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Donald R. Browne is professor of
Speech-Communication at the
University of Minnesota. He has
studied international radio broad
casting for nearly 30 years and has
written many articles and one
bookon the subject.
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som^ixty ydars ago»i*Wsn't a
small vo^H)m a small nation,
because tnere were no standards
for measuring its size. It stood
virtually alone in the field. The
BBC began its experimental
overseas transmissions in 1927, and
in the same year the Soviet Union
tried its hand at international radio,
during the celebration of the lOth
anniversary of the Bolshevik
Revolution. A few U.S. companies
such as Westinghouse and RCA
retransmitted some of their domes
tic broadcasts over the shortwave
transmitters they manufactured.
But those listeners who had
shortwave recievers as of 1927
-probably in the tens of thousands
at most- had very little from wich to
choose, and they must have been
grateful for any voice from anywhere, even in the languages that
they couldn't understand and even
when the programs were about
people and events that were of
little interest to them, because at

least the broadcasts showed that
thesetworked.
Just a year later, PCJ took a step
that has to be regarded as a revolutionary (wich itself is worthy of
note, since the Netherlands normally isn't associated with revolutions!). It began to broadcast a
program clearly intented and
created for an international audience, and not just the rebroadcast
of domestic programs that characterized the few other 'international'
services active at that time. Eddy
Startz didn't look much like a
revolutionary, and probably didn't
think of himself in those terms, but
he realized there was an 'internationally curious’ audience out
there. Furthermore, he realized
that radio, even though it could
reach millions of listeners at a time,
really was a person-to-person
medium of commumcation: listen
ers listened as individuals, and
probably would pay closer attention ïf he talked with them, rather
than at them. His 'Happy Station'
was unlike anything else on the air
at the time, and he was the first
radio 'personality' in the interna
tional broadcasting.
Today, most international stations
realize the value of having 'personalities' for certain broadcasts,
because they recognize radio's
strength as a personal medium.
They owe a debt of gratitude to
Eddy Startz for having started the
whole idea. But what many of them
fail to realize is that more than
Eddie Startz is involved. The Radio
Nederland of 1987 functions in a far
different world than did the PCJ of
1927. It's a world of international
radio services from more than a
hundred nations, yet Radio Neder
land still stands out as 'different' in
certain important ways. Startz was
one person with one program,
once a week. A station might be
able to catch the attention of listen
ers by one unusual program, but it
couldn't sustain that attention.
Radio Nederland has sustained
attention, and it's done so by applying Eddy Startz' person-to-person
approach to its overall program
Schedule.

This doesn’t mean that the news as
broadcast by Radio Nederland
will be delivererd in a chatty,
conversational way, or that backgrounders on major events will
sound like gossip columns. It does
mean that they*re quite likely to
emphasize the human factors of
many stories, and it certainly
means that treatment of given story
might turn out to be something
other than what a listener ordinarüy would associate with Radio
Nederland. In my random dial
scanning, I sometimes come
across an newscast wich puzzles
me because I can't teil from its
story treatment just who might be
broadcasting it. In the majority of
those cases, the station turns out to
be Radio Nederland. That’s no
small feat, because newscasts on a
lot of international stations do
sound a lot alike; after all, many of
those stones come from the shme
wire services. Radio Nederland
subsenbes to those services too,
but it still manages to find a way to
project a different note, a different
angle, in some of those stories.
That different note often turns out
to be a personal note: the implications ofa new scientific discovery
for young mothers in Third World
nations, the use of art as therapy for
the rehabilitation of physically
handicapped individuals, the
efforts of a linguistic minority to
preserve its heritage by commissioning authors to write novels and
plays in the language. Perhaps the
Dutch, living in a small country
with big neighbors, remembering
a past under often oppresive
foreign rule, are more consciousof
the importance of tolerance and of
the need ofa humane spirit. Cer
tainly they don't think of themselves
as among the world's great or even
second-level powers, wich means
that broadcasts from Radio Neder
land are likely to come across to
the listeners as non-threatening.
When that's coupled with an
emphasis on the person-sized (as
contrasted with nation-sized)
actions, and when programs sound
as if they're meant for listeners as
individuals, there'san excellent

chance that those listeners will
believe what Radio Nederland
says. Radio Moscow, The Voice of
America, Radio Beijing and even
BBC may meet with more resistance just because they represent
politically powerfiil (or once-powerfiil) nations, or because they
sometimes sound too official, too
jnselfcritical or too impersonal.
As the 20th century nears ïst final
decade and Radio Nederland
enters its next one, what are its
prospectsfora lOOthanniversary,
especially with increased discussion ofsatellites and international
television? Excellent, I should
think. For hundreds of millions of
people around the world, TV
recievers capable of pickung up
international broadcasts will
remain a dream for some time to
come. Just as regrettably, hundreds
of millions of people will continue
to live in countries whose governments will see to it that those
international TV programs never
appearondomesticTV sereens.
For those people, and for many
more, international radio will
continue to offer a window on the
world BBC, The Voice of America,
Radio Japan, Deutsche Welle,
Radio Moscow, Radio Beijing all
should continue to attract sizeable
audiences. Still, Radio Nederland,
because of its non-threatening
nature, its personable character,
its humane quality, will continue to
be prized for those particular
characteristics, wich should be all
the more precious in a world
growing larger and quite possibly
more dangerous. It may have to
'shout louder’, since so many
international stations are increasmg their transmitter power, but its
new Flevoland facilities and its
overseas relay bases -something of
a rarity for a medium-sized interna
tional station- certainly will help,
especially in the more 'informationpoor' areas of Latin Amercia and
Africa. The listeners' needs for
specific kinds of information will
change with time, of course, but so
long as Radio Nederland speaks to
listeners as inidividuals, it should
fmd ready ears in 2027.
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VOORWOORD
Wie de geschiedenis van de Wereldomroep be
schrijft, komt niet om Radio Oranje heen. Zeker, er
werd al in 1927 via de korte golf uitgezonden. Maar
technische mogelijkheden bepalen de boodschap
niet. Over de boodschap van een Nederlandse we
reldomroep werd in de jaren dertig heel wat afge
kwebbeld. Verzuild? Exportbevorderend? Koloniën
behoudend? Wat moest het worden? Ook toen de
regering in april 1940 een wetsontwerp terzake in
diende, was het antwoord niet duidelijk.
Radio Oranje was dat wel: Nederland moest vrij. De
bezetter moest eruit; de interne vrijheid hersteld.
Eensgezindheid sprak vanzelf. Het moet voor de
mannen van Radio Oranje een forse teleurstelling
zijn geweest, dat de eensgezindheid week met het
gevaar. Dat zij met hun boodschap niet terecht kon
den in het binnenlandse omroepbestel. Maar de
bekendsten onder hen mochten haar wel uitstralen
over de landsgrenzen. Zij kregen de Wereldomroep;
Radio Nederland kreeg hun karakter.
De Wereldomroep vertelde over het herstel van
Nederland. Maar zij was zich bewust van de ver
plichting die het privilege van de vrijheid een jour
nalistiek medium oplegt tegenover zijn publiek.
Miljoenen waarderen haar ontspannen bijdrage tot
de vrije meningsvorming.
Nog steeds draagt de Wereldomroep uit, dat Neder
land zo’n beroerd land niet is. Met het herstel is het
accent komen te liggen op het andere deel van de
boodschap. In de grond is deze niet veranderd. En
zij zal zo blijven, wat de techniek ook zal brengen.
Het bestuur is er trots op deze erfenis te mogen
beheren en uitbouwen. Het is verheugd daarvoor
steeds weer steun te vinden in Den Haag.

H. A. M. Hoefnagels
Voorzitter van het bestuur van de
Stichting Radio Nederland Wereldomroep

Dit jaar is het veertig jaar gele
den dat de Stichting Radio Neder
land Wereldomroep werd opge
richt. Bovendien ging zestig jaar
geleden de eerste Nederlandse
kortegolfüitzending de lucht in.
Reden genoeg om in dit jubileummagazine uitgebreid stil te staan
bij het verleden, het heden en de
toekomst van de Nederlandse
Wereldomroep.
Het magazine is dan ook samen
gesteld uit drie hoofdstukken
waarin achtereenvolgens een
duik in de historie wordt geno
men, een kijkje in de keuken van
het huidige omroepbedrijf wordt
gegund en de etalage van de
toekomst wordt uitgestald.
In alle hoofdstukken staan
mensen centraal. Zij hebben de
Wereldomroep gemaakt tot wat
hij nu is: een gevarieerd bedrijf,
dat zich behalve met uitzendin
gen over de kortegolf, ook bezig
houdt met de productie van
transcriptieprogramma’s (radio
en televisie) en het opleiden van
omroepmedewerkers uit Derde
Wereldlanden.
De circa vierhonderd medewer
kers die het bedrijf in 1987 telt
zorgen met z’n allen dat de We
reldomroep ‘bij’ blijft. In journa
listieke zin. Maar ook in tech
nisch opzicht. Samen leggen zij
de basis voor een omroepbedrijf
met toekomst.
Om het internationale karakter
van Radio Nederland ook in dit
magazine uit de verf te laten
komen, is de inleiding van de
hand van de Amerikaanse
media-expert Donald Browne
onvertaald gelaten.

Hilversum, april 1987.
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DE GESCHIEDENIS
VAN DE
NEDERLANDSE OMROEP
VOOR HET
BUITENLAND
12 maart 1927, omstreeks drie uur ’s nachts. Radio
amateur A.C. de Groot, werkzaam bij de PTT in Bandoeng, Java, zit al enkele uren aan zijn zend- en ont
vangtoestel gekluisterd. Pogingen om via radio-telegrafie contact te leggen met collega radio-amateurs in Holland zijn tot dan toe gestrand. Het is vol
in de ether. Vanuit alle delen van de wereld klinken
de pieptonen van de morsetekens. Maar een Neder
lander heeft zich nog niet gemeld.
De Groot draait nog eens aan de afstemschijf. Dan
klinkt muziek door de tropennacht. Een onbekende
zender in de dertig meter-band brengt de ene melo
die na de andere, echter zonder zich te melden.
Rond half vier is het even stil. Dan hoort de radio
amateur tot zijn grote verrassing: “Hallo Nederlands
Indië. Hier PCJJ, de kortegolfzender der Philips
Laboratoria, Eindhoven Holland.” ^

r de Groot, r
[ misteraaro

\

DE NEDERLANDSE
OMROEP
VOOR
HET BUITENLAND
De Groot is direct klaarwakker. Dit
is het contact met Nederland waar
hij op gehoopt had. Meer dan dat.
Dit is geen radio-telegrafie, maar
radio-telefonie van een ongeken
de kwaliteit. De volgende ochtend
stapt De Groot naar het postkan
toor en dicteert een telegram aan
Philips in Eindhoven: "Kortegolftoon schitterend. De Groot, Bandoeng."
Twaalfduizend kilometer verder,
op de postkamer van Philips in
Eindhoven weet aanvankelijk
niemand raad met het bericht.
Uiteindelijk belandt het bij het
Natuurkundig Laboratorium. Daar
wordt het telegram met grote
instemming begroet: een bewijs,
dat de experimentele kortegolfuitzending van de vorige avond
richting Nederlands Indië, ge
slaagd is. was nog niet voorhanden.
De PCJJ-zender met een vermo
gen van 25 kilowatt, blijkt in staat
het commumcatie-gat tussen
Nederland en Nederlands Indië
verder te dichten.

◄

KOLONIËN

radio-uitzendingen plaats. Het
station met de roepnaam PCGG
zond uit via de langegolf en bracht
live muziek en reclame voor de
producten van de NRI.
Opmerkelijkgenoeg trokken de
uitzendingen de meeste aandacht
aan de overkant van de Noordzee,
in Groot-Brittannië. Zo was de
eerste Nederlandse radiozender
direct al een internationaal opere
rend station.
In die jaren twintig neemt de
ontwikkeling van de radio een
hoge vlucht. In Nederland roert de
N.V. Philips Radio, dochter van de
N.V. Philips Gloeilampenfabrieken,
zich. Via de overname van een
aantal firma's en het in licentie
vervaardigen van radio-onderdelen verovert Philips Radio een
eerste plaats op de Nederlandse
markt voor radio-onderdelen. De
produktie van complete zenders
en ontvangers blijft echter voorbe
houden aan andere firma's.

Experimenten met communicatie
over lange afstanden zijn op dat
moment aan de orde van de dag.
Sinds het begin van de eeuw is de
telegraaf het middel bij uitstek om
de verre gewesten te bereiken.
Later raakt de telefoon in zwang.
Maar het zijn relatief dure en
beperkte vormen van communice
ren. Ieder woord kost geld. Het
zoeken naar nieuwe communica
tietechnieken blijft belangrijk.
Vooral nu uit verschillende kolo
niën pleidooien klinken voor
verregaande autonomie. De
banden tussen het moederland en
de verre gewesten moeten drin
gend worden aangehaald.
Het fenomeen radio is inmiddels
uit de kinderschoenen. Al in 1919
heeft de Nederlandsche Radio
CONTACT
Industrie, een fabriek van radioapparaten annex technisch buIn de tweede helft van de jaren
reau, van ingenieur en uitvinder
twintig waagt Philips zich ook op
H. H. S. a Steringa Idzerda aangedit terrein: het bedrijf koopt belantoond, dat de invloed van radio tot
gen in de Nederlandsche Seintoeover de landsgrenzen kan reiken.
stellen Fabriek (NSF). In 1926 is
Vanuit Scheveningen vonden de
Anton Philips de hoogste man van
eerste regelmatige Nederlandse | zowel Philips als de NSF.
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De NSF beschikt inmiddels over
een ruime ervaring met de bouw
van zenders. Kort na de Eerste
Wereldoorlog begint het bedrijf
met de productie van systemen
voor de draadloze communicatie
tussen schepen en de wal. Later, in
1923 verrijst in Hilversum een
middengolfzender voor binnen
lands gebruik. De Hilversumsche
Draadloze Omroep (HDO), een

comité van drie radio-amateurs en
drie NSF-ers, verzorgt de uitzen
ding. Kerstmis 1924 komt er een
mede-gebruiker van de zender:
de piepjonge NCRV KRO en
VARA volgen.
Voor het overbruggen van de
afstand tussen Nederland en de
kolomen gaat aanvankelijk alle
aandacht uit naar de bouw van
enorme langegolf-zenders. Maar
het rendement van de lange golf
is gering.
Gaandeweg verleggen de technici
hun aandacht naar de bouw van
kortegolf zenders. De ontwikke
ling van een watergekoelde zendlamp zorgt voor een aanzienlijke
vooruitgang. Gebruikmakend van
deze techniek bouwen onderzoe
kers van de NSF in Hilversum
onder leiding van R.W.C. Baron van
Boetzelaer, een vier kilowatt
kortegolf telegraafzender. Op
23 april 1925 maakt deze zender
telegrafie contact met Bandoeng.

PHILIPS
Vnjwel gelijktijdig wordt in het
Natuurkundig Laboratorium van
Philips in Eindhoven een kortegolf
telefoniezender ontwikkeld.
Onder supervisie van Prof. Dr.
Balth van der Pol en J. J. Numans
ontstaat in 1926 een driehonderd

Cb« Om
7.7.i950

watt kortegolfzender, die actief is
op de 90.56 meter. Deze zender
voor de middellange afstand blijkt
te voldoen, Philips krijgt reacties
van luisteraars uit verschillende
delen van Europa Maar voor het
bereiken van Indië moet nog heel
wat aan de zender worden gesleu
teld.
Op gezag van Numans wordt de
zender afgebroken en zodanig
herbouwd dat in de dertig meterband kan worden uitgezonden.
Daarmee moeten, zo berekenen
de technici, de koloniën te berei
ken zijn Het vermogen van de
PCJJ, zoals de zender wordt ge
noemd, is inmiddels opgeschroefd
tot 25 kilowatt.
Tijdens de eerste proef-uitzending
op de avond van 11 maart 1927
lopen de technici bepaald niet
over van zelfvertrouwen. In feite is
de PCJJ nog met af. Het wachten is
op enkele onderdelen voor de
zogenoemde gelijkrichter. De
eerste uitzending duurt vele uren
en wordt gevuld met muziekopna
men. Slechts twee keer durven de
Philips-mensen de identiteit van
de zender bekend te maken.
Genoeg voor A.C. de Groot in
Bandoeng om te weten waar hij
zijn telegram naar toe moet sturen.
In de dagen na 11 maart groeit het
aantal PCJJ-luisteraars gestaag
Dat blijkt uit de telegrammen die
in Eindhoven worden bezorgd.
Na vier weken komen de eerste
brieven. Uit Oost-Indië, uit Austra
lië, Nieuw-Zeeland, India en
Noord-Amerika. Alle briefschrij
vers melden een sterk, helder
signaal van de PCJJ.
Philips begrijpt de mogelijkheden
van het nieuwe medium. PCJJ is
meer dan een technisch experi

ment, het is een stap op weg naar
het ontwikkelen van een nieuwe
markt van kortegolf-zenders en
-ontvangers. Maar daarvoor is het
noodzakelijk dat de programma's,
die via de kortegolfzender de
lucht in gaan, van een behoorlijk
gehalte zijn. 's Werelds eerste
geregeld opererende kortegolf
zender moet bovendien van een
politieke en economische basis
worden voorzien, zodat de programmastroom kan blijven voort
duren. Het ontwikkelen van de
nieuwe kortegolf-markt is immers
een kwestie van de lange adem.

BELANGEN
Philips slaagt er in belangrijke
evenementen voor de PCJJ-micro
foon te doen plaatsvinden. Op de
avond van 31 maart 1927 boekt het
bedrijf een groot publicitair suc
ces: Koningin Wilhelmina en
Prinses Juliana komen in het spe
ciale koninklijk rijtuig van de
spoorwegen naar Eindhoven om
er via de PCJJ het woord te richten
tot de luisteraars in de koloniën.
Vergeefs probeert de NCRV
gedaan te krijgen, dat ook zij de
toespraken mag uitzenden. Konin
gin Wilhelmina zelf wijst dit ver
zoek af, haar opmerkingen zijn
alleen bedoeld voor de overzeese
luisteraar. Dit conflict, hoe onder
geschikt ook, zou later symptoma
tisch blijken voor de verhouding
tussen de binnenlandse omroepen
en diegenen die zich met interna
tionaal georiënteerde uitzendin
gen bezig zouden gaan houden.
In het streven van Philips de over
zeese radiodienst van een solide
basis te voorzien past de aanvraag,
in mei 1927, van een zendmachti
ging 'tot het uitoefenen in Neder-

de totstandkoming van een com
merciële, neutrale, nationale
omroep voor het binnenland. De
twee omroeporganisaties beslui
ten tot een tegenzet: ook zij dienen
een aanvraag in voor uitzendingen
naar Indië. Zij willen zendtijd,
speciaal op zondag, op de PHOHIzender.
In een brief aan de minister wijzen
NCRV en KRO op het grote belang
van uitzendingen voor zending en
missie. Op 3 februari 1928 ant
land van een radio-telefonisch
omroepbedrijf. Philips weet zich
woordt de anti-revolutionaire
hierbij verzekerd van de steun van minister van Verkeer en Waterstaat
grote firma's met belangen in Indië Van der Vegte. Hij meldt, dat hij
zoals de Nederlandsche Handelinderdaad van plan is Philips een
Maatschappij en de Nederlandsch machtiging te verlenen. De minis
ter raadt NCRV en KRO aan, zelfin
Indische Handelsbank Samen
besluiten zij tot de oprichting van
overleg te treden met Philips,
teneinde zendtijd bij de PHOHI
de N.V. Philips Omroep Holland
Indië (PHOHI).
los te peuteren. Het gevolg is een
Philips heeft weinig moeite hoeven slepend conflict.
Intussen draait de experimentele
doen om de maatschappijen
zender in het Philips-lab op volle
achter zich te krijgen. In het voor
stel aan de firma's wijst de initiatief kracht. In het najaar van 1927
nemer onder andere op het belang besluit de leiding van het bedrijf
van een hechte band tussen Neder tot een verhuizing van de appara
tuur. De zender hindert de overige
land en de Nederlanders in de
experimenten in het Natuurkundig
kolonies. De maatschappijen
Laboratorium. Terwijl het parle
zullen de vruchten plukken in de
ment overlegt wordt de PCJJ
vorm van gelukkiger personeel,
ontmanteld en bij de NSF in Hilver
dat meer zal produceren onder de
sum opnieuw in elkaar gezet
stimulerende invloed van de stem
van thuis.
WINTER
Het belang van Philips is duidelijk,
zoals blijkt uit de interne notitie
De omstandigheden waaronder
Activiteiten onzer N.V. op omroepwordt gewerkt zijn met altijd even
gebied': "Wanneer bij een demon prettig. P.C.J. Vulling, assistent van
stratie van een toestel aan een
het Natuurkundig Laboratorium
prospect de PHOHI goed door
laat in de jaren vijftig de volgende
komt, is het toestel practisch
anecdote optekenen over de
verkocht. Bovendien hebben wij in winter 1928-1929: ‘Achter de NSF
den zender een middel, om steeds begon de Gooise hei. wind en
terugkeerend den naam Philips bij winter hadden vrij spel in het
gebouwtje waarin de zender was
luisteraars in te prenten, zowel in
Nederlandsch, als niet Neder
ondergebracht. De toevoerleidingen waren bevroren en we zaten
landsch sprekende landen."
zonder koelwater. Maar er werd
OMROEPBESTEL
hulp georganiseerd: er werd een
De aanvraag van een zendmachti bijt gehakt in de vijver en met
behulp van een sproeiwagen van
ging door Philips leidt tot grote
de gemeente Hilversum, werd de
beroering. De NCRV en de KRO
noodzakelijke hoeveelheid water
zien in de PHOHI-plannen een
aangevoerd. Het koelwater dat ons
rechtstreekse aanval op het prille
het uitzenden mogelijk maakte
Nederlandse omroepbestel.
was echter spoedig weer warm.
Mocht de PHOHI voet aan de
Er werd een vrachtwagen naar de
grond kunnen krijgen, dan zou dat
wel eens het begin kunnen zijn van ijsfabriek gestuurd om staven ijs.

►
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Met die staven ijs, plus de diensten
van de sproeiwagen kwamen we
de felle koude door.'
De juist opgerichte N.V. PHOHI
heeft inmiddels een eigen zender
laten bouwen. De bouw daarvan
verloopt zo voorspoedig, dat de
directie van Philips op 23 oktober
1928. een concessie voor proefuitzendmgen vraagt. Deze wordt
binnen twee dagen gegeven. De
PHOHI kan beginnen. De PHI,
zoals de nieuwe zender met een
vermogen van veertig kilowatt
heet, wordt in januari 1929 in ge
bruik genomen.
Eind jaren twintig kent Nederland
derhalve flinke activiteit op de
kortegolf. De Philips-PHOHI
groep houdt zich dan bezig met
koloniale uitzendingen (via zender
PHI), werelduitzendingen (via de
zenders PHI en PCJJ) en experi
mentele uitzendingen via de PCJJ.

EDWARD STARTZ
De kortegolfuitzendingen oogsten
internationaal succes, niet in de
laatste plaats dankzij omroeper
Edward Startz. In korte tijd weet
hij. gebruikmakend van zijn talen
knobbel. een internationaal luisterpubliek te berei fjj
Eduard Franz CcnH
20 februari 1899
net. het vierde staatje van het Viertegenwoordig Drielandenpunt,
gelegen tussen Vaals en Aken. Na
het behalen van het gymnasium-diploma vertrekt hij naar de Verenig
de Staten, waar hij als bordenwas
ser, tolk en handelsreiziger gedu
rende vijfjaar de kost verdient.
Later werkt Startz onder andere
als steward, tijdens een bootreis
naar Zuid-Amerika.
In 1928 komt hij als vertaler in
dienst bij Philips, in november van
dat jaar is Startz omroeper bij de
Philips-PHOHI groep.
De eigenzinnige jongeman ontwik
kelt zich tot 's werelds eerste
discjockey, die op een vlotte wijze
muziekopnamen aan elkaar praat.
PCJJ is bij hem al snel PCJ, de
beginletters van de woorden
Peace, Cheer en Joy. Hoewel zijn
'Happy Station' programma in de
beginjaren officieel alleen in de
8

Edward Startz
achter de PCJ-microfoon.
Nederlandse taal mag worden
uitgezonden, slaagt Startz er in de
uitzendingen een internationaal
tintje te geven door de show in
meerdere talen aan te kondigen.
Later kent Happy Station een
Engelse en een Spaanse versie.
Uit een biografie die in 1968, bij het
veertigjarig omroepjubileum van
de 'kortegolfpionier', verscheen:
'Edward Startz spreekt, zoals hij
zelf zegt een half dozijn talen
vloeiend en een half dozijn half. En
daar maakt hij in zijn programma
gretig gebruik van. Van zijn Happy
Station produceert Startz een
versie waarin het Engels de boven
toon voert, maar waarbij hij zich
ook uitdrukt in een van de Scandi
navische talen, in het Frans, in het
Duits of in het Russisch. Het ligt er
maar aan tot wie hij zich richt. Dat
is namelijk de kracht van zijn

uitzendingen: Startz houdt direct
contact met zijn luisteraars. Zijn
devies is vriendschap kweken. En
dat is hem wonderwel gelukt. Z'n
slagzin: Keep in touch with the
Dutch.'

SPONTAAN
Happy Station wordt gekenmerkt
door een grote spontaniteit. Gerard van Heukelom, één van de
technici waarmee Startz in de
beginperiode samenwerkt, laat in
1977 de volgende herinnering
optekenen: 'Startz had de gewoon
te op het allerlaatste ogenblik de
studio binnen te komen, als het
programma eigenlijk al begonnen
was en hijzelfjuist moest gaan
spreken. Met de laatste noten van
het Wilhelmus zat Startz dan achter
de microfoon in de spreekstudio,
om zich tot zijn luisteraars te rich-

ten. Terwijl hij sprak, dacht hij na
wat er daarna moest gebeuren.'
Gaandeweg bouwt Startz met
Happy Station een geheel eigen
luisterpubliek op. Meer en meer
ziet hij dit programma als zijn
eigen ‘winkeltje’. Ook na 1947, als
de Stichting Radio Nederland
Wereldomroep een feit wordt, tot
aan zijn afscheid in 1970 blijft Startz
een buitenbeentje, dat zich weinig
gelegen laat liggen aan de mening
van collega-programmamakers of
de bedrijfsleiding.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
trekt Startz zich terug uit het omroepleven. In 1946 schrijft omroepcollega George Sluizer over Startz:
"Toen na de bevrijding de plannen
voor een Wereldomroep vaste
vorm aannamen, vroegen wij
Edward Startz onmiddellijk of hij
mee wilde werken, en Startz zelf
was blij na vijfjaar zwijgen zijn
microfoon en zijn oude vrienden in
alle werelddelen terug te vinden.
Zijn prachtige platencollectie was
helaas grootendeels door de
Duitschers gestolen Aan de
vernieuwing wordt hard gewerkt.
Tweemaal in de week zendt Startz
zjjnHappyStation-programma uit.
Bifroma friendly
rropger. Nu noemt
friendly station
from a friendly nation." Maar, voegt
hij er aan toe: "We will be happy
again."
In november 1953, ter gelegenheid
van het zilveren jubileum van
Happy Station wordt Startz be
noemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. In 1970 gaat hij met
pensioen. Tom Meijer neemt het
Happy Station programma van
hem over. Met, inmiddels, 59 jaren
achter zich is dat ongetwijfeld het
oudste bestaande programma van
de omroepwereld, Startz overlijdt
in 1976. Nu nog, elf jaar na de dood
van de stichter van het Happy
Station, komen er bij de Wereldom
roep brieven binnen met verhalen
over Eddy Startz.

VERPOLITIEKEN
De jaren dertig worden geken
merkt door het voortgaan van de
discussie over het al dan niet

toelaten van de binnenlandse
omroepen in de PHOHI-uitzendingen. Begin 1930 ligt er na veel
geharrewar een gezamenlijk
voorstel van PHOHI, NCRV en
KRO op tafel, waarbij de partijen
er van uit gaan dat PHOHI 80
procent van de totale zendtijd mag
vullen, NCRV en KRO de resteren
de 20 procent Andere omroepen
krijgen de raad om voor eigen
rekening een kortegolfzender te
bouwen.
Het wachten is op advies van de
Radioraad, die de regering advi
seert over omroepzaken. Het,
uitgelekte, advies is een fikse
tegenvaller voor PHOHI, KRO en
NCRV: de raad vindt dat ook de
VARA en de VPRO aan bod moe
ten komen bij de PHOHI, de AVRO
wenst met mee te doen.
PHOHI, NCRV en KRO reageren
boos. Met name het toelaten van
de VARA op de zender zet kwaad
bloed, het zou een eerste stap op
weg zijn naar het 'verpolitieken'
van de omroep naar Indië. Met de
woorden 'Wij wensen baas te
blijven in eigen huis.', maakt president-commissaris Van Aalst op
1 juli 1930 een voorlopig einde aan
de PHOHI-uitzendingen naar
Indië.
De reacties in Nederland zijn lauw.
Maar in de kolonie krijgt de Radio
raad het in perspublicaties zwaar
te verduren. Tegelijkertijd meldt
het Amsterdams Kantoor voor
Indische Zaken (een distributie
apparaat voor Philips-artikelen in
Indië), dat de verkoop van ontvan
gers terugloopt, als gevolg van de
sluiting van PHOHI.

