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In 1971 is het plan ontstaan ter gelegenheid van het
5O-jarig jubileum van de N.C.R.V. een 'gedenkboek’ te
doen verschijnen.
Hoewel het woord 'gedenkboek’ wat ouderwets klinkt,
was niettemin aanvaardbaar zo al niet nodig, dat een
historische studie over plaats en taakvervulling van de
N.C.R.V. het licht zou zien; temeer omdat van de eerste
generatie nog enkelen hun getuigenis konden geven.

Hel lag voor de hand enkele hoofdlijnen te trekken, die
elk voor zich voorwerp van nadere studie zouden
kunnen zijn: de vereniging als zodanig, het werk van de
vereniging in de vorm van haar programma’s en de
plaats van een en ander in het Nederlandse omroep
bestel.
Aanvankelijk werd aan nog meer aspecten gedacht, b.v.
aan de geschiedenis van de uitzendtechniek en aan een
uitgewerkte lijst van de personen, die in de geschiedenis
van de N.C.R.V. een belangrijke rol hebben gespeeld.
Van de laatste twee plannen is afgestapt, omdat de om
vang van het boek daardoor de normale grenzen van
leesbaarheid ver te buiten zou gaan.

Voor de uitwerking van de drie hoofdlijnen werd een
beroep gedaan respectievelijk op de heren H. Algra
(Leeuwarden), Dr. C. Rijnsdorp en B. van Kaam. Alle
drie hebben de uitnodiging aanvaard en de N.C.R.V.
ten zeerste aan zich verplicht door elk op eigen wijze en
met eigen aanpak de geschiedenis van de N.C.R.V. te
bewerken en te boekstaven.
Als titel voor de drie delen van het boek werd gekozen:
VRIJ EN GEBONDEN
50 jaar N.C.R.V.
Met het predikaat ’vrij’ wordt gezinspeeld op het voor
recht, dat wij in ons land beschikken over vrije omroep
organisaties (de term is ontleend aan de Nota Omroep
bestel, Bijl. Hand. - Tweede Kamer - II 1964/1965,
8099, 2 blz. 2), die - met inachtneming van de bepalin
gen van de Omroepwet - bevoegd zijn zelf vorm en in
houd van haar uitzendingen te bepalen.
Met ’gebonden’ wordt gedoeld op art. 2 van de statuten
van de N.C.R.V., waar het Evangelie der genade in
Jezus Christus gekozen is als uitgangspunt bij het ver
vullen van onze taak. ’En zie, nu reis ik, gebonden door
den Geest, naar Jeruzalem ..(Hand. 20 : 22).

J. Ozinga
Drs M. Geerink Bakker
B. Buddingh’
Baarn
september 1974

r

. kV'

H. Algra

go?

Die ene man
Bijna zouden we kunnen zeggen, dat een halve eeuw
geleden velen al een 'tweede woning’ hadden. Op
het organisatieterrein dan. Altijd weer waren we bezig
een vereniging op te richten. In de Gelderse Vallei
woonde in die tijd een energieke zakenman, die in
textiel deed. Maar met een weinig zelfspot maakte
hij soms de rekening op, hoeveel verenigingen hij
mee had opgericht en van hoeveel verenigingen hij
lid was of was geweest. Het organisatieleven was een
goed doorgewerkt patroon. En het begon al vroeg,
met name voor het sterkere geslacht. Jongens van
twaalf jaar konden lid worden van de knapenvereni
ging, en soms werden zij op nog jeugdiger leeftijd
toegelaten, maar dan als aspirant-leden. Op zestien
jarige leeftijd gingen zij over naar de jongelingsvereniging en bleven lid tot hun huwelijk, dat wil dus zeggen,
soms bijna tot de middelbare leeftijd. Maar dan waren
zij intussen ook al toegetreden tot de kiesvereniging,
tot de vakvereniging, tot patrimonium, tot het fanfare
corps, tot de zangvereniging of het mannenkoor. Mis
schien waren zij ook al lid geweest van de christelijke
reciteer- en debatingclub Demosthenes. In Balk werd
in 1923 een schaakclub opgericht voor christelijke
jongelieden en de kerkvoogdij der Nederlands Her
vormde Gemeente stelde de consistorie één avond in
de week gratis beschikbaar voor deze jonge club. (Zij
bestaat nog.) Voor de vrouwen begon het ook te
dagen. Naast de jongelingsverenigingen kwamen er
meisjesverenigingen, en naast de mannenverenigingen
vrouwenverenigingen.
Op héél dat erf, al waren er verschillen in weligheid
en kracht. Maar toch over het gehele land.
In 1925 waren er stellig meer dan 50.000 jongelingen
aangesloten bij de verschillende plaatselijke JV’s en
afdelingen, landelijk verbonden in het Nederlands
Jongelingsverbond, de Ned. Bond van JV op G.G. enz.
en ook de meisjes kregen haar eigen verenigingen.
Daar werd het vergaderen en organiseren aangeleerd.

En de 'voormannen’ werden gaarne gezien en lieten
zich ook wel graag zien op meetings en bondsdagen.
In tal van dorpen werd het als een vreemde zaak erva
ren als een jongen uit een meelevend kerkelijk gezin
niet op tijd 'aangesloten’ was bij een jeugdvereniging.
’De vereniging’ was schering en inslag bij jongeren en
ouderen en wekelijks kwamen er nieuwe verenigingen
bij. In 1923 werd de NCRV opgericht, wel te verstaan
de Nederlandse Christelijke Reisvereniging. Zo beke
ken is het helemaal niet vreemd, dat er op 15 november
1924 te Utrecht weer een christelijke vereniging werd
opgericht, de Nederlandse Christelijke Radio Vereni
ging. En dal er mensen waren, die ’er hun schouders
onder zetten’, mensen met ervaring op organisatiege
bied.
Het bijzondere was alleen, dat het ging om een héél
nieuw werkterrein, de draadloze telefonie. De zaak zelf
was niet helemaal nieuw, want al dertig jaar geleden
waren de eerste geslaagde proeven genomen. Het nieu
we was, dat dit medium blijkbaar dagelijks zich in huis
kon laten horen.
In 1923 had de Nederlandse kerkelijke pers een be
richtje uit Amerika. Een zekere ds. Van Lonkhuyzen
uit Chicago (hij heeft later nog in Zierikzee gestaan)
had bepleit, dat kerken in dunbevolkte prairiegebieden
een seintoestel zouden aanschaffen, waardoor het far
mers die door grote afstanden en slechte verbindingen
niet ter kerke konden komen, mogelijk zou worden
via een eigen ontvangtoestel toch de kerkdienst te
beluisteren. Stellig heeft men dat bericht in Bloemendaal ook gelezen. De vreemde, raadselachtige moge
lijkheid werd ook werkelijkheid in Nederland: een
seintoestellenfabriek in Hilversum laat muziek maken
of een voordracht houden, en ... vele kilometers daar
vandaan heeft iemand ’een soort steigerwerk op het
dak’, dat antenne wordt genoemd (eigenlijk een Latijns
woord, dat in het meervoud de voelhorens van een
insekt betekende). Die voelhorens staan in verbinding
met een bouwsel op een zolderkamertje, gemaakt
door iemand met een technische aanleg, ’een onduide-
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Advertentie uil het Chr. Tijdschrift voor Radio. 17 sept 1927.
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lijk samenstel van oud draad, sigarenkistehout en
- naar wat u toeschijnt - een onaanzienlijk stuk
cokes..Tenslotte toch nog iets, dat ons al meer
vertrouwd is geworden: een telefoon! Door die tele
foon horen wij een menselijke stem, wij herkennen
die stem en verstaan woord voor woord wat er gezegd
wordt, daarginds in Hilversum.
Dat is de nieuwe mogelijkheid en misschien geldt
daarvan hetzelfde wat Da Costa eens zei over de uit
vinding van de boekdrukkunst: een stap ten hemel èn ter hel.
De 'nieuwe mogelijkheid’ was al een hele tijd onder
weg. Het begon met de draadloze telegrafie en de hele
wereld wist daarvan, toen in april 1912 de Titanic op
haar maidentrip naar Amerika tegen een ijsberg liep
en in de koude nacht in de golven verdween, waarbij
meer dan 1500 mensen omkwamen. Urenlang had de
marconist draadloos zijn noodsein uitgezonden: S.O.S.
Maar niemand kon tijdig te hulp komen. Toen wist
iedereen van de draadloze telegrafie. En enkelen dach
ten, dal zij ook weleens konden proberen draadloze
telegrammen op te vangen. In 1915 woonde in Leiden
een 21-jarige onderwijzer, Feike de Boer, afkomstig
uit Sneek, en een kennis, een marconist, leerde hem
hoe eenvoudig het was: ’Je had er alleen maar een
plankje, een kristalletje loodglans, een potloodpuntje,
kleine condensator en een telefoon voor nodig. Een
afgeschrapte koperen draad, opgelaten aan een vlieger,
diende als antenne.’
Later werd de zinken dakgoot daarvoor gebruikt. En
toen De Boer hoofd van de christelijke school op
Marken was geworden, zette hij daar zijn liefhebberij
voort en ving er op 11 november 1918 het bericht op
van het sluiten van de wapenstilstand, de inleiding van
Duitslands capitulatie.
Over heel het land waren er van die amateurs. En
toen de radiotelegrafie overging in radiotelefonie zoch
ten zij net zo lang tot zij een station te pakken hadden
en luisterden mee: beursberichten, nieuws van Vaz
Dias en 'wat De Bilt verwacht’. Maar behalve de
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'Onze NCR V is gestart op één PK'. De heer P. K. Dommisse op latere
leeftijd.

luisteraars, die probeerden te weten te komen waar
zij belang bij hadden, in het bankkantoor of op het
redactiebureau, kwamen er geleidelijk meer luisteraars,
in dubbele zin amateurs. Amateurs, omdat zij zelf
in dat 'kristallen tijdperk’ hun eigen ontvangtoestel
bouwden, èn amateurs, omdat zij het genot van het
luisteren beleefden. Om dat genot te verhogen, be
gonnen zendstations nog wat anders uit te zenden
dan wat wetenswaardig was: een voordracht, een con
cert.
In Hilversum was een fabriek, de Nederlandse Seintoestellenfabriek, die begreep welk een kans hier lag.
De fabriek maakte ontvangtoestellen, kant en klaar.
Maar dan moest er op die toestellen ook wat meer te
ontvangen zijn dan alleen berichten. De fabriek bouwde
een eigen zender te Hilversum. Zij zorgde voor de
eerste ’studio’. Er kwam een stichting, die programma’s
zou samenstellen en uitzenden, de HDO, de Hilversumse Draad Omroep, een creatie van de fabriek,
bemand met personeelsleden. Die HDO zond de eerste
programma’s uit speciaal voor de amateuristische luis
teraars.
Eén van die luisteraars was een burgemeesterszoon uit
Maassluis, een journalist, die gevormd was in dienst
van H. Diemer, de man van De Rotterdammer. Pieter
Kors Dommisse was geboren op 12-8-1898 en hij was
genoemd naar zijn grootvader, predikant en later
archivaris van Vlissingen. De jonge Dommisse was
gevoelig en bescheiden. Hij dacht lang na, voordat
hij iets zei, en hij was gauw uit het veld geslagen.
Zijn vader maakte zich soms zorgen over zijn toekomst.
Het leek weleens, alsof de droom bij hem meer be
tekende dan de daad. Maar hij droeg in zijn hart
het vertrouwen mee, dat er een levensroeping voor
hem zou zijn, in dienst van Gods Koninkrijk. Dan
dacht hij weer aan de radio. Ook aan zijn radio. In
1921 was hij overspannen geweest en in die tijd ging
hij eens met zijn vader op reis. Onderweg kocht hij
een nummer van Het Leven, een weekblad voor ont
spanning, dat toen in de mode was. En daar vond

