een A.V.R.O. Appèl gehouden
in het Olympisch Stadion te Amsterdam, dat 3 5-.000 bezoekers kon
bevatten. Uit het geheele land arriveerden extra treinen en auto£8

De A.V.R.O. voert met haar luisteraars een uitgebreide correspondentie

bussen en toen de poorten van het stadion te 11 uur v.m. geopend
werden, stroomden de bezoekers binnen.
Het programma begon te 12 uur. Tandemraces, massazang onder
leiding van Jacob Hamel, sulkey rennen en een levend schaakspel
tusschen Dr Euwe en Dr Aljechin, die in persoon dit spel leidden.
Zelden heeft het stadion een fleuriger aanblik geboden dan tijdens dit
levende schaakspel in het prachtige weer. Wel stond er nogal wat
wind en dat was jammer, omdat Dr Cannegieter, de directeur van
het filiaal Amsterdam van het K.N.M.I. hierin aanleiding vond om te
adviseeren de voorgenomen ballonopstijgingen niet te laten doorgaan.
De beide ballons waren reeds bijna gevuld, doch het gas moest er
weer uit en menige bezoeker zei „wat jammer!”. Maar de aanwe
zige harmoniekorpsen hielden den moed er in. Ommuur stroomde het
stadion leeg; 3^.000 A.V.R.O. leden gingen voldaan huiswaarts.
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Op 29 November 1934 confereerde Minister de Wilde met de Besturen van de ver
schillende omroepvereenigingen over het zendervraagstuk. Allen, die in dien tijd een
rol speelden in het omroepleven, zitten hier bijeen. Rechts van Minister de Wilde de
heer J. H. van Boeyen, voorzitter van den Radioraad

DE RADIOBODE
Reeds in 1925- werd in den omroep behoefte gevoeld aan een weke
lijks verschijnend orgaan, waarin de programma’s zouden worden
gepubliceerd. Voordien werd weliswaar somtijds via de microfoon
aangekondigdals een belangrijk programma zou worden uitgezonden,
maar de luisteraars kregen toch geen geregeld overzicht en boven
dien misten zij een overzichtelijke opgave van de programma’s,
waaruit zij hun keuze konden maken.
Velen zijn geen z.g. gewoonte luisteraars, d.w.z. zij laten hun ont
vangtoestel niet van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aanstaan, doch
zij luisteren alleen als er een programmanummer wordt uitgezonden,
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dat zij gaarne willen hooren, en daarbij is de Radiobode hun hulp en
toeverlaat.
De Radiobode komt Vrijdags bij de leden thuis en zij hebben dan nog
allen tijd om na te gaan naar welke programma’s zij in de komende week
willen luisteren. Aan den anderen kant gebruiken velen de Radiobode
als hulpmiddel voor de controle van hun kennis van muziek. Wanneer
ze een bepaald muzieknummer hooren, gaan ze na of hun vermoeden
omtrent den componist en titel goed is. Deze controle is zeer leerrijk
omdat zij in hooge mate het luisteren naar muzikale uitzendingen
stimuleert en bovendien groote muziek-paedagogische waarde heeft.
De uitgave van de Radiobode nam reeds betrekkelijk snel een
groote vlucht. Niet alleen steeg de oplage tot een aantal dat voor een
weekblad in Nederland voordien ongekend was, doch ook het aantal
pagina’s nam toe, zoodat de omvang tenslotte ca 84 tot 120 pagina’s
per nummer bedroeg. Uit onderstaand overzicht blijkt duidelijk hoe
buitengewoon snel de oplage van de Radiobode jaar na jaar is toe
genomen.
Jaar:

Oplage Radiobode:

Jaarj

Oplage Radiobode:

Jaar:

Oplage Radiobode:

1924

10.000

1930

250.000

I93S

265.000
270.000

1925

20.000

1931

256.000

1936

1926

40.000

1932

260.000

1937

265.000

1927

95.000

1933

260.000

1938

265.000

1928

150.000

1934

255.900

1939

265.000

1929

211.100

Het spreekt vanzelf dat het drukken van een weekblad van dezen om
vang in een dergelijke voor ons land abnormaal groote oplage moei
lijkheden met zich mee brengt. Gelukkig vond de A.V.R.O. de
E.M.V.R.A. (een combinatie gevormd door de Telegraaf en het
Handelsblad) bereid het zetten en drukken van de Radiobode te
verzorgen.
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De gebonden deelen, elk bevattende 26 nummers van de Radiobode, vormen een indruk
wekkende serie

De Radiobode wordt gezet op de drukkerij Jacob van Campen te
Amsterdam en gedrukt op de persen van het Handelsblad en van de
Telegraaf. Het is een aardig gezicht om de Radiobode met een snel
heid van ca 30.000 exemplaren per uur uit de groote persen te zien
schuiven.
Aanvankelijk verzorgde de Telegraaf ook de expeditie, doch nadat in
1933 het nieuwe A.V.R.O. Hoofdkantoor, Keizersgracht 107, gereed
gekomen was, werd de expeditie door de A.V.R.O. zelf ter hand
genomen.
Aan de redactie en de uitvoering van de Radiobode werd veel zorg
besteed. Een staf medewerkers van de A.V.R.O. verzorgde onder
leiding van den heer Vogt den geschakeerden inhoud. Vooraan62

Op de moderne persen van het Handelsblad en de Telegraaf wordt de groote oplage van
de Radiobode wekelijks gedrukt

staande kunstenaars maakten aardige en dikwijls fraaie teekeningen,
die nog allerwegen in de herinnering voortleven. Een nummer van
de Radiobode kreeg al spoedig het aanzien van een magazine, waar
men heel wat leering uit kon trekken. Tal van programma-onderdeelen, vooral op muzikaal gebied, werden deskundig toegelicht.
Levensbeschrijvingen van sprekers, die in de komende week voor de
microfoon op zouden treden, maakten de autoriteit van dengene,
wiens stem men hoorde, duidelijk. Ook de verwoede puzzelaars
konden hun neiging ruimschoots botvieren.
Bovendien gaf de Radiobode een toelichting op de talrijke puzzles,
welke ten bate van een of ander liefdadig doel voor de A.V.R.O.
microfoon werden gehouden. De deelneming aan deze puzzles en
63

Het dagelijksch Bestuur van de A.V.R.O. Van links naar rechts: Professor Dr J. H. Tuntler,
E. de Jong, J. A. H. Perey, J. Corver (wnd. algemeen secretaris en penningmeester),
Dr H. Molhuysen (ondervoorzitter), G. de Clercq (voorzitter), W. Vogt (directeur),
L. van der Sluys

prijsvragen was steeds zeer groot. Tienduizenden oplossingen kwamen
binnen en de kas van menige liefdadige instelling heeft er een belang
rijk batig saldo aan te danken gehad.
Elk jaar met Kerstmis ontvingen de abonné’s van de Radiobode een
fraai Kerstnummer, uitgevoerd in meerkleurendruk op kunstdruk
papier, dat tal van boeiende verhalen bevatte van de hand van bekende
schrijvers en meestal bovendien een aantal fraaie reproducties van
schilderijen of etsen. Vele luisteraars bewaren deze Kerstnummers
van de Radiobode nog steeds als een waardevol bezit.
Ook was de Radiobode door de zeer groote oplage een weekblad,
64
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Een der fraaie luistervinkdiploma’s van de A.V.R.O.

waarin men ogaarne adverteerde. De adverteerders streefden ernaar
om hun advertenties door een sierlijke uitvoering tot hun recht te
doen komen. Vooral de in kleuren uitgevoerde advertenties, een
heele pagina groot, die men er telkens weer in aantrof, waren een
lust voor het oog.
Maar de Radiobode was volgens artikel £ van de Statuten van de
A.V.R.O. „een eigen aan het doel gewijd orgaan”. Het was het orgaan
der Algemeene Vereeniging „Radio-Omroep”.
Week in week uit werd de situatie in den omroep en in het bijzonder

De bloem der Nederlandsche aannemers schrijft in voor den bouw van de A.V.R.O. studio
te Hilversum. Zal ik de opdracht krijgen, of ben ikƒ ioo.— te hoog?

ten opzichte van de A.V.R.O. in een hoofdartikel onder de loupe
genomen.
Deze hoofdartikelen vormen als het ware een geschiedenis van de
ontwikkeling van den radio-omroep in Nederland in den meest uitgebreiden zin van het woord. Ze werden geregeld in de groote dagbladen
geciteerd en ook gecritiseerd. Bij elke groote verandering van de
situatie in den omroep was het gewoonte dat de redacties van de
groote dagbladen eens keken wat het hoofdartikel van de Radiobode,
d.w.z. de heer W. V. ervan zeide.
Verder bevat de Radiobode al het nieuws betreffende de Vereeni66

ging. Men kan er elk historisch gebeuren in de Vereeniging in vinden.
De data en agenda’s van de Algemeene Vergadering, de verkiezingen
welke plaats hebben gevonden, de goedkeuring van de rekening en
verantwoording door een commissie bestaande uit drie leden door de
Algemeene vergadering gekozen uit de leden der Vereeniging inge
volge artikel 14 sub 2 der Statuten, verandering in de samenstelling
van de Besturen en helaas ook de verliezen die in den loop der jaren
door den dood werden geleden. Dit alles is vastgelegd in de Radiobode. De 26 nummers die elk halfjaar verschenen, vormen een boek
deel van 1 o tot 1 g cm dik.
DE A.V.R.O. OP TOURNÉE
De Tournée-avonden hebben ten doel om de leden van de A.V.R.O.
ook buiten de microfoon verstrooiing en ontwikkeling te bieden.
Reeds in 1928 werd begonnen met het geven van de z.g. steden
avonden. Dit waren avonden in tal van plaatsen in ons land, waar de
voornaamste medewerkers die geregeld voor de microfoon optraden
aan het publiek werden voorgesteld, terwijl het A.V.R.O. omroep
orkest o.l.v. Nico Treep het muzikale gedeelte verzorgde.
Deze avonden, die toentertijd iets geheel nieuws waren, trokken
ontzaglijk veel belangstelling, omdat men natuurlijk degenen, wier
stemmen men geregeld uit den luidspreker hoorde, gaarne in leven
den lijve wenschte te zien.
Aanvankelijk gingen deze stedenavonden met de noodige tam-tam
gepaard. Het gezelschap werd op feestelijke wijze van den trein ge
haald en meestal in optocht onder begeleiding van muziek naar de
zaal gereden. Zelfs werden hier en daar de paarden afgespannen en de
rijtuigen door enthousiaste luistervinken getrokken. De zalen waren
door het geheele land tot de laatste plaats gevuld.
Deze stedenavonden, welke ongeveer een jaar lang werden gegeven,
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Waar nieuwe banen geleid moeten worden, gaat men niet over één nacht ijs. Alvorens
tot den bouw der A.V.R.O. studio over te gaan werd op het terrein der Technische
Hoogeschool te Delft een proefhuisje gebouwd. Links de bouwmeester van het A.V.R.O.
gebouw, architect B. Merkelbach, tegenover hem architect Janzen,
expert op acoustisch gebied

vormden als het ware de inleiding voor de bekende A.V.R.O.
Toumée’s, welke nadien regelmatig elk seizoen zijn voortgezet.
Elke uitvoering van de A.V.R.O. Tournée was van het begin tot
het einde een verrassing. Aanvankelijk trad op zoo’n avond een
orkest op aangevuld met enkele solisten, die een bijzonder goed ver
zorgd programma gaven. Niet alleen met eigen orkesten werd ge
werkt. Er werden ook overeenkomsten afgesloten met buitenlandsche orkesten, die onder de auspiciën van de A.V.R.O. het land
doortrokken. De band tusschen de Vereeniging en deze uitvoeringen
werd gelegd door den spreker, die aan het begin van den avond de
luistervinken opwekte om het werken en streven van de A.V.R.O.
68
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Het begin van een nobel gebouw. De machtige bouwput op het terrein
’s Gravelandscheweg te Hilversum, waar het voorfront van de straks voltooide
A.V.R.O. studio zijn fundamenten krijgt

te steunen. Door deze speeches hadden de avonden een sterk propa
gandistisch karakter, terwijl de inleider gelegenheid had de leden op
de hoogte te stellen van actueele problemen. Menigeen die zich in
woord of geschrift onvoorzichtig had uitgelaten over het werk van
de A.V.R.O., heeftop zulk een avond den bal teruggekaatst gekregen.
Later werden de Tournée-avonden uitgebreid, doordat er ook andere
artisten, meestal zij, die door hun optreden voor de microfoon
bekend waren, bij betrokken werden. Zoo groeiden de avonden uit
tot een variété programma, dat langzamerhand in ons land een grooten
naam heeft gekregen.
Na de opening van de nieuwe A.V.R.O. studio te Hilversum in 1936,
69