ZENDTIJD
Pas in 1933 zijn de troebelen opge
lost. De Radioraad maakt een
voorstel, dat de steun van PHOHI
en de betrokken binnenlandse
omroepen krijgt. PHOHI krijgt
tweederde van de zendtijd, VARA,
NCRV, KRO en VPRO iedereen
twaalfde.
Opvallend genoeg maken alleen
VPRO en KRO gebruik van de
nieuw verworven uitzendrechten.
De VARA ziet zich in de mogelijk
heden te zeer beperkt, omdat het

uitzenden van programma's met
een socialistisch karakter verbo
den is. De NCRV zendt op 27
september 1933 uit via de PHOHI.
Het zal bij deze ene keer blijven.
Een voorbeeld van een gecombi
neerde PHOHI-KRO-VPRO uitzen
ding is die van zondag 14 augustus
1938:
19.55 uur: PHOHI-Wilhelmus
20.00 uur: VPRO: spreker Dr. G.
Horreusde Haas
20.20 uur: PHOHI met laatste
nieuws
20.30 uur. Rotterdams Phil. Orkest
21.00 uur: KRO:
a) Concertgebouworkest
b) Medische lezing
c) Concertgebouworkest
d) De wereld in vogelvlucht,
van en voor de Missiepost
22.00 uur: Sluiting Wilhelmus
De KRO krijgt vanaf 1934 al snel de
smaak te pakken van het uitzenden
over de landsgrenzen. In 1935
lanceert de katholieke omroep
een plan voor 'werelduitzendingen' in het Nederlands, Frans,
Duits, Engels, Spaans, Portugees
en Esperanto. Later denkt de KRO
zelfs hardop over uitzendingen in
het Russisch.
In datzelfde jaar legt de PHOHI
een geheel eigen plan voor werelduitzendingen op tafel. Tot dan
toe hebben de werelduitzendingen een experimenteel karakter
gehad en moest voor iedere
uitzending afzonderlijk toestem
ming worden gevraagd. De Philips
Omroep Holland Indië heeft een
heel eigen visie op het fenomeen
werelduitzendingen. De omroep
komt met een voorstel voor uitzen
dingen met het accent op de
economische belangen van Neder
land, in het Engels, Frans, Duits en
Nederlands. De kosten van deze
uitzendingen, circa dertig gulden
per uur, zouden moeten worden
betaald door toeristenorganisaties
of de Nederlandse regering.
De PHOHI hoop hiermee twee
vliegen m een klap te slaan. Niet
alleen wil de omroep het verbod
om in andere talen dan het Neder
lands uit te zenden ongedaan
krijgen, de N.V. ziet bovendien een
kans de wankele financiële positie

wat te verstevigen.

HUIZEN
In 1937, de discussie over het
opzetten van een Wereldomroep'
duurt voort, neemt Philips de
vernieuwde PCJJ-zender in ge
bruik. De nieuwe zender krijgt
een plaats naast de PHI in Huizen.
De draaibare houten antennemas
ten zijn het summum op korte-golfgebied.
Tegelijkertijd viert Philips het
tienjarig bestaan van de kortegolfuitzendingen vanuit Neder
land. Het dagblad De Tijd meldt:
"Gisteren heeft de PCJ in de studio
te Hilversum zijn tienden verjaar
dag gevierd. De vreugde was
dubbel, omdat tevens de ver
nieuwde draaibare antenne in
gebruik werd genomen. Door
middel van het Philips Miller-systeem kon hierop een heruitzending
plaatshebben van de verjaardags
partij, die onlangs te Londen in
werkelijkheid is opgenomen. De
ceremoniemeestersprak een
pittig welkomstwoord. Eender
glanspunten was Fientje de la Mar;
die in het Hollandsch zong: De
oude boom op het pleintje', zoodat
dit een verrassing moet zijn ge
worden voor onze verre landgenooten. Men
hoorde zelfs het
snijden van de
verjaardagstaart,
waarmede zij haar
voordrachten be
sloot. Greta Keiler
metmternationale
liedjes, de komieken
Haver en Lee met hun
grappen, DannyMalone
met zijn sentimenteele ,
Iersche liedjes en tal i
van anderen wis
selden elkaar af,
onderling ver
bonden door de
kwinkslagen en
inleidingen van
EdwardStartz
en de band
vanCarol
Gibbons uit
hetSavoyHotel Londen."

DE NEDERLANDSE
OMROEP
VOOR
HET BUITENLAND

◄

PROPAGANDA
Naarmate de maanden verstrijken
neemt de druk op de Nederlandse
regering om haast te maken met
werelduitzendingen toe. In de
internationale ether is een propa
gandaoorlog aan de gang, waarin
onder andere het Nazi-kortegolfstation m Zeesen van zich doet
spreken. Zeesen zendt ook in het
Nederlands uit en voorziet de
luisteraars in Indië van een onge
wilde Verlenging' van het PHOHIprogramma. Zonder hun identiteit
te verraden plakken de Duisers
een stuk aan het PHOHI-programma. waarin zij de Nazivisie op de ontwikkelingen in de
internationale politiek schetsen.
De Nederlandse politiek van
strikte neutraliteit staat onder druk.
In de herfst van 1937 wordt de
Contact Comissie voor Werelduit
zendingen benoemd. Deze com
missie krijgt tot taak richtlijnen aan
te geven en regelingen te ontwer
pen voor werelduitzendingen. De
in 1935 opgerichtte Nederlandse
Omroep Zendermaatschappij
heeft de opdracht de technische
kant van de zaak te onderzoeken.
De Contact Commissie brengt in
juli 1939 haar rapport uit. De bevin
dingen zijn niet voordelig voor
PHOHI. De commissie ziet een
belangrijke taak voor de omroe
pen in het op te richten ‘Centraal
bureau voor den Culturelen We
reldomroep'. Deze instantie zou de
verzorging van de programma's op
zich moeten nemen. De Contact
Commissie stelt voor dat alle
programma's worden aangekondigd in algemene zin, gevolgd
door de naam van de verantwoor
delijke zuil. Een verzuilde Wereld
omroep derhalve.
10

De PHOHI als verzorger van
programma's komt in het stuk
nauwelijks meer voor. Als dank
voor het pionierswerk op de
kortegolf knjgt Philips aparte
vermelding in het emdverslag van
de Contact Commissie. Onder
paragraaf 8 leest men: 'Met betrek
king tot de zendapparatuur voor
den Nederlandschen omroep in
den ruimsten zin zal zo veel rede
lijk mogelijk is. rekening worden
gehouden met de belangen van
het Philips-concern als nationale
zenderleverancier.'
In april 1940 biedt minister Van
Boeyen de Tweede Kamer een
wetsontwerp aan, waarvan de
strekking goeddeels overeenkomt
met de richtlijnen in het eindrap
port van de Contact Commissie.
De blauwdrukken voor een verzuil
de Wereldomroep, waarin programmaverzorger PHOHI naar
het tweede plan is gedrongen,
liggen klaar.
Dan breekt de oorlog uit.

MEIDAGEN
Het feitelijke einde van de uitzen
dingen van de Philips-PHOHI
groep komt op 13 mei 1940, drie
dagen na de Duitse inval. Techni
cus Martin Ruis herinnert zich
jaren later hoe het doek viel: ‘We
hadden juist het Wilhelmus gestart
voor het begin van de uitzending
in de late middag, toen we hoorden
dat EddyStartz was gearresteerd.
We draaiden twee platen, niemand
wist wat we moesten doen. Daarna
sloten we de uitzending. Dat was
de laatste uitzending voordat de
Duitsers Huizen bereikten. We
kregen opdracht de installatie op
te blazen. We bliezen de 19 en 31
meterzenders op, zetten PCJ's

koelinstallatie uit en vuurden
pistoolschoten afin de olietanks
van de transformator. We verniel
den de wijzers en meters met een
bezemsteel. Leden van de Neder
landse Genie bliezen een van de
beroemde houten antennemasten
op, er van uitgaande dat de ene
mast de andere in zijn val zou
meenemen. Maar dat lukte niet,
de mast bleef, halfvernield, aan de
tuidraden hangen. Daarna moes
ten we zien da t we weg kwamen."
De volgende dag wordt een van
de masten alsnog onderuit ge
haald. De installatie is echter met
onherstelbaar beschadigd. Op
bevel van de Duitsers wordt een
van de zenders opgelapt. De
Huizense zender wordt ingezet in
de internationale propaganda-oorlog. Zo vinden er uitzendingen
plaats van 'The Voice of Free India’
een product van de Duitse propa
ganda machinerie.

VRIJ NEDERLAND
Radio speelt een belangrijke rol in
Nederland m de Tweede Wereld
oorlog. Zoals de Duitsers de moge
lijkheden van het medium onder
kennen om er propaganda mee te
bedrijven, zo ziet een groep Ne
derlandse journalisten in Parijs
direct na de bezetting van Neder
land in, dat de radio een sleutelrol
kan vervullen in het verzet. In
Parijs zetten zij (Henk van den
Broek, correspondent van de
Telegraaf in Parijs, Ernest Kuiper
van de Maasbode, Jos Mendels
van de Haagse Post, de schrijver
A. den Doolaard en anderen)
'Radio Vrij Nederland' op. De
eerste uitzendingen richting
Nederland gaan op 19 mei 1940 de
lucht in, dankzij de medewerking

van de Franse omroep.
In juni slaagt de groep radio-amateurs rond Van den Broek er zelfs
in zendtijd op de kortegolf van de
Fransen los te peuteren. Op dins
dag 4 juni 1940 vindt een kortegolfuitzending van Radio Vrij
Nederland naar Indië plaats.
Het station houdt nog maar zes
dagen stand. Op 10 juni 1940 zijn de
Duitsers Parijs zo dicht genaderd,
dat de programmamakers beslui
ten naar Engeland vluchten.
Terwijl de Vrij Nederland-groep
via diverse routes Londen pro
beert te bereiken, besluit de
Nederlandse regering in Londen
tot de oprichting van Radio Oranje.
De BBC stelt zendtijd en facilitei
ten beschikbaar. Op 28 juli 1940 is
de eerste uitzending; een toe
spraak van Koningin Wilhelmina.
W.J. Lebon, eerder penningmees
ter van de VARA, heeft de leiding.
In september 1940 arriveert Van
den Broek in Londen. Hij wordt er
aanvankelijk bureauredacteur
voor het ANP, maar in mei 1941
pakt Van den Broek de draad van
Radio Vrij Nederland op: de BBC
en de Nederlandse Scheepvaart
en Handelscommissie vragen hem
een radiostation in het leven te
roepen voor Nederlandse
scheepslieden. Het station krijgt
de naam 'De Brandaris' naar de
vuurtoren op Terschelling.

DE BRANDARIS
In De Brandaris brengt Van den
Broek een aantal ex-Radio Vrij
Nederland-medewerkers samen.
George Sluizer bijvoorbeeld, een
employé van Philips en een beken
de van de familie Van den Broek.
Ook Den Doolaard is er weer bij.
Godard Kal, later chef van de

Groetenafdeling van de Wereld
omroep, is één van de nieuwko
mers.
De toon van De Brandaris is veel
feller dan die van Radio Oranje.
De omroepers schromen met om
de Duitsers 'moffen' te noemen ,de
programma's hebben titels als
'Sabotage' en ‘Europa tegen de
Moffen'. Onder het pseudoniem
'De Rotterdammer', een verwijzing
naar het bombarderen van Rotter
dam, houdt Van den Broek radio
praatjes.
Later besluit minister-president
Gerbrandy tot een samenvoeging
van Radio Oranje en De Brandaris.
Op 1 november 1942 gaat De
Brandaris uit de lucht Korte tijd
later is Vanden Broek programma
leider bij Radio Oranje.
Terwijl de programma's van Radio
Oranje een steeds voornamere
plaats innemen in bezet Neder
land, denkt Henk van den Broek
aan de toekomst. Van den Broek is
een warm voorstander van een
nationale omroep naar het BBCmodel.
Inmiddels is in Londen de Radiocommissie terugkeer actief.
Deze adviseert de regering om
na de bevrijding de radio in
eerste instantie ter beschikking
te stellen aan het Militair Gezag.
Vervolgens aan een ïnterim-omroeporgamsatie (onder verant
woordelijkheid van het Militair
Gezag) en later, als het parle
ment weer functioneert, aan de
minister van Binnenlandse
Zaken, die een definitief bestel
zou moeten ontwerpen.
De regering kiest echter voor
een andere aanpak. Met name
het voorstel van de commissie
om in de interim-omroeporgani-

satie 'de meest bekwame krach
ten die uit de kringen der om
roepverenigingen beschikbaar
zijn en waarvan de betrouwbaar
heid onomstotelijk vaststaat' op
te nemen, ontmoet weerstand.
De regering meent, dat het
tijdens de oorlog gegroeide
eenheidsbesef ook in een nieuw
omroepbestel tot uiting zou
moeten komen. Het inschakelen
van vertegenwoordigers van
het vooroorlogse omroepbestel
zou een belemmering kunnen
betekenen bij het inslaan van
nieuwe wegen.
Ook de Hilversumse radiowe
reld is ruim voor de bevrijding
bezig met plannen voor de
na-oorlogse fase. Op 15 mei 1944
wordt, na een lange voorberei
dingstijd, de Federatie van
Omroepverenigingen opge
richt. In de Federatie werken
AVRO, KRO, en VARA samen.
De VPRO is voorstander van
een nationale omroep en doet
niet mee.
De vier gaan bij hun plannenma
kerij uit van het vooroorlogse
omroepbestel, maar kiezen niet
voor het volledig terugdraaien
van de klok. 'Jaren van gemeen
schappelijk gedragen leed,
hadden de vele tegenstellingen
van vroeger verzacht en de
bereidheid tot samenwerking
vergroot’, aldus Jan Broeksz
(VARA) voorzitter van de Fede
ratie.
De Federatie pleit voor een
'overgangsbestel' waarin de
omroepen samenwerken onder
toezicht van een regeringscom
missaris. Dit bestel zou moeten
functioneren, tot het moment

Draaiboek van Herrijzend Nederland voor
de uitzendingen van 3 en 4 oktober 1944.
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waarop een nieuw zou worden
aangekondigd. Vertrouwens
man ('regeringscommissaris')
van de Federatie wordt Prof. Mr.
J. Oranje.

MILITAIR GEZAG
De Nederlandse regering in
Londen laat zich vooralsnog
weinig gelegen liggen aan de
plannen van de Federatie.
Minister president Gerbrandy
en minister van algemene zaken
Van Boeyen zijn bepaald geen
voorstanders van een herstel
van het vooroorlogse bestel. Bij
Koninklijk Besluit van 17 septem
ber 1944 wordt het door hen
ontworpen tijdelijk Telegraaf-,
Telefoon- en Radiobesluit (TTR)
bekrachtigd: Hierin wordt
bepaald, dat de radio ui handen
komt van de minister van alge
mene zaken, die vervolgens de
verzorging van de uitzendingen
zou opdragen aan de sub-sectie
Radio van het Militair Gezag.
Met betrekking tot de positie
van de omroepverenigingen
schrijven Gerbrandy en Van
Boeyen: "In hoeverre en in
welke mate onmiddelijk van de
op 10 mei 1940 bestaande om
roeporganisaties zal worden
gebruik gemaakt kan thans niet
worden beslist."
Met het Koninklijk Besluit op
zak, vliegt Van den Broek korte
tijd later via Brussel naar het
juist bevrijde Eindhoven. Daar
hebben enkele medewerkers
van Philips in het geheim een
radiozender in elkaar gezet. Van
den Broek, inmiddels kapitein,
krijgt opdracht de zender in te
zetten voor de omroep onder
Militair Gezag: Herrijzend

Nederland. Op dinsdag 3 okto
ber 1944 gaat vanuit een geïm
proviseerde studio in het ontspanningsgebouw van Philips
de eerste uitzending van Herrij
zend Nederland de lucht in.

HERRIJZEND
NEDERLAND
Gesteund door het team in Londen
houdt Herrijzend Nederland
gedurende de lange hongerwinter
contact met een groot deel van
bezet Nederland. De zender is
echter te zwak om ook het noorde
lijk deel van het land van een goed
signaal te voorzien. In april 1945
slaan Van den Broek en zijn mede
werkers een belangrijke slag.
Nadat de Nederlandsche Omroep
van de bezetters, geplaagd door
gebrek aan electriciteit, de 415
meter middengolf frequentie heeft
verlaten neemt Herrijzend Neder
land deze frequentie in gebruik.
Het lijkt een nieuwe stap op weg
naar een nationale omroep.
In de dagen rond de bevrijding
komt het conflict tussen de voor
standers van een nationale omroep
en degenen die streven naar een
gedeeltelijk herstel van de voor
oorlogse situatie als gevolg van
onduidelijkheden en communica
tiestoornissen tot een uitbarsting.
De Federatie gaat er ten onrechte
van uit dat de regering in Londen
akkoord is gegaan met haar plan
nen. Op 8 mei 1945, terwijl in de
KRO-studio hard wordt gewerkt
om het eerste Federatieprogramma uit te zenden en het Federatie
bestuur in vergadering is. arriveert
Van den Broek in Hilversum.
Zich baserend op hetTTR-besluit
van september 1944 geeft hij de
Britse wacht opdracht de Federatieleden uit de studio te zetten.
Hieraan wordt onder protest en
■buigend voor geweld' voldaan. De
volgende dag neemt profëssor
Oranje op verzoek de Federatie
contact op met minister van bin
nenlandse zaken Dr. Beel.
Van den Broek krijgt een berisping
voor zijn 'onheuse optreden', de
Federatiegenoten mogen de
studio’s weer in. Dat betekent
echter nog niet dat minister Beel
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volk. Vaneen
echt eerherstel is
geen sprake de
zuilen mogen zich
met via eigen programmabladen
tot de leden wenden en mogen
hun studio's niet naar eigen belie
ven gebruiken. Eind januari 1946
treedt deze constructie in werking.

nu met de Federatie en Oranje in
zee wil gaan. Wel beseft hij dat
enige vorm van samenwerking
met de vertegenwoordigers van
de omroepen uit het oude bestel
noodzakelijk is, al is het alleen
maar omdat de omroepen de
eigenaressen zijn van de studio's.
In juni 1945 krijgt Nederland een
nieuw kabinet, de regering Schermerhorn-Drees. Meer nog dan de
oude regering willen Drees en
Schermerhorn de oude omroepen
met op voorhand laten terugkeren
in het bestel. Beiden zijn voorstan
ders van een nationale omroep.
Professor Oranje wordt van het
toneel gevoerd, omdat hij teveel
streeft naar het rechtsherstel van
de oude omroepverenigingen.
Maar de omroepen worden niet
zondermeer terzijde geschoven.

COMPROMIS
Uiteindelijk rolt een compromis uit
de bus. De regering besluit in juli
1945 tot de oprichting van de
Stichting Radio Nederland inden
Overgangstijd die de verantwoor
delijkheid krijgt voor de uitzendin
gen. De omroepverenigingen
mogen onder deze paraplu
werken als mede-vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke
richtingen in het Nederlandse

begonnen wij in Eindhoven, 's
Middags om 12 uur een program
ma uit te zenden van Nederlandsch
nieuws voor alle land- en rijksgenooten buiten het vaderland, een
programma dat door de BBC in
Londen werd opgevangen en op
de kortegolf naar alle windstreken
gerelayeerd. Zoo hoorde men dan
toch overal, via Londen, de stem
Herrijzend Nederland is, in de
van het vaderland Wij noemden
maanden dat het gekibbel over
dat heel ambitieus ons ‘Wereldprohet na-oorlogse omroepbestel
gramma', hoewel het daar nog
voortduurt, in de lucht. Intussen
maar een klein begin van was. In
wordt gewerkt aan de organisatie
juni verhuisde het 'Wereldprovan een 'wereldprogramma'.
gramma' van Eindhoven naar Den
Programmaleider George Sluizer
Haag, meer in het centrum van de
daarover in het boek 'Radio Neder berichtgeving gelegen en waar
land', dat in 1946 verscheen:
ons in het gebouw van de Indische
"Reeds in den winter van 1944,
Spoorwegen een ‘studio' ter be
schikking gesteld werd."
'an Nederland
lerrijzend NederOver de programma's schrijft
jgenoeg zorgen
Sluizer. "Het was geen droge
berichtgeving, al van begin af aan
had om te probeeren den landge
hadden wij geprobeerd onzen
noten binnen onze grenzen een
luisteraars iets van de sfeer van het
behoorlijk programma voor te
moederland te brengen. Wij
zetten, was er hard over gedacht
hoe wij zoo snel mogelijk weer een vertelden ze wat voor weer het
radioverbinding met Oost en West hier was en lardeerden ons nieuws
met flitsen van reportages, altijd in
tot stand zouden kunnen brengen.
groote vaart, omdat wij maar
Wij stonden evenwel voor de
ongeveer twaalf minuten tot onze
moeilijkheid, dat hiervoor korte
beschikking hadden voor het
golf- zenders noodig waren In het
heele programma. Er moest gang
zuiden waren er geen en wij
in zitten, en informatie, veel infor
durfden er met op rekenen iets
matie Weinig commentaar. Van
van onze kortegolf-zenders in het
alles werd in dat programma
toen nog bezette gebied terug te
verwerkt, als het maar typisch
vinden. Radio Oranje zond echter
Nederlands was en opbouwend, in
nog steeds uit in Londen over de
welken zin dan ook."
kortegolfzenders van de BBC en
In juli 1945 verhuist het team dat de
bracht zoo de berichten uit het
werelduitzendingen verzorgt naar
Moederland tot in alle hoeken van
Hilversum. Inmiddels wordt hard
de wereld Aan de BBC werd
gewerkt aan het herstel van de
gevraagd of wij, zoodra geheel
eigen PCJ-kortegolfzender in
Nederland bevrijd zou zijn, dezen
Huizen, die in het voorjaar van 1944
zendtijd en golflengten mochten
onklaar was geraakt “Sabotage,
blijven benutten om een kort
'Wereldprogramma' te relayeeren, geholpen door de natuur," aldus
dat uit Eindhoven (of misschien
Sluizer: het zenderpersoneel zette
Hilversum) zou worden uitgezon
tijdens een stevige bries de rem
den, juist met voldoende sterkte
men van de draaibare antenne los,
om Londen te bereiken, maar met
zodat het gevaarte een speelbal
om de oceanen te overbruggen.
van de wind werd.
Als steeds zegde de BBC onmidIN DE LUCHT
delijk algehele medewerking toe"
In de loop van augustus is de
SFEER
apparatuur zover hersteld dat met
Sluizer vervolgt: "Op 5 mei 1945
proefuitzendingenviade PCJ in
was Nederland vrij. Op 24 mei 1945 de 19,71 en 31,28 meter kan worden

begonnen. Op 14 augustus gaat de
eerste experimentele uitzending
de lucht in. Op 23 augustus bezorgt
de PTT de eerste reactie van een
luisteraar, uit Zweden. De PCJ is
weer inde lucht.
De eerste 'echte' werelduitzendmg
via de eigen zender vindt op 13
oktober 1945 plaats. Sluizer schrijft
een jaar later. "De Rotterdammer’
(H.J. van den Broek, nu directeur
van den Wereldomroep, toen het
hoofd van Hernjzend Nederland),
sprak het openingswoord. Den
Doolaard sprak tot de zeelieden,
L. de Jong gaf zijn eerste Buitenlandsche Weekoverzicht, ik sprak
over de komende taak van de PCJ.
FritsThors, van begin af onze
‘star-announcer’, fungeerde als
omroeper. Klankflitsen verplaat
sten onze luisteraars in gedachten
naar het vaderland...een draaior
gel op een stille gracht in Amster
dam. . het carnllon dat speelde in
een klein stadje waar je naar
school liep...het liedje dat je mee
gezongen had, thuis bij de piano...
Het Radio Philharmonisch Orkest
onder Albert van Raalte zond
Nederlandsche muziek door den
aether en besloot het programma
met het Wilhelmus, vol bezieling
gespeeld door menschen die
voelden, dat opnieuw een band
was gelegd tusschen alle deelen
van het Koninkrijk."
Twee weken later worden de
eerste schriftelijke reacties van
luisteraars bezorgd. Kees Middelhoff, een van de mensen van het
eerste uur, later onder andere
chef van de Nederlandse afdeling
van de Wereldomroep, over die
brieven van luisteraars: "Vooral in
die eerste tijd hadden we grote
angst dat we niet gehoord werden.
Vergeet niet: die zender was met
kunst en vliegwerk gerepareerd
De eerste de beste windvlaag kon
funest zijn, je hoopte maar dat het
allemaal lukte. Zodra er een brief
binnen was circuleerde die onder
het personeel. Je moest aanstre
pen welke passages je belangrijk
vond. Dan merkte je bijvoorbeeld
dat iemand iets had gehoord, dat
je maanden geleden had uitgezon
den."
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| ders van een omroep naar het
model van de BBC verliezen die
strijd. Gaandeweg heroveren de
grote omroepen van voor de
oorlog, gesteund door de politieke
partijen hun positie. De 'herzuiling'
is in volle gang.
In augustus 1946 knjgt Van den
Broek de taak een volwaardige
Wereldomroep op te bouwen
binnen het kader van de Stichting
Radio Nederland in den Overgangstijdstijd. Inmiddels wordt
gesleuteld aan een nieuwe 'tijdelij
ke regeling', die Voor de verdere
duur van de overgangstijd' voor de
omroep zou moeten gelden.
Van den Broek schrijft daarover in
het jaarverslag van de Wereldomroep over 1947: "Tijdens de voorbereidende besprekingen over de
nieuwe tijdelijke regeling tussen
Overheid en Omroepverenigingen

Mi. A.J. d'Ailly, voorzitter van het eerste bestuur
van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep.

BIBLIOTHEEK
N.V.H.R-

was komen vast te staan, dat een
der kenmerkende eigenschappen
daarvan een scheiding tussen de
Binnenlandse Omroep en de
Wereldomroep zou zijn. Terwijl
gene voor het overgrote deel
verzorgd zou worden door de als
Nederlandse Radio Unie gebun
delde Omroepverenigingen,
zouden de Werelduitzendingen,
uit hoofde van haar bijzonder
karakter, het arbeidsveld gaan
vormen van een nieuwe, door de
Overheid in het leven te roepen
Stichting."