hij een handleiding, hoe een amateur zelf een toestel
kon maken voor de ontvangst van radiotelefonie. Hij
maakte zo’n toestel, hij was altijd bezig het te ver
beteren, hij werd een expert, en hij zocht met zijn
toestel naar de vele stemmen, die doorkwamen, uit
Engeland, uit Parijs en van vele andere zenders. Wat
hoorde hij véél door de radio, uit alle richtingen, maar
één stem ontbrak bijna geheel, die van het Evangelie.
Die radio was maar een vreemde zaak. Eerst vonden
degenen, die met de eerste - zakelijke - uitzendingen
begonnen, het maar vervelend, dat iedere onbekende
méé kon luisteren, ook al had hij er ’niets mee te
maken’. Het was bijna een ontdekking, dat diezelfde
radio het middel kon zijn om de duizenden te berei
ken, het ongekende getal, een nauwelijks te vermoeden
getal. ... De jonge Dommisse zag het als zijn levens
roeping: een radio, die dé boodschap brengt. Hij sprak
er met zijn vader over, maar die zag er niet zoveel in.
En toch ging hij dóór.
Hij zag het: er is niet alleen een mogelijkheid om te
luisteren, er is een mogelijkheid om wat te zeggen. Om
het voornaamste, het enige te zeggen, dat er tenslotte te
zeggen valt in deze wereld. De belevenis van het luisteren,
op zichzelf een machtige zaak voor die amateurs en
pioniers, kreeg hier haar exponent: de roeping om te
getuigen. De dagboeken van Dommisse, waarin hij heeft
opgetekend wat zijn ziel bewoog en zijn denken in
spanning bracht, èn ook zijn leed en zijn vertroos
tingen, ze worden er dan vól van. Er moet wat ge
beuren. Het is het begin van het ’zaait aan alle wate
ren’, dat later in de NCRV een bekende tekst werd.
En veel later zei mr. A. B. Roosjen: 'Onze NCRV
is gestart op één PK.’ In twee opzichten kreeg zijn
verlangen een stimulans.
In de eerste plaats door het initiatief van mr. H. J.
Monnik te Bloemendaal. Op het gebied van de radio
was hij een volkomen leek, maar in de jaren, toen in
kerkelijke kring nog nauwelijks enig besef was van de
mogelijkheden van de radio voor de verbreiding van
het Evangelie, begreep hij, dat het tijd was iets te
9

doen. Hij kocht een zender en gaf die aan zijn kerkelijke
gemeente, de Gereformeerde Kerk van Bloemendaal.
Het was aanvankelijk bijna een waardeloos ding en
de leverancier had hem eigenlijk beetgenomen. Maar
hij gaf hel niet op, het zendertje werd verbeterd en
de kerkdiensten in de kerk van Bloemendaal werden
in 1924 elke zondag uitgezonden. Zij waren in de
naaste omgeving goed te horen, maar hadden toch
maar een geringe reikwijdte. Het was eigenlijk een
amateurzender. Elke kerk moest eigenlijk des zondags
zo'n zender op het dak hebben, schreef prof. dr. V. Hepp
eens in de Reformatie, maar dat was wat naïef ge
dacht ...
En dan in de tweede plaats de evangelisatieavond voor
de radio, via de Hilversumse zender, verzorgd door
Johannes de Heer, op vrijdag 4 april 1924. Johannes
de Heer was een handelaar in alle soorten orgels voor
huiskamers en zalen en er was zelfs een orgel bij dat
in een koffer kon worden vervoerd. Hij sprak veel
in het land, hij had een eigen orgaan. Het Zoeklicht,
en zijn verkondiging was altijd weer sterk gericht op
het laatste en het definitieve: Maranatha.
Toen hij een keer in Amersfoort sprak, gebruikte hij
het beeld van de radiotelefonie. Zonder een verbinding
die na te speuren of aan te wijzen valt, kan er een
stem bij u komen, van héél ver en toch vlakbij. Na
afloop van de samenkomst hield iemand hem staande
en zei: ’U hebt die radio geestelijk toegepast, maar
zou het niet een groot ding zijn, als wij diezelfde
radio nu eens concreet en direct gebruikten voor het
brengen van de boodschap, die u vanavond bracht?’
De vraag sloeg in en er werd door een aantal mensen
een bedrag bijeengebracht, om voor één avond de
Hilversumse zender af te huren. De Heer en zijn
metgezellen reisden naar Hilversum. Ze werden echt
niet met open armen ontvangen, maar tenslotte bleek
de mogelijkheid er toch in te zitten. De NSF verhuurde
een avond aan het comité, waarvan .Joh. de Heer de
ziel was en op vrijdag 4 april 1924 had de uitzending
plaats. Het begon met een koorzang:
Wij loven U, o God, wij prijzen Uwen naam;
U, eeuwig’ Vader, U verheft al ’t schepsel saam!
Zingt serafs, eng’len zingt...
Het was, schreef een geestdriftige luisteraar, of ik de
engelen hóórde zingen. Van alle kanten kwamen er
dankbare en blijde berichten. Mensen, die in geen
jaren in de kerk waren geweest, vertelden van hun
zegen. Er waren er bij die schreven: die avond zag
en hoorde ik voor het eerst een radiotoestel. En telkens
kwam in de brieven weer de wens naar boven dat dit
méér zou gebeuren, geregeld zou gebeuren. Kon er
niet een zender worden gebouwd, speciaal voor de
verkondiging van het Evangelie? Het zou kunnen,
antwoordde Johannes de Heer, als de kerken het eens
zouden kunnen worden om het samen te doen.
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En toen stond er op zaterdag 10 mei 1924 in drie
bladen, De Standaard, De Nederlander en De Rotter
dammer, een advertentie.
Draadlooze Telefonie
Personen. Vcrecmgingcn. Corporatien, die hun steun of medewer
king geven willen aan de vorming eencr Christelijke Vereeniging
voor Draadlooze Telefonie en de oprichting van een Zendstation,
gelieven zich in verbinding te stellen met den Heer P K Dommisse
te Maassluis, die alle gewenste inlichtingen verschaft. (Men zie
ingezonden schrijven).

Alleen de advertentie werd geplaatst, het ingezonden
stuk, waarnaar de advertentie verwees, niet. Wel ge
lukte het Dommisse de volgende maandag in de Nieuwe
Leidsche Courant een berichtje geplaatst te krijgen:
Wij vernemen, dat er pogingen worden gedaan om te
komen tot oprichting van een Chr. Vereeniging voor
draadlooze telegrafie, die een eigen zendstation ter be
schikking zal hebben. Als correspondent van het oprichtingscomité treedt op de heer P. K. Dommisse, te Maas
sluis.
De redactie van De Rotterdammer liet hem weten
niet veel te zien in zijn plannen. Hoogstens was men
bereid een berichtje op te nemen. Maar van een
aanbeveling was geen sprake. En een neef, die er ook
niet al te veel fidutie in had, schreef hem: Hoe zit
dat nu eigenlijk met jouw comité, is dat er al? Wat
de heer Dommissie heeft geantwoord, weten wij niet,
maar wel staat vast dat het comité nog niet bestond,
dat het nog helemaal het initiatief was van die éne
man, unus ille vir. Dat werd eens geschreven over
Bilderdijk, maar toen was het héél ongunstig bedoeld:
de onrust komt van die éne onruststoker. Hier was
het toch ook die éne man, die het deed. En voordat
Advertentie van Dommisse in De Spiegel, 12 juli 1924.

—Christelijke ——
UereenlsinjworDraodloozeTelefonle
Aan alle Christenen van Nederland vragen vrij steun
en medewerking om de DRAADLOOZE TELEFONIE
dienstbaar te maken aan de geestelijke belangen van
ons Volksleven. Binnen korten tijd hopen wij U allen
de gelegenheid te verschaffen in uw eigen woningen
redevoeringen en muziek van belangrijke landelijke
samenkomsten of uitvoeringen te volgen; ook zullen
onze zieken en zwakken langs radio-telefonischen weg,
predikatiën, toespraken, zang, enz. kunnen beluisteren,
terwijl ten behoeve van personen staande - buiten het
Chr. leven geëvangeliseerd wordt.

Meldt U terstond als LID aan.
Contributie fj.— per jaar. Wij verleenen bemiddeling tot
het betrekken van ontvangtoestellen tegen zeer lagen prijs.

Secretariaat te Maassluis.
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In uniform mr. A. van der Deure, die prompt reageerde op Dommisse's advertentie.

er ook nog maar een voorlopig comité was opgericht,
was hij al in correspondentie met de NSF over het
huren van de zender.
De advertentie was wel een zeker succes. Negenen
tachtig personen reageerden. Hun namen bleven be
waard; brieven kwamen uit alle provincies, behalve
uit Limburg. Mede gelet op de bladen, waarin de
advertentie was geplaatst, spreekt het haast vanzelf
dat de meeste reacties uit Zuid-Holland kwamen, nl.
dertig; Noord-Holland leverde er 14, Gelderland 13,
Friesland 9, Utrecht 7 en de overige provincies 5 of
minder. In sommige gevallen staat in de lijst het
beroep vermeld, in andere niet. Maar toch durf ik te
zeggen, dat ik ongeveer twintig leraren en onderwijzers
heb onderkend. Er waren twee predikanten bij: ds. J.
Hoekstra, Ned. Hervormd predikant van Ternaard,een
gezaghebbend man in de CHU in Friesland en niet
minder in de confessionele kring, en ds. K. Schilder,
Ger. predikant te Delft. De burgemeesters van Vlaar-

dingen, van Harderwijk en Tienhoven waren er bij. De
meesten waren naar wereldlijke maatstaf'heel gewone
mensen’.
Een week later had Dommisse al een gedrukte antwoordcirculaire ontworpen en naar de drukker ge
bracht, waarin hij allen die gereageerd hadden, opwekte
om propagandisten te worden voor de christelijke ver
eniging voor radiotelefonie. Allereerst dacht hij daarbij
aan de radio-amateurs, maar ook anderen moesten er
de schouders onderzetten. De vereniging zou ervoor
moeten zorgen dat er programma's van goede kwaliteit
werden uitgezonden, misschien aanvankelijk eens per
maand met gebruikmaking van een bestaand station.
En de mensen moesten geholpen worden bij de verdere
ontwikkeling en popularisering van dit amateurisme.
’Wij zijn met onze christelijke vereniging voor radio
telefonie niets te vroeg, maar gelukkig nog niet te laat.'
En dan volgt één enkele zin, die vol betekenis is voor de
toekomst: 'Wanneer straks de Nederlandse omroep
11

Ned. Chr. RADIO-VERIEH.

Lidmaatschap f3.— per jaar. Bij
dragen begunstigers f 1-,—. Leden ont
vangen voor fl,25 het Chr. HadioTfldschrift, mét wekelijksche toezen
ding. Secretariaat te Maassluis.