Kilometers betonijzer worden in de fundeeringen van de groote studiozaal gevlochten

toen begonnen werd met de Bonte Dinsdagavonden in de groote zaal
van de A.V.R.O. studio, kregen ook de Tournée-avonden meer het
karakter van een Bonten Dinsdagavond. Hierdoor werd bereikt, dat
degenen, die nog niet in de gelegenheid waren geweest om een
Bonten Dinsdagavond in Hilversum persoonlijk bij te wonen, toch in
de plaats van hun inwoning een soortgelijk programma konden zien.
Gedurende delaatstejaren voorden oorlog zijn deze Tournée-avonden
verzorgd door het bekende gezelschap van Snip en Snap, de dames
die in 1937 voor de A.V.R.O. microfoon hun debuut in het publiek
maakten en daarna alom in den lande groote bekendheid hebben
verworven. Niet alleen groote maar ook kleine plaatsen werden
70

Hoe nauwkeurig gezorgd werd voor de geluidsisolatie in het studiogebouw der A.V.R.O.
bewijst deze foto, die toont hoe zelfs de manshooge luchtkanalen trillingsvrij
werden bevestigd

bezocht en er is langzamerhand bijna geen plaats in Nederland te
noemen, waarde A.V.R.O. in den loop der jaren zulk een propagandaavond niet heeft gegeven.
ONTWIKKELINGSPROPAGANDA
Terwijl de Tournée-avonden in hoofdzaak propaganda van ontspannenden aard boden, gaf de A.V.R.O. ook buiten de microfoon aan
de leden heel wat gelegenheid tot ontwikkeling. Aanvankelijk sloot
deze ontwikkeling aan op de lessen, die voor de A.V.R.O. microfoon
werden gegeven. Dit was b.v. het geval met de A.V.R.O. bridge
drives, welke elk jaar in tal van plaatsen worden gehouden. Deze zijn
7i

De A.V.R.O.studio is geen gewoon bouwwerk. De eigenlijke studioruimten hebben
andere fundeering dan het z.g. ,,gevoelige” gedeelte van het gebouw. Tusschen beide
gedeelten is geen enkel contact daar elk een afzonderlijke fundeering heeft. Tot welke
consequenties dit leidt toonen de pilaren, die thans met roestvrije stalen platen bekleed,
den hoofdingang schragen. Deze foto werd genomen in Maart 193^

voortgekomen uit de bridge-lessen, die Mr E. C. Goudsmit voor de
A.V.R.O. microfoon gaf.
Op de A.V.R.O. bridge-drives kregen degenen, die door deze lessen
hadden leeren bridgen, gelegenheid hun kennis in praktijk te brengen.
Weliswaar werden er ook toentertijd reeds overal in den lande bridge
drives gehouden, doch deze waren meestal slechts betrekkelijk klein
van omvang. Het organiseeren immers van een groote bridge-drive
vereischt heel wat voorbereiding en welke particulier, die uit enthou72
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Stoere handen vlechten de geraamtes uit betonijzer, die straks met de betonspecie zullen
worden overgoten

siasme een bridge-drive organiseert, beschikt over een uitgebreiden
staf van personeel voor de organisatie van zulk een omvangrijke
voorbereiding?
De A.V.R.O. echter had een groot personeel en het was bovendien
geroutineerd in het verwerken van groote aantallen, zoodat hoe groot
het aantal deelnemers aan een A.V.R.O. bridge-drive ook zou wor
den, de voorbereiding en uitwerking vlot verliepen. Bovendien be
schikte de A.V.R.O. in Mr E. C. Goudsmit over een deskundig
leider voor de A.V.R.O. bridge-drives.
De deelneming aan de A.V.R.O. bridge-drives was direct overal zeer
groot. Zoo groot zelfs, dat de deelnemers, wanneer ergens geen zaal
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De voorgevel van de A.V.R.O. studio is niet recht doch flauw gebogen. Dit stelde hooge
eischen aan de accuratesse der metselaars

beschikbaar was om hen allen onder te brengen, over meer zalen
verdeeld moesten worden. In Den Haag werd de Dierentuin gecom
bineerd met Pulchri-studio, in Rotterdam was de Doelenzaal met de
bijbehoorende foyers geheel gevuld en in Amsterdam boden Krasnapolsky en Bellevue voldoende ruimte.
De A.V.R.O. bridge-drives werden meestal ’s avonds of op Zaterdag
middag gehouden. Voor het ontvangen en indeelen van de honderden
deelnemers was een staf van personeel noodig. Opgewekt en vol
moed zochten bridgers hun tafel op en na een openingswoord door
den voorzitter van de A.V.R.O. en speciale instructies van Mr
Goudsmit begon de A.V.R.O. bridge-drive. Geen wanklank werd
gehoord, want men is gezellig bijeen onder auspiciën van de A.V.R.O.
74
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Om het betonnen skelet van het nu snel oprijzende gebouw wordt een baksteen gemetseld
van „gele Friesche mop”

Na afloop werd snel het resultaat berekend en de gelukkige winnaars
gingen met hun fraaien prijs naar huis. Daarmede was nog niet alles
afgeloopen. De winnaars van den eersten prijs en degenen die
beneden het vastgestelde aantal matchpunten gebleven waren, moch
ten deelnemen aan de demi-finale in hun district. De winnaars van de
demi-finale kampten weer in de finale en daaruit kwam dan het
paar te voorschijn, dat aan het einde van elk A.V.R.O. bridgeseizoen deel mocht nemen aan de landsfinale in de A.V.R.O. studio
te Hilversum. Op deze landsfinale werd uitgemaakt wie de winnaar
van het landelijk A.V.R.O. bridge-kampioenschap in het seizoen
was. Fel werd er gestreden en de winnaars werden ’s avonds voor
de microfoon gehuldigd.
IS

Groote gebeurtenissen werpen haar schaduw vooruit.
Zelfs de schuttingreclame is artistiek uitgevoerd en spreekt voor zichzelf

TAALLESSEN
Reeds zeer vroeg is de A.V.R.O. begonnen voor de microfoon
lessen te geven in verschillende talen. De ondervinding leerde, dat
daarbij een handleiding noodig was en deze werd gereed gemaakt en
gedrukt. Elke luisteraar die een taalles wilde volgen, kon zich voor
een luttel bedrag per jaar op de geregelde toezending van de hand
leiding abonneeren en tienduizenden maakten er gebruik van. Men
kreeg bij deze lessen bovendien nog een fraai omslag cadeau om ze te
bewaren, zoodat ze een waardevol bezit vormden.
De Engelsche lessen zijn ook gecombineerd met reizen naar Enge
land, waar de deelnemers aan de lessen gelegenheid kregen het
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Ir M. H. Damme verricht de openingsplechtigheid van de A.V.R.O. studio te Hilversum
6 Juli 1936

Engelsch dat zij geleerd hadden, in praktijk te brengen. De Engelsche lessen zijn daarbij in verschillende plaatsen in het publiek
gegeven. Tot de laatste plaatsen waren de zalen gevuld. De Engelsche
leeraar hield een inleiding en om half acht ging het roode licht naast
de microfoon aan, een teeken dat de uitzending begon. De Engelsche
les werd dan in aanwezigheid van de honderden die zich in de zaal
bevonden, gegeven. Na afloop was er gelegenheid tot het stellen van
vragen en dit gaf meestal aanleiding tot een geanimeerde conversatie.
De eisch was, dat degene die vragen stelde, dit in het Engelsch deed,
waardoor de aantrekkelijkheid voor alle aanwezigen nog werd ver
hoogd.
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De dag van den triomf
Het A.V.R.O. Bestuur groet de honderdduizenden, die voor de
pas gereed gekomen studio defileeren

DE MODE
Een andere les, die zeer veel belangstelling trok, was de naai- en
knipcursus van Mevrouw Ida de Leeuw van Rees. Zij sprak weke
lijks voor de microfoon en de luisterende dames konden zich bij de
A.V.R.O. abonneeren op de schriftelijke toelichting, die bovendien
nog vergezeld ging van een fraaie naaidoos of een koffertje, dat de
benoodigde gereedschappen bevatte. Ook patronen werden verstrekt.
Hiervoor bleken tienduizenden belangstelling te hebben.
Mevr. de Leeuw van Rees heeft ook nog een speciale uiteenzetting
over de nieuwste creaties der mode gegeven in tal van plaatsen. Dit
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Het défilé der honderdduizenden luistervinken langs de nieuwe A.V.R.O. studio

gebeurde ’s middags en de zalen waren overvol. Men zag er soms
wel eens een enkelen heer.
Mevr. de Leeuw besprak de nieuwste modellen en deze werden
daarna door mannequins aan de aanwezigen getoond. Heel wat van
deze laatste snufjes kon men reeds kort daarna op straat zien, wel een
bewijs hoezeer deze middagen, waarop tevens een film vertoond
werd van de mode in Parijs, Londen, Weenen en New York, in den
smaak vielen.
TECHNISCHE ADVIEZEN
Velen sukkelden met hun radio-ontvangtoestel. De A.V.R.O. bood
uitkomst. Moeilijke gevallen werden voorgelegd aan Jan Gertsen die
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Kleurige doeken en schilden waren langs den weg opgesteld en het zonnige tafereel in de
tuinstad ademde blijheid en feestelijkheid

specialiteit was in het ontwerpen van schema’s en de moeilijkste
problemen kon oplossen. Hij heeft menigeen met raad en daad bijge
staan. Jan Gertsen trad ook in het publiek op. Hij hield in tal van
plaatsen lezingen voor A.V.R.O. luisteraars, waarin hij op leerzame
wijze de opname van gramofoonplaten behandelde. De attractie van
deze avonden welke volle zalen trokken was, dat Jan Gertsen na zijn
uiteenzetting gramofoonplaten opnam, die aan het einde van den
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Heel Hilversum was in 1936 in feesttooi gestoken

avond werden afgedraaid. Menig dilettant zanger of conferencier is
op zulk een avond geschrokken van zijn prestaties, waarvan hij voor
dien een hoogen dunk had. Maar de talrijke aanwezigen genoten ervan.
SCHAKEN
Een gewaardeerd medewerker van de A.V.R.O. was jarenlang Dr
M. Euwe, de bekende Nederlandsche schaakgrootmeester, die in
causerieën voor de A.V.R.O. microfoon het edele schaakspel be
handelde. Dr Euwe hield ook een groot aantal lezingen voor de
luisteraars in zalen. Zijn uiteenzettingen vonden een groot en aan
dachtig gehoor.
SIMULTAANSÉANCES
De A.V.R.O. bood de schaakliefhebbers een ongekende gelegenheid
om hetgeen ze van Dr Euwe geleerd hadden, in praktijk te brengen.
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Tal van harmoniekorpsen uit ons land luisterden het A. V.R.O. feest der studio-openingop.
Hier ziet men een harmoniekorps onder de zuilengang langs de A.V.R.O. studio spelen,
terwijl het Algemeen Bestuur het défilé der luistervinken afnam

Hoevelen hadden bij zichzelf nieteens denwensch geuit om tegen een
echten grootmeester te kunnen spelen. Ze droomden al van remise
of winst.
De A.V.R.O. maakte er werkelijkheid van. In Mei 1937 werden in
Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Utrecht, Arnhem en Amsterdam
simultaanséances georganiseerd, waarop de A.V.R.O. luisteraars
tegen grootmeesters konden spelen. De A.V.R.O. had hiervoor uitgenoodigd de grootmeestersDrM.Euwe, Dr A.Aljechin, Bogoljubow,
R. Fine, S. Flohr, Dr E. Lasker en Dr S. G. Tartakower.
In elke plaats waren 270 deelnemers aanwezig, zoodat iedere groot
meester 30 tot 40 tegenspelers had. De deelnemers ontvingen van de
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Het Algemeen Bestuur van de A.V.R.O. bestaande uit het Dagelijksch Bestuur en de con
suls der gewesten. Van links naar rechts: H. M. Soesan, G. du Bois, Prof. Dr J. H. Tuntler,
W. Vogt, L. van der Sluys, Mevr. H. M. Content-Hofstede, G. de Clercq, E. A. Timmer,
Dr H. Molhuysen, F. J. W. van Asperen, J. Corver, Mr J. Moolenburgh, ]. A. H. Perey,
H. W. Kibbeling, C. van Vessem, S. J. graaf van Limburg Stirum, M. F. Lunshof,
G. H. Sutherland Royaards

A.V.R.O. een fraai uitgevoerd op karton geplakt schaakbord, voor
zien van de handteekening van den grootmeester tegen wien men
speelde en van den voorzitter van de A.V.R.O.
Het waren spannende avonden, waar fel gekampt werd. Sommigen
slaagden erin hun tegenspeler-grootmeester tot remise te brengen.
Een enkele won zelfs zijn spel. In Arnhem b.v. een schoolknaap op
wiens schaakbord Aljechin schreef: „An meinem Besieger”.
WERELD SCHAAKTOURNOOI
Een ongekende gebeurtenis op het gebied van schaken, die nog steeds
in de herinnering van geheel schakend Nederland voortleeft, was het
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De fraaie zonnewijzer. Geschenk bij de opening van de A.V.R.O. studio aangeboden door
de Gewestelijke Besturen