STICHTING
Zo ontstaat op 15 april 1947 de
Stichting Radio Nederland Wereld
omroep. Op dezelfde dag ver
schijnt een ministeriële beschik
king waarin de taak van de nieuwe
stichting omschreven wordt: "De
samenstelling en voorbereiding
van radioprogramma's, bestemd
buiten het Rijksgebied in Europa
te worden ontvangen."
Van den Broek wordt de eerste
directeur van Radio Nederland
Wereldomroep. Op 4 juli 1947
installeert minister Gielen van
Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen het stichtingsbestuur
onder voorzitterschap van Mr. A. J.
d’Ailly. Daarmee staat de Wereld
omroep op eigen, zij het wankele,
benen, de binnenlandse omroe
pen zouden gedurende een lange
reeks van jaren pogingen onderne
men de kleuter in omroepland
beentje te lichten.
Het aantal zenduren groeit kort na
de oorlog gestaag. Kees Middel
hoff over de totstandkoming van de
eerste programma's: “We zaten in
een villa aan de Bothalaan en de
uitzendingen waren in de KRO
studio. Hele lange uitzendingen
waren het, al gauw vanaf’s mid
dags een uur of half een tot een uur
of vijf. Dus 's middags liepen wij
van de Bothalaan naar de KRO.
George Sluizer had een auto. Hij
nam de platen en draaiboeken
mee. Het vervaardigen van die
programma's ging heel secuur. Op
zijn Radio Oranjes, zou ik zeggen."
Anders dan de PHOHI en de PCJ
voor de oorlog krijgt Wereldom-

Tijdens de onafhankelijkheids
strijd van de Republikeinen in
Indonesië zit de Wereldomroep in
een lastig parket. Van den Broek in
jaarverslag 1947: “Niet alleen is het
normaal, dat ieder denkend jour
nalist en programmamedewerker
zijn eigen opvattingen aangaande
de ontwikkeling in Indonesië
koesterde, maar bovendien wissel
de die ontwikkeling soms zo
plotseling van aspect, dat het
nauwelijks bij te houden viel.
roep de kans uitzendingen in
Vooral in de zomermaanden, voor
andere talen dan het Nederlands
te maken. Uit een verslag over 1946 tijdens en na de politionele actie,
wierp de berichtgeving vrijwel
van de afdeling Wereldomroep
van Radio Nederland in den Over dagelijks meer of minder netelige
problemen op. .."
gangstijd: “Teneinde den band
met de bevolking in Indonesië te
"... Het zou zeer zeker te boud zijn
te beweren dat het resultaat altijd
versterken en daar de noodige
voorlichting te geven, over Neder en in alle omstandigheden aan de
hoogste eisen beantwoord heeft,
land en de Nederlandsche denk
het mag echter waarschijnlijk tot
beelden, schiep de Wereldom
voldoening stemmen, dat geen
roep een Indonesische afdeeling,
aanwijsbare ongelukken veroor
die na eemgen tijd van voorberei
ding, op 1 mei 1946 met haar uitzen zaakt zijn in een tijd van crisis, toen
ieder te onpas gesproken woord
dingen (17 minuten dagelijks)
onoverzienbare gevolgen hebben
begon in de thans in Indonesië
kon, toen overal dynamietladingen
gangbare taal."
"Ultimo 1946 werd naast het dage
dicht onder de oppervlakte ver
lijks nieuws wekelijks een aantal
borgen lagen, toen de openbare
gesproken rubrieken verzorgd, te
mening in Nederland al even
weten: Algemeene voorlichting
verdeeld was als die onder de
(bijvoorbeeld over radar, plastics,
landgenoten, toen zelfs Den Haag
medische wetenschap, nood-woen Batavia met altijd dezelfde taal
ningbouw, KLM enzovoort), Tijd
spraken.."
spiegel (actueele beschouwingen
Kees Middelhoff: “Terugkijkend
over Azië, Uitkijk op het Westen
zeg ik: voor de visie van de Repu
(over Nederland zooals je het ziet)
blikeinen was in onze programma’s
en De Stem van de Jeugd (rubriek
weinig ruimte. Tijdens de politio
voor de jongere generatie)."
nele acties zat 'het andere deel van
het verhaal' in het persoverzicht
INDONESIE
dat we uitzonden, maar zeer
Inmiddels is de onafhankelijk
schaars. Waarom? De publieke
heidsstrijd in Indonesië in volle
opinie was ook, behalve in De
gang. Middelhoff: "In die eerste
Waarheid, pro Nederlandse
tijd na de bevrijdmg van Neder
regering. Niemand van de Wereld
land hadden wij echt geen idee
omroep had daar echt moeite
van wat er zich daar afspeelde. Dat mee, behalve Lou de Jong. Hij had
werd beter toen Sluizer een reis
bezwaar tegen de politionele
naar Indië maakte, nog voor de
acties. Op een gegeven moment
politionele acties. Men heeft ons
mocht De Jong in zijn buitenlands
later ook wel verweten dat we te
overzicht niet meer spreken over
weimg rekening hielden met,
het buitenland met betrekking tot
bijvoorbeeld, de problemen van
Indië. Dus ook met wat men in de
de Nederlanders in de kampen.
Verenigde Staten of Australië over
de onafhankelijkheidsstrijd vond.
Maar die waren bij ons eigenlijk
met bekend, tot aan de reis van
Daar moest ie afblijven, dat kwam
in een aparte rubriek."
Sluizer."

PERSIL-HUIS
Niet alleen de inhoud van de
programma's is in de eerste jaren
onderwerp van discussie. Ook de
techniek en de huisvesting vragen
de aandacht. In de loop van 1946
krijgt de Wereldomroep de be
schikking over een eigen studio in
de villa aan de Bothalaan, onderge
bracht in wat eens de garage was.
Later wordt op zolder een noodstudio bijgebouwd.
Geleidelijk aan dijt de Wereldom
roep uit. Van zes medewerkers in
1945, via 44 medewerkers in 1946
groeit het aantal personeelsleden
tot 170 m 1950.
Begin 1947 koopt de Wereldom
roep de villa Heuvellaan 18. Maar
al spoedig blijkt dat ook met twee
panden niet aan de huisvestmgsbehoefte is voldaan. Het bestuur
laat verschillende mogelijkheden
de revue passeren. Een daarvan is
een verhuizing naar Amsterdam.
Hoort immers een zo kosmopoli
tisch bedrijf als de Wereldomroep
daar met meer thuis dan in het
‘toch wat provinciale, zij het aan
trekkelijke' Hilversum? Op 19 mei
1948 keurt de minister het plan
goed om naar het 'Persil-huis' aan
het Leidsebosje in Amsterdam te
verhuizen. Op het laatste moment
echter ziet het bestuur af van dit
voornemen, na een dringend
beroep van de binnenlandse
omroepen om toch vooral in Hilver
sum te blijven.
In plaats van het Persil-huis koopt
de stichting het pand 's Gravelandseweg 76 in Hilversum. In 1952
komt daar het pand 's Gravelandseweg 76c bij. De verschillende
afdelingen worden over de nu vier
villa's verspreid.

ONVERSTAANBAAR
De zenders vragen in de eerste
na-oorlogse jaren veel aandacht.
De PCJ-zender in Huizen begint
steeds meer gebreken te verto
nen. In het voorjaar komen nog
twee zenders in bedrijf: de PHI en
de PGD. Het vermogen, vijf kilo
watt, van beiden is echter te zwak.
Ze dienen voornamelijk om de
toegewezen golflengten bezet te
15
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houden. Maar juist vanwege het
zwakke signaal lukt die opzet niet.
Het kortegolfspectrum raakt voller
en voller, een probleem dat veer
tig jaar later nog even actueel is.
De druk op de Wereldomroep om
het zenderpark uit te breiden
neemt toe Op vrijdag 25 juli 1947
meldt de correspondent van het
Algemeen Handelsblad in Batavia.
"Een volle dag na de verklaring
van minister Beel is deze hier nog
volledig onbekend. In Nederland
heeft men waarschijnlijk op de
PCJ-uitzendingen gerekend, doch
dePCJ is hier over het algemeen
slecht te horen en was gisteren
zelfs volkomen onverstaanbaar."
Ook de PHI2 met een vermogen
van vijftien kilowatt, is geen echte
verbetering. De eerste wezenlijke
vooruitgang op zendergebied
wordt in 1949 bereikt. In Lopik stelt
Koningin Juliana op 21 juli een
nieuwe 40 kilowatt-zender in
gebruik. Maar, om niet ten onder
te gaan in de kakafonie van gelui
den op de kortegolfbanden moet
de Wereldomroep het zendvermogen verder verhogen.
Nieuwe doelgebieden voor de
Nederlandstalige uitzendingen
dienen zich aan met het op gang
komen van de emigratiestroom
naar Australië en Nieuw Zeeland
Opnieuw is de druk op de Neder
landse kortegolfomroep groot Op
30 juni 1950 schrijft de gezant in
Wellington (Nieuw Zeeland), J.B.D.
Pennink: "Ik kan u verzekeren, dat
de Nederlandse Wereldomroep
voor ons in dit verre land van het
hoogste belang is. Het ongeluk wil
echter, dat wij sedert 15 maanden
hier de PCJ niet hebben kunnen
opvangen."

NIEUWE TALEN
In de loop van de jaren vijftig
ontstaan plannen voor drie hon
derd kilowatt-zenders. Na een
fikse strijd over de financiering
van deze operatie, worden de
eerste twee in 1956 in gebruik
genomen. In 1959 telt 'Lopik' drie
honderd-kilowatt zenders en twee
kleinere van respectievelijk vijftig
en tien kilowatt.
Zendt de Wereldomroep in 1946 uit

in het Nederlands en Indonesisch,
een jaar later komen er twee talen
bij: het Engels en het Spaans. Op 4
februari beginnen de dagelijkse
uitzendingen, behalve op zondag,
van nieuwsberichten en commen
taren in het Engels, onder de titel
News from the Netherlands. De
eerste gasten in de programma's:
Prins Bernhard, Albert Plesman en
de ambassadeurs van de Verenig
de Staten, Australië, Groot-Brittanië en Zuid-Afrika en Sultan Hamid
II van Pontianak.
Op 8 september 1947 is de eerste
Spaanstalige uitzending, aanvan
kelijk een rechtstreekse vertaling
van het Engelstalige programma.
Paco de Mulder Bonello wordt
chef van de Spaanse afdeling.
Aan de start van de nieuwe taalaf
delingen liggen, concluderen
onderzoekers later, politieke en
economische motieven ten grond
slag. In het boek 'Netherlands
World Broadcasting' schrijft de
Amerikaan Robert D. Haslach,
oud-medewerker van de Wereld
omroep. "From the start, theforeign language service ofRadio
Nederland wasnot intended
pnmarilyfor the entertainment of
the ordinary radio public, but for
the semi-official and professional
audiences. Thishadanobvious
shaping effect upon broadcasts,
which were themselvessemi-official, especiallysince there was
stilla war on. The warm the East
Indies was viewed by The Nether
lands'former allies as a war of
liberation and self-determination
such as the United Nationsmight
wish to support. Nearlyovermght,
the balance ofproofhad shifted to
the Dutch: theyhad to prove themselves innocent. From the psychological warfare and anti-Nazi
propaganda, Van den Broek had to
adapt his organisation to a new
task of winning the hearts and
minds of the overseas Dutch, the
Indonesians, the entire Enghshspeaking world and the Spanishspeaking world in support of
Netherlands policies."

ARABISCH
In 1949 beginnen de uitzendingen

in het Arabisch en Afrikaans voor
Zuid-Afrika. Eerst twintig jaar later
komt een Franse taalafdeling van
de grond, terwijl in 1974 de Portu
gese uitzendingen voor Brazilië
van start gaan. Kees Middelhoff
herinnert zich hoe het opzetten
van taalafdelingen ging. "Zeker in
de beginjaren was er op dat terrein
een samenwerking met de BBC.
Die deden vaak hun best om een
mannetje te vinden voor onze
taalafdelingen. Van den Broek en
Sluizer hadden natuurlijk prima
contacten in Londen."
Van begin af aan ziet de leiding
van Radio Nederland de beperkin
gen van de kortegolf onder ogen.
Het zendvermogen is gering, de
kortegollbanden raken, met name
tijdens de koude oorlog in de jaren
vijftig, voller en voller. George
Sluizer voelt wel wat voor het via
de zenders van zusterstations
uitzenden van Wereldomroep-programma's. In ruil daarvoor zou het
zusterstation ruimte krijgen op de
zenders van Radio Nederland.
Mede omdat de Wereldomroep
niet naar Nederland zelf mag
uitzenden is deze vorm van zenderruil toen nooit echt van de grond
gekomen. Het blijft bij incidentele
samenwerkingsvormen.

TRANSCRIPTIE
Een andere mogelijkheid is trans
criptie: het op geluidsdragers
(plaat, later ook band) zetten van
programma’s die aan buitenlandse
radiostations worden aangeboden
voor uitzending ter plaatse. In 1948
komt hiervoor een Transcriptiedienst van de grond, hoewel al
eerder sprake is van transcriptieactiviteiten in het Spaans, Portu
gees en Engels.
H. Emory Ellis, 'radio-officer' van
het Netherlands Information
Bureau m New York is de sleutelfi
guur in het Engelstalige project.
Samen met zijn vrouw Joan maakt
hij in 1948 in vier maanden tijd 39
programma's van een kwartier
onder de titel 'Holland today and
tomorrow’. De serie gaat onder
andere naar 352 stations in de
Verenigde Staten.
De transcriptie-activiteiten

groeien in de jaren nadat Ellis de
basis heeft gelegd gestaag. In 1952
gaan bijna twaalfduizend copien
van radio-transcriptieprogramma's
de deur uit, in 1970 wordt de magi
sche honderdduizend-grens
gepasseerd In 1985 is de radiopro
gramma export opgelopen tot 142
duizend copiën van ruim tweeeneenhalfduizend programma's.
In de jaren zestig wordt het transcriptiepakket uitgebreid met
televisieprogramma's. Internatio
nale televisie-uitzendingen zijn
nog buiten bereik, programmaverzendingen horen wel tot de moge
lijkheden. In 1960 wordt een eerste
stap gezet, na de opening van een
televisiestation op Curacao. In
samenwerking met Sticusa en de
NTS wordt een selectie uit weekjournaals samengesteld: zelfstan
dig produceert de Wereldomroep
documentaires over het leven van
Antillianenin Nederland. Enkele
jaren later volgen soortgelijke
producties voor Aruba en Surina
me. Maar de Wereldomroep wil
ook voor andere delen van de
wereld deze vorm van programma-export bedrijven, parallel aan
de transcriptiebezigheden voor
radiostations. In de Omroepwet,
die in 1967 tot stand komt, krijgt de
Wereldomroep de mogelijkheid
daartoe.

SCHIP VAN DE WEEK
Op het gebied van de kortegolf-uitzendingen bouwt de Wereldom
roep zich in de eerste decennia
van haar bestaan in Nederland
een naam op als 'Groetenstation'.
Telefoon is in de jaren veertig en
vijftig nog niet geheel ingeburgerd, bellen naar verre gewesten
verloopt moeizaam en is duur,
cassettebandjes en phonopost zijn
nog onbekende begrippen. De
kortegolfradio biedt een mogelijk
heid om -in eenrichtingverkeergroepen mensen te laten praten
tegen andere mensen op duizen
den kilometers afstand.
Zo voert de Wereldomroep 25 jaar
jaar lang groetenprogramma's in
zijn pakket. Voor militairen, voor
personeel van internationaal
georiënteerde ondernemingen,
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DE NEDERLANDSE
OMROEP
VOOR
HET BUITENLAND
voor emigranten en, het meest
bekend, voor zeevarenden. Het
eerste "Schip van de Week" pro
gramma gaat op 11 maart 1947 de
lucht ia

◄

De Wereldomroep heeft in die tijd
een Groetenafdeling, die alle
programma’s waarin groeten
worden gedaan verzorgt. Godard
Kal, van De Brandaris en Radio
Oranje, wordt chef. Gaandeweg
groeit het Schip van de Week' uit
tot een grote happening waarbij
tachtig tot negentig gasten de
groeten doen aan de opvarenden.
Gastvrouwen zijn onder anderen
Teddy Scholten, Ageeth Scherp
huis en Mies Bouwman.
Godard Kal blikt terug: "Meer dan
drieduizend schepen hebben we
in de loop der jaren via de Wereld
omroep groeten gebracht, in het
begin onder moeilijke omstandig
heden met beperkte apparatuur
en studio's. Later, toen we naar het
gebouw aan de Witte Kruislaan
verhuisden en de beschikking
kregen over een eigen, grote
studio, ging het beter."
Aan het eind van de jaren zestig
groeit het besef, dat de groetenprogramma's voor de scheepsbe
manningen uit de tijd raken. De
zeevarenden zijn minder lang van
huis, de techniek maakt het moge
lijk. dat de thuisblijvers via de
telefoon of cassettebandjes contact
opnemen met de schepen. Op 27
maart 1972 gaat het laatste koop
vaardij-groetenprogramma de
lucht in.

VARKENSMARKT
Terug naar de programma's in de
jaren veertig en vijftig, met Kees
Middelhof!. "Eigenlijk v/aren die
eerste programma's een lang
journaal met als onderwerp:
Nederland komt er weer boven
op. Ik weet nog goed dat we een
live reportage maakten van het
herstel van de door de Duitsers
vernielde brug bij Vianen. Dat
waren dramatische momenten.
"Jongens, nu kunnen we weer naar
Den Bosch zonder dat we gebruik
hoeven te maken van een pontje.
Dat soort verhandelingen kreeg je
18

dan. De uitzendingen van die tijd
waren de registratie de na-oorlogse opbouwfase. Het materiaal lag
werkelijk voor het oprapen. Alles
begon weer. Toneel, cabaret. De
Wereldomroep kende zelfs een
eigen cabaret-afdeling. Programmastof kwam je in die tijd nooit
tekort."

IJZEREN GORDIJN

Aan het begin van de jaren vijftig
schrijft de Wereldomroep met
Franstalige radioprogramma's,
bestemd voor luisteraars achter
het Ijzeren Gordijn, een curieus
stuk omroep-historie.
Op 27 juli 1950, de koude oorlog is
in volle gang, wordt een vertrouweTechnicus Leo Prins herinnert zich lijk schrijven bezorgd van het
de omstandigheden, waaronder
ministerie van Buitenlandse Zaken.
hij in de eerste jaren moest werken Het ministerie is verontrust over
tijdens reportages in het land: 'We Sovjet radioprogramma's waarin
'de Verenigde Staten van Amerika
moesten een keer met de reportaals aanvaller in Korea gebrand
gewagen naar de varkensmarkt in
merkt wordt'. De Amerikaanse en
Purmerend voor een opname. Op
Britse kortegolf radiostations
het moment dat we daar kwamen,
richten zich al op de landen achter
's morgens vroeg om zeven uur,
het Ijzeren Gordijn in een poging
vroor het twaalf graden. Denk
de Westerse visie op het Koreamaar met dat we verwarming
conflict te schetsen, wat Buiten
hadden in de auto. Voor koudeperioden namen we een straalkachel landse Zaken betreft zou ook de
Wereldomroep haar steentje
tje mee. Het was die keer zo koud
dat we de platen waarop de opna moeten bijdragen aan deze propaganda-oorlog op de kortegolf.
men werden geregistreerd niet
konden snijden. De stukken vlogen "Indien ik goed ben ingelicht zijn
bepaalde uitzendingen van Radio
er af Toen heb ik maar gepro
Nederland Wereldomroep in de
beerd in hoeverre ik die platen op
het straalkacheltje kon opwarmen. Engelse taal goed hoorbaar in .
bepaalde gebieden achter het
Ik legde dat kacheltje op zijn rug
en die platen gingen er dan boven Ijzeren Gordijn, "schrijft Chef der
Directie Van Houten. "Ik acht het
op. Werkte prima. De platen
wenselijk, dat in deze uitzendingen
waren zacht als boter en goed te
bijzondere aandacht geschonken
snijden."

wordt aan het optreden in Korea in
Verenigde Naties verband. Ik zou
het verder wenselijk achten,
indien deze nieuwsuitzendingen
in de Franse taal kunnen geschie
den ten einde een ruimer luister
publiek te kunnen bestrijken."
Directeur Van den Broek staat
welwillend tegenover de sugges
tie van het ministerie. Als aanhan
ger van de beweging voor Morele
Herbewapening en anti-communist, ziet hij het als een taak voor de
Wereldomroep een bijdrage te
leveren aan de 'oorlog der ideeën'.
Omdat de Wereldomroep over
een zeer bescheiden Franse
afdeling beschikt voor het vervaar
digen van transcriptie-programma's kunnen de plannen snel
worden verwezenlijkt. Op 1 maart
1951 gaan de eerste Franstalige
uitzendingen de lucht in, via de
oude PCJ-zender in Huizen en de
nieuwe 40 kilowatt-zender in
Lopik.

THEMA VRIJHEID
Terwijl de uitzendingen voortdu
ren worstelt de Programmaraad
van Radio Nederland met de
vraag in welke vorm de program
ma's moeten worden gegoten
teneinde het meeste effect te
bereiken. Met name het vraagstuk

■

■

Spakenb^Z^tgm

persoonlijkheid... De ervaring
heeft geleerd, dat afbrekende
kritiek en scherpe polemieken,
laat staan onbeheerste opmerkin
gen aan het adres van de macht
hebbers van het Kremlin en elders,
maar betrekkelijk zelden een
groot effect sorteren. Meerresultaa t mag op den duur worden
verwacht van een positiefingestelde voorlichting...."

TWEEDEHANDS
POSTZEGEL

Op 1 april 1952 worden de Franse
uitzendingen gestopt. Het ministe
rie weigert in de beurs te tasten en
de response is nagenoeg nihil. Wat
overblijft is een anecdote, verteld
door Emile van Duiken, gensioneerd chef van de Engelse afde
ling: "Kennelijk luisterde bijna
niemand naar die uitzendingen,
want we kregen geen brieven.
van de taal vergt de aandacht.
Totdat op een gegeven moment
Volgens het ministerie is het Frans
een brief binnen kwam voor de
een goede keuze: de intellectueFranse sectie, uit Roemenie geloof
len achter het Ijzeren Gordijn
ik. Onze Fransen waren er mee
bezigen die taal. De Programmaverguld; eindelijk een reactie van
raad denkt daar anders over. In de
een luisteraar. De inspanningen
nota 'Uitzendingen naar achter het
waren niet vergeefs. Maar wat ze
Ijzeren Gordijn' concludeert dit
niet wisten was dat iemand van de
orgaan, dat de meest voor de hand
technische dienst. Rusche, de
liggende keuze het uitzenden in
brief in elkaar gezet had, compleet
meerdere landstalen zou zijn. De
met tweedehands postzegel. Toen
kosten worden geraamd op circa
de grap uitkwam was dat natuurlijk
negentig mille, per talensectie,
een fikse tegenvaller voor de
perjaar.
Franse programmamakers."
Eveneens in de jaren vijftig krijgt
Zover komt het niet.
de Wereldomroep er een belangHet ministerie van
rijke doelgroep bij: de emigranten
Buitenlandse Zaken is
in Australië, Nieuw Zeeland en
niet bereid de benodigCanada. In 1952 emigreren 50.000
de geld beschikbaar te
Nederlanders, op 1 november van
stellen. De Programma
raad wijst het idee om in het dat jaar vindt de eerste speciale
Duits uit te zenden in dezelf- uitzending voor emigranten in
Canada plaats, niet veel later
de nota van de hand. Het
volgen soortgelijke uitzendingen
Duits zou 'psychologische
voor Australië, Nieuw Zeeland en
weerstanden’ kunnen oproeZuid-Amerika.
pen in de 'satelliet-landeri.
De Programmaraad van Radio
WATERSNOOD
Nederland staat uitvoerig stil bij
Belangrijkste ‘wapenfeit’ van de
de inhoud van de uitzendingen
programmamakers en technici in
voor het Oostblok. "Het centrale
het begin van de jaren vijftig: de
thema der uitzendingen door en
berichtgeving tijdens en na de
uit Nederland moet zijn: de vrijWatersnoodrampvan 1 februari
heid...Wat wij de luisteraars moe1953. Reporter Guus Weitzel doet
ten bieden is een nieuw begrip
verslag van de rampnacht in zijn
van de waarde der menselijke

r
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verhaal ‘Ramp en Victorie'; ’.... In
Hilversum staat ondertussen de
telefoon met stil Er zullen verbin
dingen. doorkomen, ze worden
weer afgezegd, ze zullen opnieuw
doorkomen... De nieuwsbulletins
groeien.. De eerste stormreportage. die van collega Idserda. is al
naar Indonesië uitgegaan. Die
nacht, op het punt met de reportagewagen uit Haarlem terug te
njden. had hij rechtsomkeert
gemaakt en om half vier bij IJmuiden in de ijzige storm een gesprek
gehad met de schipper van de
reddingboot Neeltje Jacoba.
zonder dat iemand zich nog be
wust was van v/at zich in het zuid
westen afspeelde."
Op 6 november 1953 wordt het
laatste dijkgat. bij Ouwerkerk.
gedicht. De Wereldomroep is er
met alle taalafdelmgen bij. De chef
van de technische equipe schrijft
in zijn rapport; Aan versterkers,
zenders, accu's, huisvesting (ten
ten) en nog veel andere dingen
meer hadden we bijelkaar een
bagage van een goede vijfhonderd
kilo. Het transport daarvan isons
grootste probleem geweest. Alle
kisten en pakken hebben wij
minstens vijftien keer moeten
overladeen, in allerlei voertuigen,
van stationcar tot landingsboot en
van veerpont tot vlet. om nog te
zwijgen van de honderden meters
sjouwen en zwoegen door mul
zand en glibberige klei

◄

SCHONE LIBEL
Terwijl het aantal zenduren ge
staag toeneemt en de Wereldom
roep meer en meer uit haar jasje
groeit, duurt de strijd om het
bestaan voort. De financiële
siuatie is jaar na jaar krap. Zo
vallen eind 1950 de speciale Kmaeruitzenamgen en de afdeling
Cabaret onder het bezuimgingsmes De contacten met de binnen
landse omroep verlopen in de
praktijk plezierig maar op het
politieke front blijft de dreiging
van een samenvoeging.
Dat is, behalve bij de totstandko
ming van een nieuw zenaerarsenaal. ook goed te merken tijdens
de plannenmakerij voor een nieuw
20

onderkomen, halverwege dejaren
vijftig. De Nederlandse Radio Unie
vindt dat de Wereldomroep kan
volstaan met het benutten van de
studio's van de binnenlandse
omroepen. In 1956 geeft de minis
ter van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen toch toestemming
voor de bouw van Wereldomroepstudio's. in datzelfde jaar vindt de
aanbesteding plaats van de bouw
van het door architectenbureau
Van den Broek en Bakema ontwor
pen Wereldomroep-gebouw
Op 11 oktober 1961 gaat het nieuwe
onderkomen aan de Witte Kruis
laan. van boven af gezien, gevormd
als een vliegtuig, open Koningin
Juliana verricht de officiële hande
ling. Uit haar toespraak; "Vanuit de
cockpit van dit vliegtuig wens ik
deze schone libel een behouden
vaart, met de wens dat ze de
Nederlandse boodschap aan
Rijks- en Landgenoten, aan vrien
den en vreemden mag overbren
gen. zoals haar bestemming is."

/
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TIJMSTRA
Grondlegger H.J. van den Broek
maakt deze heugelijke gebeurte
nis niet meer mee. hij overlijdt in
1959. Zijn opvolger is Drs. L.F.
Tijmstra, adjunct directeur van het
Internationaal Persinstituut in
Zürich en eerder hoofdredacteur
van het Utrechts Nieuwsblad.
Intussen stoeit politiek Den Haag
geruime tijd met een ontwerp-Omroepv/et. De discussie begint in
1953 en krijgt een voorlopig halt in
1959. Belangrijkste consequentie
voor de Wereldomroep: de finan
ciering zou. als de wet zou v/orden
aangenomen, met langer uit de
omroepmiddelen geschieden,
maar uit 's Rijks schatkist. De

. redactie m ^]«®nez®rulsiaanj^ r
De
gebouw aan d
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Wereldomroep verzet zich met
kracht "Om der wille van onze
reputatie en gelet op onze status
als zelfstandig maatschappelijk
orgaan." In de Nederlandse media
cultuur past geen staatsomroep,
meent het bedrijf, een directe
financiering door de overheid
wordt gezien als een eerste stap
op de weg daarheen
Wanneer dan eindelijk in 1969 de
Omroepwet en de Wet op de
Omroepbijdragen in werking
treden, wordt bepaald, dat tot
uiterlijk eind 1971 financiering uit
omroepmiddelen zal plaatsvinden.
Het wordt eind 1973, maar dan
heeft de Wereldomroep het pleit
verloren. Tijdelijk. Uiteindelijk
slaagt het bestuur er toch in de
geldstroom vanaf 1 januari 1982
verlegd te krijgen naar de omroep
middelen, De prijs voor dit resul
taat is hoog: na de bezuingingsronden onder het regime van de
algemene middelen (1978-1980)
krijgt de Wereldomroep te maken
met de omroep-bezuimgingsronde
(1984-1986).