Advertentie uit De Standaard, 27 dec. 1924.

wordt georganiseerd, kunnen wij een woordje mee
spreken.’
Overigens: ’De vorming van het oprichtingscomité zal
vermoedelijk enkele weken in beslag nemen.’
Die vorming was het werk van Dommisse en van hem
alleen. Lang heeft men gemeend dat de vijf mensen
die op 21 juni in Terminus te Utrecht bijeenkwamen,
daar kwamen als een reactie op de advertentie, een
schamele reactie. Maar daar is geen sprake van, al is
het later meer dan eens zo verteld, ook door de eerste
voorzitter van de NCRV. Zij kwamen er op persoonlijke
uitnodiging van Dommisse, die uit de negen en tachtig
hen heeft uitgezocht.
Er was één reactie die hem bijzonder had getroffen.
Een brief uit Bennekom van mr. A. van der Deure.
Prachtig briefpapier en een indrukwekkend briefhoofd.
Een meester in de rechten, die doceerde aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen. En een brief,
terstond na het verschijnen van de advertentie geschre
ven, niet maar met een algemeen gehouden sympathie
betuiging, maar met de verklaring dat de schrijver,
bereid was de zaak mee aan te pakken. Zou dat de
voorzitter kunnen worden? Maar Dommisse kende
mr. Van der Deure niet. Daarom informeerde hij bij
de heer R. Zuidema, verbonden aan De Rotterdammer,
die in zijn Enkhuizer tijd Van der Deure van zeer
nabij had gekend (Van der Deure woonde toen ook
in Enkhuizen). Dat wist Dommisse blijkbaar en hij
vroeg Zuidema om advies. Die kon een veelbelovend
getuigenis geven: de man is zeer actief en heeft veel
relaties. Toen stond het voor Dommisse vast: het is
zo geleid, dat ik de toekomstige voorzitter heb gevon
den.
Aan zes personen zond hij toen een uitnodiging om
naar Utrecht te komen, zaterdag 21 juni 1921; het
waren behalve mr. Van der Deure: F. de Boer, hoofd
der christelijke school te Andijk-Oost; E. J. de Bruin,
hoofd der christelijke school te Silvolde; ds. Schilder
uit Delft; J. H. van Hensbergen, van de vereniging de
Autozending in Nederland; en W. A. van Os te Wage
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ningen. De laatste was hem door Joh. de Heer aan
de hand gedaan. Dommisse wilde De Heer zelf liever
niet in het comité hebben, om te voorkomen dat men
de actie zou aanzien als een verlengstuk van Het
Zoeklicht. Hij vond dat hij heel voorzichtig moest
zijn met het selecteren en dat hij de zaak in de hand
moest houden, want onder de negen en tachtig had hij
verschillende 'belanghebbenden' onderkend die in het
zich pas ontwikkelende radiovak zaten en misschien
een kans meenden te zien om er wat aan te verdienen.
De 'commercie’ moest van de stoep worden geweerd.
Ds. Schilder en de heer Van Hensbergen waren ver
hinderd; de heer Van der Deure berichtte dat hij eerst
een uur later zou kunnen komen. Ook dat is iets om
dankbaar voor te zijn, zo redeneerde Dommisse, dan
kan ik de anderen eerst winnen voor mijn plan om
Van der Deure tot voorzitter van het comité te kiezen.
En toen de betrokkene dan ook na een uur kwam
’binnenstormen’, vernam hij meteen dat men op hem
wachtte opdat hij de leiding zou kunnen nemen.
En toen begon het.
’Mr. Van der Deure, tot voorzitter aangewezen, opent
de vergadering met gebed. Hierna geeft de heer Dom
misse een kort overzicht van de propaganda en orga
nisatie.’ En verder:
’Vastgesteld wordt, dat de grondslag van de vereeniging
positief christelijk zal zijn, als volgt te omschrijven:
zij (nl. de Vereeniging) erkent de Bijbel als Gods
Woord, en Jezus Christus als den Redder der wereld.’
En dan moet er, liefst via de zender van de NSF,
een zendavond komen met iemand als Joh. de Heer
of ds. Wisse als spreker. De propaganda zal, ook via
de pers, ter hand worden genomen en voor het aan
brengen van een nieuw lid zal 30 cent beschikbaar
worden gesteld, om de kosten goed te maken. Er
moet een uitgever worden gezocht voor het uitgeven
van een maandblad. En dan komt het eigenlijke doel
aan de orde. Het is immers maar een voorlopig
comité... In september moeten zij, die zich als lid
hebben opgegeven, worden bijeengeroepen voor de
oprichtingsvergadering. Want alles is nog voorlopig.
En ... het was in feite nog maar het werk van die
éne man die nu officieel de secretaris-penningmeester
was van het voorlopig comité. Maar hij was ervan
overtuigd dat velen achter zijn initiatief zouden gaan
staan. Een initiatief, opgekomen uit het volk, waarbij
één op de gedachte kwam en het voortouw nam. Zoals
het gegaan was met honderden verenigingen. Maar
ditmaal was het een initiatief met heel verre strekking
en ... de initiatiefnemer had dat op bijna visionaire
wijze gezien.
Hij was een bescheiden man en heeft het nooit gezien
als een verdienste, hij wist alleen met blijde en ook
tot veel verplichtende zekerheid dat hij het gedaan had
als een geroepene.

Gestart

I

In september 1924, zo was op de samenkomst van
21 juni afgesproken, zou de oprichtingsvergadering
worden gehouden. Intussen zou het door de heer
Dommisse gevormde comité alvast verkennend werk
verrichten over zendmogelijkheden. En het voorlopig
bestuur kon intussen worden uitgebreid. Verschillende
namen werden genoemd, o.a. de burgemeester van
Alphen aan den Rijn, de heer Lovink, de heer G. G.
van As (pseudoniem G. Schrijver) te Gouda. De
uitbreiding werd blijkbaar gezocht in de Ned. Hervorm
de kring; zij die door de heer Dommisse aanvankelijk
waren uitgenodigd, waren allen kerkelijk Gerefor
meerd.
Het bleek evenwel beter dat het voorlopig bestuur
eerst nog een aantal voorbereidingen trof die meer
tijd zouden vergen dan aanvankelijk was gedacht. Zo
komt de commissie dan op 13 september nog een keer
bijeen te Utrecht in het gebouw Irene. Het zijn
dezelfden als de vorige keer, maar nu is ds. Schilder
er ook bij. Bericht van verhindering is ingekomen van
de heren Van Hensbergen, Pruis, Van As en ds. A. C. G.
den Hertog, Ned. Hervormd predikant te Rotterdam.
De laatste drie waren dus intussen tot het comité
toegetreden.
Op deze vergadering heeft de heer Van der Deure
Advertentie uil eerste jaargang Chr. Tijdschrift voor Radio.
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een belangrijke beschouwing gewijd aan het karakter
van de op te richten vereniging. Hij had er met
'verschillende vooraanstaande personen’ over gespro
ken. Zijn betoog is zakelijk in het eerste nummer
van het orgaan van de vereniging herhaald. Hij trekt
een parallel met een gebouw voor christelijke belan
gen. Vele plaatsen hebben zo’n gebouw, eigendom van
een aparte vereniging. Maar wat er avond aan avond
in dat gebouw aan activiteiten plaatsvindt, valt buiten
de leiding en de directe verantwoordelijkheid van de
eigenares. Zij verhuurt, zij stelt ruimte beschikbaar
èn zij weert wat niet in het gebouw past als gebouw
voor christelijke belangen. Zo moet de nieuwe vereni
ging ook een dienende functie hebben; zij moet zor
gen voor de faciliteiten, waarvan allerlei organisaties
gebruik kunnen maken om zich tot de leden of tot
breder kring te richten. Met andere woorden: de facili
teiten worden beschikbaar gesteld door onze vereni
ging; de programma’s worden verzorgd en komen
voor de verantwoordelijkheid van de christelijke orga
nisaties die van de geboden gelegenheid gebruik willen
maken; tegen vergoeding van de kosten. De vereni
ging krijgt op die manier echt een dienende en bemid
delende functie.
Die dienende functie heeft de heer Dommisse een jaar
later nog eens onderstreept in het eigen tijdschrift van
de vereniging:
’Voor onze Christelijke kringen dient het gebruik van de Radio
in allen tijd ondergeschikt te blijven aan den Christelijken arbeid
zelve, dien wij ermede dienen. Radio blijft bij ons middel.
Maar,. . . een rijk middel, een onschatbaar, machtig en gezegend
middel, bovendien een middel dat geheel in de lijn van de Heilige
Schrift valt te bezigen.
Tal van voorbeelden zijn er in de geschiedenis, die aanduiden dat
het Chr. beginsel medebrengt om voor den arbeid des Evangelies
alle middelen te gebruiken die gelegenheid bieden om de massa
van het volk te bereiken, zelfs al zouden zij zich in heidense
macht bevinden. Hoe gezegend heeft de boekdrukkunst gewerkt
in dienst van het Christendom, waardoor wij onze Chr. literatuur
bezitten, onze Chr. Pers zich tegenover het ongeloof opwerpt.
Als een der meest teekenende voorbeelden uit de H. Schrift noemen
wij Paulus’ optreden in de plaats genaamd Areopagus.
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Geestdriftig adverteerde de opkomende radioindustrie in het Chr. Tijdschrift voor Ra
dio. Een markt was ontdekt voor een nieuw
product.

Zijn optreden daar was het middel om het geheele nieuwsgierige
volk van Athene te bereiken.
Deze gelegenheid heeft Paulus zonder eenigen schroom aangegrepen
om het belang van Gods Koninkrijk ermede te dienen.’

Aan deze eerste jaarvergadering was nog een korte
vergadering van het voorlopig bestuur voorafgegaan.
Wij noteren twee besluiten:

En dan komt op 15 november 1924 de oprichtingsver
gadering in hel gebouw van de Christelijke Vereniging
van Jonge Mannen, Prinsegracht 4 te ’s-Gravenhage.
De vergadering was zeer druk bezocht. Ds. Schilder,
die een inleidend woord zou spreken, was verhinderd.
Hij werd vervangen door ds. B. A. Knoppers van
Amsterdam. Zijn rede gaal over grootse perspectieven
die zich openen en hij legt er de nadruk op dat dit
nieuwe medium vooral voor het gezin en voor de
jeugd van betekenis zal zijn. Dat laatste treffen we
telkens opnieuw aan in allerlei beschouwingen. Zal de
radio in huis niet een samenbindend en verheffend middel
zijn voor het gezin ?
Er worden op de vergadering onder de pittige leiding
van de heer Van der Deure zaken gedaan die allemaal
door het voorlopig bestuur zijn voorbereid. Mei de
NSF zal een contract worden afgesloten, waardoor
voor de prijs van 3000 gulden voor een geheel jaar
wekelijks een zendavond beschikbaar is. In de eerste
plaats voor organisaties die zich aanmelden; schieten
er avonden over, dan zal de nieuwe vereniging daar
voor zelf een programma hebben te bieden. De ont
werpstatuten worden goedgekeurd. Met een kleine,
maar toch belangrijke wijziging. In het voetspoor van
Dommisse was er tot nu toe gesproken van De Chris
telijke Vereniging voor Draadloze Telefonie, maar de
heer Van der Hammen uit Rotterdam stelt een andere
naam voor: Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging.
Een ontwerp-coniraci met de firma Zomer en Keuning
te Wageningen tot uitgifte van een verenigingsorgaan
wordt goedgekeurd. Alle risico’s zijn voor de firma,
de abonnementsprijs zal f 1,25 per jaar bedragen. De
firma zorgt voor de inhoud van het orgaan en geniet
de baten van de adverteerders, maar in elk geval wordt
alles wat van de zijde van het bestuur der vereniging
wordt gepresenteerd, opgenomen. Het is dus een uit
gave van Zomer en Keuning ten dienste van de NCRV.
Het contract geldt voor zeven jaar.
Dan komt de bestuursverkiezing. Het voorlopig bestuur
had een groslijst rondgedeeld met 17 namen. Gekozen
worden mr. Van der Deure als voorzitter en verder de
heren F. de Boer te Andijk-Oost, E. J. de Bruin te
Silvolde, P. K. Dommisse te Maassluis, J. W. van
Hensbergen te Amsterdam, W. A. van Os te Wage
ningen, ds. A. C. G. den Hertog te Rotterdam, ds. K.
Schilder te Delft.
Ds. Den Hertog sprak het slotwoord. Had ds. Knoppers
over de vele en nieuwe grote mogelijkheden gesproken,
ds. Den Hertog trok alles samen tot de éne allergrootste
mogelijkheid: zenden, dóórzenden wat wij hebben
gehóórd. De stem van de Goede Herder.