A.V.R.O. Wereldschaaktournooi in November 1938. De A.V.R.O.
had voor dit wereldschaaktournooi uitgenoodigd de volgende
grootmeesters: Dr M. Euwe, Dr A. Aljechin, R. Fine, Salo Flohr,
J. R. Capablanca, Paul Keres, Samuel Reshewsky en M. Botwinnik,
terwijl S. Landau als arbiter optrad. De partijen werden in de hoofd
plaatsenvan ons land gespeeld. Zij trokken zeer groote belangstelling.
Avond aan avond waren de zalen tot de laatste plaats gevuld en de
geheele wereld wachtte met spanning den uitslag. Het dagelijksch
resultaat werd niet alleen via de A.V.R.O. microfoon verbreid, doch
het ging per telefoon over de geheele wereld. Buitenlandsche dag
bladcorrespondenten waren aanwezig en iederen avond werden New
York, Moskou, Londen, Parijs, Rome opgebeld om den stand van het
A.V.R.O. Wereldschaaktournooi door te geven.
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Dit A.V.R.O. schaaktournooi was een wereldgebeuren van den
eersten rang. Zelfs jaren later maakten de dagbladen er telkens nog
melding van.
ZANGAVONDEN
Een combinatie van ontspanning en on twikkeling vormden de zangavonden van Jacob Hamel, die reeds jaren bekend was als leider van
het Kinderkoor van de A.V.R.O. De luisteraars vereenigden zich in
groote zalen en Jacob Hamel studeerde gedurende een uur met hen
verschillende liedjes in. Na de pauze werden deze liedjes door de
aanwezigen gezongen en dit zingen werd via de microfoon uitge
zonden.
Ook met de Jamboree in 1937 te Bloemendaal heeft Jacob Hamel de
leiding van den zang der padvinders gehad.
KERKDIENSTEN
Van zuiver stichtenden aard waren de kerkdiensten, welke de A. V. R. O.
op speciale dagen verzorgde. Voor Paschen, Pinksteren en Kerstmis
vond in een kerk een dienst plaats, onder leiding van een bekenden
predikant en aangevuld door een koor en enkele solisten, terwijl
meestal Pierre Palla op het orgel voor de begeleiding zorgdroeg.
Deze stichtelijke bijeenkomsten, welke gratis voor luistervinken toe
gankelijk waren, trokken veel belangstelling. Meestal werd een ge
deelte van den dienst uitgezonden. Dergelijke diensten vonden o.a.
plaats: in de Koepelkerk te Amsterdam, de Oude kerk te Delft, de
Domkerk te Utrecht, de Oude kerk te Den Haag, Haarlem, Rot
terdam, en Arnhem. Elke bezoeker ontving een fraai programma
met den tekst van de liederen, welke gezongen zouden worden. Na
afloop werd een collecte gehouden. De opbrengst was bestemd voor
een liefdadig doel.
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Tot de feestelijkheden, die plaats vonden ter gelegenheid van de opening van de nieuwe
A.V.R.O. studio in Hilversum, behoorde ook een ballonvaart. In den ballon bevindt zich
een A.V.R.O. reporter, die tijdens de vaart een levendig verslag deed van zijn ervaringen

A.V.R.O. UITGAVEN
Reeds direct legde de A.V.R.O. zich toe op het in druk doen ver
schijnen van populaire uitgaven ten bate van haar luisteraars. Menig
een heeft hieruit heel wat kennis geput. De uitgaven van de A. V.R. O.
vormen een kostbaar bezit. De kookboeken vonden gretig aftrek en
menige echtgenoot prees het resultaat. Een gedenkboek van de
massa-demonstratie op Houtrust wordt door velen nog als een kost
baar aandenken bewaard.
Van de A.V.R.O. tientallen, welke den tekst van de liedjes bevatten,
die onder leiding van Jacob Hamel door de kinderen werden gezon
gen, zijn honderdduizenden exemplaren verspreid. Het A.V.R.O.
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S Juli 1936, ten aanschouwen van tienduizenden luistervinken, gaat op de heide langs den
Loosdrechtschenweg de A.V.R.O. ballon de lucht in. A.V.R.O. technici en reporters
reizen mee. Links het geïmproviseerde spreekgestoelte, waarop de feestredevoeringen
zijn afgestoken

postzegelalbum was wereldvermaard. Bijzonder gretig vond de serie
lezingen aftrek. Dit waren lezingen, die voor de A.V.R.O. micro
foon waren gehouden en daarna in druk verschenen. Menig deeltje
van deze serie is tallooze malen herdrukt.
A.V.R.O. modeboeken met fraaie afbeeldingen stimuleerden de
dames tot het zelf maken van de nieuwste creaties.
Onderstaande lijst geeft een overzicht van de A.V.R.O. uitgaven:
1927 Vier lampsschema. Korte golf schema. Plaatspanning apparaat
wisselstroom. Plaatspanning apparaat gelijkstroom. Gelijkrichter voor
het laden van accu’s.
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Als er belangrijke gebeurtenissen plaats vinden in het leven van de A.V.R.O. wappert
de A.V.R.O. vlag

1928. Radiokaart. Eén lamps korte golf gelijkstroom schema. Olym
piade taalboekje.
1929. Kookboek deel I en II.
1930. Wisselstroom schema. Aladin schema. Cocktail schema. Ultra
korte golf schema. Schema plaatstroom apparaten. Schema lamp- en
metaalgelijkrichter. Avrofoon schema. Hier is Hilversum de A.V.R.O.
Mercurius voor de microfoon. Belastinggids. Gezond worden en ge
zond blijven. De beklimming van de Poermanpatsja. Van kleine
stouters en kleine zoeters. Radiospel. Lijst van golflengten.
1931. A.V.R.O. vox schema. Kassandra schema.
1932. Mapje met foto’s. Knipcursus voor kinderkleeding. Welpentooi. Vinkendos.
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1933- Modeboek Tintengloed. Tiental 1933. A.V.R.O. huisschijf.
Radiokaart.
1934. Modeboek „Kleurentoover”. Tiental 1934.
1935- Tiental 1935. Mode-album „Lijnenkleur”. Knippatroon voor
moeder en dochter „Zomertoilet”. Kabouterdracht.
1936. Rondwandeling door de A.V.R.O. studio. Vinkentong. Modealbum voor kinderkleeding „A.V.R.O. kroost”. Modeboek „A.V.R.O.
luister”. Knippatroon voor moeder en dochter. Reproductie van een
houtsnede van W. J. Roozendaal bij een gedicht van Jan Prins.
Tiental 1936.
1937. Tiental 1937. Modeboek „A.V.R.O. Vrouwenspiegel”. Rond
wandeling door de A.V.R.O. studio. A.V.R.O. postzegelalbum.
Knippatroon zomertoilet voor moeder en dochter. A.V.R.O.
puzzleboek.
1938. Tiental 1938. A.V.R.O. golflengte boekje. Schaak analysen.
1939. Tiental 1939.
DE A.V.R.O. KALENDER
Den meesten aftrek vond toch de A.V.R.O. kalender, die sinds 1930
elk jaar verscheen. De oplage van den A.V.R.O. kalender steeg tot
ver boven honderdduizend exemplaren, een ongekend succes. De
artistieke verzorging en uitvoering was toevertrouwd aan den kunst
schilder Alb. Hemelman. Elk jaar bood de A.V.R.O. kalender een
aantal bijzonder fraaie reproducties van schilderijen, etsen, hout
sneden, litho’s, e.d. Menige huiskamer is nog versierd met zulk een
reproductie ineen bijpassende lijst. Het kalendarium met fraaie foto’s
van de medewerkers en het A.V.R.O. bedrijf bood gelegenheid de
talrijke artisten, die geregeld voor de A.V.R.O. microfoon optraden,
te leeren kennen zooals dit aanvankelijk in 1928 op de succesvolle
stedenavonden was geschied.
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1936. De trots van Hilversum. Het fraaie gebouw, zooals het zich bij feestelijke
gelegenheden baadt in het licht der schijnwerpers
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HET HOOFDKANTOOR TE AMSTERDAM
De administratie, programmaleiding en redactie van de Radiobode
werden al betrekkelijk vroeg gehuisvest in Amsterdam, aangezien
deze stad voor de talrijke bezoekers het meeste comfort biedt. Het
gehuurde perceel, Keizersgracht 396, had slechts een bescheiden
kantoor-oppervlakte van 120 m2. Toen de omvang van het bedrijf
zich uitbreidde, werd uitgezien naar een grooter kantoorgebouw en
in 1928 werd het perceel Keizersgracht 107, dat ^60 m2 nuttige
oppervlakte bood, gehuurd en kort daarna in eigendom verworven.
Dit perceel „Daer waer de Walvis in de gevel staet” was een oud
grachtenhuis en dus ingericht volgens het daarvoor omstreeks 1600
gebruikelijke schema.
In 1931 werden plannen gemaakt om het aantal lokalen te vergrooten
door op de voorzijde twee verdiepingen te zetten. Natuurlijk moest
hiervoor een onderzoek ingesteld worden naar de fundeering en deze
bleek de grootere belasting niet te kunnen dragen.
Na rijp beraad besloot het Bestuur van de A.V.R.O. het pand af te
breken en een geheel nieuw kantoorgebouw op te trekken, waarvan
de indeeling en het aantal lokalen aangepast zou zijn aan de eischen
van het A.V.R.O.bedrijf, zulks te meer daar reeds besloten was
om de expeditie van de Radiobode zelf te verzorgen. Tot October
1933 geschiedde de expeditie door de Telegraaf.
De heer F. A. Warners werd als architect gekozen en zijn ontwerp,
waarbij de oude gevel bewaard zou blijven, werd door het Algemeen
Bestuur van de A.V.R.O. aanvaard. Het nieuwe gebouw bood 13^3
m2 nuttige oppervlakte.
Tijdens de afbraak en het bouwen van het perceel Keizersgracht 107,
verhuisden allen, die er in werkzaam waren, naar het gebouw
„Candida”, N.Z. Voorburgwal, Amsterdam, waar ongeveer ix/a jaar
vertoefd werd.

.
De omroepcel met dubbele glazen wanden van waar uit de omroeper
zijn aankondigingen doet

Hierdoor ondervond het bedrijf tijdens den bouw vrijwel geen stag
natie, terwijl bovendien het nieuwe gebouw, voor het betrokken
werd, geheel werkklaar was ingericht. De bouw werd in een snel
tempo uitgevoerd. 17 December 1932, toen het beton-skelet was op
getrokken, legde de heer Vogt den eersten steen en 27 Juli 1933
vond de feestelijke ingebruikneming plaats, waarbij de leden der
Gewestelijke Besturen met hun dames tegenwoordig waren.
Dit Appèl werd besloten met een diner in het Carltonhotel, waarna
allen in het Theater Tuschinski de film-vertooning bij woonden, die
bijzonderen luister kreeg door de aanwezigheid van het A.V.R.O.
orkest. Tevens werd een receptie gehouden, welke druk bezocht was
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Een der beide controlekamers. Het hart van de radio-techniek in het A.V.R.O. studiogebouw. Van deze moderne controle tafel uit worden alle studio uitzendingen beheerscht.
Lichtsignalen en wijzers van ampère- en voltmeters veroorloven den technicus den gang
van zaken op den voet te volgen. Links de draaitafel voor gramofoonplaten

en het personeel bood als geschenk eenglas-in-lood-raamaan, naar een
teekening van Louis Raemaekers in de Telegraaf, voorstellende een
stoere Oud-Hollandsche figuur, die op een bazuin „verzamelen” blaast.
De talrijke medewerkers, die geregeld voor de A.V.R.O.microfoon
optraden, schonken een muurschildering met een hart van natuur
mozaïek, gemaakt door Anton Molkenboer, dat de veelzijdigheid van
het werk van den radio-omroep symboliseerde. Wetenschap, kunst,
sport, enz. zijn door passende symbolen aangegeven. Het mozaïek
middenstuk straalt, als een zon haar stralen, de goede gaven van den
radio-omroep naar de vier windstreken uit.
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De fraaie hall, waardoor elke bezoeker de A.V.R.O. studio binnenkomt