EXPANSIE
De periode Tijmstra is er voor de
Wereldomroep een van expansie
Terwijl de zorgen over de financie
ring en de relatie met de binnen
landse omroepen veel tijd vergen,
is Tijmstra met blind voor de
noodzaak op tijd te reageren op
mondiale ontwikkelingen.
Zijn komst valt samen met het
begin van de onafhankelijkheid
van staten in Afrika. De Wereldomroep-directeur realiseert zich, dat
deze ontwikkeling vertaald moet
worden in een andere aanpak van
de programmatische activiteiten
voor deze belangrijke regio. Het
zwaartepunt ligt daarbij aanvanke
lijk op de productie en marketing
van Franstalige transcriptiepro
gramma's.
Transcriptie heeft echter beper
kingen, programmamakers zijn
afhankelijk van de bereidheid van
anderen om de programma’s uit te
zenden. Het zelf verzorgen van
uitzendingen via eigen zendmid
delen blijft de beste garantie voor
een bestendig contact met het

tie plaats waarbij een Leninistisch
georiënteerd bewind aan de
macht komt. Grote vraag is of de
nieuwe machthebbers zich iets
gelegen laten liggen aan de afspra
ken die het vorige bewind met
Radio Nederland maakte ten
aanzien van het station. Vijftien jaar
later is het relaystation nog steeds
een bron van zorg. De economi
sche situatie op het eiland is slecht.
De huidige Wereldomroep-direcluisterpubliek. Op basis van het
teur M. Dijkstra, na een eerste
‘Meerjarenplan Zendmiddelen
bezoek aan het eiland in het najaar
Radio Nederland Wereldomroep'
van 1986: "De laagstbetaalden op
zorgt Tijmstra er voor dat de zen
het relaystation verdienen twee
ders dichterbij de luisteraars
keer het minimumloon. Datis
worden gebracht.
echter nog te wemigom een gezin
Een eerste stap op dit terrein
te onderhouden. Met dat gegeven
wordt in 1964 gezet: de Wereldom in het achterhoofd, moeten wij
roep huurt ruimte op de 525 kilo
proberen een verantwoord salariswatt sterke middengolfzender van beleid te voeren. Dat valt met mee.
Trans World Radio op Bonaire, een Alsje de lijn van de Malgasse
niet commerciële Amerikaanse
regeringzou volgen, en geen
loonsverhogingen geeft, ben je
protestantse organisatie.
volgens onze maatstaven onverant
RELAYSTATION
woord bezig. Tegelijkertijd moet
je oppassen, datje geen al te grote
Het begrip 'relaystation' is dan
geen novum meer, verschillende
verschillen kweekt tussen onze
grote internationale omroeporgani werknemers, en de andere werk
saties bedienen zich dan al van dit
nemers op het eiland. Ook dat kan
middel, nieuw is wel dat de inter
grote problemen opleveren. Het is
een kwestie van behoedzaam
nationale omroep van een klein
land als Nederland zich op dit
manoeuvreren."
terrein begeeft. In diep geheim
UITZENDINGEN
werkt Tijmstra aan zijn relay-plannen. Op 6 maart 1969 is het zover;
Als gevolg van ingebruikname van
Gouverneur Debrot van de Neder de twee relaystations krijgt de
landse Antillen en minister Bakker Wereldomroep in de jaren zeven
van Verkeer en Waterstaat, openen tig een veel grotere zendcapacihet kortegolf relaystation van de
teit. Deze wordt gebruikt voor
Wereldomroep op Bonaire. Het
langere uitzendingen per etmaal
station ten noorden van Kralendijk, en vooral voor de invoering van
op het grondgebied van de vroe
nieuwe talen: Frans voor Afrika en
gere plantages Columbia en
Portugees voor Brazilië. Daarnaast
Karpata, omvat twee Philips korte- wordt de bediening van Afrika in
golfzenders met een vermogen
het Engels en Arabisch uitgebreid.
van driehonderd kilowatt elk en 21
Er wordt een voorzichtig begin
gordijnantennes. Doelgebieden
gemaakt met ochtenduitzendinzijn de Amerika's, West-Afrika,
gen, bijvoorbeeld naar Indonesië.
Australië en Nieuw Zeeland.
Ook op andere programmatisch
In 1972 komt het tweede relaysta
terrein waren eerder, in de jaren
tion, op Madagascar, in gebruik.
zestig, belangrijke nieuwe activi
Ook dit station beschikt over twee
teiten ontplooid. Achtergronddrie honderdkilowatt zenders.
meuwsrubrieken in het Engels en
Doelgebieden zijn Afrika en Azië.
Spaans werden dagelijks per
In politiek opzicht wordt 'Madagas afzonderlijke verbinding aangebo
car' direct een zorgenkind. In mei
den aan een samenwerkingsver
1972 vindt op het eiland een revolu- band van niet-commerciële sta-

tions in de Verenigde Staten en
aan individuele stations in LatijnsAmerika. Deze rubrieken waren
Europees van aanpak en voorza
gen jaren in een reeële behoefte,
een primeur was het aanbieden
van stereofonische programma's in
de Verenigde Staten. Radio Neder
land Wereldomroep was daarmee
in 1963 voor de belangrijke NoordAmerikaanse markt, het eerste
buitenlandse station.

SUCCES
Technisch gezien zijn de relaystations een succes: de ontvangst van
programma's in Noord- en Latijns
Amerika, Afrika, delen van Azië en
Australië en Nieuw Zeeland verbe
tert sterk.
Dat blijkt onder andere uit het
aantal reacties van luisteraars. Na
de ingebruikname van 'Bonaire' in
1969 groeit de stroom tot over de
honderdduizend in 1971, twee jaar
later, als 'Madagascar' volop in
bedrijf is, worden 132.000 brieven
van luisteraars bezorgd.

LUISTERAARS
In de loop der jaren verandert de
visie van het bednjf ten aanzien
van de brieven. In de eerste jaren
van het bestaan van de Wereldom
roep wordt, zoals we eerder zagen,
iedere brief gekoesterd. Het zijn
de in papier en inkt vervatte
bewijzen, dat er geluisterd wordt.
Tot aan de jaren zeventig kent
ieder jaarverslag een aparte
brievenrubriek. Dat levert soms
curieus proza op, getuige een
brief uit het eind van de jaren
veertig van 'een luisteraarster uit
Zuid-Amerika’:
"De bedoeling van dit schrijven is,
dat ik graag door middel van
Radio Nederland contact zou
willen maken met een Hollander
van de leeftijd van dertig tot veer
tigjaar. Ik wil u hierbij verzoeken
om dit niet om te roepen, maar het
op een andere stille manier voor
mij op te knappen. Ik voel mij zo
aangetrokken tot Hollanders, dat
ik graag met een zou willen hu
wen. .. Verder laat ik alles aan u
over."
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Gaandeweg groeit het besef dat
de brieven nauwelijks meer dan
een indicatie geven van het luiste
raarsbestand. Veel brievenschrij
vers schrijven meerdere keren
per jaar. Anderen, die graag
zouden willen schrijven hebben
geen geld om een postzegel te
kopen.
Halverwege de jaren zeventig
wordt, na een uitvoerige kosten
effectiviteitsanalyse door een
commissie in opdracht van de
ministers van Cultuur. Recreatie
en Maatschappelijk Werk en
Financiën, het Bureau Luisteron
derzoek opgencht. Dit bureau
levert jaarlijks een belangrijke
stroom gegevens over het luisteraarspotentiëel van de Wereldom
roep. Daarmee zijn de brieven als
graadmeter naar het tweede plan
verdwenen.
Wat niet wil zeggen dat geen
waarde wordt gehecht aan de
mening van de luisteraars. Zo
maakt het Frequentiebureau, dat
zich onder andere bezighoudt met
het kiezen van de juiste frequenties
voor de uitzendingen, dankbaar
gebruik van de ontvangstgegevens die luisteraars doorgeven.
En: ook op het terrein van de
luisteraarsreacties staat de tech
niek met stil. Sinds 1986 krijgt de

Wereldomroep brieven' binnen
via de computer.

kritische rol van hun kant bij voorbaa t in de kiem smoort."

TRAININGSCENTRUM

KAPING

Terug naar directeur Tijmstra. In
1969 is vindt nog een belangrijk
wapenfeit plaats, de opening van
het Radio Nederland Training
Centre, een opleidingsinstituut
voor radio- en televisie journalisten
uit de Derdewereld. Ontwikke
lingssamenwerking had al herken
baar een plaats gevonden in
uitzendingen en transcnptie-activiteiten. De Nederlandse regering
blijkt aan het eind van de jaren
zestig bereid haar ontwikkelings
beleid uit te strekken tot zulke
'zachte' sectoren als media-oplei
dingen en zo kan, met de hulp van
Philips, een opleidingscentrum
worden gesticht.
Ook het karakter van het RNTC is
later jaren aan veranderingen
onderhevig. Meer en meer houdt
het trainingscentrum zich dan
bezig met opleidingen in de
Derde Wereldlanden zelf. Zowel in
Afrika, Azië als in Latijns-Amenka
zijn, naast de cursussen in Hilver
sum, inmiddels honderden cursis
ten opgeleid.

Er zijn ook andere perikelen. In
1973 komt het Israëlisch-Arabische
conflict tot een nieuwe uitbarsting.
Als gevolg van een olieboycot
beleeft Nederland autoloze zonda
gen. In november 1973 wordt een
KLM-vliegtuig gekaapt. De kapers
eisen dat via Radio Nederland
Wereldomroep een verklaring van
de Nederlandse regenng wordt
voorgelezen In het belang van de
gegijzelde passagiers besluit de
Wereldomroep op de eis in te
gaan. Via Madagascar gaat op
26 november 1973 om drie uur
's middags het volgende bericht

KRITIEK
De jaren zeventig zijn bepaald niet

esprek
afdein (1970)
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de meest rustige jaren binnen de
Wereldomroep. Een vernietigen
de publicatie van de hand van
ex-medewerker Paul Brennan in
Vrij Nederland van 30 november
1974 doet heel wat stof opwaaien.
Een citaat "Een groot deel van het
werk van de organisatie bestaat uit
het uitzenden van nieuws en
uit:
commentaren, die oorspronkelijk
"Here follows a message from
Radio Nederland in Hilversum. In
in het Nederlands zijn geschreven
en die vervolgens worden vertaald connection with the hijacking of a
KLM aircraft, currently grounded
in zeven talen..Het vertalen is
in Tripoli, the Netherlands governmeestal verspilde moeite, vooral
voor de Engelstalige afdeling,
ment has issued the following
aangezien het merendeel van het
communiqué:
nieuws, dat via telegraafverbindin In response to questions on this
gen binnenkomt, in het Engels is
subject from the hijackers, the
opgesteld, dan in het Nederlands
temporary Charge d'Affaires m
wordt vertaald om vervolgens
Tripoli has been authorized to
weer in het Engels te worden
point out the following facts:
1) The Netherlands is not a transit
terugvertaald... Dit soort dubbelop
country for Jewish immigrants from
vertalingen leidt er toe dat bij
bepaalde nieuwsberichten de
Russia.
essentie verloren gaat, zodat
2) From the beginnmg of the war,
the Netherlands has not given
omroepers in alle afdelingen
worden geconfronteerd met het
Israël any help with weapons, nor
has the Netherlands allowed, or
feit, dat zij belangrijke zinsnedes
in het nieuws moeten herschrij
does it allow, volunteers to join
ven."Aangetrokken door het
Israëli armed forces. If they do so,
artikel in Vrij Nederland en andere they lose their nationality.
3) KLM has not transported, nor
perspublicaties, doet een werk
groep van de Amsterdamse Facul will it transport, any war material to
teit der Sociale Wetenschappen-b
Israël.
onderzoek naar de arbeidsverhou Hetzelfde commiqué wordt in het
dingen en werksituaties binnen
Arabisch uitgezonden en later op
het bedrijf. Zij ageren vooral tegen de avond herhaald. De gegijzelden
het aanstellen van buitenlandse
komen later vrij.
werknemers op basis van een
Vijfjaar later ontvoeren guerillas in
eenmalig contract: "De schrijvers
El Salvador een Nederlander, de
van dit rapport zijn van mening, dat Philips-medewerker Schuitema.
de 'vers-bloed'-theorie van de
De guerillas eisen, dat de Wereld
directie, die de achtergrond van
omroep een verklaring van hun
de contractregeling vormt, bij de
hand voorleest. Na een uitgebrei
W.O. in feite dient om dezeprode discussie over de verantwoor
grammamedewerkers klein en
delijkheden van de Wereldomroep
onmondig te houden en zo een
gebeurt dat uiteindelijk. Schuitema

komt vrij.

ACDA
De geschiedenis van de Wereld
omroep wordt nogal eens inge
deeld in perioden, benoemd naar
de namen van directeuren. Dat
illustreert de afstandelijke plaats,
die het bestuur van de stichting
door de veertig jaren heen heeft
willen innemen.
De periode Van Den Broek wordt
lange tijd gekenmerkt door een
driemanschap aan de leiding,
hijzelfals directeur, Sluizerals
programmaleider en Strop als
adnministrateur. Als Sluizer in 1956
vertrekt, wordt zijn taak gedele
geerd aan de hoofden van de
programmatische diensten, een
situatie die niet verandert na het
aantreden van directeur Tijmstra.
Strop is dan onderdirecteur.
Wanneer Strop in 1969 het bedrijf
verlaat, wordt J.W. Acda 'program
matisch' onderdirecteur. Acda
heeft binnen het bedrijf carrière
gemaakt. In september 1945
begonnen als redacteur/program
mamaker van Herrijzend Neder
land. is hij later achterneenvolgens
chef van de afdeling Regie en
Presentatie, Hoofd Centrale Productiedienst en Hoofd Programmadienst.
l

In 1975 is Tijmstra om gezondheids
redenen gedwongen het bedrijf
vaarwel te zeggen. Acda volgt
hem op als voorzitter van een
directie van nieuwe snit, bestaan
de uit drie directeuren; naast
Acda, als financieel economisch
verantwoordelijke Drs. C.H. Ver
heugd (sinds 1970 onderdirecteur)
en A. Dalhuisen. Wanneer Dalhui
sen in 1976 een functie in het be
drijfsleven aanvaard blijft een
tweemansdirectieover; er stond
immers een bezuigingsoperatie
voor de deur.
De periode Acda eindigt in 1984.
Na meer dan veertig omroepjaren
gaat hij met pensioen. Zijn opvol
ger is N.C. Boogaart, die echter
enkele maanden na het aanvaar
den van zijn functie om het leven
komt. Terwijl de procedure voor
de aanstelling van een nieuwe
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directeur voortduurt heeft Ver
heugd de leiding van het bedrijf.
Als nieuwe voorzitter van de
directie treedt tenslotte begin 1986
Drs. M. Dijkstra aan, ex-vice
voorzitter en lid van de Raad van
Beheer van de NOS.
Ex-chef van de Nederlandse
afdeling Kees Middelhoff over de
drie directeuren die hij heeft
meegemaakt: "De geschiedenis
van de Wereldomroep valt uiteen
in drie duidelijk afgerondde
periodes: de strijd om het bestaan
onder Van den Broek, de strijd om
gehoord te worden onder Tijmstra
en de consolidatie, zij het niet op
programmatisch terrein, onder
Acda.”
Gedwongen door het gekeerde
financiële tij kan Acda op het
gebied van de faciliteiten niet met
evenveel succes te werk gaan als

zijn voorganger Tijmstra. Onder
Acda krijgt het programmatische
beleid verder vorm, nadat hij zich
daar al in zijn vorige functies
binnen het bedrijfvoor had inge
zet. Na zijn aantreden als voorzitter
van de directie onstaat de zoge
noemde Programmanota, een
handleiding voor internationale
omroep in de late jaren zeventig.
Tegelijkertijd worden de gevolgen
van het bezuinigingsregime merk
baar. De relaydienst voor achtergrondnieuws ten behoeve van
Noord- en Zuid-Amerika sneuvelt,
evenals de zeer veel beluisterde
programma’s die via de middengolfzenders van Transworld Radio
op Bonaire de lucht ingingen.

APARTHEID
Ook de uitzendingen in het Afri
kaans voor Zuid Afrika worden
geschrapt. De laatste maatregel is
een voorbeeld van de soms enge
vervlechting van omroep en
politiek die, we ook in eerdere
stadia van de internationale om
roep vanuit Nederland tegenkwa
men. BertSteinkamp, destijds
Hoofd van de Programmadienst,
daarover: "Sinds dertig jaar zond
de Wereldomroep in het Afrikaans
uit. Daarbij werden, met het
groeien, in Nederland, van de
23
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afschuw over het apartheidsregime, steeds meer vraagtekens
gezet. De conclusie van de Wereld
omroep was niettemin, dat dit het
enige programma in die taal was,
dat buiten inmenging van de
Zuid-Afrikaanse overheid tot stand
kwam en daardoor des te beter in
staat zou zijn een in Zuid Afrika
bestaande informatiekloof te
overbruggen"
"Maar we hadden ook te maken
met andere factoren: het uitzenden
van de programma's voor Zuid-Afrika zou het best kunnen gebeuren
via het relaystation Madagascar.
Dat bleek echter politiek niet
haalbaar. Ook de werving van
programmapersoneel dat het
Afrikaans machtig was en dat kon
werken volgens de programmati
sche richtlijnen van de Wereldom
roep werd steeds moeilijker. Die
factoren, de bezuinigingen en het
feit dat uitzendingen in het Engels
en Nederlands naar Zuid-Afrika
wel vanaf Madagascar konden
plaatsvinden, maakten dat de
Afrikaanse uitzendingen, in het
licht van de bezuinigingen, moes
ten vervallen."

◄

VISITEKAARTJE
Een technische ontwikkeling aan
het eind van de jaren zeventig
krijgt verregaande consequenties
voor de programmering. In 1977/
1978 komen nieuwe verbindingen
gereed voor het transport van het
signaal naar de relaystations.
Aanvankelijk werd het actuele
deel van de uitzendingen via de
kortegolfzender van de PTT in
Kootwijk naar de relaystations
gestraald. Het niet-actuele ging op
band als luchtvracht naar Bonaire
en Madagascar. Dankzij nieuwe
verbindingen (satelliet naar Mada
gascar, zeekabel, later ook satelliet
naar Bonaire) kan de verzending
van programmabanden worden
stopgezet en is alles wat de studio
in Hilversum verlaat fracties van
seconden later uitgezonden via de
'buitenposten'.
Deze ontwikkeling voert tot een
geheel nieuwe opzet van het
uitzendschema; naar formaat
teruggebracht tot uitzendingen
24

van een klein uur, maar naar
inhoud veel sterker dan voorheen
gewijd aan nieuws en actualiteiten
en bovendien, zoveel als mogelijk
geregionaliseerd naar gebieden
van ontvangst.

MODERNISERING
Dit proces van modernisering van
de inhoud van de uitzendingen
vindt plaats, zoals gezegd, in een
periode van bezuinigingen, waar
door de voortgang soms maar
traag is. Niettemin onstaat er
tussen de Programmadienst en de
Nieuwsdienst een noodzakelijker
wijs veel hechtere samenwerking,
zodat de bestaande organisatie
structuur minder en minder vol
doet.
Voor alle wereldomroepen van
enige omvang geldt steeds het
dilemma van de groepering naar
activiteiten ofop basis van de taal
van uitzending, dan wel naar regio
van ontvangst. Vijfendertig jaar
heeft de Nederlandse internationa
le omroep de eerste vorm gehan
teerd In 1986 gaat, na een lange
periode van voorbereiding het
roer om richting regionalisering.
Ook op het terrein van de programmaexport vinden veranderin
gen plaats; de markt verschuift.
Simpeler programmavormen
vinden minder aftrek. Voor de
landen in de Derde Wereld wor
den die ontwikkelingen bevorderd
door de activiteiten van opleidings
centra, waaronder dat in Hilver
sum.

TELEVISIE
De export van beeldprogramma’s
krijgt een andere aanzien na eerst
de onafhankelijkheid van Surina
me en vervolgens de gewijzigde
financieringsomstandigheden
voor de culturele uitwisseling met
de Nederlandse Antillen. De
televisie-afdeling van de Wereld
omroep richt zich sindsdien op de
productie voor een internationale
markt in de letterlijke zin: de
RNTV-producties worden ver
kocht tegen gangbare tarieven.
Om de daarvoor benodigde
structuur in te richten wordt beslo
ten tot een reorganisatie van de

afdeling. Een pijnlijk proces, dat
gepaard gaat met gedongen
ontslagen.

PRIMEURS
Ook in de jaren zeventig en tachtig
blijft Radio Nederland 'in' voor
kortegolf-pnmeurs. Was de uitzen
ding van de toespraak van konin
gin Wilhelmina in 1927 al een
wereldprimeur, ongeveer een
halve eeuw later schrijft de We
reldomroep onder andere historie
met de eerste uitzending waarbij
via de kortegolf computertaal over
de gehele wereld wordt overge
seind.
Eveneens in de jaren zeventig en
tachtig groeit het Nederlandstalig
kortegolfprogramma voor vakan
tiegangers en overwinteraars in
Europa steeds meer uit tot het
visitekaartje van de Wereldom
roep in Nederland, vooral wanneer
nieuwe discussies losbarsten over
financiering en zendmiddelen.

JAMMING
Vanaf 1982 vergt de relatie Wereldomroep-Sunname extra aandacht.
Na het tot zwijgen brengen, in
december 1982, van een aantal
onafhankelijk radiostations en de
schrijvende pers in Suriname zijn

de op dat land gerichte dagelijkse
uitzendingen van de Wereldom
roep de enige niet door de militai
re machthebbers gecontroleerde
informatiebron geworden. "De
ongevraagde en ongewenste
monopoliepositie en de daaruit
voortvloeiende extra verantwoor
delijkheid stelde de journalistieke
medewerkers van onze Caraïbische uitzendingen voor tot dan toe
in deze mate onbekende proble
men op het gebied van nieuwsga
ring en professionele ethiek,"
aldus het jaarverslag over 1983.
"De nieuwsstroom uit Suriname
had in de eerste weken na 8 de
cember een nogal chaotish karak
ter. Nederlandse journahsten
werden in eerste instantie niet m
Suriname toegelaten. Officiële
woordvoerders hulden zich in
zwijgen. Noodgedwongen viel de
Nederlandse pers terug op een
werkwijze die na de achttiende
eeuw in West-Europa in onbruik
was geraakt: het uithoren van
reizigers van wie weinigen kennis
van feiten dragen, maar die gretig
geruchten doorvertellen..."
... Ondanks alle terughoudendheid
die aan de dag is gelegd, bleek
een enkele mededeling die wij
aan de Nederlandse pers ontleen
den, onjuist. De duidelijke bronver
melding van de citaten in het
Persoverzicht vormde in februari
de aanleiding voor de aanhouding
van de leraar Nederlands Ruud de
Wit, die voorde Gemeenschappe
lijke Persdienst enkele reportages
had willen schrijven. De eerste
avond waarop delen van zijn
eerste reportage in een avondbla
denoverzicht naar Suriname
waren uitgezonden, werd hij
aangehouden. Daarop werd
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besloten in persoverzichten alleen
nog maar het blad te noemen en
de naam van de schrijver, alsmede
de plaats van oorsprong van het
artikel achterwege te laten."
Vanaf april 1986 krijgt de Wereld
omroep in Suriname te maken met
'jamming', het opzettelijk storen
van uitzendingen.
Wat de techniek betreft: na vele
jaren praten, in 1972 werd de
aanzet gegeven, wordtin 1982 de
eerste steen gelegd voor het
nieuwe zendstation in de Flevopolder. Twee jaar later is het nieuwe
station, met vier zenders van 500
kilowatt elk en een reservezender
van 100 kilowatt, in de lucht. Tijdens
de jubileumfestiviteiten, dit jaar,
wordt het zendstation officieel
geopend.
In het jubileumjaar 1987 is een
aantal van de perikelen die in de
afgelopen zestig jaar de kortegolfmtzendingen vanuit Nederland
bemoeilijkten actueler dan ooit te
voren. Met 320 medewerkers in
Hilversum is het bedrijf opnieuw
uit zijn jas gegroeid. Dit jaar gaat
eindelijk de eerste paal de grond
is van de noodzakelijk uitbreiding
van het onderkomen aan de Witte
Kruislaan.
De kortegolfbanden zijn voller dan
ooit tevoren. Bij de kortegolfplanningsconferentie HF-WARC 1987
staan grote belangen op het spel.
De kans dat de Wereldomroep
een aantal verworven rechten
kwijtraakt, teneinde ruimte vrij te
maken voor nieuwe kortegolfstations uit ontwikkelingsladen, is niet
denkbeeldig. Nieuwe omroepsatellieten zorgen de komende jaren
voor een technische revolutie.
De televisie-afdeling is bezig aan
een nieuwe start na een ingrijpen
de reorganisatie. Redactie en
programmamakers wennen
geleidelijk aan de gevolgen van
de herstructurering die werd
ingegeven door de regionalisatiegedachte.
Het is zoals Kees Middelhoff bij
zijn afscheid in 1983 opmerkte:
"Iets uitbouwen is veel moeilijker
dan het te beginnen..." #
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m MENSEN, HET WERK EN HET
GEREEDSCHAP
Radio Nederland Wereldomroep: het Nederlandse
kortegolfstation. BBC Extemal Services, The Vóice
ofAmerica, Deutsche Welle, Radio France
Internationale, Radio Moscow, Radio Sweden, All
India Radio, Radio Canada International: een rij die
zo’n 100 namen lang kan worden: allemaal namen
van organisaties die op de kortegolf uitzenden.
Ze hebben met elkaar gemeen dat ze een beeld
willen uitdragen van hun eigen land en hun eigen
cultuur, ze verschillen in de manier waarop ze dat
aanpakken, van ongenuanceerde propaganda tot
het geven van onbevooroordeelde, inclusief zelf
kritische, informatie.
De uitgangspunten voor het werk van de
Nederlandse internationale omroep Radio
Nederland Wereldomroep zijn vastgelegd in artikel
twee van de Statuten:

Continuity-medewerkster Maaike
Mollema in het Uitzendcentrum.

a. Van Nederland in het buiten
land een beeld geven in geeste
lijk, levensbeschouwelijk, staat
kundig, cultureel, wetenschap
pelijk, economisch, sociaal en
humanitair opzicht daarmede
tevens de verbredmg van good
will omtrent Nederland te
bevorderen, alsmede een bij
drage te leveren tot vreedzame
internationale betrekkingen en
samenwerking met name ook
met betrekkmg tot de jonge naties;
b. De band met alle Nederlanders
en rijksgenoten m de rijksdelen
overzee en met Nederlanders
en gewezen Nederlanders bui
ten het rijk te onderhouden en
te versterken;
c. De band met Nederlanders res
pectievelijk rijksgenoten, als
mede gewezen Nederlanders
en gewezen rijksgenoten, bui
ten het rijk wonende of vertoe
vende, te onderhouden en te
verstevigen.
Deze formulering in de Statuten
geeft, na het lezen van de geschie
denis van dit bedrijf, duidelijk aan
hoe de inspiratie bij de oprichting
en de invloeden die daarbij heb
ben gespeeld doorgetrokken zijn
naar het heden: dit is nog steeds ^
het kader waarbinnen alle aktivi-1 P
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tenen van de Wereldomroep te
plaatsen zijn: de uitzendingen in
negen talen elk etmaal rond, de
export van radio- en televisiepro
gramma's op vele soorten geluid
en beelddragers naar stations in
het buitenland en het werk van
RNTC, het opleidingsinstituut voor
programmamakers uit Derde Wereld-landen.
De mensen die al deze aktiviteiten
dagelijks uitvoeren denken natuur
lijk niet op elk moment aan statuut
teksten. In hun dagelijks werk heb
ben ze wel allemaal te maken met
werkafspraken en regels die zijn
ontstaan als vertalingen naar de al
ledaagse praktijk van wat de We
reldomroep wil bereiken met zijn
werk.
De Uitgangspunten van het pro
grammabeleid' maken de artike
len uit het statuut praktisch han
teerbaar: ‘De Wereldomroep is als
Nederlandse instelling onlosmake
lijk verbonden met de samenle
ving en het geestelijk klimaat in
Nederland, als deel van West-Eu
ropa. Ondanks hun grote verschei
denheid hechten de Nederlanders
m het algemeen in overgrote meer
derheid aan fundamentele begin
selen zoals vrijheid van meningsui
ting en levensbeschouwing, het
handhaven van de rechtsstaat en
eerbiediging van de menselijke
persoonlijkheid ongeacht afkomst
of ras. De Wereldomroep is een
onderdeel van deze samenleving,
en is gegrondvest op de fundamen
tele waarden van deze samenle
ving, zodat hij in dat opzicht geen
neutraal standpunt kan innemen.
Maar in alle andere opzichten is hij
onafhankelijk van politieke stro
mingen, levensbeschouwingen of
maatschappelijke opvattingen. Zijn
taak is in het algemeen het leveren
van informatie via nieuwsbulletins,
commentaren en persoverzichten,
door reportages en culturele pro
gramma's. De Nederlandse rege
ring heeft wettelijk niet het recht
enige invloed op de programma's
uit te oefenen. De Wereldomroep
brengt zonder vooroordeel verslag
uit over gebeurtenissen, stromin
gen, denkbeelden en ontwikkelin
gen. De programma's geven een
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De afdeling installa tietechniek:
stagiairesJohn Wolfsen Ronald
Bakker

Technicus Dick de Jonge bouwt
een regeltafel.