1. 'Voor hulp van de secretaris wordt een bedrag van
ten hoogste f 20,- per maand uitgetrokken.’
2. ’Tot technisch adviseur van de Vereniging wordt be
noemd de heer P. C. Tolk te Blaricum.’ (De heer Tolk
was in dienst van de NSF en verleende zijn technische
medewerking bij het gebruik van de zender van de
fabriek.)
Op het ons bekende eigen erf waren we weer een
vereniging rijker. Een vereniging en geen stichting.
De eerste vereniging in Nederland, en misschien wel
in de gehele wereld, waarbij luisteraars zich verenigden
om de zorg en de verantwoordelijkheid van een radio
programma op zich te nemen. De HDO was een stich
ting, in het leven geroepen op instigatie van een
fabriek, met het motief: als wij toestellen willen verko
pen, dan moet er een programma zijn dat men via
die toestellen kan beluisteren. Een commercieel uit
gangspunt dus. De NCRV werd opgericht vanuit het
idealisme van mensen die er niet alleen wat voor
overhadden, maar die ook zelf de verantwoordelijk
heid wilden dragen.
In dat opzicht was er overeenkomst met de vele ver
enigingen, waarmee het patroon van het rechtzinnig
protestantisme in Nederland al was doorweven. Het
ging altijd weer om verenigingen, ontsproten aan het
volksinitiatief. Als er een man was die het voortouw
nam, dan begon er een wagen te rijden. Déze wagen
reed ook, en niet altijd over een geplaveide weg. Maar
hij blééf rijden en het werd een grote stoet. Je zou
er bijna op gaan toasten. Maar dit moet een geschied
verhaal blijven ...
En toen kwam, de avond voor het Kerstfeest van 1924,
de eerste uitzending van de NCRV. Geen Kerstwijding
zoals sommigen hadden verwacht, maar een meditatie
over Col. 1:20, met de nadruk op alle dingen die in
de hemel en die op aarde zijn. Nel als in april bij de
uitzending van Johannes de Heer zongen de diakonessen van Hilversum en als spreker trad op de heer
Idenburg. Zijne Excellentie Alexander Willem Frederik Idenburg, minister van Staat en lid van de Raad
van State, oud-minister, oud-gouverneur van Suriname,
oud-gouverneur-generaal van Nederlands Indië. Er is
geen tweede Nederlands staatsman aan te wijzen met
zo’n opmerkelijke staat van dienst. Daarvóór had hij
twintig jaar gediend als officier bij het KNIL, waarvan
verscheidene jaren als adjudant van de legercomman
dant. Hij behoorde tot de Gereformeerde Kerk van
Batavia, en tijdens een predikantsvacature trad hij
zondag na zondag op als voorganger van de gemeente.
Wie het voorrecht heeft gehad hem te horen spreken,
werd getroffen door de eenvoud, waarmee hij zijn
zakbijbel te voorschijn haalde en met zijn hoorders
15
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luisterde naar wat geschreven stond. Vierenzestig jaar
was hij geworden, hij was lichamelijk verzwakt, hij
had nooit voor een microfoon gesproken. Maar Dom
misse bezocht hem persoonlijk om hem te vragen,
en zijn vader, de burgemeester van Maassluis, was
meegegaan, omdat die de Minister van Staat persoon
lijk kende. Hij was bereid het te doen, en het was
voor de NCRV een geweldige introductie dat hij de
eerste was die in haar programma optrad. Te meer,
omdat vele 'vooraanstaanden’ nog weifelend stonden
tegenover deze nieuwe vereniging. In het eerste num
mer van het orgaan van de NCRV werd hem dan ook
dank gebracht voor zijn opoffering en voor zijn ’hartelijk en ernstig woord’.
Dit orgaan zou eigenlijk een maandelijks verschijnend
tijdschrift worden, en het heette dan ook Christelijk
Tijdschrift voor Radio, maar het verscheen ook het
eerste jaar elke week.
Het had een driedubbele functie. In de eerste plaats
informeerde het over zendstations en programma’s.
In het eerste nummer worden door de technisch advi
seur Tolk 38 zendstations in West-Europa vermeld met
de zendtijden en de golflengten. Alleen de midden
lange en de lange golf waren nog maar in gebruik en
Königswüsterhausen bij Berlijn had zplfs een nieuws
dienst op 3900 meter.
Verder was het een verenigingsorgaan. Positief èn
strijdbaar. In de eerste tijd heeft mr. Van der Deure
telkens op de bres moeten staan voor het goed recht
van een christelijke omroep. Ook tegenover de Hilversumse stichting, de HDO, die tóen al pleitte voor een
'nationale omroep’ en ook toen al in wezen daarmee
een neutrale omroep bedoelde.
In de derde plaats bood het orgaan technische voor
lichting om de amateurs van dienst te zijn bij het
bouwen en het verbeteren van hun ontvangers. Dr.
T. J. Boks en de heer L. F. Liera (luitenant-ingenieur)
namen die voorlichting voor een belangrijk deel voor
hun rekening. Zij gaven niet alleen theorie over de
radio, maar zorgden ook week aan week voor de
16
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praktijk, gaven inlichtingen over nieuwe hulpmidde
len en beoordeelden ingezonden bouwschema’s. Er
zou een bloemlezing uit deze instructie te maken zijn
die bij de meeste lezers van nu alleen maar een gevoel
van duizeligheid zou veroorzaken. Een artikel van
luitenant Liera over een nieuwe methode van terug
koppeling begint zo:
’De meest voorkomende methode van terugkoppeling is wel, door
een spoel in den anodekring van hoogfrequentversterker- of detcctorlamp (dus in een anodekring met hoogfrequente trillingen) te
koppelen met een spoel in den slingerkring, die de spanningsver
schillen tussen rooster en gloeidraad van de eerste lamp veroor
zaakt.'

De rest is in dezelfde stijl vier kolommen lang. Maar
die zullen we de goedgunstige lezers besparen, met
hun welnemen.
De firma Zomer en Keuning had de indruk gekregen
dat gestart zou kunnen worden met 700 abonnemen
ten, maar het bleken er aanvankelijk nog maar 300
te zijn. Intussen groeide dat aantal snel. De NCRV
won dagelijks aan vriendschap in het land.
Dat kwam door de wekelijkse uitzendavond, in de regel
de woensdagavond. 14 Januari 1925 voor het eerst, met
een inleidend woord van het bestuurslid Van Hensbergen van de Autozending en voorts twee predikan-

Voorlichting in het NCR V-orgaan aan de luisteraars van het eerste
uur.
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ten als sprekers: ds. Y. van der Zee uit Amsterdam-West
en ds. J. Jongeleen uit Hilversum. En er was een muzi
kale omlijsting. Dat was normaal: de sprekers de hoofd
zaak en muziek en zang als voor-, tussen- en nage
recht. Meest klassieke muziek voor orgel, viool of
fluit. En zang van een koortje. Soms ook solozang. De
eerste keer werd de uitzending besloten met de Suite
Gothique van K. Boéllmann, gespeeld door Mare. E.
Bouwmeester uit Amsterdam, en het tweede deel van
deze suite was een Menuet. Van het hele gezelschap
dat in de studio tegenwoordig was, kwam later een
foto in het tijdschrift met o.a. ter toelichting: ’Het
ronde, witte voorwerp in hel midden is de microfoon.’
Een week later werd de uitzending met heel andere
muziek uitgeluid: een fantasie op het Oude Wilhelmus,
en het Lutherlied. En ziedaar, op 28 januari was er
een Friese sopraanzangeres, mej. Truus Haasdijk, en
een Friese baritonzanger, G. Brouwer, en zij zongen
Friese liederen, o.a. o God.forjit üs Fryslan net.
Op 25 februari trad de eerste spreekster op, mevr.
Knoppers-Valkenier.
Weliswaar hadden zowel de heer Van der Deure als
de heer Dommisse vooropgesteld dat het in de eerste
plaats moest gaan om uitzendingen ten behoeve van
een christelijke organisatie, maar de meeste program
ma’s werden toch door de NCRV aangeboden. Som
mige verenigingen kregen inderdaad de gelegenheid,
o.a. de andere NCRV, de Nederlandse Christelijke
Reisvereniging, die haar reisprogramma mocht toe
lichten, en de Vrije Universiteit. In dit kader trok
bijzonder de aandacht de uitzending van 18 maart
1925, die ter beschikking was gesteld voor het Nederlandsch Jongelingsverbond. Toen sprak de voorzitter
ds. P. Veen, toen kwamen Gordeau en Tabak aan het
woord om van het werk van het NJV te vertellen
en toen werd er aan het slot gezongen het Bondslied:
Komt reiken wij elkander
De trouwe broederhand . ..
Honderden malen was het gezongen op vergaderingen
van de verenigingen en op Bondsdagen, nu hoorden

duizenden leden het via de loudspeaker. Inderdaad,
duizenden leden. Want overal hadden de aangesloten
verenigingen luisteravonden georganiseerd en konden
leden en genodigden, in een zaal bijeen, de uitzending
meegenieten. Het was goed georganiseerd en twee
dagen na de uitzending waren er reeds uit 145 plaatsen
rapporten binnen over het getal luisteraars en over
de kwaliteit van de ontvangst. Er waren zelfs enkele
rapporten bij uit België, Duitsland en Zwitserland.
Volgens deze rapporten hadden 8200 leden en gasten
geluisterd in grotere en kleinere samenkomsten. In
88% van de bijeenkomsten was de ontvangst goed tot
uitstekend of schitterend, in 10% van de gevallen kwam
men tot matig of tamelijk en in 2% van de samen
komsten was de ontvangst slecht geweest. Door deze
uitzending en dit succes had de NCRV bewezen dat
zij ’in een behoefte voorzag’.
In vele plaatsen werd het gewoonte, dat een vereni
ging op woensdagavond open hof hield, en iedereen
die het wilde, gelegenheid bood om het nieuwe en
wonderbaarlijke zelf te horen.
De christelijke jongelingsvereniging te Almen liet
bekendmaken, dat zij voortaan op woensdagavond haar
lokaal beschikbaar stelde voor radiodemonstratie. In

LEDEN 1
Tracht in Uw woonplaats door middel
van onze afdeeling, door oprichting
van een Comité of plaatselijke Chr.
Rodio^Vereeniging te komen tot het
plaatsen van een
Radio^ontvanginstallatie
in het vergaderlokaal. Zorgt dan, dat
de belangrijkste uitzendingen geregeld
worden gedemonstreerd en dat de
avonden ook financieele voordeelen
voor de N.C.R.V. afwerpen.
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andere plaatsen nam een comité het ter hand. Het
bestuur van de NCRV vond het best. Het was een
prachtige propaganda, want elke 'demonstratie' maakte
dal er weer meer mensen zélf een toestel bouwden of
kochten.
Tevens vond het bestuur dat deze demonstratie-avonden een bron van inkomsten zouden kunnen vormen.
Plaatselijk kon men immers de mensen nodigen en ze
ook een bijdrage vragen voor het luistergenot van zo’n
avond, maar was hel dan niet billijk dat van die bij
dragen telkens één tientje naar de penningmeester van
de NCRV werd gezonden? Het bestuur vond van wel
en stelde daarom een regeling vast, waarin deze
retributie verplicht werd gesteld. Uitgezonderd natuur
lijk als het een programma betrof dal ten behoeve
en op kosten van een bond of vereniging werd uitge
zonden. Dan had de NCRV geen kosten en bracht
ook niemand iets in rekening.
Maar de grootste 'propaganda' voor de NCRV was
de uitzending van de kerkdiensten. Aanvankelijk wer
den de kerkeraden per circulaire uitgenodigd zich te

melden voor een kerkdienst en dan zorgde de NCRV
voor de rest via een telefoonlijn. Een kerkeraad in
Gaasterland kreeg nul op hel rekest, omdat de dichtst
bijzijnde telefoonaansluiting meer dan 200 meter van
de kerk verwijderd was. Hoe er later meer regeling en
organisatie kwam, wordt elders verteld. Maar in 1926
kon de voorzitter op de jaarvergadering meedelen
dat 60% van de nieuwe leden over de brug was geko
men, doordat de kerkdiensten zo werden gewaardeerd.