Reeds twee dagen na de opening van het nieuwe kantoorgebouw
ontving het voltallige Dagelijksch Bestuur van de A.V.R.O. Z.E. den
Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr J. A. de Wilde, vergezeld
van Ir M. H. Damme, Directeur-Generaal van het Staatsbedrijf der
P.T.T., die het geheele gebouw bezichtigden en hun waardeering
uitspraken over de sobere, streng zakelijke, maar toch practische in
richting en indeeling. Minister de Wilde verheugde zich in het bij
zonder, dat de A.V.R.O. er bij dezen bouw naar gestreefd had, zoo
veel mogelijk aan Nederlandsch fabrikaat de voorkeur te geven, ook
al waren de aanschaffingskosten hooger dan van het overeenkomstige
buitenlandsche fabrikaat.
Het hoofdkantoor van de A.V.R.O., Keizersgracht 107, Amsterdam
is geheel aangepast aan en ingericht volgens de eischen, welke een
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Het tooneel van de groote zaal in A.V.R.O. studiogebouw I, rechts de bespiedingsruimte.
Daarvoor de speeltafel van het kerkorgel, daarnaast de speeltafel van het cinema-orgel.
Achter de jaloezieën de pijpen van beide orgels

modern omroepbedrijf stelt. Via de draaideur komt men in de ruime
hal met aan beide kanten toonbanken, waar de gegadigden zich kunnen
abonneeren op de Radiobode, hun luistervinkbijdragen storten, den
A.V.R.O. kalender en andere uitgaven van de A.V.R.O. koopen.
Aan de tuinzijde ligt de machinekamer, speciaal ingericht voor de
expeditie van de Radiobode, met zeer moderne machines, alle van
groote capaciteit om de geweldige oplage van het blad binnen den
hiervoor beschikbaren tijd te kunnen adresseeren en verzenden.
De eerste verdieping wordt ingenomen door het kaartsysteem. Het
is een groote zaal over de volle diepte van het gebouw, waarvan
de wanden voorzien zijn van speciale stalen kasten voor het opbergen
van het adressensysteem van de luistervinken en van de abonné’s op
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Voor het opnemen van interviews wordt vaak de kleine hoorspel studio gebruikt

de Radiobode. De adresplaatjes zijn geborgen in stalen laden, die
elk 200 plaatjes kunnen bevatten. Het geheele systeem heeft een
totale capaciteit van 1.000.000 adresplaatjes. Een kleine lift vervoert
de plaatjes naar de machinekamer, waar ze op de adresstrookjes van
de Radiobode wekelijks worden afgedrukt. Een verdieping hooger
ligt aan den voorkant de groote administratiezaal, waarin de hoofd
boekhouding, de algemeene administratie en de typistes zitten. Aan
de tuinzijde is de Bestuurskamer gelegen. Hierboven bevindt zich de
Directiekamer en aan de voorzijde van de 3e verdieping zijn lokalen
voor de programmaleiding, de muziekbibliotheek, de discotheek en
de redactie van de Radiobode gelegen. Dit laatste bevat het uitge
breide foto-archief. De 4e verdieping herbergt de archieven en op de
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De fraaie inrichting en rustige sfeer van de spreek studio

hoogste verdieping bevindt zich een groote recreatiezaal voor het
personeel.
r r
Behalve dit hoofdkantoor te Amsterdam had de A.V.R.O. voor
1940
nog een groot aantal bijkantoren in verschillende steden o.a. te
Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Al
melo, Groningen en Leeuwarden. Deze bijkantoren vormden het
A.V.R.O.centrum ter plaatse, waar de luistervinken alle gewenschte
inlichtingen konden krijgen.
DE A.V.R.O. STUDIO
Zooals 1933 in de geschiedenis van de A.V.R.O. bekend zal blijven
als het jaar, waarin het hoofdkantoor Keizersgracht 107, Amsterdam
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Een kijkje in de nieuwe A.V.R.O. studio, strak van lijn, zakelijk en toch
een lust voor het oog
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in gebruik werd genomen, zoo zal 1936 voortleven als het jaar,
waarin de nieuwe A.V.R.O.studio te Hilversum in gebruik werd
genomen.
Nadat de uitzendingen van de A.V.R.O. aanvankelijk gedurende
eenigen tijd plaats gevonden hadden in een studio, welke op de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum was ingericht,
werd in 1927 een perceel aan den Witten Hullweg te Hilversum als
studio in gebruik genomen. Dit perceel is bij den bouw van het
nieuwe stadhuis te Hilversum afgebroken. De ruimte welke er in be
schikbaar was, was maar klein; zij bestond in hoofdzaak uit een spreek
studio en een kamermuziek studio, welke ten hoogste 6 of 8 man kon
bevatten.
In 1928 werd het perceel Ouden Engweg 4 gehuurd, dat vergeleken
met de eerste studio veel meer ruimte bood. De kamermuziek studio
bestaande uit twee kamers-en-suite was flink groot en ook de spreek
studio had een flinken inhoud, wat aan de kwaliteit der uitzendingen
ten goede kwam. De technische dienst bevond zich in de keuken,
terwijl in de bijkeuken de noodige apparatuur was opgesteld. Voor
den omroeper was naast de keuken nog een klein hokje beschikbaar.
Het afdraaien van gramofoonplaten geschiedde in de keuken.
Aanvankelijk voldeed deze studio aan den Ouden Engweg goed,
temeer aangezien voor uitzendingen van concerten, opera’s, e.d.
gebruik gemaakt werd van de groote zaal van het hotel Hof van
Holland, welke plaats bood aan ruim 300 bezoekers. Om groote
orkesten te kunnen opstellen was het tooneel over een gedeelte van
de zaal uitgebouwd.
Toen het Bestuur van de A.V.R.O. zijn goedkeuring had gehecht aan
de plannen voor den bouw van het hoofdkantoor te Amsterdam,
rijpte het idee om te Hilversum een nieuwe A.V.R.O. studio te
bouwen.
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SS°° pijpen bevatten de beide groote orgels, kerkorgel en cinema-orgel, in de studio

Begonnen werd met den aankoop van een villa, ’s Gravelandscheweg
hoek Melkpad, waarbij een flink stuk grond aanwezig was. Direct
hierna nam het plan tot studiobouw vastere vormen aan. De A. V.R.O.
zou een geheel nieuw opgetrokken studio krijgen, zulks in tegen
stelling met elders wel gevolgde methoden, waarbij bestaande perceelen wat werden verbouwd. De villa, die op het gekochte terrein
stond, moest dus worden afgebroken.
Reeds bij den bouw van het perceel Keizersgracht 107 had de
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De A.V.R.O. klok

A.V.R.O. geleerd, dat bouwen niet zoo gemakkelijk is. Men kan
zich wel de hulp assumeeren van een architect, doch de eerste vraag,
die deze stelt, is: „Aan welke eischen speciaal ten opzichte van de
indeeling moet het gebouw voldoen?” Dit moet men zelf uitmaken.
Wie ooit een huis of villa heeft laten bouwen, weet hoeveel hoofd
brekens de beslissingen, welke vooraf genomen moeten worden,
kosten. Men wil een salon, huiskamer, eetkamer en drie kleine
kamertjes. Maar de architect vraagt of de ingang aan den voorkant
IOI
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De keuken van het A.V.R.O. restaurant. Waar de koks hun speciaal vak uitoefenen

moet komen of opzij. Of er een hal moet zijn. Of één keuken vol
doende is of dat men liever nog een bijkeuken heeft. En waar de
kelder moet liggen.
Feitelijk moet men al deze vragen beantwoorden voordat men over
leg pleegt met den architect, want deze richt zich naar den opdracht
gever, terwijl hij den vorm en de plaats van elk onderdeel in het geheel
bepaalt.
De architect kan natuurlijk wel adviseeren ten opzichte van de
indeeling, maar de opdrachtgever heeft in deze de voornaamste stem
in het kapittel.
Dit probleèm was bij den bouw van de A.V.R.O. studio nog moeilijker, omdat er een moderne omroepstudio moest worden gebouwd,
zonder dat men feitelijk ergens ter wereld een soortgelijk gebouw
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Het restaurant in de A.V.R.O. studio waar de artisten zich kunnen verpoozen

kon bezoeken om zich te oriënteeren en na te gaan of aan alle eischen
was voldaan. De moeilijkheid begon al bij de keuze van den architect.
Geen Nederlandsche architect had een omroepstudio gebouwd en
toch stelde de A.V.R.O. er prijs op haar nieuwe studio te laten
bouwen onder toezicht van een Nederlandschen architect. Het geluk
diende de A.V.R.O.
Een tweetal jeugdige architecten, de heeren Merkelbach en Karsten,
werden ons aanbevolen. Zij waren modern in hun opvatting, zakelijk,
precies zooals de A.V.R.O. wenschte. In zeer korten tijd dienden zij
een plan in, verduidelijkt door een maquette, welke de goedkeuring
mochten verwerven. De kogel was door de kerk. De keuze van de
architecten had plaats gevonden. Thans moesten de opzet en inrichting
snel geprojecteerd worden.
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Het bijzonder fraai uitgevoerde bronzen hekwerk, vervaardigd door den beeldhouwer
G.J.van der Veen, waarin alle onderdeden van den omroep gesymboliseerd zijn. Het
werd in 1936 bij de opening van de A.V.R.O. studio door de medewerkers aangeboden

De heer Vogt ging aan het werk. Hij paste zijn jarenlange ervaring
van den omroep aan aan zijn fantasie en ontwierp een volledig over
zicht van de benoodigde studio-ruimten: de groote zaal, de jazzband
studio, de hoorspel studio, de spreek studio, de cantine en uit deze
eischen ontstond de schepping der bouwmeesters. De heer Vogt be
zocht met hen tal van groote omroep studio’s in het buitenland, doch
hoe modem deze vaak ook ingericht waren, men trof er niet veel
aan, dat tot navolging lokte. Bijzonder weinig aandacht was in het
algemeen besteed aan de geluidsdichtheid van de studioruimten.Men
hoorde in de buitenlandsche studio’s het gedruisch van het verkeer.
Men vroeg of dit niet hinderde. „Och”, zeiden de buitenlanders, „dat
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neemt de microfoon toch niet
voor*. „Ma.f, luidde de wedervLg, J

d“ hZ'gfvSw

microfoons krijgen!* .No», j,*, „« hct mWoorfi -dln® ^* ..
wel weer zien”.
De A.V.R.O. vergenoegde zich hier niet mee Zij stelde den eisch,
dat studieruimten volkomen geluidsdicht moesten zijn en dat zelfs
het lawaai van een donderslag of van de zwaarst geladen auto met
ijzeren balken, die langs het gebouw rijdt, in de studioruimten niet
hoorbaar mocht zijn.
Dit bleef de voornaamste eisch en de architecten zijn er in geslaagd
hieraan ten volle te voldoen. Natuurlijk konden de architecten niet
alle onderdeden zelf behandelen. Zij assumeerden zich een staf van
deskundigen, onder wie vele vooraanstaande technici. Maar ook deze
adviseurs konden niet direct plannen maken, omdat tal van gegevens,
welke voor het bepalen van details van den bouw van een omroepstudio noodig zijn, nog niet bekend waren.
Adviseurs meenden op bepaalde wijze de geluidsisolatie van de studio
ruimten afdoende te kunnen maken. Het was echter theorie. Op papier
leek het heel mooi, maar als het in de praktijk anders uitviel, zou
de A.V.R.O. studio mislukt zijn. Er moest dus eerst een proef
genomen worden.
In den tuin van het laboratorium der Technische Hoogeschool te
Delft, gebouw Technische Physica, deed Prof. Zwikker, Hoogl eeraar
en geluidsspecialiteit, voor de A.V.R.O. een proefhuisje bouwen,
volgens de bouwconstructie, die men zich voor de studioruimten als
doeltreffend had gedacht en aan de hand hiervan werd de theorie aan
de praktijk getoetst. Alles klopte wonderwel. Ook het Dagelijksch
Bestuur van de A.V.R.O. kon zich hiervan ter plaatse overtuigen,
want toen dit een bezoek bracht aan het proef huisje en de ondervoor
zitter daarin wat langer vertoefde dan de anderen, brak de knop van
io S

In de A.V.R.O. studio heerscht zomer en winter hetzelfde klimaat.
Hierboven ziet men de sproeiers, die in de luchtbehandelingsruimte zorgen voor een
juisten vochtigheidsgraad

de deur. Luidkeels riep hij om hulp, doch niemand, die zich buiten
het huisje bevond, hoorde hem. Eerst toen bleek dat de ondervoor
zitter op het appèl ontbrak, werd hij uit zijn gevangenschap bevrijd.
Voor de leden van het Dagelijksch Bestuur van de A.V.R.O. was de
deugdelijkheid van deze constructie ten opzichte van de geluidsisolatie
voldoende bewezen.
Na deze uitgebreide voorbereidingen werd een bestek opgemaakt, dat
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Het schakelbord der verwarming en air-conditioning dient om de temperatuur en de
luchtverversching der studioruimten te kunnen regelen

een boekdeel vormde en op 11 April 1934 vond de aanbesteding plaats.
Een zeer groot aantal aannemers, meer dan 100, was aanwezig in
de recreatiezaal van het hoofdkantoor van de A.V.R.O. te Amster
dam, nadat zij hun inschrijvingsbiljet in de bus hadden gedeponeerd.
De opening van de ingekomen biljetten vond plaats na den slag
van de A.V.R.O. klok te Hilversum van 1 uur, nadat de omroeper
voor de A.V.R.O. microfoon had aangekondigd, dat thans in de
recreatiezaal van het A.V.R.O. hoofdkantoor te Amsterdam een
groot aantal aannemers aanwezig was om den uitslag van de aanbe
steding van de nieuwe A.V.R.O. studio te vernemen. De bouw werd
gegund aan de N.V. Gebr. van Heeswijk’s Aannemers Maatschappij
te Best. Het voorspel was afgeloopen.
De villa, welke zich op het terrein bevond, werd afgebroken en spoe
dig was de diepe bouwput gegraven. De bekistingen voor het storten
van het beton werden geplaatst en via een hoogen toren gleed het
mengsel van cement, zand en grint er in. Om het bouwterrein was
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De hoorspel studio. Rechts de gruwelkamer, waar de geluiden geproduceerd worden,
op den voorgrond het grintpad

een schutting geplaatst met een aanbeveling om een bijdrage te
storten op giro 128.000 en zich te abonneeren op de Radiobode.
Deze reclame trok veel bekijks.
Ondertusschen vonden de voorbereidingen van tal van bijkomstig
heden voortgang. De centrale verwarming, de ventilatie en air
conditioning, de electrische leidingen, het orgel, en tal van andere
belangrijke onderdeden werden aanbesteed en de installateurs volg
den het werk van den aannemer op den voet. De Radiobode van
1934, l93S en l93& gaf geregeld beschrijvingen van de snelle vorde
ringen, die de bouw maakte.
Het hoofdartikel van de Radiobode van 30 Januari 1936 bevatte een
oproep aan de luisteraars voor het vinden van een passend vers, dat
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De kamermuziek studio in A.V.R.O. studiogebouw I,
rechts de bespiedingsruimte

in steen gehouwen naast den ingang zou worden geplaatst. Gekozen
werd een passage uit Frederik van Eeden’s „Lioba” luidende:
„Hem is de sterkste sterkte die het verband aller begeerte en wilde
krachten kent. En richt hen naar één éénig eevenwicht”.
De ingebruikneming werd bepaald op Donderdag 2 Juli. Reeds voor
dien begonnen de feestelijkheden.
Dinsdag 30 Juni werd de pers ontvangen, een groot gezelschap, dat
een rondwandeling maakte door de nieuwe A.V.R.O. studio en dien
avond opende de Hilversumsche Postharmonie de feestweek met een
rondgang door het versierde Hilversum.
Woensdag arriveerden de leden van het Dagelijksch Bestuur, Alge
meen Bestuur en alle Gewestelijke Besturen, die zich ’s middags ver109