Een nieuwe reportagewagen in
aanbouw, Joop Boerboom hanteert
de schroevedraaier.

►
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| beeld van Nederland en versprei- i zen op, de vermogens hoeven dan
^ I den informatie over andere lan- | met zó hoog opgeschroefd te wor
den.'
den.
Het is misschien wat formeel om Radio Nederland plaatste zijn
deze 'wetsteksten' zo volledig af te steunzenders op Bonaire en Madadrukken aan het begin van het deel gascar om een betere ontvangstvan deze uitgave dat zal gaan over kwaliteit te garanderen dan met
de Wereldomroep nu en de men- zenders in alleen Lopik (nu Flevo)
sen die daar werken. Zonder deze mogelijk is.
inleiding bestaat het nsico dat alles Het gaat hierbij om ’relayzenders'
wat volgt met goed m z'n verband die het signaal vanuit de studio's in
Hilversum zonder vertraging uitkan worden gezien.
zenden, al dan niet tegelijk met de
DE TECHNIEK MAAKT I zenders in Flevoland.
Het transport van het signaal gaat
HET MOGELIJK
per satelliet, op Bonaire en MadaDe belangrijkste eigenschap die gaskar werken in dienst van Radio
kortegolf tot het medium maakt Nederland technici (elk ± 40 men
waarmee alle uithoeken van de sen) om de zenders op tijd en op
aarde bereikt kunnen worden is de juiste frequenties fri de lucht' te
het terugkaatsingseffekt van de 10- houden. Ook zorgen zij voor het
nosfeer. Korte golven worden door onderhoud van de apparatuur,
die schil van geladen deeltjes in De nieuwe zenders in Flevoland
de ruimte teruggekaatst. Alle an
dere soorten radio-golven worden
doorgelaten, daarom ook reiken
FM en middengolf met zover.
Vanaf de zendantennes wordt het
signaal onder een berekende hoek
omhooggestraald, kaatst dan terug
op de manier van een biljartbal te
gen de band, bereikt de aarde en
wordt daar weer omhooggekaatst.
Dat gaat door tot er onderweg zo
veel verliezen zijn opgetreden, dat
het signaal tot onmeetbaar ver
zwakt is.
In de begintijd kon men zo een
heel eind komen met zenders van
beperkte vermogens. De toene
mende concurrentie leidde eerst
tot dringen om een plaatsje binnen
de beperkte ruimte in de kortegolfomroepband en daarna werd
' het een jungle van: Wie het hardst
schreeuwt, komt het verst'; de ver
mogens van de zenders werden
dus steeds groter. Met een groter
vermogen reikt het signaal verder Het uitzendcentrum in de nacht,
en is het beter in staat om een an- metm de spreekcel Carla de Wit.
der signaal weg te drukken. Wie
gehoord wil worden wordt ge
dwongen aan deze wedloop mee
te doen.
Een andere oplossing voor dit pro
bleem kan worden gevonden door
een zender dichter bij het doelge
bied te plaatsen, de weg is dan
korter en er treden minder verlie30
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Met het draaiboek bij de hand
bedient Robbert Meeder de
apparatuur; achter de ruit Cijs
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zijn - ondanks kinderziekten - het
neusje van de zalm op zendergebied. Een groot winstpunt is de
besturing op afstand - vanuit Hil
versum - van de zenders en anten
nes.

TECHNIEK IN
EIGEN HUIS
De omroeporganisaties in Neder
land hebben hun technische facili
teiten ondergebracht bij de NOS.
de beheerder van de studio's, de
reportagewagens en alle andere
faciliteiten. De eigen weg die de
Wereldomroep vanaf het naoorlog
se begin is gegaan, komt ook tot
uitdrukking in de eigen facilitaire
dienst. Apparatuur die niet kant en
klaar te koop is wordt ontworpen
en gebouwd, studio's en reporta
gewagens worden in eigen beheer
ingericht en alles wat er aan appa
ratuur in gebruik is wordt door de
installatieafdeling onderhouden.
CijsJochem en Indra Leihitu van
Het formaat van zo'n afdeling in ei de sectie Azië in een van de
gen huis, en dat geldt ook op ande studio's
re plaatsen in het bedrijf, is al gauw
Ie groot voor een servet maar te
klem voor een tafellaken'. Dat blijkt
dan als er omvangrijke projecten
moeten worden uitgevoerd naast
het dagelijkse werk dat gewoon
door moet gaan en de geplande
'opleverdatum' niet gehaald wordt.

TECHNICIPROGRAMMAMAKERS
In de studio's zijn de programmatechnici de rechterhanden van de
programmamakers. Soms gaat de
samenwerking zover dat 't met
meer uit te maken is wie het pro
gramma nu eigenlijk maakt. Een
programmamaker met weinig er
varing doet er in ieder geval v/ijs
aan te varen op het kompas van
een ervaren technicus. Door de ve
le talen en temperamenten van
programmamakers bij de Wereld
omroep is het een groot voordeel
om te werken met technici die
daarop mgespeeld zijn en zelfs als
ze de taal niet verstaan een ver
spreking er feilloos uitmonteren.
Illustratief voor het verder mee
denken dan over de techniek al
leen door een programmatechni32

cus is het interview met Peter Bos
zoals dat werd afgedrukt in het So
ciaal Jaarverslag 1985:
‘Tegen de mensen in dit bednjfdie
met met programma 's en uitzendin
gen te maken hebben, zou ik willen
zeggen: kom eens een kijkje ne
men in de studio. Dan weet je ten
minste hoe de praktijk werkt. Want
die praktijk is het hart van ons be
drijf. Ik zie ook veel te weinig mid
den- en hoger-kader personeel in
de studio. Niet om ons op fouten te
betrappen ofons terecht te wijzen,
maar om belangstelling te tonen.
Dat verbetert naar mijn gevoel de
onderlinge verhoudingen, mensen
gaan elkaar daardoor misschien
ook beter begrijpen, meer respec
teren. Overigens, ik vind programma-techniek een prachtig vak De
afwisseling, het steeds weer te ma
ken hebben met andere mensen.
In het begin dacht ik: hoe houd ik
het uit. 's Avonds werken, vaak m
het weekend de klos, maar nu: ik
zou niet meer terug willen. Dit on
regelmatige werken bevalt me uit
stekend. Het voordeel is dat ik
heerlijk door de week kan gaan
winkelen. Daardoor vermijd ik de
drukke zaterdagmiddag. Het werk
op zich is in vergelijking met enke
le jaren geleden intensiever ge
worden, het is zonder meer druk
ker.'
De mono-studio's worden nu gere
noveerd, maar er zijn zaken die
acuut voor verbetering vatbaar
zijn. Vorktelefoons, een aftak van
buitenlandse televisiezenders bij
voorbeeld, die aansluiting daar
voor moet in de studio - zeker in
actualiteitenstudio 8 - aanwezig
zijn. Studio 11, daar zou ik wel dag
en nacht willen werken. Daar staat
voor een vermogen aan appara
tuur, die veel efficiënter gebruikt
kan worden. Dooreen gebrek aan
studioruimte worden daar eenvou
dige mono-werkzaamheden ver
richt. Doodzonde.
's Nachts wordt er m deze fantasti
sche studio nooit gewerkt. Jammer,
jammer! In het weekend slechts
sporadisch. Mensen die muziek
maken kunnen er op een geweldi
ge wijze gebruik van maken; de
Wereldomroep zou deze studio

kunnen exploiteren. Van het geld
zouden nieuwe technische investe
ringen kunnen worden gedaan.
Mogelijkheden te over. Wat voor
alle taalafdelingen geldt: er komt
steeds meer gesproken woord in
de uitzendingen. Oké, we hebben
als taak informatie geven, maar er
kan bij de luisteraar een verzadi
ging optreden. Na een bepaalde
hoeveelheid informatie is het goed
even met wat muziek te onderbre
ken, zodat de luisteraar de informa
tie op zich in kan laten werken of
z'n gedachten kan verzetten. Het is
naar mijn idee vaak te veel nonstop informatie!'

DE PROGRAMMADIENST
De nieuwsgierige luisteraar, die
het opbrengt om te zoeken naar
verre zenders op de kortegolf en
dan blijft 'hangen' en luistert naar
één van de velen die zich aandie
nen, die voelt zich kennelijk aange
sproken. De interesse wordt ge
prikkeld en 'het klikt’ tussen zen
der en luisteraar.
De samenstellers van nieuws, infor
matie en de verstrooiing die de wereldomroepprogramma's bieden
gaan uit van een luisteraar die daar
belang in stelt. Met elkaar vormen
ze de Programmadienst, met zo'n

150 mensen de grootste groep in
het bedrijf: omroepers, producers,
verslaggevers, regiseurs; vaak met
in één persoon een combinatie van
functies.
Binnen de dienst zijn afdelingen
gegroepeerd per regio (een we
relddeel of een deel daarvan) met
als uitzondering de afdeling werelduitzendingen die in het Neder
lands en Engels de hele wereld tot
doelgebied heeft.
Er zijn zes van zulke regio's:
Afdeling Werelduitzendmgen: in
Nederlands en Engels.
Afdeling Afnka: Frans en Engels
voor Oost-, West-, en Zuidelijk Afri
ka.
Afdeling Azië: Indonesisch en En
gels.
Afdeling Latijns Amerika: Spaans
en Portugees.
Caraïbische afdeling: Nederlands,
Papiamento en Sranan Tongo.
Afdeling Midden-Oosten/Magreb:
Arabisch.
Daarnaast is er voor alle afdelingen
de Algemene Redaktie die de zorg
heeft voor de basis van alle nieuws
bulletins en bovendien beschikt
over specialisten op journalistieke
deelterreinen als (Haagse) poli
tiek, economie, cultuur, europese
samenwerking, wetenschap enz.
Deze struktuur van de Programmadienst is na een grootscheepse
reorganisatie ontstaan aan de voor
avond van het Jubileumjaar. Het is
een afspiegeling van een ontwik
keling over vele jaren in de evolu
tie van de programma's waarin het
accent hoe langer hoe meer is ko
men te liggen op de elementen
nieuws, achtergronden, analyse,
reportages, kortom de uitgespro
ken journalistieke aanpak. Dit is
ten koste gegaan van de lichtere
ingrediënten van het programma
pakket, zoals muziek.
De huidige struktuur van de Programmadienst is het voorlopige
eindpunt van deze ontwikkeling.
De groepering per regio en het
opheffen van de scheiding tussen
wél en niet journalistiek radiomaken sluit aan bij de gegroeide prak
tijk. Het biedt meer mogelijkheden
voor de medewerkers van de afde
lingen om invloed te hebben op de
33
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inhoud van de nieuws- en achter
grondrubrieken voor hun regio.
Tegelijk heeft het opheffen van de
organisatorische scheidslijn tussen
nieuwsmatige en andere program
ma's tot gevolg gehad dat er twee
kuituren gemengd werden Twee
soorten programmamakers, nu bin
nen één dienst, die elk een ander
soort radiomaken voor ogen heb
ben Het zal een boeiend proces
worden in de komende jaren: leve
ren ze een vruchtbare aanvulling
op elkaar of zullen ze toch blijken
te zijn wat pessimisten voorspel
den onverenigbare grootheden?
Of, ook niet uit te sluiten, is het eind
van de ontwikkeling nog niet in
zicht en is de toekomst van een
wereldomroepprogramma alleen
maar een journaal?

24 UUR PER DAG
NIEUWS EN
AKTUALITEITEN
Het etmaal kent in het dagelijks
werk bij de Wereldomroep geen
begin- en geen eindpunt. Zelfs de
datumgrens is vaag. Als in de vroe
ge ochtend Nederlandse tijd de
avonduitzendingen voor NieuwZeeland en Australië van die dag
al gepresenteerd worden dan zijn
nog maar net de avonduitzendin
gen van de vorige dag voor Noord
en Zuid-Amerika achter de rug.
Daartussendoor lopen dan ook nog
ochtenduitzendingen, voor het
middenoosten bijvoorbeeld van de
dag die in Nederland op de kalen
der staat
De indeling van het werk is daar
aan aangepast en technici, pro
grammamakers en journalisten zijn
op elk moment van het etmaal aan
wezig. De nieuwsstroom staat geen
moment stil: zijn er dalen in de aan34

Redactioneel overleg m de
'ochtend-vergadering1.

voer van nieuws in ons deel van de
wereld dan komt uit andere delen
van de wereld de volgende piek in
het aanbod.
Elk vast tijdstip voor redaktioneel
overleg is in zo'n situatie niet meer
dan willekeurig.
De grote lijnen van de nieuws- en
aanpakkeuze worden elke och
tend besproken tussen de leiding
van de programmadienst en de
chefs en makers van de nieuwsru
brieken van alle afdelingen. Na de
ze bijeenkomst gaan de nieuws
ploegen van alle afdelingen de af
gesproken onderwerpen binnenhalen' op de Centrale Redaktiezaal. Daar is direkte uitwisseling
mogelijk tussen de ploegen van de
bulletinredaktie, de eindredakteuren en hun medewerkers van taalsekties en specialisten. De afde
ling Documentatie ondersteunt el
ke vraag om achtergrondinforma
tie, namen en adressen en wat er
verder aan gegevens nodig is.
De Centrale Redaktie coördineert
de contacten met de correspon
denten in het buitenland en sluist
de telefoonlijnen door naar de aktualiteitenstudio. Verslaggevers
langs de weg bellen om hun bijdra
ge af te leveren of overleggen over
het volgende reisdoel. En onder
tussen ratelen de telexen van de

Documentalisten Nico van Eeden
en Sandra van de Brug.
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Bulletin -Redacteur Hans de Vrey
heeft nachtdienst.

De redactïezaal, 's middags.

grote persbureaus, Reuter, AFP,
DPA en ANP, en hebben zo hun
eigen invloed op de zaken waar
iedereen mee bezig is.
Opvallend, in deze tijd waarin zelfs
op regionale krantenredacties
beeldschermen op elk bureau prij
ken is de afwezigheid van dit mo
derne gereedschap in het klop
pende hart van het bedrijf. Moge
lijkheden genoeg om daar nuttig
gebruik van te kunnen maken
maar moeilijker om voor een zo
specifiek en complex bedrijf een
goed systeem te kiezen. De moge
lijke oplossingen komen met de
dag dichterbij en de beeldscher
men zullen snel ook het paperas
sen- en krantenimago van de
redaktiezaal drastisch veranderen.

ten de grenzen erbij betrokken
worden verdwijnt elke vanzelfspre
kendheid van wat nu wel en geen
nieuws is.
Een klein en politiek minder mach
tig land als Nederland lijkt in een
buitenlandse krant nauwelijks te
bestaan. De binnen Nederland
met grote koppen gebrachte eve
nementen worden in 't gunstigste
geval met een paar woorden afge
daan. In een column voor een Ne
derlandse uitzending van de We
reldomroep bracht Jan Blokker dit
effekt eens zo onder woorden:

Bij radio luistert dat nauwer, als het
de luisteraar met boeit haakt hij af.
Naast het wereldnieuws, zo moge
lijk benaderd vanuit een Neder
landse invalshoek zijn er twee
hoofdstromen waarop het nieuws
geselekteerd wordt: voor het ge
ven van een bij-de-tijd beeld van
Nederland (en Europa) en nieuws
uit en over de doelgebieden waar
we naar uitzenden.

Bij het geven van 'Een beeld van
Nederland' lijdt de Wereldomroep
in ieder geval met onder een te
veel aan concurrentie. Bij het kie
zen van wat er bijgedragen kan
worden voor het geven van dat
beeld moeten er heel wat valkuilen
worden vermeden die voor de me
dia binnen Nederland niet be
staan.
De luisteraars, zeker die in de an
dere talen dan het Nederlands we
ten nog vrijwel mets over dit land
en elk feit zal met de hele voorge
schiedenis en in z'n kontekst moe
ten worden uitgelegd om begre
pen te kunnen worden.
Veel nieuws dat binnen Nederland
het nodige stof doet opwaaien valt
af omdat het voor een buitenlandse
luisteraar niet van belang is. De
fijnere details van CAO-overleg,
gekrakeel binnen een kamerfrac
tie, de zoveelste ontruiming van
een kraakpand, het heeft vaak te

Als je de afgelopen tien, vijftien
jaar neemt zijn we als volk mis
schien drie keer v/ereldnieuws ge
weest, met Claus van Amsberg,
met de Molukkers en met Lock
heed, dus eigenlijk altijd dankzij
NOG IETS NIEUWS?
het buitenland. De meeste Ameri
Nieuws of informatie is pas dan kanen weten ook nog steeds zeker,
goed gekozen als de ontvanger er dat Kopenhagen onze hoofdstad is
wat mee kan doen. Al is het maar en dat we worden geregeerd door
voor gespreksstof voor aan de bor een vrouwelijke president. Zelfs
reltafel. Mooier nog, als iemand er vanuit het toch redelijk dichtbij ge
echt iets aan heeft, het hem of haar legen Parijs worden we amper op
inzicht verschaft of leidt tot prak gemerkt. Als ik in het deftige fran
tisch nut. Een krant kan zich nog se dagblad Le Monde de interna
permitteren rubrieken te hebben tionale weerssituatie nasla zijn er
voor kleine deelgroepen van de steevast twee steden waarachter
abonnees, anderen slaan dat ge staat 'geen opgaveRio de Janeiro
woon over.
en Amsterdam.'

UIT NEDERLAND?
De lezer, luisteraar of kijker die in
een land als Nederland het nieuws
volgt via de krant, de radio of de
televisie vraagt zich meestal niet af
op grond waarvan de keuzes ge
maakt worden bij alles wat er
wordt geschreven en verteld. De
kleine groep die meer dan één
krant leest en meer dan één aktualiteitenrubriek volgt wordt al iets
duidelijk van verschillen in keuzes
en aanpak. Zo gauw media van bui-

37

RADIO
NEDERLAND
WERELDOMROEP
NU

◄

weinig gewicht om er een luiste
raar in Afrika mee te kunnen
boeien.
Wat er aan Nederlands nieuws
komt bovendrijven uit het aanbod
wordt afgewogen tegen het Inter
nationale nieuws en ook bekeken
tegen de achtergrond van het ge
bied waarnaar het wordt uitgezon
den. Een aanpak aangepast aan de
taal of regio.
Alle stromingen die in de Neder
landse journalistiek een rol spelen
zijn ook bij de Wereldomroep op
de een of andere manier vertegen
woordigd. In politieke kleuren van
links, rechts of midden en ook in
uitgesproken aandacht voor be
paalde soorten onderwerpen.
Een afspiegeling daarvan dringt
door in alle onderdelen van de pro
gramma’s en alleen al op die ma
nier ontstaat er een beeld van Ne
derland: over welke onderwerpen
gaat ’t in die samenleving en wat
vindt men daarbij belangrijk
Dan blijkt misschien dat dit een
land is met inwoners die heftig in
beweging komen bij zaken als
apartheid, vluchtelingen, politieke
gevangenen, censuur, vrouwene
mancipatie, abortus, euthanasie en
meer van die zaken die voor ons
dagelijkse kost en van zelfspreken
de discussiestof zijn.
Dat is al een beeld van Nederland,
dat op een willekeurige inwoner
van een Arabisch land een behoor
lijk exotische indruk kan maken.

VREEMDE OGEN ZIEN
ANDERS EN
VERTELLEN IN EIGEN
WOORDEN
Wat er aan nieuws, informatie en
andere zaken in een programma
aan bod moet komen zou gewoon
door een Nederlandse program
mamaker opgeschreven kunnen
worden, waarna het door een Ne
derlander die de uitzendtaal be
heerst, in een uitzending kan wor
den gelezen. Dat is een manier en
er zijn internationale omroepen die
het zo doen.
Bij Radio Nederland Wereldom
roep gaat men er van uit dat het
essentiëel is bij het overbrengen
van informatie om het ‘referentie38

kader' te kennen van de luisteraar.
Weten waar een luisteraar in geïn
teresseerd is, wat al bekend is en
wat nog niet en wat de eigen verge
lijkingsmogelijkheden zijn. Als re
gel zal een Nederlander het best
in staat zijn om over een ver en
exotisch land aan Nederlanders
iets uit te leggen.
Zo gaat de Wereldomroep ook te
werk met de uitzendingen in
vreemde - met Nederlandse - ta
len. De programmamakers en jour
nalisten van de Indonesische afde
ling komen uit Indonesië; van de
Arabische afdeling komen ze uit
de landen waar Arabisch gespro
ken wordt.
Dat werkt naar twee kanten. Wat
de buitenlandse programmamaker
in Nederland opvalt is vaak interes
santer om aan zijn landgenoten
door te geven dan dat waar Neder
landers zelf op zouden komen. En
ze zijn per definitie beter in staat
om goed uit te leggen wat ze in
onze samenleving waarnemen om
dat ze hun publiek beter kennen.
Binnen de Wereldomroep leidt de
aanwezigheid van die programma
makers uit zoveel verschillende
landen tot een bonte gemeen
schap. Er zijn zoveel raakvlakken
met verre werelddelen direkt be
spreekbaar met goed geïnfor
meerde collega's dat alleen die
mogelijkheid het al boeiend kan
maken om bij dit bedrijf te werken.
Dat is dan wel wat geïdealiseerd
voorgesteld als we afgaan op de
ervaringen van een medewerker
van de Arabische afdeling:
'Dit bedrijf een smeltkroes van Na
tionaliteiten? Nou, kijk maar in de
kantine hoe goed het met de socia
le contacten gesteld is: één tafel
met de Nederlandse redactie, één
tafel met de administratie, één tafel
met de Indonesische afdeling, één
tafel met de Arabieren... het zijn
allemaal eilandjes, die naast elkaar
bestaan.
Natuurlijk moet je de
mensen niet verplichten om bij el
kaar aan tafel te schuiven tijdens
de lunchpauze; dan bereik je ver
moedelijk het tegenovergestelde
resultaat van wat je beoogt. De uit-

do NederlarvdV.-.
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John Hammond, regio-Afrika.
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HappyStation: Tom Meijer en
Rosemariedejong

►
Op reportage bij de opening van de stormvloedkering.
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wisseling van ervaringen is be
langrijk. Het is niet alleen een
kwestie van met je eigen taak be
zig te zijn. Ik geloof dat dat niet
meer bij deze tijd past. Je moet
meer met elkaar te maken willen
hebben en daarvoor is interesse m
de ander voorwaarde nummer
één. Met een personeelsfeestje
eenmaal in het jaar redje het niet.'
'Ik moet eerlijk bekennen dat ik
zelf na al die jaren hier te hebben
gewerkt ook steeds mmder pogin
gen doe om anderen te leren ken
nen, anderen te ontmoeten. Ik heb
te vaak gezien, dat het nergens toe
leidt. Maar ik blijf erop hameren
dat het wel belangrijk is voor een
bedrijf, dat de mensen elkaar ken
nen en weten van elkaar wat ze
doen. Anders kweek je onbegrip
en op den duur demotivatie. '
Fathi Mouralli, Arabische afdeling,
uit sociaal jaarverslag 1985.

BUITENLANDERS

Omroepers Jerry Cowan en Carla
de Wit.

Een zaak die in het verleden - en
niets van het verleden is voltooid
verleden tijd - de gemoederen be
zig hield waren de contracten van
beperkte duur voor buitenlandse
programmamakers. De theorie
was - en is - dat het voor het goed
functioneren van een medewerker
afkomstig uit een doelgebied en
werkend voor het publiek daar
noodzakelijk is om na een paar jaar
afgelost te worden door een Verse'
collega. Door een te lang verblijf in
Nederland zou een buitenlander
zich teveel aanpassen aan de Ne
derlandse samenleving en daar
mee zijn onbevangenheid voor dit
land verliezen. Tegelijkertijd zou
hij - of zij - vervreemden van de
taal en de cultuur in het doelge
bied en ook op die manier minder
goed in staat blijven om het werk
goed te doen.
Een mogelijke tussenweg zou zijn
om met grote regelmaat te kunnen
reizen naar het eigen land of we
relddeel om ‘bij te tanken' De
meeste buitenlanders zijn op dit
moment in vaste dienst en voor hen
is dit probleem van de baan. Het is
met uitgesloten dat het principe
van Verversen' weer opnieuw in
de discussie zal komen met alle

sociale- en effektiviteitsafwegingen vandien.

TRANSCRIPTIE:
EEN EFFECTIEF
ALTERNATIEF
Kortegolfradio heeft al die jaren
kunnen overleven door een aantal
unieke eigenschappen. Het door
dringen tot de verste uithoeken
van deze aarde bijvoorbeeld. Het
onbelemmerd kunnen overschrij
den van grenzen is er ook één. De
snelheid van het verspreiden van
informatie, ook al ongeëvenaard.
Maar er zijn toch situaties waarin
het belang van de internationale
kortegolfstations tot vrijwel niets in
een kan schrompelen. Daarvoor
hoeven we alleen maar in eigen
land rond te kijken. Behalve de
vakantiegangers die bij willen blij
ven met wat in eigen land gebeurt
en daarvoor over een kortegolfontvanger beschikken, is in Neder
land het luisteren naar de kortegolf
alleen nog maar de hobby van en
kelingen. Door het fijnvertakte aan
bod van vrije en verantwoordelijke
pers, radio en televisie ontbreekt
de noodzaak om zich ook nog, via
andere kanalen op de hoogte te
houden. Dat geldt voor een groot
deel van de westerse wereld. En
met alleen daar.
Overal waar het aanbod van de
media toeneemt, waar de televisie
oprukt, FM-stereo ontvangen kan
worden en de censuur niet lood
zwaar drukt, daar wendt men zich
af van een medium dat op z'n minst
in geluidskwaliteit een overleefde
indruk maakt. De doelstellingen
van Radio Nederland kunnen dan
nog steeds verwezenlijkt worden
als we er in slagen om met programmamateriaal, (radio én televi
sie) een plaats te krijgen in de pro
grammering van nationale of regio
nale zenders. De voordelen zijn
evident: zonder dat de kijker of
luisteraar er apart iets voor hoeft te
doen komen wij toch onder zijn
aandacht, het nadeel is dat alleen
die programma's geplaatst zullen
worden die voldoen aan de eisen
van de zendgemachtigde ter plaat-
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dio en televisie in deze wereld
meestal een zaak zijn van de over
heid óf van de commercie, dan is
daarmee het spanningsveld afge
bakend waarbinnen de dienst Pro
gramma Export - zoals ze vanaf het
begin van dit jubileumjaar is gaan
heten - haar weg moet vinden.
Veel vormen van programmamateriaal die alleen al om technische
redenen op de kortegolf niet tot
hun recht kunnen komen, zoals mu
ziek in stereo of sfeervolle docu
mentaires, kunnen alleen langs de
ze weg een afzetkanaal vinden.
Met alles wat Nederland te bieden
heeft, met name op het terrein van
muziekinterpretaties waarvoor we
over talenten beschikken die we
reldwijd de aandacht trekken maar
ook om op een indringender ma
nier informatie te kunnen overdra
gen dan via het medium van de
kortegolf, is Programma Export
een onmisbare pijler onder dit be
drijf.