De eerste kerkdienst die werd uitgezonden, was de
morgendienst op zondag 8 november 1925 uit de Grote
Kerk in Den Haag met als voorganger dr. F. van
Gheel Gildemeester, Ned. Hervormd predikant.
Op 29 november van hetzelfde jaar waren er al twee
diensten, ’s morgens uil de St. Laurenskerk in Rotter
dam (ds. A. C. G. den Hertog), ’s avonds uit de
Gereformeerde Kerk aan de Neuweg te Hilversum
(ds. D. Tom Wzn.). Een volle pagina werd gereser
veerd voor de portretten van de voorgangers en foto’s
van de kerken.

Da. A. C. G. DZN Hkhtoc. tc Rotterdam, die 1Zondagmorgen
ar. hoopt voor tcgaanindcndicnstindeGrooti
teofSt.
..
Leuren*
Kerk te Rottcruam. welke dienst per radio zal worden
uitgezonden.

Ds. D. Tom Wz. U Hilversum. die Zondagavond es hoopt
~r voor te gaan in den dienst in do Gereformeerde Kerk aan
den Neuweg te Hilversum, welke dienst per radio zal
worden uitgezonden.

Pagina uit Chr. Tijdschrift voor Radio.
24 nov. 1925.
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Interieur van de Grooie Of Su laturen* Kerk te Rotterdam,
vanwaaruit Zondagmorgen de kerkdienst zal worden uitgezonden.

De Gereformeerde Kerk aan den Neuweglc Ililvi
■ ersum, vanwaaruit
Zondagavond do kerkdienst zal worden uitgezonden.
t
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'Er waren mensen, die
een plakboek aan
.1
legden om die foto ’s
er in te bewaren'.
Hier enkele pagina's
uit ’n plakboek van
1929. Een oud nummer
van de Omroepgids
deed daarvoor dienst.
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Een heel programma werd daarbij afgedrukt.
Een fragment:
'Voorganger: Laat ons thans tot God naderen in gemeenschappelijk
gebed (volgt gebed.)
De voorganger geeft daarna een inleiding tot de behandeling van
zijn onderwerp:
God is liefde. Dit niet zoo te verstaan, dat Hij voor ons alleen
maar is "De Groote Uithelper” uil aardschen nood De Hoogste
Liefde eischt ook het hoogste offer, n.l. het hart. Liefde, die geen
offer vraagt, is ook geen offer waard!
Tekst: Hebreeën II : 17a, 18b en 19.
Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaak ge
offerd, overleggende, dat God machtig was (hem) ook uil de dooden
te verwekken; waaruit hij hem ook bij gelijkenis weder gekregen
heeft.
Na hel lezen van den tekst kondigt de voorganger aan den dienst
der offerande: collecten voor armen, weezen en eeredienst1’.
Terwijl de gaven worden ingezameld, zingt de gemeente Psalm 105.1,
2 en 5.’

De tekst van de drie psalmverzen is afgedrukt. Daarna
vervolgt het programma:
’De Evangelieprediking:
Hoofdgedachlen: God is liefde, ook als Hij Abraham zoo zwaar
beproeft!
1. We slaan (hier) voor de volkomen overgave aan een God, die
alles vraagt.
2. Wc bewonderen het ongeschokte vertrouwen op een God. die
alles kan.2’
3. We begeeren den verhelderenden blik op een God, die alles
schenkt.

” Luisteraars, die ook aan den dienst der offeranden willen deelnemen,gelieven hun bijdragen te zenden aan Ds. A. C. G. den Hertog.
Schiekade 151b te Rotterdam, die (na bestrijding van de onkosten
voor de uitzending) aan de armen zullen worden besteed, tenzij
anders gewenscht. Giro 19512.
2’ Na de ontwikkeling van de tweede gedachte zingt de gemeente
Gezang 189 : 4.’

Sommigen menen, dal een preek toentertijd altijd drie
punten moest bevatten, maar dat is een vergissing. Ds.
M. Jongebreur uit Veenendaal leidde de middagdienst
op 5 juni 1926 en preekt over Openb. 21 : 25b, 'aldaar
zal geen nacht zijn’. Vier punten:
1. Geen nacht van zonde.
2. Geen nacht van strijd.
3. Geen nacht van lijden.
4. Geen nacht van dood.
Het werd een vaste gewoonte, dat de aankondiging
van de kerkdienst in het Christelijk Tijdschrift voor
Radio (midden in het jaar 1929 wordt het de Omroep
gids) verlucht werd met een portret van de dominee,
die voorging. Meestal is het een gewoon portret, maar
sommige predikanten keren telkens terug 'in ambts
gewaad’. Het beste is evenwel een foto, genomen voor
een boekenkast. Met een opengeslagen boek in de
hand, maar niet in dat boek kijken, de blik liever
iets naar boven gericht, als bij het zien van een
opklaring.
Er waren mensen, die een plakboek aanlegden, om al
die foto’s er in te bewaren. Ons volk is een leraarlievend
volk.
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UITZENDAVOND VAN DE NEDERLANDSCHF
CHRISTELIJKE RADIOVEREENIGING
op Woensdag 14 October a.s. des avonds te
ongeveer 8.10 uur met den zender van de N.SF
te H i I v e r s u m, golflengte 1050 M.
Deze avond is afgestaan aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam.
Het Programma voor dezen avond luidt:
1.
Openingspsalm.
2. Rede oud-Minister J. J. C. VAN DIJK.
3. Psalm 89 : 7 en 8.
4. Rede oud-Minister Mr. TH. HEEMSKERK.
5. Slotpsalm.

Wanneer ge ’s Woensdagsavonds
uw vrienden en kennissen laat
luisteren naar de uitzending onzer
Christelijke Vereeniging, maakt
ge de beste

PROPAGANDA.
Zij zijn dan gemakkelijk te be*
wegen om lid te worden, of om
een A BON N EMENT te nemen
OP DIT TIJDSCHRIFT

Dommisse had het raadzaam gevonden Johannes de
Heer niet direct in het oprichtingscomité op te ne
men, om te voorkomen dat men zou denken dat de
vereniging een vervolg was op de uitzending, waarin
deze evangelist optrad en een verlenging van Het
Zoeklicht. Maar al gauw werd hij wel ingeschakeld
om programma’s te verzorgen, o.a. morgenwijdingen op
zondag, ’met zang van Joh. de Heer en echtgenoote’.
Hij heeft mee de karakteristiek van de NCRV in de
eerste jaren bepaald. Zijn eigenaardige zang bij het
harmonium, enigszins staccato en zo, dat elk woord
zeer gearticuleerd werd uitgesproken, gaf ook wel
aanleiding tot kritiek. Hij kreeg er zelfs een bijnaam
van: de geit van de NCRV. Dat kwam zo. In Engeland
had iemand zijn zingen beluisterd en voelde zich
genoopt tot een schriftelijke vraag aan de NCRV,
wie toch die ’singing goat’ was. Natuurlijk vond wel
iemand aanleiding om die vraag buurtkundig te maken.
In het bestuur kwam dit programma-onderdeel meer
dan eens in discussie, toen Johannes de Heer zelf
al bestuurslid was. De heer Tolk had nogal wat klach
ten. Maar De Heer wilde geen aantasting van zijn
programma. De eerste voorwaarde is dat de liederen
worden verstaan, woord voor woord. En als een koor
zingt, verstaan de mensen niet wat er gezongen wordt.
Hier moet ik een persoonlijke herinnering inlassen.
Eenmaal ontmoette ik op een Evangelisatiesamenkomst in Den Haag, waar ik als spreker was uitgeno
digd, een bejaarde dame en het bleek al gauw dat zij
uit een patricische Friese familie stamde, die bekend
stond door haar wat agressieve vrijzinnigheid. Spontaan
vertelde zij mij, dat zij ondanks haar opvoeding nu
graag meehielp aan de verbreiding van de Blijde
Boodschap. Zij was Veranderd’. En, zo zeide zij, u
mag het best weten, dat dank ik door Gods genade
aan het optreden van Johannes de Heer voor de radio.
Vooral de kerkdiensten maakten, dat de NCRV sterke
wortels kreeg in het volksleven. De eerste jaargang
van het tijdschrift had nog een simpele grijze omslag.
Maar de tweede jaargang kreeg een nieuw uiterlijk,
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een omslag in kleur, met een tekening van Machiel
Wilmink. Een herstellende zieke, geleund in de kus
sens, voor haar een enorme hoorn als luidspreker,
zoals toen vaak in zwang was. Door het raam heeft
de kijker een blik op vele witte daken, daarboven
rijst de kerk uit, en daaruit komen de golven, die
gaan door de b^sterde lucht. Het was even zinvol als
karakteristiek voor die tijd.
En dan is er nog plaats voor een persoonlijke herinne
ring. Een boer, die rentenier was geworden, in vele
opzichten een ouderwets man met een zwartzijden
bestrikt geval als frontje achter zijn vest. Maar hij had
een radiotoestel. En zijn broer mocht mee komen
luisteren naarde kerkdienst. Gaat die nu onder de preek
niet een pijp stoppen! Driftige gebaren, om daarmee
op te houden, en na afloop van de dienst de vermanende
vraag: ’Vergat jij met je pijp dat we in de kérk waren?’
mscu <i
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'Een psalmwijze op een draaiorgel'