500 enthousiaste bezoekers wonen in de groote zaal van de A.V.R.O. studio een Bonten
Dinsdagavond bij. De spanning is op de gezichten duidelijk te lezen

zamelden in de groote zaal, waarna een rondgang werd gemaakt door
het gebouw. Dien avond was er een uitvoering in de groote zaal voor
de Bestuursleden met hun dames.
Donderdag was de groote dag. ’s Morgens bracht het Algemeen
Bestuur een bezoek aan het stadhuis te Hilversum, waarbij het officieel
ontvangen werd door Burgemeester en Wethouders, ’s Middags
vond in de groote zaal de officieele opening van de nieuwe A.V.R.O.
studio plaats. De zaal was geheel gevuld met vooraanstaanden uit den
lande en even vóór twee uur trad Ir M. H. Damme, Directeur
Generaal van het Staatsbedrijf der P.T.T., vergezeld van den voor
zitter en den directeur van het Omroepbedrijf binnen. Klokslag twee
uur begon de uitzending.
i io
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Tijdens het winterseizoen aanschouwt men vrijwel iederen Dinsdagavond dit tooneel. De
bezoekers van den Bonten Dinsdagavondtrein zijn, voorafgegaan door de Hilversumsche
Postharmonie, van het station naar de A.V.R.O. studio gemarcheerd

De voorzitter sprak een welkomstwoord, waarna de heer Vogt een
uiteenzetting gaf over den bouw en opzet van de nieuwe A.V.R.O.
studio. Hierna betrad Ir Damme het spreekgestoelte en verrichtte
de officieele opening. Een groote verrassing was, dat hij daarbij mee
deelde, dat het H.M. de Koningin behaagd had den heer Vogt te
benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze heuglijke
mededeeling werd met luid applaus begroet. Na afloop werden alle
gasten rondgeleid, en ieder was vol lof over de fraaie indeeling en
inrichting van de nieuwe A.V.R.O. studio.
Donderdagavond was de groote zaal gevuld met medewerkers aan
het omroepprogramma van de A.V.R.O., de bloem van het cultureele
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Het tooneel van de groote zaal in A. V.R.O. studiogebouw I met décor tijdens de opvoering
van het tooneelspel „Le jeu de 1’amour et du hasard”

leven in Nederland. Mevrouw Ida de Leeuw van Rees bood namens
de medewerkers een fraai bronzen sierhek aan, waarin de activiteit
van den omroep symbolisch is gerepresenteerd.
Dit kunstwerk is gemaakt door den beeldhouwer G. J. van der Veen,
die tijdens de bezetting het leven verloor in dienst van het Vaderland.
Vrijdag werden de zakelijke relaties ontvangen, terwijl Zaterdag het
A.V.R.O. personeel gast was in het nieuwe eigen huis. Toen bood
het personeel bij monde van Nico Treep een fraai schilderij aan van
het A.V.R.O. hoofdkantoor Keizersgracht 107, Amsterdam, ver
vaardigd door Han Hulsbergen.
Zondag £ Juli was gereserveerd voor de luistervinken, die in zeer
grooten getale (200.000)per trein, autobus, boot of fiets naar Hilver112

Het Dagelijksch Bestuur van de A.V.R.O. in het stadhuis te ’s Hertogenbosch.
Burgemeester Mr F. J. van Lanschot overhandigt den voorzitter een legpenning

sum trokken om het groote A.V.R.O. feest door hun aanwezigheid
grooteren luister bij te zetten. Men arriveerde reeds vroeg in Hil
versum en werd verdeeld over een drietal terreinen, aan den Loosdrechtscheweg, aan den Utrechtscheweg en Craailoo.
B. en W. van Hilversum hadden vergunning gegeven om de winkels
dien Zondag open te houden. Op elk terrein waren muziekkorpsen
aanwezig, die de feestelijke stemming er in hielden. Om kwart
vóór 12 klonk het volkslied en om 12 uur precies werd op elk der
drie terreinen een toespraak gehouden. Om i uur begon de aftocht
van het eerste terrein en om kwart over twee verliet de laatste man
”3

Rechts van den ingang der A.V.R.O. studio is het bekroonde motto, het richtsnoer der
vereeniging, in steen gebeiteld

het veld, waarna de bezoekers van het volgende terrein zich achter
den stoet aansloten. Allen wandelden in vreugdevolle stemming,
A.V.R.O. vlaggen zwaaiend langs de nieuwe A.V.R.O. studio, waar
het Bestuur zich voor den ingang had opgesteld. Inmiddels waren de
ballons op de terreinen gevuld en om kwart vóór 4 steeg de eerste
ballon op. Een speciale attractie was nog, dat de ballon een radio
zender aan boord had en de inzittenden dus verslag konden uitbrengen
van hun reis. De uitzending hiervan vond plaats tot £ uur, toen de
A.V.R.O. ging sluiten.
De dag werd besloten met een schitterend vuurwerk in het sportpark,
waarvan het hoofdnummer het A.V.R.O. embleem voorstelde met
een aansporing om op giro 12 8.000 een vrijwillige bijdrage te storten.
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De gedenksteen links naast den hoofdingang van
A.V.R.O. studiogebouw I

De zaal van de A.V.R.O. studio met 550 zitplaatsen is voorzien van
een groot tooneel, dat volledige accommodatie biedt voor décors, e.d.
In April 1937 vond op dit tooneel met décors de modelopvoering
plaats van „De Vrede” van Aristophanes onder regie van Abraham van
der Vies. Dit spel werd voorafgegaan door de eerste uitvoering van
een declamatorium van Jan Engelman „De Dijk”, dat door de A.V.R.O.
bekroond was en waarbij Bertus van Lier de muziek had geschreven.
Deze avond werd door een dankbaar publiek bij gewoond.
A.V.R.O. STUDIOGEBOUW II
Reeds in 1938 werden plannen gemaakt tot het uitbreiden van de
nieuwe A.V.R.O. studio. De groote belangstelling voor de Bonte
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Dinsdagavonden vroeg om een foyer, waar de talrijke bezoekers zich
tijdens de pauze konden verpoozen. De bestaande cantine bood hier
voor te weinig ruimte. Bovendien werd behoefte gevoeld aan een
tweede groote zaal en aan een dansband studio.
De keuze viel op een terrein aan de overzijde van het Melkpad ge
legen en hierop werd A.V.R.O. studiogebouw II geprojecteerd. Het
nieuwe gebouw zou door middel van een tunnel onder het Melkpad
in verbinding staan met A.V.R.O. studiegebouw I, zoodat de artisten binnendoor de dépendance konden bereiken. Deze nieuwbouw
kwam begin 1940 gereed.
HET BEGINPROGRAMMA
Velen bekijken, wanneer ze de nieuwe Radiobode ontvangen, met
verwondering de A.V.R.O. programma’s en vragen zich af hoe de
programmaleiding erin geslaagd is om zulk een gevarieerd program
ma samen te stellen. Dat moet heel wat werk en hoofdbrekens
kosten. Dit is ook inderdaad het geval. Maar hierbij mag men niet
vergeten, dat de A.V.R.O. beschikt over een 2^-jarige ondervinding.
Men meene niet, dat de samenstelling van de A.V.R.O. programma’s
in de eerste levensdagen van de A.V.R.O. een belangrijk probleem
was. In dien begintijd brak de luisteraar zich niet zoozeer het hoofd
over de vraag wat hij met zijn koptelefoon hoorde, dan wel dat hij
iets hoorde. Want het wonder der radio openbaarde zich toen voor
het eerst aan menigeen.
Velen zullen zich nog herinneren hoe ze met ongekende verbazing
en tevens met groot enthousiasme voor de eerste maal klanken uit
hun koptelefoon hoorden komen. Klanken, waarvan men zich reali
seerde, dat ze op een ver afgelegen plaats, ergens in Hilversum waren
uitgezonden en via den aether, d.w.z. via de lucht, via het niet, in
de huiskamer kwamen.
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De groote zaal in A.V.R.O. studiogebouw II, waarin omvangrijke orkesten een plaats
kunnen vinden

De samenstelling van het programma dat uitgezonden zou worden
was toentertijd voor de A.V.R.O. geen gecompliceerd probleem,
want men boekte altijd een groot succes met de gramofoonplaat,
waarvan de klanken eiken radio-amateur in den grootst mogelijken
staat van opwinding brachten. De oude garde, d.w.z. de eerste
bezitters van een radio-ontvangtoestel in Nederland, herinneren zich
nog allen hoe het klinken van den afstemmarsch een ommekeer in de
stemming in het geheele gezin teweeg bracht. Terwijl men kort
te voren nog vroolijk en druk pratend om de tafel zat, was het alsof
de kamer plotseling in een mist gehuld werd omdat degene die de
koptelefoon ophad, stilte afdwong, stilte die hij noodig had om de
klanken uit den aether te kunnen beluisteren. Gevangen in den ban
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De dansband studio in A.V.R.O. studiogebouw II. Door de ramen rechts kunnen de
bezoekers een uitvoering gadeslaan, zonder dat eenig geluid tot hen doordringt

van blijde verwondering en in angst en vreeze dat zijn huisgenooten het zouden wagen zich anders dan fluisterend met elkander
te onderhouden, onderging hij het wonder dat zich iederen dag weer
aan hem voltrok. Met spanning zaten de andere leden van het gezin
te wachten, tot ze ook eens aan de beurt zouden zijn en al was het
maar voor een paar minuten aan dat wondere instrument, de kop
telefoon, mochten luisteren. Want de eenige behoefte van den luiste
raar in dien tijd was, te luisteren.
HET TWEEDE STADIUM
Maar naarmate langzamerhand meerderen met het wonder van de
radio vertrouwd raakten, begon men zich te interesseeren voor de
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De groote concertzaal in A.V.R.O. studiogebouw II met op den achtergrond de
bespiedings- en controleruimten. Door de ramen daaronder kunnen
bezoekers een uitzending volgen

kwaliteit van hetgeen uitgezonden werd. Het oor van den luisteraar,
dat aanvankelijk welwillend stond tegenover alle klanken, kreeg meer
critisch vermogen en hieruit kwam de neiging voort tot het beoordeelen van de kwaliteit van het A.V.R.O. programma, een critiek,
die vaak op papier werd gesteld en aan de A.V.R.O. werd toege
zonden. Want er was van het begin af aan een nauw contact tusschen
de luisteraars en de A.V.R.O., omdat de luisteraars niet nalieten
hun opmerkingen, zoowel waardeerende als afkeurende, per brief in
te zenden. Hierdoor werd de verantwoordelijkheid van degenen, die
het A.V.R.O. programma samenstelden, belangrijk grooter en aan
hun scheppend vermogen werden steeds hoogere eischen gesteld.
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De controleruimte van de groote zaal in A.V.R.O. studiogebouw II