RADIOTRANSCRIPTIE,
PROGRAMMA
EXPORT OP MAAT
Transcriptie’ is een vorm van programmaverspreidmg, die zo oud is
als het bednjven van internationale
omroep. In het begin was er letter
lijk sprake van 'transcripts', ko
pieën van al eerder uitgezonden
programma's werden ter beschik
king gesteld van buitenlandse ra
diostations. Het begrip is echter
meer en meer geëvolueerd tot het
produceren van programma's die
apart gemaakt worden met het oog
op uitzending door buitenlandse
stations. De benadering wordt
steeds meer markgencht, het ver
langde product moet aansluiten bij
de karakteristieken van de markt
en die kunnen van land tot land
verschillen.
Het grootste volume in de transcriptieaktiviteiten van Radio Ne
derland wordt ingenomen door
muziek. De jaarlijks 26 afleverin
gen van de concertserie 'Netherlands Concert Hall’ zijn een groot
succes bij zo’n 100 niet-commerciële stations in de Verenigde Sta
ten. Geen wonder, want het gaat
hier om een keuze uit de concert42

seizoenen van het Concertge
bouworkest en het Rotterdams Fil
harmonisch. Deze sene wordt ook
afgenomen door stations in Canada
en Australië. Voor de Europese lan
den die zijn aangesloten bij de EBU
verlopen de aanbiedingen en uit
wisselingen via de NOS.
Zelfs bij de klassieke muziek trans
criptie is er sprake van verschillen
de benaderingen afhankelijk van
de markt. Zo wordt ons materiaal
voor de VS verstuurd naar een
coördinerend station waar de mu
ziekopnamen en de teksten met
een Amerikaanse presentator tot
complete programma's worden ge
maakt.
Die worden verspreid door middel
van een satelliet en de aangesloten
stations nemen ze op om ze korte
tijd later uit te zenden. Voor deze
markt is dit de manier.
Klassieke muziek voor stations in
Zuid-Amerika krijgt een andere
aanpak. De selektie van de werken
is al anders, populairder. Aan de
behoefte voor wat meer uitleg
wordt tegemoet gekomen door in
leidingen tot de werken door een
muziekdeskundige, afkomstig uit
Zuid-Amerika. Het complete pro
gramma wordt dan op plaat - de
goedkoopste manier als het om
meer dan honderd stations gaat verzonden.
Op het terrein van de klassieke mu
ziek worden er naast deze concert
serie^ ook nog regelmatig éénma
lige producties aangeboden. Een
jaarlijks Holland Festival-hoogtepunten-programma, albums met
nieuw Nederlands werk: 'Opus' en
ook grotere producties als 30 jaar
Nederlands Kamerorkest (1985),
de complete werken van de com
ponist Matthijs Vermeulen en de

miw;v
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Regisseur/producerJoop Zuidam
en geluidstechnicus Ruud van
Steenis werken aan een hoorspel.
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albums '400 ]aar Nederlandse Mu
ziek' met het Residentie-orkest.
Deze laatste opsomming is illustra
tief voor een nieuwe trend m het
transcnptiebeleid: de samenwer
king met andere organisaties waar
uit platenseries ontstaan die voor
ons het programmatisch product
blijven dat wij verspreiden naar
buitenlandse stations. Voor onze
partners in de samenwerking le
vert het platen op die in Nederland
via de handel verkocht worden.
Beide partijen hebben voordeel
omdat de grotere oplage de kosten
per album laag houdt.
Ook met de "binnenlandse omroep'
wordt regelmatig samengewerkt.
De NOS en de omroepverenigin
gen hebben binnen Nederland
een aantal taken die direkt in het
verlengde liggen van het werk van
de Wereldomroep. Omdat de doel-

groepen elkaar niet overlappen is Aan de vraag naar jazzmuziek uit
de Wereldomroep geen concur Nederland, afkomstig van een
rent. Vaak is het de partner die groot aantal Amerikaanse stations,
door het dragen van een evenre kon ook voldaan worden dankzij
dig deel van de kosten meer pro- een mogelijkheid tot samenwer
king. Toevallig was het ook hier de
dukties mogelijk maakt.
De concertopnamen in Amster TROS die het overnemen van een
dam en Rotterdam worden samen selectie uit hun programma SESmet de NOS gemaakt. Voor orgel- JUN mogelijk maakte.
opnamen wordt met de NCRV sa Ook het samenwerkingsverband
mengewerkt en uit het rijke opera van een viertal kortgolfomroepen:
repertoire van de VARA-matinee- Radio Canada International, Radio
programma's brengt de afdeling Sweden International, Swiss Radio
Programma Export een bloemle International en Radio Nederland
zing uit
leidt tot coproducties. In '84 kreeg
Samenwerking is ook een belang dat gestalte in een album met ei
rijk begrip bij het lichte muziek gentijdse orgelmuziek uit die vier
aanbod van Transcriptie. De landen, in '85 volgde een plaat met
TROS-EUROPARADE
formule jonge jazz- en popgroepen.
heeft geleid tot een succesvolle Naast de muziekprogramma's
Spaanstalige versie, die op dit mo maakt de afdeling radiotranscripment door ruim 200 stations wordt tie ook educatieve series waarvan
overgenomen.
opnieuw de vorm is aangepast aan

;

I

1

I

;

$

xl
Yi

f.

%

de vraag op de plaatselijke markt Jos van Beest bedient de snelVoor Zuid-Amerika worden series kopieermachme.
gemaakt waarvan de ïnformatiefeducatieve inhoud is verpakt in de
daar gebruikelijke vorm van een
radiofeuilleton. Vaak gaat het over
elementaire medische zaken. Ook
op dat terrein maakte de medicus
Ivan Wolffers een dertiendelige se
rie voor Indonesië.
Voor franstalige stations in Afrika
en Canada worden hoorspelen ge 'markt', 'doelgroepen' en er wor
maakt en series over recente ont den ‘wervingscampagnes’ opge
wikkelingen op wetenschappelijk zet. Voortdurend is men zich ervan
gebied. In het Engels werd in '86 bewust dat wat wij brengen aan
de productie afgesloten van een trekkelijker moet zijn dan wat er
serie over de geschiedenis van van andere kanten op die stations
afkomt. Veel van wat aantrekkelijk
Afrika.
De mensen die werken voor de af is om aan luisteraars te laten horen
delingen die programma's expor staat op platen en dat is voor pro
teren gaan zich hoe langer hoe grammamakers maar al te vaak het
meer in een commercieel jargon gemakkelijkste en goedkoopste al
uitdrukken. Het gaat daar om ternatief.

Een groot pluspunt bij het werken
voor deze 'markt' is de mogelijk
heid om flexibel te zijn, zowel in de
programma-mhoud als bij de ge
luidsdrager waarop dat program
ma kan worden aangeleverd. Dat
gebeurt veel op cassettes - vooral
voor Zuid-Amerika - maar ook op
band en op plaat en binnen afzien
bare tijd: op Compact Disc.

!

RNTV,DE TELEVISIE
TAK VAN DE
WERELDOMROEP.
NIEUWE START IN HET
JUBILEUMJAAR.
Na een ingrijpende en pijnlijke
reorganisatie van de Televisieafde
ling in 1986 worden dit jaar de eer
ste producties gemaakt in de nieu
we opzet. De televisie-afdeling
hoort bij de dit jaar opgerichte
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dienst Programma-Export. Televi
sieprogramma's die door die afde
ling worden gemaakt - met, inge
huurde teams van regisseurs en ca
mera- en geluidsmensen, - wor
den verkocht aan televisiestations
in het buitenland die deze produc
ties opnemen in hun eigen pro
grammering.
De Televisieafdeling bestaat uit
dne personen die de programma’s
bedenken en uit programmaideeën een keuze maken en de
produktie daarvan begeleiden en
twee die daarna de zorg hebben
voor de vermenigvuldiging en de
distributie. Door alle verwikkelin
gen van de reorganisatie is een
jaar lang met geproduceerd. In de
snelle wereld van de markt voor
TV-programma's betekent dat ver
lies van greep op die markt en die
achterstand moet nu eerst worden
ingelopen.
De reorganisatie was noodzakelijk
geworden door het gebrek aan fle
xibiliteit dat een natuurlijk ken
merk is van een kleine ploeg die
geconfronteerd wordt met een te
kort aan produktiegelden en een
teveel aan hooggespecialiseerd
werk. Om goed te kunnen inspelen
op de snel wisselende vraag van
de markt moest er, om het goed te
doen, voor elk programma een be
roep gedaan kunnen v/orden op
gespecialiseerde krachten. De
mogelijkheden om dat te doen en
tegelijkertijd de eigen mensen het
hele jaar produktief in te zetten ontr
braken en de enig mogelijke oplos
sing lag in een vermindering van
het aantal vaste arbeidsplaatsen.
Om dit jaar weer uit het dal om
hoog te klimmen staan een aantal
projecten op stapel:
Zes documentaires van 15 minuten
over sportblessures. Over de hele
wereld is daarvoor belangstelling
en er bestaat een internationaal er
kende Nederlandse deskundig
heid op dit terrein. Er wordt samengewerkt met het Nederlands Insti
tuut voor Sportgezondheidszorg.
Aan de orde komen het voorko
men, behandelen en de nazorg van
blessures.
Een documentaire van een uur
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over Rotterdam en het Rotterdams
Filharmonisch orkest. Een inter
view met de vaste dirigent James
Conlon, repetitiefragmenten en re
portages van een toernee door
Oostenrijk en Frankrijk met een
uitvoering van een Nederlands
werk tijdens die toernee.
Een coproductie met de Japanse
televisie. Een programma van an
derhalf uur over een Japanse fami
lie in Nederland. Een bijdrage in
de kosten van deze productie zal
komen van Economische Zaken en
één of meer commerciële spon
sors. Radio Nederland’s televisieaf
deling zal de productie begelei
den.
Voor wat de langere termijn zijn er
al een aantal min of meer uitge
werkte plannen zoals:
Vier documentaires over Cartogra
fie en een sene van dertien pro
gramma's over Nederlandse mu-

fi

sea.

Een andere lijn m de productie van
de televisieafdeling vormt het ma
ken van programma's met televisieorganisaties in ontwikkelingslan
den. De partner krijgt veel in
spraak in de onderwerpkeuze en
aanpak, de Wereldomroep zorgt
voor de organisatie en de produc
tie en deelt in de kosten. Er zijn op
dit moment gesprekken gaande
met partners uit Burundi en Sn Lan
ka.

Om de producten op de markt te
brengen en om voeling te houden
met die markt is de televisieafde
ling twee keer per jaar present op
de TV-beurzen in Cannes. Samen
met twee andere Nederlandse
deelnemers NOS en RVD worden
de producten daar getoond aan
wie er maar belangstelling heeft
van de ongeveer 6000 TV- en film-

rc\

RegisseuisAd van de Laak en Jaap
van Laar.
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Paul Beers maaktstudenten van
het trainingscentrum wegwijs in
de TV-studio.
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weest om televisie te bedrijven van
bij benadering dezelfde omvang.
Voor de distributie van de pro- Met een televisie kiemcel binnen
grammakopie aan de klant is de de muren blijft er tenminste een
Televisieafdeling in staat om op el kans om mogelijkheden te benut
ke gewenste beelddrager te leve ten als die zich in de toekomst van
ren. Film of video in alle maten en een veranderend Nederlands- en
Europees omroepbestel zouden
soorten.
aandienen. Ook van sponsoring
Het is duidelijk dat met de rol van zouden wel eens impulsen kunnen
het medium Televisie in een komen die het de moeite waard
groeiend aantal landen het vaak ef- maken het 'kleine, dure televisieIn teapif? ï*?6 beurzen bezoeken. fektiever is om van dit medium zusje' onder het dak van de oudste
teen v^g'0,deand^ pro- voor onze doeleinden gebruik te 'radiobroer' zijn plaats te blijven
Export h
6 dlenst Programma maken dan van de wat minder in gunnen.
alTdè ÏF 6r een Prijskaartje het centrum van de aandacht staan
RADIO NEDERLAND
'ever, dan^^™™'3' Da' de 'goeie ouwe radio'. De kosten
een deel v^ i e,meer°Pdan van een televisieproductie zijn ech
TRAINING CENTRE:
maai het Svst» 9emaakte kosten ter al gauw een veelvoud van die
TENMINSTE
voordeel dat « 6m heeft wel als van een radioprogramma.
DRUPPELS OP EEN
koopt het ook M|hSt programma Als bedrijf is de Wereldomroep nu
GLOEIENDE
PLAAT.
garantie die b,j^eUi,2enden- Een eenmaal op de leest van radio ge
9ratis radiopro- schoeid en er is nooit kans op ge- Internationale kortegolfomroepen
gramma's ontbreekt.

ontlenen hun bestaansrecht ook
aan armoede en onderdrukking in
grote delen van de wereld. Natio
nale media zijn in heel veel landen
gebonden aan allerlei vormen van
censuur Minstens zo vaak is pure
armoede de oorzaak van gebrek
kig functionerende pers, radio en
televisie. Geen geld voor zenders,
studio's en reportagewagens, te
weinig of met geschoold perso
neel.
De Wereldomroep heeft altijd al
veel raakvlakken met Derde We
reldlanden waarin dergelijke situa
ties heersen. Op programma-afdelingen werkten mensen die uit die
landen afkomstig zijn en dat facet
van de ontwikkelingsproblematiek
ligt heel dicht bij het vak dat in
Hilversum uitgeoefend wordt.
In 1969 was de tijd rijp om iets te

gaan doen op het punt van de oplei Studenten van het RNTC tijdens
ding van programmamakers uit on- de eerste cursusdagen.
wikkelingslanden. In samenwer
king met de Nederlandse regering
en de N.V. Philips' Gloeilampenfa
brieken werd het Radio Nederland
Training Centre (RNTC) opge
richt.
Het RNTC is voor de Wereldom
roep een instrument om - zoals in
de statuten staat - 'een bijdrage te
leveren tot vreedzame internatio
nale betrekkingen en samenwer
king met name ook met betrekking
tot de jonge naties'. Dit gebeurt
door:
- direct of indirect bij te dragen
aan de verhoging van het welzi]nspeil van de ontwikkelingslanden in
het algemeen en de armste groe
pen en landstreken in het bijzonder.
- een grotere zelfstandigheid van

die landen te bevorderen door
overdracht van kennis en vaardig
heden.
- de geleidelijke opbouw en ver
sterking van opleidingsfaciliteiten
in die landen te bevorderen.

Het RNTC wordt niet uit de om
roepbijdragen
gefinancieerd.
maar voornamelijk door Ontwikke
lingssamenwerking betaald. De
aktiviteiten vinden zowel in Hilver
sum plaats als m de landen van de
Derde Wereld.
In Hilversum worden jaarlijks twee
radio- en televisie kursussen georgansieerd voor programmamakers
die deze media voor informatieve
en educatieve doeleinden gebrui
ken. Deze kursussen zijn uitslui
tend bestemd voor collega's uit de
Derde Wereld-landen die tenmin
ste twee jaar in de omroep werk
zaam zijn. Per jaar volgen zo'n 48
49
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studenten (24 voor radio en 24 voor
televisie) de kursussen.
Zo'n groepje studenten vormt in
Hilversum een mini-samenlevmg
waar niemand zich aan onttrekken
kan. Daann kunnen 24 verschillen
de culturen voorkomen. Daar door
heen lopen nog generatieverschillen en verschillen in professionele
achtergrond. De groep woont sa
men en werkt samen en zal zich
met compromissen moeten aan
passen aan het voedsel, de privacybeperkmgen en aan alles wat
zich in die voor hen vreemde Ne
derlandse samenleving aandient.
Zo'n schokeffekt kan wel eens pro
blemen opleveren maar meestal
werkt het als een heel vernjkende
ervaring zowel in het persoonlijke
vlak als op het vakterrein. Er zijn in
die situatie vriendschappen voor
het leven ontstaan.
De vrijheid op alle terreinen, maar
vooral op journalistiek terrein in
Nederland wekt bij de kursisten in
het begin soms verschrikt ongeloof
op. Na verloop van tijd groeit het
enthousiasme voor de openheid en
dat laat een onuitwisbare mdruk
na waar met iedereen na terug
komst in eigen land goed mee uit
de voeten kan.
Deze methode van intensieve kur
sussen in een vreemde omgeving
heeft een aantal grote voordelen
maar zij houdt de beperking van
een kunstmatige laboratoriumsi
tuatie.
De medewerkers van het oplei
dingscentrum in Hilversum erva
ren op hun beurt de stimulerende
confrontatie met andere culturen;
Wie, zoals ik, mensen uit de Derde
Wereld opleidt geniet elke dag
waardering. Waar heb je dat? Dat
is een fantastische ervaring. Soms
krijg je na afloop van een kursus
cadeautjes bij wijze van dankbetui
ging. Dat hoeft natuurlijk niet, maar
het geeft wel aan hoe de kursisten
tegenover je werk staan. Ik werk
misschien wel daarom met ontzagelijk veel plezier. Ik zou allang de
VUT in kunnen, maar heb daar
geen behoefte aan. Hobbies ge
noeg, maar ik wil deze omgang
met mensen uit andere culturen
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Bureau Programmatechniek, Ruud
Bakker en Loes Feenstra.

voorlopig nog niet missen.'
Ik werk sinds 1979 bij Radio Neder
land Training Centre. Jammer dat
ik dat niet eerder heb ontdekt. Jaren lang was ik verbonden aan de
Indonesische afdeling. Ik werkte
daar als regisseur-producer. Maar
het opleiden van mensen uit de
Derde Wereld verschaft me zo veel
plezier en voldoening, dat ik met
enige spijt constateer dat ik er te
laat aan begonnen ben. Ik had dit
werk twintig jaar geleden moeten
beginnen. Ik verwijt niemand wat,
maar misschien heb ik ook te laat
de kans gekregen om kursusleider
radio te worden. Eigenlijk ben ik
daardoor op late leeftijd aan iets
nieuws begonnen. Maar geen mo
ment spijt van hoor!'
Freek Feenstra, kursusleider
RNTC. (uit: Sociaal Jaarverslag
1985)

OPLEIDEN
IN ’TVELD
Een hele direkte aanpak is: de op
leidingsbehoefte in een land of re
gio in kaart brengen en dan met
een team van instructeurs ter plaat
se, met de praktijkvoorbeelden direkt bij de hand, kursussen gaan
geven en daarmee het peil van een
heel station of een hele lichting
programmamakers omhoog bren
gen. Ook op die manier is het Trai
ning Centre aktief in ontwikkelingslanden.
Daarbij blijkt steeds weer dat de
opleidingen zich niet tot het programmamaken alleen kunnen be
perken maar zich ook moeten uit
strekken naar de omringende or
ganisatie. Dat leidt dan tot bijscho
ling van het management, de admi
nistratie, het fonotheek- of videotheekbeheer en alles wat er ter on-

dersteumng van het programmamaken maar nodig is.
Het Training Centre is daarmee de
laatste jaren in een andere bed
ding geraakt dan het oorspronke
lijk zo verwante 'hoofdgebouw'
Het werkterrein grenst dichter aan
onderwijs en de daarbij behoren
de organisaties en ministeries dan
aan omroep en alles wat daarbij
hoort.
Het soort programmamaker dat
men wil opleiden is bijna het te
genovergestelde van de program
mamakers van een internationaal
kortegolfstation. In de meeste ont
wikkelingslanden is er vooral be
hoefte aan mensen die heel dicht
bij de bevolking van een streek
staan, dezelfde lokale taal spreken
en radio als medium kunnen ge
bruiken voor voorlichting, ter on
dersteuning van ontwikkelingspro
jecten of voor pure educatie, les
per radio.
Dat staat ver af van de stijl van de
Wereldomroep als informatief
grensoverschrijdend medium dat
zich daarmee al gauw richt op be
ter opgeleiden.
Het Training Centre heeft zo z'n
eigen problemen. De inrichting,
de apparatuur van het centum in
Hilversum is aan vernieuwing toe.
Na een intensief en langdurig pro
ject in Quito, Colombia moet er nu
iets soortgelijks van de grond ko
men in Costa Rica en in Afrika. Financiële garanties laten soms lang
op zich wachten en dat maakt het
werken bij het Training Centre tot
een onzeker bestaan zo nu en dan.
De positieve reakties van de vele
ex-cursisten laten over de effektiviteit van die druppels op een
gloeiende plaat geen twijfel be
staan. #

Bureau Automa tisering.

De Fonotheek; Marjan de Boer.
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Ehard Coddijn en de computer die
het Flevo-zendstation bestuurt.

De huisdrukkerij, Harm Vonk

De Postkamer: Frans Ceytenbeek
en Frank van Dorssen.
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De luisteraar. Bij alles wat elders in dit magazine
valt te lezen: de geschiedenis van de Wereldomroep,
de manier waarop vandaag de programma’s tot
stand komen, de ideeën en studies voor de toekomst,
bij dat alles staat de luisteraar centraal.
De programmamakers van Radio Nederland trach
ten de luisteraar te benaderen als individu, niet als
naamloze, onbekende ‘doelgroep’, maar als man,
vrouw, jong of oud, ieder met een eigen interesse,
een eigen leefwereld, een eigen cultuur. Wie is dan
die luisteraar, die ergens ter wereld de radio aanzet
om naar de Wereldomroep te luisteren?
Eerlijk gezegd is het niet echt moeilijk om in de veel
heid van verschillende mensen in alle continenten
de individuele luisteraar te herkennen. Dankzij
diezelfde luisteraar, die regelmatig of een enkele
keer, spontaan of op verzoek reageert op de uitzen
dingen, in honderden brieven die de Wereldomroep
dagelijks vanuit de wereld bereiken.
In de volgende kolommen zullen we proberen een
beeld te schetsen van de hartverwarmende, leerza
me, soms ook wat strenge of boze reacties die de
medewerkers van de Wereldomroep laten weten
hoe er zoal gedacht wordt over de vrucht van hun
dagelijkse (en nachtelijke) inspanningen.
54

Uit een anonieme brief blijkt van hoeveel belang de bericht
geving vanuit Nederland kan zijn, over de situatie in het
land waar de uitzendingen worden beluisterd:
'Radio Nederland is de enige bron waar verreweg het grootste
deel van de Surinaamse bevolking de juiste berichten over
hetgeen in eigen land plaatsvindt, ontvangt. Het is u bekend dat
reeds geruime tijd de uitzending voor Suriname en het Caraibisch gebied door de militairen op hinderlijke manier door
middel van een fluittoon gestoord wordt. Hierbij doen wij een
dringend beroep op u om via de internationale wetgeving
betreffende het storen van werelduitzendingen de telecommu
nicatiedienst van Suriname voor het internationale gerechtshof
te slepen of op een andere manier deze dienst op het matje te
laten roepen, teneinde deze dienst te dwingen een emde te
maken aan deze voor het hele Surinaamse volk zo hinderlijke
stonng. Erop rekenende en wetend dat u als machtige Wereld
omroep deze nood- en hulpkreet niet zal negeren, verblijven
wij met bij voorbaat heel veel dank.1

ISTERAARS OVER DE PROGRAMMA’S?
Dat het niet altijd Inkt iedereen tevreden te stellen mag
blijken uit de volgende brieven. J. Bayer uit Phalombe in
Malawi schrijft:
‘Over de inhoud van de programma 's is het beter te zwijgen.
Zondag 25mei over de middelmatigheid van de Nederlandse
Cultuur etc. Nou, daar zette de Wereldomroep zich wel mee te
kijk. Het was een ten voeten uite beschrijving van de program
ma 's en vooral het zondaga vondprogramma is onuitstaanbaar.
Het is dat er de sport is, anders zette ik de radio 's zondags niet
eensaan. Ik vraagme afofde samenstellers van het zondagpro
gramma er ooit zelfop zondagavond naar geluisterd hebben.
Draai toch een stuk muziek als er niets beters is.'
Voorts enkele regels uit een schrijven van W. A. Braakensiek
uitAlicante.
... Ookschijnt men zich bij de W.O. nooit afte vragen wat voorin
het buitenland wonende Nederlanders belangrijk ofinteressant
is, zoda t we meestal kennis kunnen maken met hetgeen de
medewerkers van de WO. interesseert.
Verderschijnt gemakzucht een belangrijke rol te spelen bij de
W.O., daar we dikwijls, in dezelfde zendnchting ook dezelfde
'actualiteiten' te horen knjgen. Driemaal een uitleg over een
versnelling, waarbij de luisteraar een kwartier lang met voor
hem onbegrijpelijke woorden en termen om de oren geslagen
wordt, is al een duidelijk bewijs. Ook worden slecht ontvangen
reportagesprecies zo door de W.O. uitgezonden omdat het de
dames en heren te veel werk is zo 'n reportage opnieuw en dan
duidelijk op de band te zetten.
. Meerdere reportages zijn absoluut waardeloos voor de over
de hele wereld verspreide luisteraars, b.v. bezichtigingen van
belangrijke ofhistorische gebouwen. ‘
Vaak gaan kritische brieven gepaard met nuttige sugges
ties. F. Lenferink reageert vanuit Spanje op de Nederlands
talige uitzending voor Europa:
Wonend in Andalucia willen wij graag luisteren naar uw om
roep. Het herkenningsteken, 't vertrouwde klokkenspel, is
steeds een prettig en nostalgisch stemmend geluid. Maar
wanneer vervolgens de nieuwlezeres of-lezer aan het woord
komt, wordt het gesprokene begeleid door een kinderlijk
huppeldeuntje. Staccato: hinderlijk! Te meer, daar als gevolg
van atmosferische en andere storingen de ontvangst vaak
moeilijk genoeg is. Ook de ovenge ingelaste melodietjes zijn
overbodig.'

i

Een paar voorbeelden van brieven die de programma
makers zéér graag lezen, en wie zal het ze kwalijk nemen.
C. M. Lorin schrijft vanuit Pittsburgh in de Verenigde Staten:
Elke dag bewonder ik hoe levendig, hoe gevarieerd uwpro
gramma's zijn. Bewaart u dit hoge niveau, de bijzondere rijke
keuze van onderwerpen: economie, kerk (en samenleving),
kunsten, wetenschap, actualiteiten, binnenlandse politiek
(uitkenngvoorde vrouw, voor de studies, de problematiek van
de euthanasie-wetgeving...). Erg bedankt voor deze gelegen
heid om dne kwartier lang van de prachtige Nederlandse taal
te mogen genieten, voor de gesprekken en voor de stemmen.
De objectiviteit en de intellectuele inhoud worden hoog gewaar
deerd. Ik ben een buitenlander voor wie het dagelijks een
plezier is om de Nederlandse taal te kunnen horen en te lezen.

En Juan L. Rechax uit Argentinië maakte een gore Nederlandse winterdag goed, in dit geval voor het team van de
Spaanse uitzendingen, hij schrijft:
Werkelijk, wat betreft belangstelling van de luisteraars is Radio
Nederland een van de belangrijkste radiostations De produc
ties op journalistiek gebied zijn uitstekend, zo goedzelfs, dat ik
veel van de commentaren van het nieuwsblok via mijn eigen
zender uitzend. De programma's en commentaren over interna
tionale economie neem ik op en bewaarikzorgvuldig m mijn
archiefter raadpleging. Ik vind dat uw directie moet weten dat
naar mijn oordeel -en met mijn 53 jaar ben ik iemand met veel
ervarmg in dit vak-de objectiviteit van uw uitzendingen (een
enkele kleme, begnjpehjke uitzondering daargelaten) zelfs
superieur is aan die van de BBC. En waar geen twijfel over
bestaat is dat de programmeringzeer goed uitgekozen en
uitgewerkt is. Bovendien is het duidelijk veel beter zoveel
mogehjkheden van ontvangst te hebben van een goed uitge
werktprogramma van bijna één uur, zoals uw radiostation dat
heeft, dan de manier waarop de BBC en de Voice ofAmerica te
werk gaan.'
Vanuit het door oorlog geteisterde Irak laat Hossen Salim
Hassan de Arabische programmamakers onder meer weten:
Vrienden, mijn hartelijke groeten stuur ikjullie vanuit Irak, het
landvanmoed, van duizend en een nacht, het land van BabeL..
Ikhoop jullie te bereiken m goede gezondheid. Sinds iets meer
dan twee maanden ben ik een luisteraar vanjullie radiostation
en ik ben een groot bewonderaar geworden. Erzijn vandaag de
dag weinig goede radiostations te beluisteren, maar uj llie zijn
fantastisch, zonder te overdrijven zeg ik datjullie omroep echt
heel goed is'
Muziek. Aangezien de kortegolf nogal storingsgevoelig is,
is het niet het medium bij uitstek voor het uitzenden van
muziekprogramma’s. Toch is er in bijna alle programma’s
muziek te horen, ernstige, lichte, etnische en popmuziek.
Maar voor een aantal luisteraars is dat niet voldoende:
J. de Groot schrijft ons vanaf zijn schip Carina Smits:
Van mij mogen uw uitzendingen best wat vrolijker worden, met
meer muziek (geen fragmenten van 15 seconden). Ik denk
hierbijaan een langer actualiteitenprogramma zoals Veronica
Nieuwsradio waarbij de actualiteiten worden afgewisseld met
muziek Dat geeft al een heel andere mdruk als het achter
elkaar opdreunen van actualiteiten. Alleen ofeensper week
een overzicht van de belangrijksteplaten in de Top 40, want
muziek is het enig gebied waarbij we via jullie uitzendingen
niet op de hoogte bhjven. Terwijl daar wel een grote behoefte
aan is, zeker op hetstuk waar we nu varen, want hier hoorje
alleen Indiase en Arabische muziek.'
M. J. Buisman uit Miami in de Verenigde Staten:
Ik wilde u vragen ofhetmogeüjkzou zijn in het meuwe program
ma één- of tweemaal per week een 15mmuten Hollandse üederen ten gehore te brengen uit de diverse oude shows van VARA
pnz zoals vandaag 1 januari de Hollandse muziek bij de Urker
Lrvbracht bij mijn Hollandse vrienden, die hier waren en ook
tSZntraantie^voorschijn(DeMderzeetelaöe). Wij
‘uZenkemenaideHoUandsehederen.Ergensmeenhoekje
Z hart hebben we een geheim plekje voor onze waardevan o
volle herinneringen.'
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En Denis Pichiliani vanuit het Braziliaanse Sao Paulo:
Dit korte briefje betreft speciaal Vitrine dasArtes, een prachtig
programma dat altijd met iets nieuws komt op verschillende
gebieden en vooral op dat van de klassieke muziek Vitrine das
Artes is het enigeprogramma op de kortegolfwaarmooie
muziek valt te beluisteren.
Programma 's die bijmijzeer in de smaak vielen zijn die over
leven en werk van F. Milogene en E. Nazaré, een grootse propa
ganda voor de Braziliaanse muziek.'
Maar in Denia (Spanje) slaakt O. Stark de verzuchting:
Wij betreuren nogaltijd dat u de uitzending doorspekt met
muziek, terwijl andere internationale zenders dit niet doen en
daardoor veel uitgebreidernieuws kunnen geven en dus in die
waardevoller zijn. Iedereen kan overal en steeds muziek luiste
ren naar eigen smaak, waarom wordt ons dat dan opgedrongen
als we geen muziekmaar NIEUWS willen horen?'
Met de reacties van enorme aantallen trouwe en fervente
luisteraars naar het aloude Happy Station, door Tom Meijer
in het Spaans en in het Engels gepresenteerd, zou dit hele
jubileummagazine vele malen gevuld kunnen worden, maar
een kleine greep uit de correspondentie geeft al een duidelij
ke indruk van de waardering voor dit programma.
Leonidas Grananjo Garcia, Guatemala:
'Hetprogramma van Tom Meijer is kenmerkend door de muziek
die hij voor de luisteraars uitzoekt. Het is plezierig om naar te
luisteren en mede hierdoor heeft hij zo veel succes in Zuid-Ame
rika. Ik wil bij deze Tom Meijer hartelijk feliciteren voor meer
dan 16jaar luisterplezier.'