Wie lust heeft moeilijkheden te maken, kan heel wal
bereiken met de vraag: Wie heeft hel uiteindelijk
voor hel zeggen, hel bestuur of de leden? De vraag
is voor aanvulling vatbaar: of misschien de bezoldigde
staf die zoveel stencils produceert? Of... misschien
een actieve minderheid die zich weel te roeren?
Wij behoeven zulke vragen niet aan de goedwillende
lezer te suggereren; bij het lezen van dit hoofdstuk
heeft hij ze als mens van deze tijd toch in zijn achter
hoofd. Daarom zullen wij hem bij de beantwoording
van die vragen niet proberen te helpen. Wij doen ons
verhaal naar Tacilus’ voorbeeld sine ira et studio.
Op 15 november 1924 was de NCRV opgericht en een
bestuur van acht personen gekozen. Mr. A. van der
Deure was voorzitter en P. K. Dommisse secretaris
penningmeester. Er zalen twee predikanten in hel
bestuur: ds. A. C. G. den Hertog te Rotterdam en
ds. K. Schilder te Delft. Geen van beiden geneigd
om te schipperen met de kerkelijke overtuiging. Beiden
in de volle kracht van het leven en in de volheid
van kerkelijke en andere activiteiten. Ds. Den Hertog
stond sinds 1915 in Rotterdam, zijn derde gemeente.
Hij was een prediker met een wat deftige allure en
tevens leider van het jeugdwerk in de Blijdorpwijk,
godsdienstleraar aan het Marnix-gymnasium en gevan
genispredikant. Ds. Schilder stond in Delft, zijn vierde
gemeente, en hij kreeg naam in de Gereformeerde
kerken en werd bewonderd om zijn merkwaardige
mengeling van scherpzinnigheid en artisticiteit in zijn
preken en geschriften. Al meer werd hij de man van
hel weekblad De Reformatie.
Beiden hebben ze het bestuur weleens moeite bezorgd.
Dan twee hoofden van scholen, de heer F. de Boer uit
Andijk-Oosl, een amateur van het eerste uur, nel als
Dommisse, de secretaris-penningmeester, en de heer
E. J. de Bruin van Silvolde, diep in de Achterhoek,
een Amsterdammer van afkomst en op 'alle terreinen
des levens’ zeer actief. Hij was op 23-jarige leeftijd
al hoofd van een christelijke school geworden, nl.
te Nieuwveen in Zuid-Holland, en daardoor wist Dom-

misse van hem. En dan de heer W. A. van Os uit Wageningen, uitgenodigd door een suggestie van Johannes
de Heer, voorzitter van de Nederlandse Imkersbond.
Tenslotte J. W. van Hensbergen van de Vereniging
de Autozending in Nederland. Deze vereniging had
een nieuwe vorm van straalprediking uitgevonden:
een soort van bestelauto met een klein sprekersplatform. Daar trokken ze mee van plaats naar plaats.
Het was in de tijd, dat de drift om te evangeliseren
telkens zocht naar nieuwe vormen. (In diezelfde tijd
reed door de Amsterdamse volksbuurten een draai
orgel dal melodieën van bekende christelijke liederen
liet horen. Sommigen vonden dat niet eerbiedig ge
noeg, een psalmwijze op een draaiorgel, maar ’de oude
Gispen’ schreef: Wat doet het ertoe, het mag er voor
mijn part in gedanst worden, als het er maar in komt).
Van Hensbergen heeft zich eerst nog een tijd beschik
baar gesteld als 'omroeper’ bij de programma’s van de
NCRV, maar al in de eerste helft van 1925 werd de
heer P. C. Tolk, die grole technische ervaring had
opgedaan als employé van de Nederlandse Seintoestellenfabriek, de vaste omroeper. En dat woord hield
toen heel wat in, dat later is uitgesplitst, terwijl iedere
functie nu een Engelse naam heeft gekregen.
In het jaar 1925 is het bestuur vier keer bijeen geweest,
in 1926 kwam het voor het eerst weer bijeen op 12 juni.
De eerste jaarvergadering, de oprichtingsvergadering,
werd gehouden op 15 november 1924. Daarna werd er
voor het eerst op 13 oktober 1926 weer een algemene
ledenvergadering gehouden. De daaropvolgende jaar
vergadering was op 7 maart 1928. In de jaren 1925
en 1927 is geen algemene ledenvergadering gehouden.
Maar intussen was er wel heel wat gedaan. Twee
taken waren duidelijk aan de orde. Vooreerst de
propaganda in de ruimste zin van het woord, dus het
winnen van leden, maar evenzeer het toelichten en
verdedigen van de doelstellingen van de vereniging,
ook tegenover het onmiddellijk gerezen verzet. De
NCRV moest zich een plaats veroveren onder de zon.
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Daarnaast uiteraard de zorg voor de wekelijkse pro
gramma’s, naar inhoud en vorm.
In no. 47 van de eerste jaargang verscheen de volgende
mededeling:

Veel later heeft de heer De Boer dat bij zijn afscheid
als bestuurslid nog eens gezegd in een interview. De
heer Van der Deure heeft met grote vastberadenheid
èn volharding gevochten voor de NCRV, ook in Den
Haag, om erkenning en medewerking te krijgen van
Betere Organisatie.
de autoriteiten. Dommisse had het niet op de heer
Door hei Bestuur wordt hierbij aan de leden meegedeeld, dat,
Pereboom begrepen. Die nam hem te veel de teugels
teneinde een betere samenwerking tusschen de verschillende functies
in
handen, ging zijn eigen weg, zodat de secretaris
in onze organisatie te bevorderen, sedert enkele weken geregeld elke
penningmeester zich een beetje uitgerangeerd voelde.
week ten huize van den Voorzitter een vergadering wordt gehou
En op de eerste ledenvergadering na de oprichting,
den, waarbij behalve de Voorzitter, ook de Secretaris, de Propa
gandist, de Omroeper en de Uitgever van het orgaan tegenwoordig zijn.
dus op 13 oktober 1926, deelde hij mee, dat hij niet
Hoewel dit nog maar kort werkt, kan toch reeds worden geconsta
langer secretaris-penningmeester zou kunnen zijn. Hij
teerd, dat het voor den bloei van onze actie buitengewoon bevorder
was
bereid bestuurslid te blijven en hij bleef het vele
lijk zal zijn. Met name geldt dit voor het programma van den
ja ren.
Omroep en voor de propaganda.
De voorzitter heeft hem gehuldigd voor zijn initiatief
Een nieuwe figuur treedt hierbij naar voren in de en zijn arbeid in het begin, 'ondanks zijn zwakke
centrale leiding, de heer D. Pereboom te Ede. Op
krachten’. Dommisse vond die zorgzaamheid omtrent
hem werd in het eerste hoofdstuk even gezinspeeld
zijn gezondheid soms wat hinderlijk en in zijn dag
als de man die zeer ervaren was in het oprichten van
boeken maakt hij er mr. Van der Deure bijna een
verenigingen en het stimuleren van haar activiteiten.
verwijt van dat die bij elke ontmoeting eerst vroeg:
Hij kwam uit de textielsector. In de bestuursvergade ’En meneer Dommisse, hoe gaat het met uw gezond
ring van 27 juni 1925 is de heer Pereboom door de
heid?’
voorzitter bij het bestuur geïntroduceerd; hij heeft zijn
In elk geval, de man uit Maassluis verdween uit de
plannen uiteengezet en is staande de vergadering tot
dagelijkse leiding en de voorzitter zorgde voor de
bestuurslid met de dubbele functie van 2e secretaris opvolging. Hij bevorderde dat de heer C. A. Keuning,
en propagandaleider benoemd. Tegelijkertijd werd ook
de uitgever van de Omroepgids, tevens secretaris
de heer Tolk bestuurslid. Dit kon, omdat in de op penningmeester werd. Later werd eens in het algemeen
richtingsvergadering het bestuur gemachtigd was zich bestuur geconstateerd dat hij eigenlijk ’bij verrassing’
zelf met meer leden uil te breiden. De benoeming van
die belangrijke functie en taak had gekregen.
deze beide bestuursleden staat niet in de notulen, maar Toen het oprichtingscomité bijeenkwam, had Dommis
is door de heer Van der Deure in het verenigings- se de mensen 'uitgezócht’ uit de 89, die op zijn oproep
orgaan van 28 juli 1925 aan de leden medegedeeld, met
reageerden en na ingewonnen advies had hij de heer
de toevoeging dat de benoeming tot bestuurslid plaats Van der Deure 'bestemd’ tot voorzitter. Die voorzitter
had behoudens nadere goedkeuring van de ledenver gaf inderdaad krachtige en toch ook diplomatiek lei
gadering. Zo werden de heren Tolk en Pereboom
ding en hij ’assumeerde’ zich als het ware de heren
Pereboom en Keuning. Ze verschilden onderling, maar
bestuursleden.
De heer Dommisse voelde zich bij dit alles wat in de
hadden toch grote punten van overeenkomst. Ze had
hoek gedrukt. Hij voelde zich een beetje het vijfde rad den een sterk zakelijke inslag, Keuning het meest
aan de wagen. Grote bewondering had hij voor de heer van de drie, ze wisten van wanten en hielden graag
het heft zelf in handen. En ze zaten vlak bij elkaar,
Van der Deure, die hij ’de ziel van de actie’ vond.
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'De uitoefening van de Chr. Radio-Omroep is geworden een bedrijf.
(Dommisse). NCR V-personee! te Ede en Wageningen in de jaren
dertig.

V / n r. de heren Keuning, Van der Deure, Pereboom en Tolk.

in de Gelderse Vallei aan de Grebbelinie. Tolk was
de vierde man en hij woonde in Hilversum. Elke week
reisde hij naar de anderen toe en besprak de ontwor
pen programma’s. Hij was een eersteklas vakman op
het gebied van de omroep; hij moest de kritiek opvan
gen die uit het bestuur kwam èn uit het land. Sommige
leden waren toen al 'kittelachtig van gehoor’. Daar
wist Paulus trouwens ook al van mee te praten ...
Er was meer aan de orde dan dat een schroomvallig
idealist als Dommisse vrijwillig het veld ruimde voor
forser figuren. Toen de NCRV 25 jaar had bestaan,
schreef Dommisse in zijn aantekeningen:
’De uitoefening van de Chr. Radio-Omroep is geworden:
een bedrijf, let wel: bedrijf, met alle zakelijke, ambtelijke, automa
tische en organisatorische overwichien ’

En hij vreesde, dat de NCRV zou worden tot een 'on
bezield gebouw’. Hij zag de managers, onvermoeid, fors
en actief, maar hij zag daarachter niet meer de 'geeste
lijke dragers’ van de vereniging. Van een bevindelijke
idealist als Dommisse is dat best te begrijpen. Maar een
radiovereniging die elke week drie volledige dagpro
gramma’s moest vullen, wordt, wat de uitvoering be
treft, een bedrijf, met een directie die dagelijks beslis
singen neemt en die ook weer delegeert naar 'uitvoer
ders’. Het wordt een bedrijf, want het levert continu een
produkt op de markt. In dat opzicht is het te vergelijken
met de krant en niet met de politieke partij of een
vereniging voor drankbestrijding. Het levert een pro
dukt, waaraan hoge kwaliteitseisen worden gesteld,
mede in verband met de concurrentie. Aan de produktie
komen vakmensen te pas. Uit deze gezichtshoek be
keek Dommissie het niet in de eerste plaats. Hij had het
initiatief genomen, hij zag een visioen: de Boodschap
wordt gebracht aan honderdduizenden. Dat is voor hem
als het er echt op aankomt helemaal beslissend. En
daarom lag de hele propaganda, zoals Pereboom die met
vakmanschap en virtuositeit leidde, hem bepaald niet.
Die propaganda-avonden in steden en dorpen, met wed
strijd en spel, die de NCRV populair maakten, werden

„Ons oudste lid, de heer H. G. te V. (die in Januari a s. den
hoogen leeftijd van 91 jaren hoopt te bereiken) aan zijn ont
vangtoestel. Met veel genoegen volgt hij de Chr. Radio-uitzenlingen en ’s Zondags hoort hij per telefoon naar de prediking
zan de plaatselijke kerk. Hij hoopt, dat nog zeer vele zieken en
ouden van dagen op dezelfde wijze, door de .Radio, contact
mogen verkrijgen met het Chr. samenleven. Het luisteren naar
de kerkdiensten zal daarvan wel het meest begeerde voor allen
djn.”
Uit de NCR V-gids, november 1925.