Aanvankelijk zond de A.V.R.O. op werkdagen uit van 8 tot io uur
’s avonds en Zondagsmiddags, zoodat het weekprogramma veel min
der omvangrijk was dan tegenwoordig. Maar de radio-ontvangapparaten werden volmaakter, de ontvangst perfecter en de klanken
waren bovendien, doordat de koptelefoon vervangen werd door den
luidspreker, voor meer luisteraars, een geheel gezin tegelijk, hoor
baar. Hiermede begon het tijdperk van een systematisch opgesteld
A.V.R.O. programma. Feitelijk zou men kunnen zeggen, dat van dat
oogenblik af de A.V.R.O. was geboren en de korte aanvangsperiode,
gedurende welke vrijwel uitsluitend gramofoonplaten werden uitge
zonden, werd gevolgd door een tijdperk, waarin de levende kunste
naar plaatsnam voor de microfoon. Een microfoon, die neergevlijd in
een dikke laag sponsrubber om elke trilling van buitenaf te smoren,
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Het nieuwe A.V.R.O. restaurant dat plaats biedt aan 500 personen. Rechts een fraai
beeld, gemaakt door den beeldhouwer Starreveld

op een hooge houten stellage overeenkomst vertoonde met een
langpootmug van gigantische afmetingen.
DE AARD VAN HET PROGRAMMA
De taak van dengene, die het A.V.R.O. programma moet samenstel
len, is feitelijk een bovenmenschelijke taak. Hij moet de wijsheid van
een Salomo, den vooruitzienden blik van een profeet en de macht van
een toovenaar bezitten om het iedereen op elk uur van den dag naar
denzin temaken, ja zelfs nog meer onvoorziene eigenschappen hebben,
wil hij eenigermate het ideaal benaderen, dat menig luisteraar zich
omtrent een programmasamensteller gevormd heeft.
We weten maar al te goed dat deze eigenschappen nu eenmaal nim122
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De entree van A.V.R.O. studiogebouw II

mer in één persoon vereenigd zijn. Om aan dit bezwaar tegemoet te
komen, moeten normen gesteld worden waaraan een radioprogram
ma dient te voldoen.
De A.V.R.O. heeft reeds vroegtijdig de noodzakelijkheid van derge
lijke normen ingezien en bij alle specialisatie, die bij de ontwikkeling
van het A.V.R.O. bedrijf door de sterke toeneming van den omvang
ook op het gebied van de programmaleiding noodig werd, blijken
thans zooveel jaren later deze normen nog steeds onveranderd te
gelden.
DE NORMEN
Een van de hoofdnormen is, dat steeds de roeping van de radio als
brengster der beschaving en ontwikkeling in het oog moet worden
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De in 1936 gereed gekomen A.V.R.O. studio bleek weldra te klein. Daarom werd
studiogebouw II ontworpen, dat door middel van een ondergrondsche tunnel, die onder
het Melkpad doorloopt, met het hoofdgebouw werd verbonden

gehouden. Haar programma’s moeten dus een hooge cultureele
waarde hebben, maar daartegenover mag het brengen van levens
vreugde en ontspanning niet worden verwaarloosd. Integendeel, wil
de A.V.R.O. haar cultureele en beschavende roeping doeltreffend
vervullen, dan dient zij haar opvoedkundige programma’s als het ware
te verpakken in amusement.
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Zou men pogen de luisteraars uitsluitend te beleeren dan zou dit
zeker tengevolge hebben dat men hen van de radio vervreemdde. Het
is duidelijk dat dit allerminst de opzet kan zijn, dien de A. V.R.O. bij
de samenstelling van haar programma’s gehad heeft.
Het is evenmin hetgeen de luisteraars van de A. V.R.O. programma’s
verwachten. Van het begin af heeft de A.V.R.O. tot richtsnoer
gehad dat op het gebied van de ontspanningsprogramma’s een hoog
peil dient te worden bereikt en gehandhaafd, en dat alles in het werk
gesteld wordt om de luisteraars ook te doen genieten van goed en
goed uitgevoerd amusement. Hierdoor verricht de A.V.R.O. een
opvoedende taak die niet bij haar onderwijzende achter staat.
Men mag nimmer uit het oog verliezen dat de luisteraar in de aller
eerste plaats muziek wil hooren en meent dat dit zijn eenige behoefte
is. Hij kreeg ook muziek, maar het programma evolueerde, zoowel
door de wisselwerking die ontstond tusschen de luisteraars en den
omroep, alsook doordat in grooter mate het groeiend besef van de
mogelijkheden, welke de radio bood, naar voren kwam.
S.O.S. BERICHTEN
Vroeger dan menigeen denkt, heeft de A.V.R.O. door middel van
haar microfoon reeds hulp geboden in dringende gevallen. Zaterdag
avond 3 Januari 1926 speelde het orkest onder leiding van Frans
Lupgens „Eine kleine Nachtmusik” van Mozart, toen de studio opge
beld werd namens den Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant,
die verzocht voor de microfoon een oproep uit te spreken om
levensmiddelen en booten voor een dreigenden watersnood. Vooral
booten, want het wassende water dreigde zelfs de daken te over
spoelen van de huizen, waarop de rampspoedige bewoners zich had
den teruggetrokken toen het water steeds hooger steeg.
De oproep werd via de A.V.R.O. microfoon uitgesproken. Dertig
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De tunnel die A.V.R.O. studiogebouw I en studiogebouw II verbindt

seconden later kwam de eerste telefoon-oproep van een luisteraar,
die gereed stond om te hulp te snellen. Uren achtereen ratelden de
telefoons. Uit alle deelen van het land begaf men zich naar het be
dreigde punt.
Hoevele S.O.S. berichten uitgesproken voor de A.V.R.O. micro
foon hebben nadien onvindbaren gevonden of hulp geboden. Een
S.O.S. bericht komt altijd den betrokkene ter oore. Want iedereen
helpt graag mee om leed te verzachten en de A.V.R.O. is dankbaar
dat op dit gebied voor haar een dienende taak is weggelegd.
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persoonlijk voor de microfoon
Het optreden voor de A.V.R.O. microfoon van de eerste artisten,
die hun prestaties persoonlijk ten gehoore brachten , was een openbaring, een oneindige uitbreiding van de beslotenheid der concertzalen tot de massa dergenen, die konden luisteren. De begrenzingen
vervielen.
De prestaties, welke tot voordien in een zaal slechts door enkelen
konden worden gehoord, werden gemeengoed voor iedereen. In de
huiskamers drongen klanken door, die velen zelfs nog nimmer in
een concertzaal hadden kunnen beluisteren. Er openden zich wijde
horizonten.
De mogelijkheden openbaarden zich in verbijsterende veelheid. De
wereld van kunst, wetenschap en ontspanning werd opengesteld voor
iedereen. Niet meer uitsluitend voor hen, die het voorrecht genoten
naar de zalen te kunnen gaan, waar de dienaressen en dienaren van de
toonkunst naar verhouding weinigen de extatische vreugde van hun
scheppend en herscheppend vermogen deden ondergaan, maar ook
voor de talloos velen voor wie het concertpodium slechts een vaag
begrip was omdat zij het nog nimmer hadden aanschouwd.
De dankbare sociale functie van de A.V.R.O. trad aan het licht,
zij bracht de cultuur in de huiskamer. Zooals in menig ander opzicht
waren ook hier sterke beenennoodig om de weelde te kunnen dragen.
De weelde van het rijk geschakeerde beeld der uitzendmogelijkhe
den, die een groot selectievermogen vereischen.
Uitzendmogelijkheden op muzikaal gebied waren er legio. Het ging
er dus om te kiezen wat als representatief voor elk genre kon gelden.
HET CONCERTGEBOUWORKEST
Waar was de symphonische muziek beter vertegenwoordigd dan bij
wereldberoemde orkest de schepeen instelling, die haar mooiste en
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pingen van Beethoven, den reus, Mozart, den liefelijke, en Bach, den
machtige, op schier onnavolgbare wijze deed vertolken, het Concert
gebouw? Is het wonder dat het oog van de A.V.R.O. er verlangend
naar uitzag om deze concerten te mogen uitzenden?
Ook het Bestuur van het Concertgebouw begreep het belang dat deze
verbreiding der klanken van zijn Concertgebouwzaal uit bood. Een
overeenkomst kwam tot stand. Hoevelen zijn er niet dankbaar voor
geweest, dat door de uitzending via de A.V.R.O. microfoon van de
concerten in het Concertgebouw, werelden van schoonheid voor hen
werden ontsloten.
De A.V.R.O. gaf ook aan andere symphonie-orkesten in ons land
ruimschoots gelegenheid om hun uitvoeringen via de microfoon aan
de luisteraars te doen hooren. Er volgden natuurlijk protesten van
luisteraars. Men vond de muziek te zwaar. Men begreep haar niet,
omdat men haar voor de eerste maal hoorde. Ook hierin kwam lang
zamerhand verbetering. Toch waren er eenige bezwaren tegen de
uitzending van uitvoeringen van orkesten, welke in concertzalen
plaatsvonden, n.1. dat de samenstelling van het programma geschiedde
door de leiding van het orkest en niet door de A.V.R.O. De
A.V.R.O. wilde zelf de programma’s opmaken. Bovendien was de
A.V.R.O. bij het uitzenden van een concert uit een zaal gebonden
aan den tijd, waarop de uitvoering plaats vond. Deze tijd paste niet
altijd gereedelijk in het eenmaal samengestelde A.V.R.O. programma.
In de derde plaats opperde de technische dienst van de A.V.R.O.
soms bezwaren. Het kwam voor dat een concertzaal waarin de uit
voering plaats vond, een slechte acoustiek bleek te hebben. Dan
klaagden de luisteraars over de kwaliteit, doch de technische dienst
was er onschuldig aan. Ook de opstelling van de benoodigde micro
foons gaf aanleiding tot moeilijkheden. Men was in andermans huis
niet geheel vrij te doen wat men wilde.
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Mr. J. den Daas, programmaleider van de A.V.R.O. van 1933 tot 1948
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HET A.V.R.O. OMROEPORKEST
Al deze bezwaren deden bij de A.V.R.O. het verlangen naar een
eigen orkest opkomen. Een A.V.R.O. orkest dat op de tijden door
de A.V.R.O. vastgesteld een programma kon uitvoeren door de
A.V.R.O. opgemaakt, terwijl de uitzending technisch zoo verzorgd
kon worden dat de klanken perfect werden uitgezonden.
Uit dit streven werd het A.V.R.O. Omroeporkest geboren, dat on
der leiding van zijn onvergetelijken dirigent Nico Treep jarenlang het
sieraad van de programma’s van de A.V.R.O. is geweest.
HET GESPROKEN WOORD
De uitweiding over muzikale programma’s mag niet suggereeren,
dat deze de voornaamste zijn, waarbij alle andere in het niet zinken
en desnoods als „stoplappen” dienen. Niets is minder waar. Elk
programmaonderdeel heeft groote waarde op zichzelf. Muziek alleen
kan niet bevredigen. Andere uitingen van den menschelijken geest
moeten evenzeer tot hun recht komen voor de microfoon.
Het verkwikkende, bezielende of beleerende woord vormt een wel
kome afwisseling in de keten van muzikale prestaties van allerlei
aard. Het gesproken woord kan zelfs vaak een rustpunt zijn in een
harmonisch opgebouwd programma. Als zoodanig werd het van de
vroegste tijden af door de A.V.R.O. ook bewust toegepast. Maar
daarbij mag de aard van hetgeen gezegd wordt niet veronachtzaamd
worden.
Wie in de pauze van een Concertgebouwuitzending een agressief
redenaar voor de microfoon laat spreken om sociale eischen van
agitatorische allure te propageeren, zou zich terecht het misnoegen
van de luisteraars, die nog vertoeven in de sfeer van het muzikaal
genotene, op den hals halen.
Gesproken woord is op zulk een tijdstip zeker op zijn plaats, maar wil
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De eerste A.V.R.O. reportagewagen is gereed gekomen.
Het Algemeen Bestuur bezichtigt den nieuwen wagen voor het hoofdkantoor te Amsterdam
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het programma evenwichtig zijn, dan dient de keuze ervan psycholo
gisch verantwoord te zijn. De ervaring heeft de A.V.R.O. op dit
gebied veel geleerd. Zij heeft geleerd dat er evenwicht moet zijn
tusschen woord en klank. Zij heeft ook geleerd, dat, zoowel de
muzikale prestaties, als het gesproken woord, op de meest ideale
wijze moeten worden gebracht. Maar zij heeft tevens geleerd, dat een
ideaal niet immer te verwezenlijken is. Vooral wat het gesproken
woord betreft. Niet allen, die hun medemenschen iets te zeggen
hebben, bezitten de gave om het zoo te doen, dat zij onbewust het
„Dwing ze om in te gaan” toepassen. Vaak dient men de gebrekkig
heid der voordracht voor lief te nemen om den rijkdom van den
inhoud. Ideaal is dit niet, dat weten wij. Het was — en is — helaas
soms nog een vlekje op het programma.
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Tot de meest geliefde uitzendingen van de A.V.R.O. behoorden die van het A.V.R.O.
kinderkoor onder leiding van Jacob Hamel