I
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Victoria Sanz, Iscar, Spanje:
Afgelopen zondag heb ik voor de eerste keer gefascineerd
geluisterd naar de geweldige en bijzonder aardige Estación de
laAlegrlaShow.'
Pedro Arenillas, Emmen, Zwitserland:
'Opgev/ekt en vrolijk na tafelen met Tom Meijer en zijn Estación
delaAlegrla. Ca hiers.v.p. mee door. Een vriendelijk verzoek
van een vriend.'
Jesüs Hemandez. St. Genis Laval, Frankrijk:
'Estación de la Alegrla doet zijn naam eer aan, want het is elke
zondag weer een opgewekt en vrolijk programma.'
Rajesh R. Desai, Altinho-Panaji, India:
'Ik heb verschrikkelijk genoten van de HappyStation show. Elke
keer denk ik dat dit de beste show is die ik voorlopigzal horen,
maar dan maakt Tom Meijer weer een betere dan de vooraf
gaande. Ik luister aljaren regelmatig naar Radio Nederland, en
het spijt me dat ikniet eerder naar Happy Station ben gaan
luisteren.'
Een groot aantal luisteraars voelt zich verbonden met de
Wereldomroep en laat dat duidelijk spreken uit de brieven,
die vaak vergezeld gaan van een foto en veel informatie
over de persoonlijke omstandigheden. Omdat het juist deze
brieven zijn die de luisteraar een ‘gezicht’ geven, stellen we
er graag een aantal aan u voor.
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Jan Abraham Sopaheluwaken met zijn dochter Inge.
In Balikpapan op Oost-Kalimantan in Indonesië woont drs.
Jan Abraham Sopaheluwakan met zijn vrouw en twee kinde
ren. Het luisteren naar kortegolf-stations is een van zijn
liefhebberijen. Hij schrijft:
'In dejaren vijftig, ikzat toen nog op de middelbare school in
Balikpapan, luisterde ik al metplezier naar oom Sam Pasanboe
metzijn Mana Suka -programma en naarde verzoekplaten. Ook
toen ik voor verdere studie naarJava ging bleefik een trouwe
luisteraar van Radio Nederland. Het station is een vriend in de
lucht door dejaren heen, meer dan dat misschien: ik voel me
een familielid van de Indonesische afdeling. Vertrouwde namen
zoals van oom Sam Pasanboe, Paul Harmusial en Sosorosoewarno hoor ik niet meer, omda t deze mensen al gepensioneerd zijn,
maar ik blijfluisteren en maak zo kennis met nieuwe medewer
kers en nieuwe programma 's. De ontvangst is in vergelijking
met vroeger veel verbeterd.
Dankzij uw uitzendingen weet ik een heleboel over Nederland.
Mijn favoriete programma's zijn het nieuws, Cema Warta(de
dagelijkse actualiteitenrubriek), programma 's over internatio
nale samenwerking en het verzoekprogramma, dat wat mij
betreft wel langer mag. Ookzou ik graag de sportrubriek weer
terughebben. Het is goed om altijd meer dan één golflengte
voor uw uitzendingen te gebruiken, want vooral 's morgens
stoort de Deutsche Welle soms de ontvangst.'
Henk Buijs W. F. is sinds 1948 werkzaam als priester-missionaris in het diocees van Chipata, in de oostelijke provincie
van Zambia.
Hij schrijft:
'In mijn hoedanigheid als priesterbezoek ik elfbuitenposten
hierin oostelijk Zambia. Ik luister bijna dagelijks naar de We
reldomroep 's avonds om halfacht, maar omdat we 'n internatio
nale communiteit hebben ook vaak om halfnegen naar de
Engelstalige uitzending. Vooral het nieuws in 't kort en de sport
berichten hebben mijn interesse. Al vele malen ontving ik
schema's voor voetbalcompetities, vooral voor Europa Cup en
Wereldkampioenschappen, waarmee ik vele anderen heb blij
gemaakt, door ze te kopiëren. Ik luister meestal op de 49 meter
band maar met vaak genoeg om positieve veranderingen voor
te kunnen stellen. Wel zou ik het op prijsstellen als u mij de
formulieren van sport wilt blijven toesturen.'

Pater Henk Buijs W. F.

Ton Vriend
Ton Vriend, in Purmerend geboren, verhuisde in 1964 voor
zijn werk naar Zuid Afrika waar hij trouwde met een in
Rhodesië geboren Zuid Afrikaanse.
Vanwege de verslechterende situatie in Zuid Afrika vertrok
ken ze in 1976 naar Swaziland waar ze nu met hun twee
dochters wonen. Ton Vriend heeft daar met een van zijn
broers een zaak in kantoormeubilair waar twaalf mensen
werken. In zijn vrije tijd trekt hij graag de natuur in, en daar
is, volgens Ton Vriend in Swaziland geen gebrek aan. Hij
schrijft ons: Toen ik nog in Nederland woonde luisterde ik al
naarde uitzendingen voor zeevarenden. Sinds ik in Durban
woon luister ik regelmatig naar de Wereldomroep. Nu meer
dan ooit betekent het wereldnieuws en het nieuws over ZuidAfrika het meest voor mij Sinds de beperkingen van vorigjaar
in Zuid-Afrika, zijn we zeer op de buitenlandse media aangewe
zen, en daarom hopen we dat Radio Nederland zal doorgaan
met haar betrouwbare nieuwsberichten en de commentaren
daarop. Voor mensen in Nederland klinkt dat misschien
vreemd, maar open en betrouwbaar nieuws is niet overal te
krijgen! Gedurende de afgelopen twintigjaar is de ontvangst
van de programma 's aanmerkelijk verbeterd. In dejaren zestig
en zeventig moest je metje ooraan de luidspreker zitten om via
de 19 meter band tussen alle storingen in iets te kunnen horen.
De uitzendingen via Madagascaropde 49 meter band hebben
daarin verbetering gebracht. Bij het overgaan naar het zender
park in de Flevopolder is de ontvangst weer verslechterd, maar
dat is geloof ik te wijten aan andere uitzendingen die te dicht op
die van Radio Nederland zitten. Ik ben zeer tevreden met het
verlengde nieuwsblok en de vaste plaats voor het fmancieeleconomisch nieuws. Van harte gefeliciteerd met uw veertigste
verjaardag.'

M 8' s

Abdullah Al-Akbary in de keuken van zijn woning in Riad.
Ook Abdullah Mohamed Al-Akbary uit Riad in Saoedi
Arabië stuurde ons een foto bij z’n brief. Hij schrijft:
Naast mijn werk alspublic relations-ambtenaarreis ik graag, ik
hou van muziek en doe aan sport (zwemmen en squash). In het
midden van dejaren zeventig maakte ik bij toeval kennis met
uwstation toen ikin Mogadisjoe in Somalië was. De ontvangst
was toen beter dan hierin Riad op 9895khz, waarschijnlijk door
het gebruik van hetrelaystation op Madagascar. Nu worden uw
uitzendingen van 15.30 uur UTC soms gestoord door Radio
Moskou. Inhoudelijk vind ik uwArabische programma 's met
slecht, hoewel ikze in vroeger dagen beter vond. Ik vind uw
uitzendingen te kort en stel voor om twee afzonderlijke uitzen
dingen samen te voegen opdat u een programma van een uur
en veertig minuten kunt sturen naar verschillende delen van de
Arabische wereld.'

Edgar Rudy Orozco Gómez laat ons vanuit Guatemala
weten:
'Momenteel werk ik als archivaris bij een staatsbedrijf. Mijn
gezinsleven is heel vrolijk, ik ben daar erg gelukkig mee; wij
zi]n een zeer eensgezinde familie. Ikheb veel hobbies: zwem
men, schaken, ik ga een oftwee keerper week joggen ‘ voordat
ik naar mijn werk ga, ïkben een muziekliefhebber, ik verzamel
postzegels, ik teken en ikschilder en dan luister ik ook nog naar
de kortegolf, hoewel ik meer tijd besteed aan het dansen van
de marimba. Ongeveer vijftien jaar geleden kocht ik een radio
met slechts 2 banden en op een nacht vond ik bij toeval Radio
Nederland. Ikheb toen een briefgeschreven en antwoord
ontvangen en smdsdien luister ik een oftwee keerper week In
al die jaren zijn uw uitzendingen zeer nuttig voormij geweest,
wantik heb er veel van geleerd over het leven in andere landen,
de verschillende gewoontes, het klimaat, de muziek enzovoort.
Als u me vraagt om suggesties voorde toekomstkan ik alleen
maarzeggen: Ca zo door, want uwprogramma's zijn gepland
door zeer capabele mensen. Ik wens u geluk met het veertig
jarigjubileum.'

Edgar Rudy Orozco Gómez
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Tot slot een brief van de heer Soelaksmono uit Soerabaja in
Indonesië.
'Ikben getrouwd en inmiddels gepensioneerd en ikheb vijf
kleinkinderen. Beluisterde voor het eerst naar Radio Nederland
begin jaren vijftig, de tijd van Minghuhulima en Anneke Grönloh. In het midden van dejaren vijftig hoorde ik de naam ArdanariSoedji voorhet eerst. In het begin van dejaren zestig had ik
niet veel tijd meer om naar de radio te luisteren, ik waspas
getrouwd, kreeg ander werk, we kregen kinderen enzovoort
enzovoort. Nu ik gepensioneerd ben heb ik weer tijd voor mijn
hobby: het beluisteren van buitenlandse radiozenders. Tijdens
het zoeken op de radio stuitte ik onlangs weer op de golflengte
van Radio Nederlanden wie schetst mijn verbazing... weer
hoorde ik de stem van Ardanari Soedji! Ik werd door nostalgie
bevangen... na bijna dertigjaar weer die stem te horen!
Er is in die tijd wel erg veel veranderd in de uitzendingen, niet
alleen bij Radio Nederland maar ook bij de andere buitenlandsestations. Ikbespeureen 'oudere-mensen-onvriendelijke
houding', alsofmen denkt dat alleen dejongere generatie naar
buitenlandse radiostations luistert. Mijn vrienden zeggen dat ik
muzikaal gesproken tot de generatie Tennessee Waltz behoor.
Neem nou Radio Australië, zij hadden een goed programma
'Jammer om het weg te gooien', met muziek van toen. Maar dat
programma bestaa t helaas niet meer. Watje nu hoort is alleen
kabaalmuziek Ik hoop niet dat Radio Nederland er zo over
denkt; er zijn veel luisteraars van mijn generatie! Zeker is dat ik
nu weer regelmatig naar de Wereldomroep zal luisteren.'
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In de wereld van de internationale omroep is in 1987
nog een jubileum te vieren. Niet alleen bestaat de
Stichting Radio Nederland Wereldomroep 40 jaar en
bestaan kortegolfuitzendingen uit Nederland 60
jaar; in 1887 bevestigde de jonge Duitse natuurkun
dige Hertz, dat het mogelijk was door middel van
electromagnetische golven signalen over grote af
standen te transporteren. Zijn naam is onverbreke
lijk verbonden met de dagelijkse praktijk van de
internationale radio-omroep, waar omroepers vele
keren per etmaal de naam van Hertz, duizend maal
vergroot tot kilohertz, gebruiken om de luisteraar te
laten weten op welk trillingsgetal het signaal van
zijn of haar station te vinden is.
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De gedachte dringt zich op - en is
dergelijk signaal kan verzorgen
“ook al vele malen geuït - of het
moet de beschikking hebben over
toepassenvan een technische
een communicatiekanaal - een
vinding van een eeuw oud. in het
frequentie - dat liefst ook mobiele
licht van de grote ontwikkeling die ontvangst mogelijk maakt, in de
sedertdien heeft plaatsgevonden,
auto of op een draagbare ontvan
nog wel eigentijds te noemen is.
ger De techniek is met dit pro
De techniek heeft immers in die
bleem wel klaar, maar de organisa
honderd jaren niet stilgestaan, de
tie op internationale schaal van
propagatie van communicatiesigzulkomroepverkeer is nog niet ver
nalen is bijna onherkenbaar verbe genoeg. Als gevolg daarvan be
terd en verfijnd en het begrip
staat er nog vrijwel geen directe
'satelliet' is een huis, tuin en keuken satellietomroep, in het Engels:
uitdrukking geworden.
Direct Broadcasting by Satellite, in
de wandeling DBS. Het is niet
HUISKAMER
uitgesloten dat, wanneer alles
meezit, deze nieuwe vorm van
Wie in de eigen huiskamer een
satellietradiosignaal wil ontvangen omroep nog in deze eeuw op een
schaal van enige omvang inge
zal moeten beschikken over een
voerd zal worden, maar dan zullen
ontvangstschotel van toch nog
altijd dertig centimeter doorsnede, er nog vele obstakels moeten
en een aangepast ontvangsttoeworden opgeruimd.
De barrières op de weg naar DBS
1 stel. Deomroepinstantie.dieeen
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zijn van uiteenlopende aard.
Hierboven werd al gewezen op
organisatorische problemen bij
het toewijzen van kanalen. Daar
vóór ligt een ander organisatorisch
probleem: het ordenen van de
banen van satellieten, die voor
omroep gebruikt kunnen worden.
Zulke kunstmanen functioneren
voor de individuele ontvanger
alleen doelmatig wanneer ze in
een zogenoemde geostationaire
baan worden gebracht, dat wil
zeggen wanneer ze zich schijnbaar
steeds en met grote precisie
bevinden boven hetzelfde punt op
de evenaar. Het aantal van zulke
banen is in principe eindig en dus
zal ook de internationale verdeling
daarvan overleg noodzakelijk
maken. Satellieten zullen vervol
gens gelanceerd moeten worden
om m hun geostationaire baan te
komen en wie in het recente
verleden heeft gezien dat daar
mee nogal eens iets is mis gegaan,
kan ook niet te luchthartig over dit
aspect heenstappen.

OUDERWETS?
Anders geformuleerd wordt die
gedachteleder woorden
getalmde geest van "Korte^^fromroep is een ouderwets
^medium, wie luistert daar nu nog
naar in een tijd, waarin we ons
omringd weten door zeer verfijnde
ontvangstapparatuur en een
overdaad aan mogelijkheden om
electronische boodschappen tot
ons te nemen?" Ofwel: "De satelliet
heeft de toekomst en welke rol is
er daarnaast nog voor aardse
kortegolfomroep?" Wagen zo
simpel geformuleerd als deze
liggen eigenlijk voor de hand.
De beantwoording ervan is wat
gecompliceerder.
Al vrij makkelijk is vast te stellen
dat het toverwoord 'satelliet' te
ongenuanceerd is om in dit
te
zonder verdere uitleg g<
worden. Verengen^^refbegrip
tot 'communicatji^relliet' dan laat
het zich al bg^ianteren in de
vergelijkj^Pnet aardse communicaügrfraelen. Maar tegelijkertijd
wjmdan een manco duidelijk in
Be vergelijking, tot nu toe issatel60

lietradio-omroep nog niet gereali- even terug te keren naar de realiseerd. Het begrip omroep vooron- teit van kortegolfomroep. Weinig
derstelt de mogelijkheid tot indivi- bekend is, dat daarvan op zeer
duele ontvangst op, in principe,
brede schaal gebruik wordt geelke gewenste plek binnen het
maakt; niet alleen door vele tientalverzorgmgsgebied van de zender. len wereldomroepen, maar in
.
En zover is het nog niet. Satellieten grote landen in Afrika, Azië en
worden in veel gevallen al wel
Latijns Amerika ook voor nationale
gebruikt voor het zogenoemde
omroep. Het hoeft ook, op grond
'fixe verkeer', dat wil zeggen van
van dit gegeven, niemand te
een punt op aarde via de satelliet
verbazen dat er wereldwijd min
t
naar een ander punt op aarde. Als stens 350 miljoen radio-ontvangers
gevolg daarvan kunnen telefonie-,
zijn, die kortegolfsignalen kunnen
telex- en omroepsignalen zeer
ontvangen. Kijken we alleen naar
grote afstanden afleggen met
de internationale omroep, de
behoud van een perfecte kwaliteit, stations die zich bewust richten tot
maar om ze individueel te kunnen
luisteraars buiten de eigen lands-ö
ontvangen is nog steeds een aards grenzen, dan vinden we naast dat
netwerk nodig, voor telefonie,
omvangrijke potentiële publiek
voor telex ofvoor de omroep.
ook een - op het eerste gezicht
De hoge graad van 'bekabeling' in onwaarschijnlijk groot - programNederland ten behoeve van radio
ma-aanbod. De dertig belangrijk
en televisie brengt de Nederlaad^ ste wereldomroepen bieden
se kijker en luisteraarzraj|$ï^n
gezamenlijk meer dan tweeduicontact met satejj^tgjgnaïen, die
zend programma-uren per dag in
door middelenden aards neteen groot aantal talen. Ter illustrawerk worden verspreid, dat men
tie: Radio Moskou zendt uit in meer
makkelijk denkt dat het tijdperk
dan zeventig talen, de BBC en de
van de satellietomroep al aangeDeutsche Welle in dertig a veertig, ^
vangen is. Verder denkt de Neder- de Nederlandse Wereldomroep iM^
lander nogal makkelijk dat de
negen.
kabelkeuze, die hu heeft, gelijkelijk zou gelden voor inwoners van
v
rr*ivo
andere landen. Het omgekeerde
Wie zich afvraagt ofwrtegolfomis eerder het geval, in veel landen
roep nog wel van deze tijd is, zou in
- ook in West-Europa - is de omhet bovenstaande een bevestivang van kabelnetwerken vele
gend antwoord kunnen zien.
malen geringer dan die in het
Ujtitènden en ontvangen van
eigen land.
^rereldomroepprogramma's
^behoort tot een dagelijkse realiteit,
KNOPEN
die bovendien tekenen van bestendiging vertoont. Het aantal korteHet is zeker aan te nemen,
golfzenders voor omroepdoeleinzulke technische en organisatori
den groeit nog steeds, hun vermo
sche knopen ontward zullen
gen groeit en de verkoopcijfers
worden, maar het neemt wel tijd.
voor kortegolfontvangers stijgen
Wie de omwikkelingen op dit
vanjaartotjaar.
[enevmmgi kan zien dat doelen
d^ran zich stelt, doorgaans
Omroepen noch luisteraars zullen
^orzien worden van termijnen
echter de tekortkomingen van het
van tien, vijftien of twintig jaar. Dat
medium willen ontkennen. De
lijkt lang, teleurstellend lang voor
kwaliteit van het signaal aan de
sommigen; de gegevens zijn in elk
ontvangstkant laat nogal eens te
geval concreet. Dat is minder of
wensen over. Dat is een onafwend^
niet het geval voor andere catego
baar gevolg van het gnllig gedr^w
van de ionosfeer, een laag’ in d^
rieën van obstakels op de weg
naar het omroepsatelliet-tijdperk.
atmosfeer die het signaal waraan
de naam van Hertz verbomen is,
Voordat die verder geanalyseerd
naar de aarde terugka^BTOm
kunnen worden is het verstandig
grote afstanden te ovroruggen is
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zelfs een herhaald kaatsen nodig.
Dat kaatsen gebeurt echter met
altijd op een voorspelbare manier
en de kwaliteit van het signaal lijdt
daaronder. In principe wél en zelfs
zeer goed beheersbaar is een
andere storingsbron, die zijn
ontstaan dankt aan het grote aantal
internationale radio-omroepen en
het geringe aantal kanalen, dat
voor hun uitzendingen beschik
baar is. Van het totale kortegolfspectrum is niet veel meer dan
tien procent voor de omroep
gereserveerd en dat leidt tot een,
voor sommige regio's en voor
sommige delen van de dag, onaan
vaardbare overbevolking van de
kanalen.

CONFERENTIE
Deze bijdrage is geschreven juist
voor het begin van een internatio
nale conferentie, de WARC of
World Administrative Radio Confe
rence, die zal pogen ordening te
(her)scheppen in het gebruik van
de omroepkanalen. Op het mo
ment dat dit magazine verschijnt
zal bekend zijn of dat gelukt is.
Velen hebben daar een hard hoofd
in, vooral omdat een techmsch-organisatorisch vraagstuk voor zijn
oplossing in een internationale
conferentie afhankelijk is van
politieke beslissingen. De landen
van de Derde Wereld vragen bij
gelegenheid van deze conferentie
een groter deel van de frequentietaart en, wanneer het aantal be
schikbare kanalen niet of niet
noemensv/aard toeneemt (het
geen zeer aannemelijk is) zal het
van de bereidheid van traditionele
grote k^egolflanden als de
Veij^lKie Staten, de Sowjet Unie
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gen of zo’n nieuwe verdeling tot
stand komt.
Door de aard van zijn operatie is
internationale omroep trouwens
altijd gesausd geweest met politie
ke aspecten en voor de internatio
nale satellietomroep zal dat niet
anders zijn. Nu al ligt er een vrij
omvangrijk obstakel: een aanbeve
ling van de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties, die
inhoudt dat satellieten voor omroepdoeleinden alleen mogen
worden aangewend voor nationale
bedekking. (Tenzij overeenstem
ming is bereikt met andere landen,
dat ook daar het signaal welkom

hem geleerd, dat zulke program
ma’s hem in veel gevallen comple
ter informeren over de situatie in
zijn eigen land of regio, hem beter
helpen lacunes in zijn kennis op te
vullen dan de media van zijn
ïs.)
Hiermee komt een opmerkelijk
onmiddellijke omgeving,
verschil naar voren tussen de
Hiermee raken we aan het vraagbestaande kortegolfomroep en de stuk vaM^i en gesloten samen
satellietomroep van de toekomst
l^jfl^Tln veel landen van de
wanneer een dergelijke bepaling^ Werde Wereld treffen we de
van toestemming vooraf
situatie aan dat de omroepmedia
nageleefd. TussenkMjg^tzender onder direct gezag staan van de
en -ontvangei^g^ffincipe geen
landsoverheid met de nadrukkelijenkele barriëfe. Een uitzondering
ke bedoeling de informatiestroom
wordt gevormd door de mogelijkin het land te beheersen. Anders
heid de ontvangst van een signaal
dan wij in onze noordwesteuropebewust te verstoren; het aantal
se waan of wijsheid wel denken
.
landen dat zich een dergelijke
hoeven daar niet noodzakelijk
'contra-omroep' kan veroorloven is negatieve bedoelingen eeni^ci]
echter zeer beperkt. Als gevolg
te spelen. Veel van de jongestaten
daarvan zijn er grote delen van de
zijn samengesteld uit bevolkingswereld waar die duizenden uren
groepen van verscheiden karakter
programma per dag, waarvan
en met uiteenlopende niveaus van
hierboven sprake was, op honder- ontwikkeling. Ter wille van de
den miljoenen toestellen kunnen
eenheid van de natie is het dan
worden beluisterd. De kwaliteit
niet zo'n abjecte gedachte garanvan ontvangst is met altijd ideaal,
ties te scheppen voor een zo
ook dat werd hierboven aangege- eenvormig mogelijke verspreiding
ven, maar niettemin: men luistert.
van de informatie over alle bevolWaarom?
kingsgroepen. Het zou overigens
weinig realistisch zijn te ontkennen
NIEUWSGIERIGHEID
dat een op dergelijke gedachte
gebaseerde monolitisch mediabeDe verklaring is te vinden in de
stel in zijn meest pure vorm niet
kwaliteit van de boodschap, die
veel voorkomt. Er vindt vrijwel
door de luisteraar in geval van
altijd een vermenging plaats, in
minder bevredigende ontvangst
sterkere of minder sterkere mate,
hoger wordt gewaardeerd dan de
met overwegingen van politieke
kwaliteit van het signaal. Daar
waar luisteronderzoek kan worden opportuniteit. Overigens hoeven
uitgevoerd blijkt dat ook zonne
we niet aan de Derde Wereld
alleen te denken bij het verklaren
klaar: de belangrijkste reden om
van de wens tot media-souvereiniprogramma uit andere landenen vaak andere delen van de
teit. We herinneren ons hoe de
wereld - te ontvangen wordt
Nederlandse regering zich nog
gevoed door nieuwsgierigheid.
maar kort geleden inspande het
De ervaring van de luisteraar heeft buitenlandse commerciële televi-
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siesignaal bij de grens met België
tegen te houden.
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Het is zeker niet ondenkbaar dat,
onder druk van de voortgaande
technische ontwikkelingen, het
strikte toepassen van de grensbe
waking voor satellietsignalen^^
erosie onderhevig zalzüa^^^
Indien dat zo is, do^0i'ënechter
voorde bestaande internationale
omroep wel een nieuw obstakel
voor, dat te maken heeft met
economische overwegingen. Aan
de kant van de zender zijn daar de
kosten van het aanschaffen, lance^
ren en in bedrijf houden van d^^^
satellieten; aan de kant van
ontvanger is dan de aanwezigheid
nodig van nieuwe gespecialiseer
de ontvangers op een schaal, die
tenminste vergelijkbaar is met de
350 miljoen-plus ontvangers van
vandaag. Voorlopig is het aanne
melijk dat de economische prioneiten van Derde Wereldlanden
ten aanzien van hun import anders
gericht zullen zijn.
Al deze overwegingen voeren
naar een conclusie, dat de toe
komst van internationale omroep
door middel van korte radiogolven
wellicht eindig is, maar dat dat
einde nog niet zo nabij is als wel
eens wordt verondersteld. In de
tussentijd zou een situatie kunnen
ontstaan, waarbij voor sommige
delen van de wereld directe
satellietuitzendmgen al kunnen
worden verzorgd, terwijl tegelij
kertijd voor andere delen van de
wereld de kortegolfnog moet
worden gehandhaafd Zo’n ontwik
keling zal de economische proble
men aan de zenderkant overigens
niet weinig verzwaren.
Alles wat in dit magazine beschre
ven is aan verleden en heden heeft
ooit tot de toekomst behoort. En
veel van dat beschrevene heeft
men zich in dat verleden anders
voorgesteld. Ook wanneer het
menselijk voorstellingsvermogen
niet tekort schiet om de toekomst
in beeld te brengen, is de realiteit
toch nogal eens weerbarstig en
lopen zaken anders dan gedacht of
anders dan zelfs wenselijk zou zijn.
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Een grove schets van de toekomst,
als in deze bijdrage, is dan ook niet
te gebruiken als een blauwdruk
voor de toekomst.