voor hem een verdrietige zaak. De Evangeliebood
schap, zo klaagde hij in zijn dagboek, kwam er soms
nauwelijks aan de orde. Hij blééf bestuurslid, dacht
lang na over wat hij ter vergadering zou zeggen, zei
soms maar een enkele zin, maar die hem kénden ver
stonden de achtergrond.
Op de oprichtingsvergadering was het woord gevoerd
door ds. A. C. H. den Hertog. Hij werd een van de
eerste bestuursleden. Hij is het ruim vijf jaar gebleven
en toen bedankte hij wegens onoverbrugbaar verschil
van inzicht met de overige leden van het bestuur.
Dat kwam door het zendtijdenbesluit van minister
Reijmer (1930), waartegen in het land een geweldige
agitatie werd gevoerd.
Het behoort niet tot mijn afdeling on? dat te behan
delen. Maar de NCRV had op krachtige wijze bepleit
- en met succes - dat zij op gelijke voet zou worden
behandeld met de overige grote zendgemachtigden, dus
ook met de AVRO. Het zendtijdenbesluit paste de
verdelende rechtvaardigheid toe, de NCRV kreeg het
deel dat haar toekwam, de VARA eenzelfde deel,
evenals de KRO, en de AVRO kreeg daardoor veel
minder zendtijd dan zij in het verleden had weten te
claimen.
Toen werd in het land de tegenstelling gemaakt tussen
algemeen en sectarisch. De AVRO was algemeen en
had daardoor recht op een gehele week zendtijd, de
overige omroepen waren ’sectarisch’ en moesten dan
de zendtijd op de andere zender maar delen. De
AVRO kreeg volop steun van de liberalen, maar ook
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wel van anderen, o.a. van een aantal rechtzinnigHervormde predikanten uit Amsterdam, even sterk
tegen Rome als tegen de socialisten gekant. Ds. H. E.
Gravemeyer had drie 'vijanden’ ontdekt, die in de
ether opdoemden: de klassenstrijd, het ullramontanisme en het schismatisme. De namen van drie omroep
organisaties kunnen dan vanuit zijn gedachtenkring
gemakkelijk worden ingevuld, en dan was de AVRO
het bolwerk tegen die’ drie vijanden ... Ds. Den Hartog
was het allerminst eens met de manier waarop gestre
den en geageerd was, maar op één punt meende hij
de leiding van de NCRV te moeten afvallen. Die
had telkens in aanval en verdediging twee stellingen
opgebouwd: algemeen betekent ook hier neutraal, en
dat kennen we in Nederland allang en op allerlei
manier; de NCRV wil een programma brengen dat
niet alleen evangeliserend is, maar dat alle levens
terreinen beslaat. De vergelijking met de schoolstrijd
paste daarbij volledig. Maar ds. Den Hertog was het
daar niet mee eens. Veel kunnen wij gerust aan de
anderen, aan de wereld overlaten. Het komt er niet
op aan, of de AVRO of de NCRV een concert van
Bach uitzendl. De AVRO doet het misschien wel
beter. Laten wij ons in de NCRV maar beperken
tot onze eigenlijke doelstelling, het zaaien aan alle
wateren. En daar hebben we niet zo veel zendtijd voor
nodig. Véél zendtijd kan een gevaar zijn, want het
kan leiden tot verwatering van het programma. In de
bestuursvergadering vond ds. Den Hertog nauwelijks
enige steun. Hij werd o.a. bestreden door het be
stuurslid J. M. Krijger jr., directeur van de N.V.
'Dagblad de Nederlander'. Krijger was oorspronkelijk
voor architect opgeleid en was technisch ambtenaar
geweest bij Rijkswaterstaat. Hij was lid van de Tweede
Kamer voor de CHU en noemde zichzelf graag een
zakenman. Maar hij had duidelijke principiële opvat
tingen en begreep beter dan sommigen van zijn partij
genoten, dat algemeenheid in radio en pers vaak niets
anders is dan een mooie naam voor neutraliteit.
Die algemeenheid kwam ook in discussie als gevolg
van het zendtijdbesluit van minister Reymer. De minis
ter had nl. bepaald dat alle zendgemachtigden er bij
toerbeurt voor moesten zorgen dat er een algemeen
programma te beluisteren viel, op elk van beide zenders
elke week één dag een algemeen programma. Wat is
dat? Dat is een programma, aldus de minister, waar
niemand redelijkerwijze aansloot aan kan nemen. Er
kwam een aparte commissie, door de regering benoemd
en gemachtigd, op die algemeenheid toe te kijken.
Aanvankelijk kon de secretaris van de commissie de
vraag niet beantwoorden, of het Wilhelmus in het
algemeen programma toelaatbaar was. De commissie
kon een uitzending die niet aan haar normen beant
woordde onderbreken en zij kon ook straffen, b.v.
door een zendgemachtigde voor een bepaalde termijn
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uil te sluiten van de verzorging van deze programma's.
Op 31 oktober 1931 werd de NCRV door deze speciale
commissie (er was ook een algemene controlecom
missie die op alle programma's preventieve censuur
uitoefende) gestraft met het onderbreken van de uit
zending en met uitsluiting van drie zenddagen voor
het algemeen programma. De NCRV had nl. op die
avond de Kerkhervorming herdacht en dal mocht
volgens de commissie niet in een algemeen programma.
Dat de voorzitter van de KRO vooraf zijnerzijds had
verklaard dat het wat hém betreft best mocht, als het
maar niet op kwetsende wijze gebeurde - en dat ver
wachtte hij geen ogenblik - deed uiteraard voor de
commissie niet ter zake; zij had haar eigen normen.
Er was beroep mogelijk op de minister en de NCRV
ging uiteraard onmiddellijk in beroep. Zij was op dit
punt zeer strijdbaar, zij wilde wel een 'algemeen'
programma uilzenden, maar dan zo dat zij er tóch
in werd herkend. Op 5 november 1932, ruim een
jaar later, volgde de beslissing van de minister die de
commissie formeel gelijk gaf, maar materieel ongelijk.
In het bestuur van de NCRV is diepgaand over deze
algemeenheid gediscussieerd en het bestuurslid ds.
J. L. van Leeuwen te Hilversum leverde voor deze
discussie een interessante bijdrage. Hij zei: 'Er is ver
schil tussen een café en een huiskamer. In een café
beperk je de conversatie met vreemden meestal lol
zeer oppervlakkige en algemene dingen. Maar in de
huiskamer zitten soms ook gasten mee aan die vreemd
zijn aan uw diepere levensovertuiging. Het zou in
strijd zijn met de gastvrijheid, om dan met hen te
gaan polemiseren over wal ons scheidt. Het zou nog
minder christelijk zijn hen te kwetsen. Maar je ver
loochent aan de andere kant toch ook niet het christelijk
karakter van het gezin, waar zij gast zijn. Je laat,het
bidden niet na of het lezen uit de Bijbel. Zo is er
verschil tussen de "algemeenheid” van hel café én de
"algemeenheid” van het Christelijk gezin, waar mensen
van geheel andere richting als gast werden verwel
komd. Alleen die laatste algemeenheid kunnen wij
als NCRV aanvaarden op de dagen, dat de minister
ons belast met de verzorging van een algemeen pro
gramma.’
Ds. Van Leeuwen is een tijdlang tweede voorzitter
geweest van de NCRV en daarmee lid van het moderamen. Aanvankelijk was er alleen maar een bestuur,
maar sedert 1929 een algemeen bestuur en een dage
lijks bestuur. Het was de bedoeling het algemeen
bestuur uit ongeveer 25 leden te doen bestaan om
een behoorlijke spreiding mogelijk te maken en be
paald niet alleen in geografisch opzicht. Er moest
ook en vooral worden gedacht aan de kerkelijke ver
scheidenheid en aan de grote variatie op organisato
risch gebied. De christelijke vakbeweging, de jeugd
organisaties, ze zouden allemaal eigenlijk 'hun' man
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moeten herkennen in hel algemeen bestuur. Daar is
ook met enige zorg naar gestreefd. De kerkelijke
verscheidenheid gaf verreweg de meeste spanning,
een spanning die soms bijna uitgroeide tot een conflict.
De heren Van der Deure, Dommisse, Pereboom en
Keuning behoorden lot de Gereformeerde kerken en
de heer Tolk ging later ook lot die kerken over. Vooral
de tegenstanders van de NCRV zagen dal als een bewijs
van de suggestie van ds. Gravemeyer dal in deze
vereniging ’het schismatisme’ de lakens uitdeelde.
Daarom kwam in 1929 in de statuten de bepaling
dal geen enkele kerkelijke groepering in hel algemeen
bestuur, noch in het dagelijks bestuur, de meerderheid
mocht hebben. En bij bestuursverkiezingen werd
voortaan bij alle kandidaten hun kerkelijk lidmaat
schap vermeld. En toen in datzelfde jaar werd be
paald dat er een dagelijks bestuur zou zijn van zeven
leden, stond hel statutair vast dat daarvan hoogstens
drie Hervormd en hoogstens drie Gereformeerde zou
den mogen zijn. De zevende plaats zou dan zijn voor
iemand uit de 'kleinere kerkgemeenschappen’. Toen
er de eerste keer werd overgegaan lot de verkiezing
van een dagelijks bestuur gaf dat meteen al moeilijk
heden. Als zevende lid werd nl. met één stem meerder
heid gekozen ds. C. van der Zaal, Christelijk Gerefor
meerd predikant, terwijl een deel van hel algemeen
bestuur van oordeel was, dal ds. K. H. Wallien, die
Luthers was, gelet op zijn verdiensten voor de NCRV,
daarvoor eerder in aanmerking kwam. De bui bleef ge
ruime tijd hangen, maar dreef tenslotte weer over.
De verdeling van de kerkdiensten was ook een heel
hangijzer. Uitgangspunt was: de Hervormden en de
Gereformeerden evenveel beurten en daarenboven
enkele beurten voor de kleinere kerkelijke groeperin
gen. Maar er kwam een berekening op tafel dal op die
manier de predikanten bij de Vrije Evangelische Ge
meenten gemiddeld ieder eenmaal in de vijfjaar aan
bod konden komen en de Nederlandse Hervormde
predikanten ieder nog niet eenmaal in een halve eeuw.
De uitzending van Nederlands Hervormde kerkdien
sten werd geregeld door een aparte commissie die
uitsluitend uit Hervormde predikanten bestond en die
op haar beurt weer moest uitkijken, omdat de diensten
van ’Bonders’ en 'Confessionelen' ook weer apart
werden nageteld. Dat luisterde toen allemaal erg nauw.
Héél erg nauw.
En dat leidde ertoe, dat het bestuur een zekere angst
valligheid aan de dag ging leggen. In 1934 zou in
Kampen worden herdacht dat een eeuw geleden de
Afscheiding begon. De minister-president, dr. Colijn,
zelf een 'zoon van de Scheiding’, zou naar Kampen
komen om een toespraak te houden en prof. Schilder
zou in het kader van de herdenking een theologischwetenschappelijke beschouwing wijden aan de Af
scheiding. Kan deze herdenking via de NCRV worden
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uitgezonden? Het werd op bijna dreigende toon ge
vraagd door ds. Rietberg. Nee, zeiden de heren in
Ede, dat kan niet. De heren Van der Deure, Pereboom
en Keuning waren vierkant tegen. Dat geeft moeite
en die kunnen we niet hebben. Vooral niet, omdat
je een precedent schept, want in 1936 zullen we dan
ook via de NCRV een herdenking van de Doleantie
van 1886 willen uilzenden en dan krijg je de kat eerst
echt in de gordijnen. De Hervormde leden van het
dagelijks bestuur vonden dat het best wat mee kon
vallen, maar de anderen zeiden nee en nog eens nee.
Toen heeft de heer H. van Boeyen, voorzitter van de
Radioraad, een gesprek gehad met de heer Van der
Deure en gezegd: ’Dat gaat toch niet, dat jullie de
minister-president weren van de microfoon...’ De
heer Van Boeyen was zelf Ned. Hervormd en lid van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de CHU.
Zijn overreding leidde er toe dat de herdenking toch
werd uitgezonden. Maar toen vroeg de Confessionele
Vereniging, dat een door haar belegde vergadering,
waarin de Afscheiding kritisch werd behandeld, ook
zou worden uitgezonden en dat werd toen uiteraard
ook - en zelfs zonder enige discussie van belang goedgevonden. Maar nóg was de kous niet af, want
prof. Schilder eiste toen weer een gelegenheid om
zijnerzijds commentaar te geven op de Confessionele
visie. En toen hij inderdaad een kans kreeg voor de
microfoon, was het gehele bestuur onthutst over de
felheid, waarmee hij sprak ...