De noodzakelijkheid om gesproken woord in de programma’s te
verwerken, deed de A.V.R.O. reeds vroeg zoeken naar den meest
interessanten vorm, waarin het kan worden opgediend.
Het succes van een lezing voor de microfoon hangt af van twee
factoren, die onderling nauw, eigenlijk onverbrekelijk verbonden
zijn, n.1. de inhoud van de causerie en de kwaliteiten van den spreker.
Onderwerpen, die in het middelpunt van de belangstelling staan,
omdat zij handelen over een brandende actualiteit, worden door de
overgroote meerderheid der luisteraars graag beluisterd.
Maar hoe actueel of interessant een lezing of causerie is, zij mag
nimmer een tijdsduur van 15- hoogstens 20 minuten overschrijden.
Hier deed zich weer een nieuw probleem voor. Er zijn nu eenmaal
uitzendingen, die zich niet in het keurslijf van een kwartier laten
13.3

Men wacht op de uitgifte van toegangskaarten voor een Bonten Avond in de A.V.R.O.
studio te Hilversum, waarvoor op het A.V.R.O. kantoor te Amsterdam spoorkaartjes
worden verstrekt

prangen. Toch zijn ze vaak van voldoende belang om ze door een
omroep, als de A.V.R.O., die zich van haar cultureele en nationale
taak bewust is, te laten behandelen.
HET KLANKBEELD
Het probleem van den vorm werd opgelost door gebruik te maken van
een klankbeeld. Dit is een menging van waarheid en verdichting.
Voor de A.V.R.O. is het klassieke voorbeeld van een klankbeeld de
doorDr P. H. Schröder samengestelde documentatie: „De Afsluitdijk”.
Dit epos op de Nederlandsche doortastendheid bracht de authentieke
redevoeringen van Dr H. Colijn en van Ir de Blocq van Kuffeler, ter
wijl een natuurgetrouwe dialoog van hen, die aan dit gigantische werk
hun krachten gaven, tezamen met de geluiden, die bij de verrichte
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Rijen wachtenden, op wier gezichten enkel vroolijkheid te bespeuren valt. Er is een
A.V.R.O. avond en dus behoeft niemand bevreesd te zijn voor een onbezette plaats
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werkzaamheden behoorden, de locale kleur meesterlijk schilderden.
De met zorg uitgezóchte muziekflitsen — het kiezen daarvan is een
kunst op zichzelf, die de regisseur goed dient te verstaan — dragen
er toe bij de verschillende deelen, waaruit een klankbeeld bestaat,
met behoud van de gewenschte sfeer, aaneen te voegen tot een har
monisch geheel.
Door middel van klankbeelden heeft de A.V.R.O. bereikt, dat bij
de luisteraars het besef van onze nationale waarde groeide.
A.V.R.O. RADIO-JOU RN AAL
Ook de actueele gebeurtenissen staan in het teeken der belangstelling.
De luisteraars willen er niet alleen over lezen. Zij willen ook hooren
wat er gezegd wordt. De stem van een belangrijke persoonlijkheid
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Op de A.V.R.O. slipjacht trok de voorzitter een lot uit de trommel, om uit te maken
wie den hoofdprijs zou winnen

hoort men gaarne. Daarom schiep de A.V.R.O. de mogelijkheid om
het leven en werken van ons volk, zooals dit tot uiting komt in
actueele gebeurtenissen, voor de luisteraars hoorbaar te maken.
De A.V.R.O. microfoon was present en het radio-journaal deed zijn
intrede in de A.V.R.O. programma’s. Elke gebeurtenis, welke van
belang geacht werd om aan de vergetelheid ontrukt te worden,
vond — naast kleingoed van meer gemoedelijken aard — een plaats
in het A.V.R.O. radio-journaal, waarvan de herkenningsfanfare op
het tijdstip van de uitzending uit schier alle luidsprekers in ons land
klonk. Elkeen luisterde er naar.
In het A.V.R.O. radio-journaal hebben talrijke uitzendingen van
historische beteekenis plaats gevonden en de speurzin der A.V.R.O.
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Dit zijn de bijeenkomsten, waarvan men aanstonds zegt: dit is een A.V.R.O. bijeenkomst.
De machtige Houtrust zaal in Den Haag geheel gevuld bij het bekend maken van den
uitslag van de A.V.R.O. T.T. Race

reporters vertoonde een merkwaardige scherpte, zoodat gebeurte
nissen, die weken of zelfs maanden later stonden te gebeuren, door
den reportage-staf bijtijds werden gesignaleerd. Geen buitenlandsche
bezoeker van beteekenis ontsnapte aan de aandacht en er was voor
het slachtoffer heel wat slimheid noodig om aan den greep van den
A.V.R.O. reportagedienst te ontkomen.
A.V.R.O. REPORTAGES
Reeds in het beginstadium van den reportagedienst van de A.V.R.O.
wist men staatslieden van heinde en ver te bewegen bij een bezoek
aan ons land voor de A.V.R.O. microfoon te spreken.
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De man, die honderdduizenden „football-minded” maakte.
Han Hollander, Nederlands groote voetbalverslaggever
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Men kan zich de voldoening van den reporter voorstellen, die erin
slaagde den Cicero onder de staatslieden, Aristide Briand, zoover te
krijgen, dat hij in zijn zoetvloeiende Fransch voor de microfoon
eenige vriendelijkheden zei en zakelijke mededeelingen deed, toen
hij als Frankrijks vertegenwoordiger in Den Haag aanwezig was om
een zitting van internationaal belang in het Vredespaleis bij te
wonen. De voortschrijdende ontwikkeling der radio-techniek en de
aanschaffing van moderne apparatuur heeft er veel toe bijgedragen
om de journalistiek van den A.V.R.O. reportagedienst te volmaken.
Ware het niet mogelijk geweest om gebeurtenissen en woorden op de
gramofoonplaat vast te leggen, dan zou den luisteraar veel ontgaan
zijn. Want niet alles kan op het oogenblik, waarop het gebeurt of
wordt uitgesproken, worden uitgezonden.
A.V.R.O. REPORTAGEWAGENS
Aanvankelijk trok de A.V.R.O. reportagedienst erop uit met losse
opneemapparaten in een personenauto. Kwam men ter plaatse dan
werd de apparatuur uitgeladen, versjouwd en opgesteld. Dit vereischte
heel wat voorbereiding. Later verschenen op Neerlands wegen de
groote reportage wagens, welke de A.V.R.O. speciaal voor dit doel
had laten bouwen. Zulk een wagen bevatte een uitgebreide opname
apparatuur, welke vast in den wagen was opgesteld en waarmede overal
direct aan het werk kon worden gegaan. Men kon zelfs in den wagen
voor de microfoon spreken. De klanken werden op de plaat vastgelegd
en direct na afloop kon men zichzelf hooren.
Overal waar de A.V.R.O. reportagewagens verschenen, trokken zij
groote belangstelling. Ze waren als het ware dag en nacht op pad.
Geen enkele gebeurtenis van belang bleef onbezocht. Tal van uit
zendingen van de A.V.R.O. zijn door middel van deze reportagewagens verzorgd, b.v. de jaarlijks terugkeerende roeiwedstrijden op
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Eén van de grootste sportevenementen van het jaar.
Radio reportage van den voetbalwedstrijd België-Nederland in Antwerpen. Het hokje der
verslaggevers. Rechts: Han Hollander; links de heer W. Vogt

het Noordzeekanaal en op den Amstel. De reporter, die door een
openschuifbaar dak ver boven den wagen uitkeek, gaf, terwijl de wagen
met de roeiers mee reed, een getrouw verslag. Het gesprokene werd
met een kortegolf zender in den wagen naar Hilversum geseind en
daar opgevangen en via de A.V.R.O. microfoon verbreid.
DE OPENING VAN DE STATEN GENERAAL
Een bijzondere A.V.R.O. uitzending, die jaarlijks met spanning tege
moet gezien werd, was de opening van de Staten Generaal door H.M.
de Koningin.
Bijtijds was de A.V.R.O. microfoon op het Binnenhof voor de Rid140

Jacob Hamel, de onvergetelijke helaas te vroeg heengegane leider van het
A.V.R.O. kinderkoor

derzaal aanwezig, waar wijlen de heer D. Hans met groote kennis van
zaken een schildering gaf van het gebeuren. Hij kondigde met naam
en toenaam de talrijke gasten aan, die op Prinsjesdag de trappen van
de Ridderzaal bestegen om de plechtigheid bij te wonen.
Later kreeg de A.V.R.O. ook toestemming om de Troonrede uit
te zenden en geheel Nederland luisterde naar de klankvolle stem
waarmede zijn Vorstin de Troonrede uitsprak.
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De groote A.V.R.O. dirigent Nico Treep, die ons enkele dagen na
de bevrijding door den dood ontviel

DECLAMATIE
Naast het actueele en instructieve vraagt het schoone en onderhou
dende woord onze aandacht. Wij willen ons niet ontveinzen, dat de
declamatie een smartekind geweest is van de A.V.R.O. Niets is
fnuikender voor een radio-uitzending dan het onnatuurlijke en over
drevene.
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Hélène Cals

Het „spreken in krulletters”, zooals een onzer het karakteristiek uit
drukte, mag aannemelijk zijn in een zaal, waar mimiek en gebaar van
dengene die voordraagt tot een harmonisch geheel met de stem
samenvloeien. Voor de radio, waarbij de luisteraar enkel moet afgaan
op het gehoor, is deze wijze van voordragen onaanvaardbaar. Geluk
kig waren er, die voor de microfoon de soberheid betrachtten, en de
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Hoogspanning bij gewichtige gebeurtenissen.
In het jaar 1934 werd H.M. de Koningin Moeder ten grave gedragen. De indrukwekkende
radio-uitzending der plechtigheid werd van een controlekamer in Den Haag uit technisch
geregeld

minnaars van de schoone woordkunst hebben reeds in het begin
stadium van de A.V.R.O. van deze kunstuiting kunnen genieten, die
voor hen werd vertolkt door de beste vertegenwoordigers (sters) op
dit gebied.
Ernst en luim uit de vaderlandsche en buitenlandsche literatuur
sierden de A.V.R.O. programma’s gedurende de jaren van haar
bestaan, en zij zullen daarin blijven prijken, gezien de groote schare
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Telken jare begon het A.V.R.O. winterseizoen met het verslag van de opening der Staten
Generaal door H.M. de Koningin. Hier ziet men den heer Vogt als reporter voor
de microfoon. Rechts van hem de commentator de heer D. Hans

van luisteraars, die de onmiskenbare bewijzen leverde, dat zij dezen
vorm van kunst of ontspanning hooglijk waardeert.
I
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HOORSPEL
Maar er is —de praktijk leerde het— één vorm van gesproken woord,
die zich als schier geen ander programma-onderdeel in eenbijna algemeene gunst van de luisteraars verheugt: het hoorspel.

„Bij de A.V.R.O. bridgen is gezellig bridgen”

Toen de A.V.R.O. begonnen was met het uitzenden van systema
tisch voorbereide programma’s, werd ook aan het hoorspel aandacht
besteed. Reeds vroeg bleek deze uiteraard gebrekkige vorm van het
gedramatiseerde woord een voltreffer te zijn. Met recht kon ge
sproken worden van gebrekkigen vorm, want over het algemeen werd
het werkelijke hoorspel nog in het geheel niet of sporadisch ge
geven. Wat er voor doorging was niet anders dan een tooneelstuk,
dat zoo goed mogelijk pasklaar gemaakt was voor de microfoon.
Had men een dialoogstuk, dan waren de bezwaren niet zoo ernstig
en de luisteraar kon den draad gemakkelijk volgen. Anders was het
met een stuk, dat in hoofdzaak op situatie gebouwd was en waarin
wisseling van scène schering en inslag was. Dan speelde de verteller
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De kinderen hingen aan haar lippen.
Mevrouw Antoinette van Dijk, die reeds sinds 1924 het A.V.R.O. kinderuurtje verzorgde

een niet onbelangrijke rol om de verschillende tooneelveranderingen
aan elkaar te praten, iets wat tegenwoordig ook nog wel voorkomt en
zeker bij tot hoorspel verwerkte romans noodig is.
Vóór 1929 was de keuze van de stukken niet altijd gelukkig, al waren
acteurs en actrices van naam als Marie Holtrop en Louis de Vries een
waarborg, dat de luisteraar waar voor zijn geld kreeg. Maar daarna
is het wat de kwaliteit betreft in stijgende lijn gegaan. De A.V.R.O.
kan, tot haar vreugde, op tallooze geslaagde uitzendingen van hoor
spelen terugzien.
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Een eenvoudige daad, die een wereldgebeurtenis opent.
Burgemeester Dr W. de Vlugt, vergezeld van Wethouder E. Boekman, doet den eersten
zet voor Dr A. Aljechin aan het begin van den beroemden schaakwedstrijd Euwe-Aljechin,
welken de A.V.R.O. versloeg

Wij herinneren b.v. aan de verschillende Shakespeare vertolkingen
in 1929, de „Egmont” van Goethe met Beethovens muziek uitge
voerd door het Omroeporkest onder de bezielende leiding van
Nico Treep, „Het Meisje van Arles” met Bizets beroemde muziek,
„De Heks van Haarlem” van Frederik van Eeden en andere niet naar
tooneelstukken bewerkte, maar oorspronkelijke hoorspelen, van eigen
bodem of vertaald. Evenals de film werd het hoorspel een object van
studie, waarvan de mogelijkheden en noodzakelijkheden in literaire
en radiovakkringen grondig werden bestudeerd. Uit deze onderzoe
kingen en uit de opgedane ervaring is het moderne hoorspel geboren,
148