WAARSCHUWING
Deze waarschuwing is temeer op
zijn plaats, omdat de ontwikkeling
van de internationale omroep in
nabije decennia niet alleen te
maken heeft met het zwart-wit/korte golf-satelliet beeld. Over de
hele wereld, dus ook in de armste
samenlevingen is een uitbreiding
te zien, hoe gering soms ook, van
het aantal mogelijkheden om
kennis te nemen van informatie.
Beperken we ons daarbij tot de
omroep. dan is er in veel landen
een verschuiving van nationale
omroepverzorging naar regionale,
stedelijke of zelfs wijkomroep.
Aan de andere kant is een groei in
kabelmogelijkheden vast te stellen
die dozijnen programma’s tegelijk
inde huiskamers aanbiedt. Hoe
het zich ook voordoet, supranatio
naal ofsublocaal, de consument
beslist. Als we er voorlopig vap.uj^
mogen gaan dat hij of zj^gv^met
meer dan twee o<
ree oren
zal beschikkegl? aat er ook nog
anderqgifiigheden te verrichten
zijn dan het kennisnemen van de
media, dan rijst de vraag welke
invloed het nieuwe aanbod zal
hebben op de beluistering van de
kortegolfomroep.
Een volgend aspect wordt gevon
den in de waarneming, dat de
massale inspanning over de afgelo
pen vijfentwintig jaar ten behoeve
van de opleiding van programma
makers uit landen van de Derde
Wereld, zoals ook door het Radio
Nederland Training Centre, te
herkennen is in de kwaliteit van de
programma's die in die landen nu
v/orden geproduceerd. Dat zegt
nog weinig of niets over de mate
van censuur (of zelfcensuurküroij
het behandelen van informne aan
de orde is, maar ooka«rat terrein
komen zaken in hepegmg. Als
voorbeeld: I]J0ropa is de televisie-nieui ^wisseling van de
Europeé troadcasting Union al
•n vanzelfsprekende zaak.
:ele jaren geleden maakte de
64

Asia Pacific Broadcasting Union
een begin met Asiavision. In de
jongste jaarvergadering van deze
unie was openlijke kritiek te horen
op het feit, dat Asiavision teveel
'ceremonieel' nieuws en te weinig
'hard' nieuws bevatte. Ook in deze
samenhang zal de kortegolfomroep door middel van luisteronder
zoek wijzigingen in het gedrag van
de consument moeten volgen.

TELEVISIE
Maar er is meer: Al meer dan
vijfentwintig jaar heeft Radio
Nederland Wereldomroep het
medium televisie binnen zijn
activiteiten. De aard en de omvang
daarvan staan nog maar in een
schamele relatie tot de opdracht
die in de statuten van de Stichting
staat, maar dat is een kwestie van
middelen en prioriteiten. Het
demonstreert in ieder
open oog voor he^mi
medium.
In het recei Uer^erïeden heeft deze
Igzich in andere lanonl
-dénrde Verenigde Staten, het
Verenigd Koninkrijk en Japan zeer
veel verder ontwikkeld: internatio
nale televisieomroep. Met name
de BBC-aanpak daarvan geeft
interessante stof tot overdenken:
het internationale televisiepro
gramma zal tot standkomen door
een samenwerking van de nationa
le televisie en de wereldomroepredactie.
Overigens hoeft er met onmiddellijk naar een zo duur medium als
televisie of naar een zo duur trarfy
portmiddel als de satellieU^''
worden gekeken omygpieteringen voor de nabii&p°Komst te
realiseren. Wjgpeevolutie van de
binnenlaraj^Kmroep in veel
landeoftiBrot. ziet dat de verschuiviafflran middengolf naar FM of
^M-stereo vergevorderd is. Aan
gezien ook hier geldt, dat het
aantal mogelijkheden tot luisteren
eindig is en dat het kwalitatief
beste signaal zal winnen ligt een
toenemende leegstand van middengolfzenders voor de hand. Van
sommige landen uit, Nederland is
een voorbeeld, zouden die zen
ders goed kunnen worden aange
wend voor bepaalde verzorgings-

gebieden van de wereldomroe
pen.
De kortegolfomroep verdient in
zijn totaliteit niet licht een schoon
heidsprijs voor programmatische
vormgeving. Er wordt bijzonder
veel gepraat; de verteerbaarheid
daarvan laat nogal eens te wensen
over en de vorm blijkt maar matig
ontwikkeld. De weerbarstigheid
van het overdrachtsmedium is
zonder twijfel debet aan dat laatste
verschijnsel. Zo er in de toekomst
sprake zou zijn van een verhuizing
naar zendmiddelen, die een veel
betere signaalkwaliteit kunnen
garanderen, dan zullen de
aan programmatische vg^^ing
te stellen hoger moetpn-éijn. Doen
de omroepeiïdamet dan zal de
ie altijd het laatste
luiste.
^wÉ^roheeft - zijn conclusies
Mrekken. De Nederlandse Wereld
omroep heeft, zeggen anderen,
een redelijk tot goede naam op dit
terrein. Bij desmaakveranderingen, die nieuwe media teweeg
zullen brengen, is het onze taak de
aandacht van de luisteraar met te
verspelen.
In haar bijdrage aan dit magazine
heeft Hedy d'Ancona het over de
im
inspanningen van de
regels te geven voprtiët programmaverkeer optójêvisie binnen de
landen vamdj^gemeenschap.
Naar heroën laat aanzien zal
da&prer in professionele kring
gilgal wat te doen zijn. Veel omroe
pen in West Europa zijn door hun
overheden vrijgehouden van
programmatische voorschriften,
anders dan in algemene wetgeven
de zin. Een supranationaal orgaan
neigt er nu toe deze traditie van
mediavrijneid te doorbreken door
het voorschrijven van contingenteringen op grond van criteria die
thuishoren in het economisch
domein en die weinig respect
lijken te hebben voor een waarlij
ke vrijheid van meningsuiting voor
verantwoordelijke publieke
omroepen. Die laatsten hebben
voor een deel hun afschuw over
het EEG initiatief al onder woorden
gebracht; het politieke spel zal ons
leren in hoeverre regeringen
bestaande vrijheden zullen willen

waarin verandenngen zich zullen
aandienen, evenmin over de
geografische spreiding van de
gebieden waar ze zich zullen
voordoen, noch over de precieze
volgorde. Dat is echter geen reden
om passief af te wachten. Dicht bij
huis - aan het begin van de weg
naar de toekomst - ligt al een
vraagstuk dat direct om een oplos
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sing vraagt. In de negen jongste
]aren van haar geschiedenis werd
verd^jjgf^^^^kin hoeverre
de Wereldomroep geconfronteerd
de afstand tot de
met zes jaren van bezuiniging; de
media willen handhaven, die ze
gevolgen ervan zijn merkbaar in
propageren voor te staan.
de programma's.
.
De totale kwaliteit van het product
SPANKRACHT
voldoet minder aan de eisen
Voor de internationale omroep zal
goed vakmanschap dan wiurfnsede grotere schaal van het denken,
lijk vinden. Willen we in döroewaartoe de technische ontwikke
komst luisteraars houderfaan
lingen uitnodigen (of dwingen)
zullen we zonder warfen moeten
naar alle waarschijnlijkheid ook tot beginnen een aaiwnauwkeung
een andere dimensie van optreden te omschrijven afflviteiten zodanig
voeren. Welke de ontwikkelingen
van middeleoffl^oorzien, dat
ook zijn die het beleid van wereld progri
sche diepgang weer
omroepen in de komende jaren
even goaflfbereikbaar wordt als in
zullen sturen, de kosten verbonden het verfden. Het volume van
aan het invoeren van het nieuwe
progiammaproductie stijgt als
zullen in veel gevallen de finan
qrfTlq daarvan dus met.
ciële spankracht van één omroep
psen soortgelijk probleem doet
of één land makkelijk te boven
. zich voor op technisch terrein.
kunnen gaan. Verderziende geerf Bereikt de Internationale Golfleng
ten hebben die ontwikkelingeirf^
te Conferentie WARC zijn doel,
voorvoeld en als gevolg vanjpm
dan zou het kunnen zijn, dat een
inspanningen is er, zij het^ms
aantal ontvangstproblemen van
met veel moeite, zich ee^teeds
vandaag in de komende jaren
genuanceerder beerfan interna overwonnen kan worden. Slaagt
tionale samenweri®rcj aan het
die conferentie niet of met onmidontwikkelen. Warde techniek de
dellijk dan zal met verhoogde
grenzen van hfirconcrete doet
aandacht moeten worden gestu
verschuiverazorgen de gevolgen
deerd op een zodanig gebruik van
daarvanj^r een grensvervaging
onze zendmogelijkheden, dat de
in mejrfbstracte zin.
problemen geminimaliseerd
zullen worden. In beide gevallen
Welzijn dan de terreinen waarorfadio Nederland Wereldom
geldt echter dat internationale
roep, tegen de achtergrond van de afspraken op dit terrein volledig
nierboven geschetste algemene
steunen op vrijwilligheid. Wie die
afspraken negeert, kan door geen
ontwikkelingsmogelijkheden, zijn
toekomstplannen concreet gestal enkele sanctie worden getroffen. ,
De zendmiddelen in Nederland l
te zal kunnen geven? Hoe en in
Ë
welke mate zal zij kunnen inspelen zijn, wanneer de langdurige
kinderziekten van het station Fleft
op de veranderingen, die zich in
het internationale medialandschap genezen zullen zijn, voorlopig Ê
goed opgewassen tegen de eirfn
zullen voltrekken?
die er aan gesteld zullen worcM\.
VERANDERINGEN
Op Bonaire is een begin genjakt
met de vervanging van de trfitig
Niemand kan in dit stadium veel
bruikbaars zeggen over het tempo jaar oude zendapparatuur rfover
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enkele jaren zullen beslissingen
moeten vallen over een soortgelij
ke verjongingskuur voor het
relaystation Madagascar. De
primaire doelgebieden van beide
relaystations liggen naar de beste
wetenschap van dit moment zo ver
verwijderd van een tijdperk van
volledige satellietomroep dat het
doorgaan met de 'oude' kortegolftechniek van de kant van de luiste
raars gezien noodzakelijk is.
Hoe ook de uitslag van de Geneefse conferentie zal zijn, er is in elk
geval één regio, waar onze uitzen
dingen in onvoldoende mate
aankomen, en dat is Oost Azië. De
afstanden zowel van Flevo als van
Madagascar naar dat stuk van de
wereld zijn te groot om onder alle
propagatiecondities en het hele
jaar door tenminste een redeljke
ontvangst te kunnen bieden
Achter dit vraagstuk verschuilt
zich nog een ander.

publiek wordt bereikt.
Nog duidelijker doet die situatie
zich voor in Azië waar, met uitzon
dering van Indonesië, alleen het
Engels wordt gebruikt als uitzendtaal. Daarbij komt, dat het aantal
Engelse uitzendingen per etmaal
met toereikend is om alle tijdzones
van Pakistan tot en met Japan
tenminste eenmaal per dag op een
geschikt tijdstip te voorzien van
één programmauur. Het Midden
Oosten en Noord Afrika worden
goed bedekt met uitzendingen
zolang we ons tenminste tevreden
stellen met de standaardformule
van één uitzending van een uur
per etmaal
De uitzendingen in het Nederlands
zijn nog niet genoemd. Het is
vanzelfsprekend slecht denkbaar,
dat een Nederlandse internationa
le omroep zich met zou richten tot
Nederlandssprekenden waar ook
ter wereld. Bij die vaststelling
hoort overigens wel het besef, dat
OPTIMAAL
het totaal aantal mensen, dat
buiten Europa het Nederlands
Wie het patroon van uitzendingen
beheerst slechts in honderddui
van Radio Nederland analyseert,
zenden wordt geteld. Daarmee
vindt het volgende beeld. Het
vormen ze een klein potentieel
Westelijk Halfrond wordt in het
Engels, het Spaans, het Portugees, publiek in het rijtje talen, waarin
het Papiamento en het Sranan
thans wordt uitgezonden. Hun
geografische spreiding brengt
Tongo afdoende bestreken. Het
aantal luisteraars, dat deze talen
voorts de noodzaak mee per dag
met passief beheerst al wonen ze
een groot aantal gerichte uitzen
in een land waar de meerderheid
dingen te verzorgen. Dat betekent,
van de bevolking dat wel doet, is
dat de Nederlandse uitzendingen
verwaarloosbaar klein. Verschui
een naar verhouding groot beslag
ven we vervolgens de aandacht
op de middelen leggen.
naar Afrika ten zuiden van de
Bij de opties die voor de toekomst
Sahara dan is het resultaat wezen
in aanmerking komen voor formu
lijk anders. Slechts in het Engels
lering van beleid zal het vraagstuk
en het Frans wordt dit continent
van de talenkeuze een belangrijke
bediend, waarmee - zij het afhan
rol spelen. De band met landen
kelijk van de taalcultuur per land van de Derde Wereld staat tenslot
slechts een deel van het potentiële te met zoveel woorden in de
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De tweede lacune wordt gevormd
door, alweer met uitzondering van
Indonesië, nationale of regionale
talen van de Derde Wereld. Haussa, Swahili, Urdu, Hindi en Bengali
- om er enkele te noemen - zijn in
internationaal omroepland goede
bekenden; de Nederlandse We
reldomroep gebruikt ze echter
niet.

NIEUWSVOORZIENING
Statuten.
Vervolgens doet de vraag zich
voor of het in de loop van vele jaren
ontwikkelde bedieningspatroon in
zijn grondslagen wel kan blijven
voldoen. Traditioneel is de verzor
ging van uitzendingen gericht op
de avonduren van de luisteraar. Er
zijn uitzonderingen in de vorm van
uitzendingen rond ontbijttijd maar
ze vallen op door hun bescheiden
aantal. Indien andere media in de
nabije omgeving van de luisteraar
zich ontwikkelen, moet dan niet
over de hele linie gestreefd wor
den naar ochtend- naast avonduitzendingen of, voor de volledigheid
van de redenering, naar een
ochtendbediening - alleen? Zoiets
is eenvoudig op te schrijven maar
de effecten op de beschikbare
zendantennes en de daarvoor
gebruikte zendfrequenties zijn
zeergroot.

RUSSISCH
Een verdere analyse van de bedieningspatronen en de daarbij
gebruikte talen maakt duidelijk,
dat er twee opmerkelijke 'gaten'
zitten in het verzorgingsgebied
zoals dat na veertig jaar ontwikke
ling bestaat. Er zijn allereerst geen
uitzendingen die bewust worden
i gericht op Oost Europa en, als
gevolg daarvan, ook niet in de
talen die daar worden gesproken,
zelfs niet in het Russisch. Gezien
zowel van een politiek als van een
journalistiek gezichtspunt uit is dat
geen vanzelfsprekende zaak.
Evenmin wordt er uitgezonden in
talen die op grond van de nationale
belangstelling voor landen in Oost
Azië in aanmerking zouden kunnen
komen, zoals het Japans of een van
de talen van China.
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In dezelfde samenhang hoort de
beantwoording van de vraag of wij
ons blijvend voldaan kunnen
voelen bij een situatie, die geen
nieuwsvoorziening op zondagen
kent voor twee zulke belangrijke
talen als het Engels en het Spaans.
Enkele van de artikelen in de
etalage van de toekomst, waaruit
een keuze zal moeten worden
gemaakt, zijn daarmee aangeduid
Maar zo'n keus kan zich niet alleen
richten op datgene, wat in verband
staat met de uitzendingen.
Het Radio Nederland Training
Centre richt zich op de opleidings
behoeften van omroepen in de
Derde Wereld en, als gevolg van
de financieringsgrondslag, ïshet
afhankelijk van de mate waarin die
behoeften vertaald kunnen wor
den in ontwikkelingsbeleid van de
Nederlandse overheid. Welke
keuze daarbij ook gemaakt wordt,
de vraagzijde van deze markt zal
evenzeer onder de invloed komen
van internationale mediaontwikke
lingen. Het is aan te nemen dat in
veel landen van de Derde Wereld
daarbij extra aandacht zal worden
gevraagd voor de rol van de media
bij het begeleiden van ontwikkelin
gen aan de basis van de samenle
ving. Een gedecentraliseerd
mediapatroon kan daarvan het
gevolg zijn met andere eisen ten
aanzien van programmatische
inhoud en benadering en, bijge
volg, van de daarvoor benodigde
opleidingen.
Wanneer onafhankelijke landen
wezenlijk onafhankelijk zijn, is
elke vorm van hulpverlening per
definitie eindig. Een van de moge
lijkheden om, op het specifieke
terrein van de media, de afhanke
lijkheid terug te dringen is het

verzorgen van opleidingen voor
degenen die in eigen land zullen
gaan opleiden, ‘training the trai
ners'. De Wereldomroep houdt er
rekening mee, dat - voor de afzien
bare toekomst - aldus een ver
schuiving van het werk van het
RNTC moet optreden. Enerzijds
zullen meer opleidingen in de
betrokken landen zelf moeten
worden verzorgd om een zo goed
mogelijke aansluiting te geven bij
de basis van de samenleving ter
plaatse. Aan de andere kant zal de
rol van het Centrum in Hilversum
gericht kunnen zijn op het verzor
gen van meer geavanceerde
cursussen, waaronder die voor het
trainen van de trainers. Naast deze
twee elementen van activiteit zou
het een goede zaak zijn de in rond
twintig jaar opgedane opleidingservaring te kunnen aanwenden
voor gestructureerder vormen van
advisering.
De export van programma’s vraagt
een vergelijkbare aandacht voor
het behoud van een plaats temid
den van de concurrentie.
Twee tegengestelde bewegingen
zijn al snel merkbaar bij dat wat
zich op de internationale radio- en
televisiemarkt afspeelt. In één
richting gaat de wens tot een
groter aandeel van het eigen
nationale product en dus van het
terugdringen van het aanbod uit
het buitenland, daartegenin werkt
een kracht, die wordt opgeroepen
door het toenemen van het aantal
kanalen. Zoals in een sterk bekabeld land als Nederland goed is
vast te stellen kost het nogal wat
tijd, als het al ooit gebeurt, om een
vierentwintig uur per dag ter
beschikking staand additioneel
kanaal van het begin af te voorzien
van een op die 24 uur gerichte,
gebalanceerde, programmering.
Ook in dit opzicht zullen er grote
verschillen merkbaar zijn tussen
rijke en arme landen, tussen
commerciële en publieke omroe
pen. Het marktonderzoek en het
hanteren van de resultaten daar
van zullen meer dan voorheen het
gezicht van Transcriptie en RNTV
bepalen. De beste kans is dat het
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allemaal wel moeilijker zal zijn dan
we tot nu toe gewend waren,
ondoorzichtiger af en toe, maar de
voedingsbodem is rijk genoeg. In
radiotranscriptie zal muziek voor
afzienbare tijd wel marktleider
blijven, maar dat zal ons niet ver
hinderen om de ook in deze sector
opgetreden kwaliteitserosie te lijf
te gaan. Het goedkoop te maken
product zal geleidelijk aan in
belang afnemen, nog veel te
weinig ontgonnen uitingen van
Nederlandse cultuur zullen syste
matisch naar voren geschoven
moeten worden. Een van de voor
beelden is het Nederlandse korte
verhaal in vertaling.

VERBAAL
AMUSEMENT
De aanwezigheid van Nederlands
televisieproductop de buitenland
se buis is mager. De taal is vanzelf
sprekend een forse barrière:
verbaal amusement laat zich met
ondertitelen of nasynchroniseren
voor kijkers die het Nederlands
met machtig zijn, Zo gesteld blijkt
ook dat er ettelijke programmacategorieën zijn, die minder sterk
van het onvertaalde woord afhan
gen. Het moet dus mogelijk zijn om
uit de grote stroom Nederlands
televisieproduct enkele vormen te
kiezen, die met succes bewerkt
kunnen worden met het doel op
die manier Nederland in het
buitenland te etaleren.
Deze stelling raakt aan een exis
tentiële vraag voor de publieke
omroep in Nederland als geheel
Als de bewegingen van het mo
ment niet bedriegen, zal de toe
komstige publieke omroep in
Nederland kleiner zijn dan die van
vandaag. De Wereldomroep zal er
zeker voor kiezen daarvan deel te
blijven uitmaken, los van de vraag
over de vormen waarin dat te
organiseren zal zijn. Indien dan
mediagrenzen internationaal
verschuiven in de zin dat omroep
voor het binnenland en omroep
voor het buitenland technisch met
zo vanzelfsprekend meer te schei
den zijn, zeker niet op Westeuropese schaal, dan lijkt een verderreikende samenwerking tussen

binnenlandse omroep en Wereld
omroep als beleidsoptie het onder
zoek waard. Op enkele terreinen
heeft samenwerking al concrete
resultaten opgeleverd. De belan
gen zijn niet zo tegengesteld
(eerder complementair) dat langs
deze weg met méér bereikt zou
kunnen worden.
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IDENTITEIT
Samenwerking met als uitgangs
punt: de publieke omroep als
democratisch en cultureel belang,
binnenslands ondermeer ter
verhoging van doelmatigheid; met
gelijkgerichte omroepen in het
buitenland om gezamenlijk datge
ne te realiseren, wat in isolement
onhaalbaar is. Er is maar één grens
in wezen, die van de identiteit.
De identiteit van de Nederlandse
internationale omroep heeft in de
zestig jaar van zijn bestaan ver
schillende stadia doorlopen,
waarvan de grenslijnen moeilijk
vast te stellen zijn. Aanvankelijk
een station met als hoofdtaak het
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bereiken van de landgenoten in
de koloniën, overigens al snel
aangevuld met een public relations
gedachte voor de bevordering van
de naam van Nederland in het
algemeen en voor commerciële
producenten in het bijzonder.
Elders wordt in de jaren dertig de
kortegolfomroep instrument voor
propaganda of in ieder geval voor
het uitdragen van nationale of
nationalistische opvattingen.
Nederland gaat dit tijdperk eigen
lijk pas goed bmnen, wanneer de
uitzendingen gedurende de
Tweede Wereldoorlog in Londen
worden verzorgd. Na 1945 duurt
die periode nog lange tijd voort als
gevolg van politieke situaties: op
kleine schaal het conflict Neder
land - Indonesië, in groter verband
uiteenlopende verschijningsvor
men van koude oorlog. In de jaren
zestig zijn er nieuwe impulsen,
voortkomend uit onder meer het
snel groeiend aantal onafhankelij
ke landen in Afrika en Azië, die
wezenlijke wijzigingen aanbren
gen in de identiteit van Radio
Nederland Wereldomroep. Voort
bouwend daarop en op media-ontwikkelingen in het algemeen zet in
de tweede helft van de jaren
zeventig een verdergaande wijzi
ging door, die - in de Programmanota van 1976 - een journalistiekambachtelijke basis vooropstelt.
Het duidelijkst komt dat wellicht
tot uitdrukking in de interpretatie
van de statutaire opdracht: Tiet
bevorderen van goodwill omtrent
Nederland’. De Wereldomroep
kiest ervoor dat te bereiken door
het bieden van juiste, volledige en
onbevooroordeelde informatie, in
het besef dat informatie meer is
dan nieuws en actualiteiten en dat
'onbevooroordeeld' een beter
toetsbaar begrip is dan het vroe
ger veel gehoorde objectief.
De evolutie van bewustzijn van
een omroep als de onze zal daar
mee niet beëindigd zijn. De uitda
ging van de toekomst zal zijn,
temidden van alle technische en
andere ontwikkelingen, de defini
tie van identiteit te blijven zien in
relatie tot het nagestreefde doel:
optimale beluistering. #
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TELEVISIE
ZONDER
GRENZEN
‘Televisie zonder grenzen' is een trendy onderwerp in Europees verband.
Groenboeken worden geproduceerd, Parlementaire resoluties worden
afgescheiden, Ministers-conferenties belegd. Maar wat mij eigenlijk
grenzeloos verbaast, is dat men bij dit alles zo moeiteloos voorbijgaat aan
het medium dat al decennia lang aan grensoverschrijding doet: die oude,
getrouwe, radio. In geen enkele van die eindeloze reeks nota’s en versla
gen, rapporten en diskussiestukken wordt zelfs maar gerefereerd aan de
langdurige ervaring, opgedaan met de verspreiding van het hoorbare via
de internationale organisaties die uitzenden op de korte golf.
De Wereldomroep is onder die organisaties één van de oudste. (40 jaar
dus) en het zou zeker de moeite waard zijn om eens te kijken op welke
wijze zij in die jaren kans heeft gezien om gestalte te geven aan de uit
gangspunten die ook bij grensoverschrijdende televisie een rol spelen:
het tot uitdrukking brengen van culturele identiteit, de internationale
uitwisseling van kennis en informatie, van ideeën en opvattingen en
daarmeè het bevorderen van begrip en tolerantie tussen verschillende
landen en culturen. Niet met het oogmerk te kopiëren maar met de be
doeling er inspiratie aan te ontlenen.
Nu zijn er natuurlijk wel een paar redenen te bedenken voor de zelfinge
nomen jachterigheid - de oogklepperige bekrompenheid waarmee men
zich op het televisie-gebeuren stort. In de eerste plaats is daar het razend
tempo van de technologische vernieuwing, die maakt dat binnen afzien
bare tijd alles mogelijk lijkt. Méér, dan men wellicht wil! In ieder geval
holt de regelgeving hijgend achter de technologie aan en het is de vraag
of hij nog is in te halen. In de tweede plaats blijkt de televisie het troetelpopje der commercie, hetgeen tot een ambivalente houding leidt bij de
regelgevers. Want enerzijds lonkt het goud, anderzijds is er nogal wat
diskrepantie tussen fraaie ideologische doelstellingen en de achterlig
gende gedachten der verborgen verleiders.
Dit neemt allemaal met weg dat het Europees Parlement al een aantal
resoluties heeft aanvaard onder andere over de economische aspecten
van de gemeenschappelijke markt voor de omroep en over gemeen
schappelijke technische normen voor rechtstreekse TV-uitzendingen

per satelliet. In juni '86 kwam de Europese Commissie met een ontwerp
richtlijn over de coördinatie van wettelijke en bestuursrechtelijke bepa
lingen in de lid-staten met betrekking tot omroep-activiteiten en in de
cember '86 vond in Wenen de eerste Europese Ministersconferentie
plaats over het media-beleid, die georganiseerd werd door de Raad van
Europa. Het is, gezien deze zinderende belangstelling, aan te nemen dat
de Europese Ministerraad over niet al te lange tijd de door de Commissie
voorgestelde richtlijn zal accepteren en dat betekent het einde van de
puur nationale televisie.
Het betekent dat de meer dan 200 kanalen die de Europese burger in
1992 ter beschikking zullen staan niet zullen leiden tot een media jungle
omdat televisie-uitzendingen, die vrijelijk kunnen worden ontvangen en
doorgegeven, aan bepaalde voorwaarden zullen moeten voldoen. Voor
waarden, zoals de maximale hoeveelheid toegestane reclame ofde
minimale hoeveelheid in Europa geproduceerde programma's.
Het betekent ook, dat de Nederlandse Media-wet aan een dergelijke
Richtlijn zou moeten worden aangepast want een hek om Hilversum
plaatsen kan dan niet meer.
Maar voor de Wereldomroep bestond er nimmer een dergelijk hek. In
het licht van een wereldomvattend plan voor de kortegolf-omroep, doen
de moeizame pogingen om voor dat ene, niet eens zo grote werelddeel
tot wat eensgezindheid te geraken, wellicht wat kleuterachtig aan. Televi
sie zonder grenzen lijkt een wat overtrokken kreet als men bedenkt dat
grote delen van de Derde Wereld visueel niet bereikt kunnen worden
ondanks de meest spectaculaire vindingen op het gebied van kabel en
satelliet. Dat die vindingen het overigens wél mogelijk maken dat de
Wereldomroep zich nog beter van haar taak kan kwijten, is zeker.

Hedy d’Ancona
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COLOFON
Dit magazine is samengesteld
door een werkgroep waarin Piet
AartsenTuyn, Nico van Eeden,
Hans Quant, Bert Steinkamp en
Herbert van Zijl zitting hadden.
De foto's in het hoofdstuk over de
Wereldomroep in zijn huidige
vorm zijn van Daniël Koning.
Ruud Brandenburg gafhet
magazine vorm, Mieke Hoek
maakte de werktekeningen en
drukkerij Onkenhout BV in
Hilversum zorgde voor het zeten drukwerk.
De werkgroep bedankt de
volgende personen en instellin
gen voor de medewerking bij
het totstandkomen van deze
uitgave: Philips International BV
(Company Archives), Philips
Telecommunicatie BV. Nationaal
Lucht- en Ruimtevaartlaborato
rium,. Estec, ESA, de heer Zuidema (Teleac), NOS-fotodienst,
Omroepmuseum, NOS-bibliotheek, Jonathan Marks en Rudolf
Heim.
Overname van de tekst, geheel
of gedeeltelijk, is toegestaan, zij
het met bronvermelding. De
Wereldomroep stelt prijs op
toezending van deze artikelen.
Wereldomroep
Postbus 222
1200 JG Hilversum
tel. 035-16151
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