Eén van de vele groote gebeurtenissen in het A.V.R.O.Ieven.
De huldiging van Han Hollander in het Amstel Hotel te Amsterdam ter gelegenheid
het verslaan van zijn posten interland voetbalwedstrijd. Dr Max Euwe reikt den jubilaris
een boek met de handteekeningen van bewonderaars over. Geheel rechts: Karei Lotsy

dat een acoustisch geheel vormt en waarvan de verschillende beeldveranderingen worden overbrugd door veelal daarbij speciaal ge
componeerde muziek.
Het hoorspel heeft tot functie illusies bij de luisteraars op te wekken.
Wanneer hij ernaar luistert, moet hij vergeten, dat hij in de huiskamer
zit, waar de klok tikt en dat de buren piano spelen. De regisseur
dient dit te bereiken door de dramatische spanning in het woord van
de acteurs tot uitdrukking te doen komen, en waar dat noodig is door
geluidseffecten, die een beeld geven van de situatie, waarin de held
of het slachtoffer zich bevindt.
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GELUIDSEFFECTEN

:

Reeds in het begin kon daarvoor gebruik gemaakt worden van geluidsplaten, gramofoonplaten, waarop hanengekraai, hondengeblaf en meer
dergelijke wereldsche geluiden waren vastgelegd.
Maar de man, die voor het eerst ontdekte, dat twee halve kokosnoten
en een stuk marmer bedrieglijk het getrappel van paardenhoeven na
bootsen, verdient een standbeeld. Aan hem is het te danken dat de
maagd op vakkundige wijze uit de handen van den schurk werd ver
lost, en dat er een zucht van verlichting in menig gezin geslaakt is
bij het wegsterven van het hoefgetrappel van des helden rossinant.
De vindingrijkheid van hoorspelregisseurs en de hen assisteerende
radiotechnici was groot. Experiment op experiment volgde en wie
in den loop der jaren een volwassen A.V.R.O. medewerker voor de
microfoon met volledige aandacht een kinderrateltje zag hanteeren,
moet wel eens aan ’s mans verstand getwijfeld hebben. Maar hij wist
niet, dat er weer — om het vakjargon te gebruiken — een nieuw
bedacht hulpmiddel „uitgeprobeerd” werd, dat het ratelen van een
mitrailleur of het kraken van een deur moest doen hooren.
Aan deze experimenten is het ontstaan van de gruwelkamer van de
A.V.R.O. te danken, de geluidenstudio met een apart instrumen
tarium, dat het geheele gamma der weersgesteldheden, van zoet Meiregentje tot vliegenden stormen onweer, bestrijkt. Bakken met grint,
grauwe erwten en blaasbalgen, autotoeters in allerlei toonaarden zijn
aanwezig en ze doen dienst om den luisteraar te laten griezelen bij een
nieuw avontuur van Paul Vlaanderen.
BOEKBESPREKINGEN
Een programma-onderdeel dat stammend uit de prille jeugd van de
A.V.R.O. zich tot op den huidigen dag heeft weten te handhaven,
is de boekbespreking.

Een eenvoudige maar veelzeggende daad.
Nadat de gevelletters „A.V.R.O.” door den bezetter waren verwijderd, werden zij er in
Mei 194£ aanstonds weer tegen bevestigd

Hoe hoog zou de stapel boeken zijn, van eigen stam en uit de wereld
literatuur, die door speciale ter zake deskundigen voor de A.V.R.O.
microfoon zijn besproken. Maar we vragen tevens: hoe velen hebben
er naar de boekbesprekingen geluisterd en zijn daardoor tot het
lezen van goede boeken gekomen. Hun aantal is niet te schatten.
Toch is het bespreken van een boek voor de microfoon geen eenvou
dig werk. Wie dit na wil gaan, geven we den raad eens een boek te
lezen en dan te overpeinzen wat hij erover zou kunnen vertellen.
Degenen die voor de A.V.R.O. microfoon boeken bespreken, moeten
eengroote belezenheid paren aan een uitnemende kennis van literatuur.
DE WERELD IN DE HUISKAMER
De A.V.R.O. heeft in de vijf en twintig jaar gedurende welke zij
bestaat, niets nagelaten om de wereld in de huiskamer te brengen.
1*2

I

In de eerste plaats het nieuws. Hoelang geleden is het al dat we voor
de eerste maal hoorden: „Hier is het Persbureau Vaz Dias met nieuws
voor de A.V.R.O. Publicatie van deze berichten in welken vorm
ook is verboden”.
Hierachter ging weer het A.V.R.O. initiatief schuil, dat ingezien had
dat nieuwsberichten een stof vormden, waar de luisteraar naar
hunkerde. De A.V.R.O. zocht contact met het Persbureau Vaz Dias
en de nieuwsberichten klonken door haar microfoon. Later werd het
Persbureau Vaz Dias vervangen door het A.N.P., waarvan de aan
gename stem van menigen omroeper — met of zonder baard— nog
in de ooren der luisteraars naklinkt.
SPORT

i

Het parool van de A.V.R.O. was actueel zijn op elk gebied. Een
logisch gevolg van deze gedragslijn was dat aan sportevenementen
niet alleen in sportpraatjes aandacht besteed werd, maar dat de
A.V.R.O. door het ooggetuigeverslag den luisteraar thuis als het ware
op het sportveld bracht of, zoo men wil, het sportveld bij hem thuis.
Nadat in het begin een overeenkomst met het Persbureau Vaz Dias
was afgesloten, waardoor de uitslagen der wedstrijden op Zondag
middag zoo vroeg mogelijk via de A.V.R.O. microfoon bekend ge
maakt konden worden, heeft de A.V.R.O. daarna andere wegen
bewandeld. Want enkel het doorgeven der uitslagen bevredigde
vooral bij belangrijke wedstrijden niet en de A.V.R.O. zon op
middelen om de luisteraars door een ooggetuigeverslag de emoties
van de toeschouwers, die op het veld aanwezig waren, mee te doen
beleven. Zoo rijpte de idee van voetbalverslagen.
Wie hierover spreekt komt slechts één A.V.R.O. medewerker voor
den geest, die als het klassieke voorbeeld van den reporter kan gelden:
Han Hollander. Zijn geestdriftige verslagen hebben niet alleen den
I5‘3

Het bezoek van Minister Dr Jos. J. Gielen aan de A.V.R.O. studio in Januari 1948

sportliefhebber zoo meegesleept, dat deze nauwelijks het gemis
voelde van het niet persoonlijk bij een wedstrijd aanwezig zijn, maar
allen die ook maar eenigermate belang stelden in de sport, heeft hij
enthousiast weten temaken door zijn van persoonlij ken stijl getuigende
ooggetuigeverslagen. Hij deed, ook voor den volslagen leek, het
gebeuren op het veld voor oogen leven. Er is nauwelijks iemand aan
te wijzen, die de sport zoo gepopulariseerd heeft als de eerste sportreporter van de A.V.R.O., Han Hollander.
FILM, TOONEEL, CURSUSSEN
De A.V.R.O. bracht steeds een groote verscheidenheid van cultuur.
Hierbij mocht natuurlijk de film voor de A.V.R.O. microfoon niet
onbesproken blijven. Op boeiende, gemoedelijke en toch uiterst des1^4

kundige wijze werden de nieuwe films behandeld in het filmpraatje.
De luisteraars konden hierdoor alreeds vooraf hun keuze doen. Het
bioscoopbezoek ondervond er den gunstigen invloed van.
Toen de sprekende film haar intrede gedaan had, werden woord- en
muziekflitsen uit nieuwe films uitgezonden. De A.V.R.O. ontbrak
bij geen enkele première. Het tooneel werd voor de luisteraars op
gedegen wijze belicht door wijlen Prof. DrJ.Walch.
Wat de instructieve uitzendingen verder betreft, volstaan wij met te
vermelden de verschillende cursussen, die de A.V.R.O. in den loop
der jaren voor haar microfoon organiseerde. Zij bleken, gezien de
buitengewone belangstelling die er voor bestond, een goede keuze.
Zoowel de taallessen (Fransch, Duitsch, Engelsch en Italiaansch), als
de knipcursussen telden tienduizenden deelnemers, de praatjes op
modegebied, kookpraatjes, bridge- en schaaklessen vonden een veel
hoofdig en dankbaar gehoor en menigeen heeft met de daaruit ge
putte kennis zijn voordeel gedaan.
LICHTE MUZIEK
Om een volledig overzicht te geven van de groote variatie der
A.V.R.O. programma’s, richten wij nog even het oog naar het rijk
der Lichte Muze.
Het verlangen naar amusement, dat van den tijd waarop de A.V.R.O.
in de kinderschoenen stond af, bij de luisteraars leefde, is nimmer
verflauwd. Gezellige, lichte muziek, dikwijls als achtergrond van een
niet de aandacht absorbeerende bezigheid, is in de huiskamer altijd
welkom, mits in geperfectionneerden vorm uitgevoerd. De eigen or
kesten, die de A.V.R.O. heeft gevormd, A.V.R.O. Omroeporkest,
A.V.R.O. Octet en vele andere, konden den toets dercritiek glansrijk
doorstaan.
Maar naast de scheppingen van eigen bodem, passeert een indrukl55

H. de Wolf. Sinds 192$ verbonden aan de Programmaleiding van de A.V.R.O.
Thans programmaleider

wekkende stoet ensembles en orkesten van internationale vermaard
heid, die voor de A.V.R.O. microfoon hebben geconcerteerd. Wil
men namen, eenige uit vele, dan herinneren wij aan Marek Weber,
Edith Lorand, Paul Godwin, Dajos Bela, Lily Gyenes met haar zigeu
nerinnen, die een wervelwind van poestaklanken produceerden, Ray
Ventura, Barnabas von Geczy, enz., kortom te veel om op te noemen.
CABARET
De luchtige programma’s, hetzij cabaret, hetzij gevarieerde, waarin
de beste vertolkers (sters) van de amusementskunst optraden, de
revue-uitzendingen, verlichtten de zorgen en brachten aangename en
beschaafde verpoozing.
De Bonte Dinsdagavondtrein, gestart in 1936, gaf binnen- en buitenlandsche artisten van den eersten rang op amusementsgebied gelegeniS6

heid om zich aan de luisteraars voor te stellen, of de kennismaking te
hernieuwen. In het bijzonder zij in dit opzicht gewezen op het nog
steeds zoo populaire koppel Walden en Muyselaar, in hun, van het
begin af toegejuichte creatie Snip en Snap. Deze combinatie — still
going strong — dankt haar ontstaan aan A.V.R.O.’s Bonte Dinsdagavondtrein, waarop zij voor het eerst optraden.
KINDEREN EN ZIEKEN
Wie aan de uitzendingen van en voor de kinderen denkt, herinnert
zich Jacob Hamel, den leider en dirigent van het A.V.R.O. kinder
koor. Weinigen waren zoo populair als hij. Wanneer zijn „nu” uit den
luidspreker klonk dan hield men den adem in. Hij is helaas te vroeg
heengegaan en duizenden zullen hem met ons betreuren.
Aan de ziekenuurtjes en kinderuurtjes is de naam van mevrouw
Antoinette van Dijk van oudsher onafscheidelijk verbonden. Zij heeft
de zieken veel troost en de kinderen heel wat vreugde gebracht.
DANSMUZIEK
De dansmuziek verheugt zich voornamelijk in de gunst van de jon
geren, die het wenkbrauwfronsen der ouderen — „grijsaards” zegt
de jeugd — trotseerende op luidruchtige wijze geen geheim maken
van hun voorkeur. De A.V.R.O. zorgt ook voor de jeugd, dus heeft
zij dansmuziek gegeven. Verschillende ensembles hebben achtereen
volgens voor de A.V.R.O. microfoon de jeugd geënthousiasmeerd.
Ook op dit gebied is de A.V.R.O. steeds met haar tijd meegegaan.
SLOTWOORD
Dit gedenkboek is onvolledig, maar het maakt ook geen aanspraak
op volledigheid. Wie de geschiedenis van de A.V.R.O. gedurende
haar 2^-jarig bestaan wil schrijven, moet boekdeelen vullen.
l57

Wij hebben ons bepaald tot een kaleidoscopisch beeld, dat meer de
aandacht vestigt op het geheel dan op de onderdeden. Elke trotsche
boom, die thans majestueus oprijst, is voortgekomen uit een zaadje,
dat aan de ontvankelijke aarde is toevertrouwd. Zoo ook de A. V.R.O.
In de 2£ jaren die achter ons liggen en waarin zij flink gegroeid is,
heeft de A.V.R.O. haar plaats in de harten van honderdduizenden
in Nederland en daar buiten veroverd.
Mogen ook in de toekomst nog velen zich in haar verkwikkende
schaduw vermeien.
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