N.C.R.V. Vulpotlood
Wie vóór 31 Dec. a.s. twee nieuwe leden
aanbrengt, ontvangt een N.C.R.V.Vulpotlood.

Zie voor nadere gegeven* bl*. 3262 van dit nummer.

Dc oudste ervaring — de modernste constructie
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gingsraad, het landelijk orgaan, te vergelijken met een
parlement.
’Dc vereenigingsraad (algemeene vergadering) heeft het recht van
beslissing in alle aangelegenheden welke het algemeen bestuur,
tenminste twee provinciale vergaderingen of minstens zeven leden
van den vereenigingsraad (de algemeene vergadering) minstens 3
weken tevoren bij hem aanhangig maken.’

NCRV-landdag in 1933 te Apeldoorn (60.000 deelnemers).

Tegen deze achtergrond moet men zien dat er behalve
het dagelijks bestuur nu ook een moderamen kwam,
vier leden, twee Gereformeerd (de heren Van der
Deure en Keuning) en twee Hervormd (ds. Van Leeu
wen en prof. Van Veldhuizen). De laatsten behoefden
niet elke routinevergadering bij te wonen, zo werd
afgesproken, maar als er wat aan de hand was, zouden
zij tijdig worden gewaarschuwd. De instelling van een
moderamen was voornamelijk bedoeld om, althans
naar buiten, duidelijk te laten zien dat geen énkele
instantie meer een bepaald kerkelijk overwicht had.
En hier past opnieuw een opmerking van ds. Van
Leeuwen: ’Ook in de NCRV zijn wij naar buiten,
b.v. wat betreft de Roomsen, bijzonder tolerant, maar
onder elkaar moeten we het nog leren.’
En nu weer de vraag die aan het begin van dit hoofd
stuk werd gesteld. Een vereniging met vele honderden
leden, over het gehele land verspreid, heeft zonder
enige decentralisatie tegenover een bekwaam en slag
vaardig bestuur nooit iets in te brengen. Van een
wezenlijke democratie is dan geen sprake. Daarom heeft
de NCRV reeds in 1929 besloten tot het instellen van
provinciale vergaderingen onder leiding van door de
leden in die provincie gekozen commissies. De pro
vinciale vergaderingen kiezen de leden van de vereni28

Door deze bepaling was elke overrompelingstactiek
onmogelijk, maar tegelijkertijd de uiteindelijke be
voegdheid van de verenigingsraad over de gehele
linie gewaarborgd. Aanvankelijk waren er ook plaat
selijke afdelingen geweest, maar zij hadden weinig zin
en verdwenen geruisloos. Het democratische element
van de vereniging moet tot zijn recht komen op twee
niveaus, de provinciale vergaderingen en de vereni
gingsraad. Of er veel of weinig van terechtkomt, ligt
aan de mensen zelf. Willen en kunnen zij kritisch
zijn in opbouwende zin? Zijn zij bereid verantwoor
delijkheid mee te dragen?
Maar aan de andere kant moet dan ook het bestuur
ze voluit de kans géven Er was een tijd dal in het
bestuur weleens stemmen werden vernomen die in dat
opzicht niet zo veel hoop gaven. Daar had je de
vergaderingen met de plaatselijke correspondenten.
Toen de vereniging tien jaren had bestaan, waren er
meer dan 400 van zulke correspondenten. Zij werden
geïnstrueerd door de heer Pereboom, maar hij was wel
van mening dat zij van hun kant hem nog nooit aan
een gezonde, vruchtbare idee hadden geholpen. Hij
wilde de correspondentendagen dan ook niet gebruiken
voor discussie, maar wilde deze mensen uit stad en
land onder de indruk brengen van de grote en grootse
zaak, waaraan zij mochten meewerken.
En dan komen de leden van de verenigingsraad, geko
zen voor de provincie Utrecht, de heren Ensink, Francken, Van Duyker, Van Galen, Van Doorn, Kuiper,
De Morree, Koning en Van Stempvoort, met een voor
stel voor de vergadering van die raad, luidende aldus:
'Hel Bestuur van de NCRV neme de vraag in studie, of de beslaande
vorm van organisatie voldoet aan de verwachtingen, zoowel wat de
resultaten van de propaganda betreft als wat den invloed der leden
aangaat op den gang van zaken en of inzonderheid niet op de een
of andere wijze gezorgd moet worden, dat de provinciale organisatie
meer intensief bij de actie der vereeniging wordt betrokken.’

Op 25 mei 1934 heeft het dagelijks bestuur zich lang
met dit voorstel beziggehouden. Met name de heer
Pereboom moet er.niets van hebben. Hij is van mening,
dat ’de Heren'in ieder geval meer invloed willen uit
oefenen. De provincies zouden meer intensief aan
de propaganda moeten deelnemen. Dat zou funest
worden voor onze vereeniging. Dat gaat naar decen
tralisatie, welke wij niet moeten. De leiding moet bij
een paar personen blijven. Anders gaat het niet. Daar
om verzet spreker zich tegen dit voorstel’. Ook de

heer Tolk voelde zich geprikkeld. Deze beide heren
waren trouwens nog om een andere reden bijzonder
alert: zij waren lid van het dagelijks bestuur en werden
tegelijk voor hun werk door de vereniging gesalarieerd.
Eigenlijk hoort dat niet zo, vonden sommige bestuurs
leden en een van de bezwaarden had zelfs de gewoonte
om in de bestuursvergadering te spreken over ’onze
ambtenaren’ die tevens bestuurslid zijn. Maar als het
lid van het algemeen bestuur de heer K. Kruithof
zoiets hoorde, vatte hij vlam. Hij was voorzitter van
het CNV en vond het normaal dat sommige bestuurs
leden een volle dagtaak hebben als bestuurslid en
daarvoor dan ook een schadeloosstelling krijgen.
Tenslotte zwichtten de heren Pereboom en Tolk voor
de overredende en matigende woorden van de voor
zitter die een georganiseerde oppositie wil voorkomen
en in de vergadering van de verenigingsraad op 21 juni
1934 in een feestelijk versierde zaal van het Amstelhotel te Amsterdam deelt de voorzitter mee dat het
bestuur het voorstel uit Utrecht met sympathie be
groet. Goedgevonden wordt dat het bestuur de ge
vraagde studiecommissie zal benoemen en zo worden
dan ook in het bestuur benoemd de heren Van der Deure,
Pereboom, Van ’t Hoff, ds. Wallien - vier leden dus
van het dagelijks bestuur - en verder de heren Van
Duyker, Francken en Kooman.
Het onderzoek naar de resultaten van deze studie
heeft heel weinig opgeleverd ... Er kwam alleen een
'proefneming’, beperkt tot de provincie Utrecht. De
heren Pereboom en Tolk hadden zich voor niets onge
rust gemaakt.
De statuten en het reglement van 1929 bleven dus
van kracht en bestuurlijk was de NCRV een piramide:

aan de basis de leden, die elkaar ontmoetten in de
provinciale vergaderingen en op die brede onderlaag de
verenigingsraad, uit en door de provinciale vergade
ringen gekozen. Daarboven het algemeen bestuur, het
dagelijks bestuur, het moderamen èn buiten alle regle
menten om blijvend de 'raad van vier’ die als een soort
directie kon worden beschouwd.

En hoe gaaf en sterk die piramide zou blijken te zijn,
hing van de mensen af. Midden in de discussies op
25 mei 1934 legde de voorzitter opeens een ander
accent, een zwaar accent:
’Dc voorzitter zegt, dat we buitengewoon dankbaar en erkentelijk
moeten zijn, dat er zoveel liefde en sympathie voor onzen omroep
leeft. Laten we blij zijn, dat de menschen meeleven. De menschen
zijn in onze vereeniging voor het grootste deel van goeden wille,
om het hunne bij te dragen aan den bloei der vereeniging. Het
standpunt van den heer Pereboom gaat lijnrecht tegen dat van
spreker in. De heer Pereboom wil een klein college van leiding en de
rest mag meeloopen. Sprekers standpunt is, dal gezonde democratie
meebrengt, dat wij, wat van onderen opkomt, in goede banen moeten
leiden. Dal moeten wij doen, willen wij behouden het spontane
meeleven, dal wij in onze organisatie hebben.’

En - bij dat meeleven was de vlijt soms niet gering.
Op 3 maart 1934 vergaderde de provinciale ledenver
gadering voor Zuid-Holland te Dordrecht. De secreta
ris, de heer H. v. d. Berg uit ’s-Gravendeel, leest de
notulen. Als hij daarmee klaar is, constateert een der
aanwezigen dat deze voorlezing 25 minuten en 13
seconden heeft geduurd. Dat is dan een hulde aan de
secretaris, zegt de voorzitter, ds. J. A. Tazelaar uit
Rotterdam.

Achter de muziek marcheren NCRV-leden in 1935 door Dordrecht om propaganda voor hun omroep te maken.

Met volle zeilen
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Vrijdag 7 mei 1937, vergadering van de verenigings
raad van de NCRV in het Jaarbeursgebouw te Utrecht.
De morgenvergadering was ’gewoon’ verlopen, maar
in de middagvergadering kwam hèt moment. Tot nu toe
was de afdeling Omroep van de NCRV in Hilversum
gevestigd in een gehuurde villa, maar de dienst was
er letterlijk uitgegroeid en bovendien was de villa
vól storende geluiden vanwege de velerlei bedrijvig
heid. Maar nu zou er een nieuwe studio worden ge
bouwd. Acht architecten waren uitgenodigd om hun
talenten te beproeven aan het maken van een ontwerp.
Een bouwcommissie onder leiding van het bestuurslid
M. J. Krijger jr. had veel werk verzet. Negen ontwer
pen waren onder motto ingezonden en de namen van
de inzenders waren verborgen in verzegelde envelop
pen. Er was een deskundig advies van ir. Van der
Steur uit Amsterdam, er was een rapport van de
bouwcommissie en allen die de plannen hadden ver
geleken, waren van oordeel dat één ontwerp in alle
opzichten de voorkeur verdiende. Het droeg het motto
'Spin in ’t web’. Het algemeen bestuur had eenparig
besloten het advies van de bouwcommissie te volgen
en vroeg op dat besluit de sanctie van de verenigings
raad. Een maquette van tiet plan was aanwezig; de heren
Krijger en Tolk gaven toelichtingen aan de hand van
tekeningen en dia’s en toen werd met algemene stem
men de sanctie verleend aan het besluit van het bestuur.
De heer Krijger komt naar voren en overhandigt de
voorzitter negen verzegelde enveloppen. Negen, want
één architect had twee plannen ingediend. Ernstig
constateert de voorzitter dat alle zegels ongeschonden
zijn en opent de enveloppe met het motto: Spin in ’t
web. Hij leest de naam van de ontwerper: J. H. van der
Veen J. Rzn., architect BNA te Amsterdam, die het
heeft samengesteld met medewerking van de heer
A. Meyer, chef van zijn bureau. In de Omroepgids van
15 mei 1937 vonden de lezers het verhaal van deze ge
beurtenis met een foto van de maquette.
Er was heel wat aan voorafgegaan. En het was écht
wel een zaak van de leden. Het initiatief was zelfs
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gekomen uit de kring van de leden, uit Utrecht, waar
de altijd actieve Joh. C. Francken met het provinciaal
comité, waarvan hij voorzitter was, de zaak had aan
gesneden. In overleg met het bestuur van de NCRV
werd ter gelegenheid van het tienjarig beslaan van de
vereniging een collecte gehouden, een offerdag, waarbij
alle leden werd gevraagd op 21 november 1934 des
avonds tussen 8 en 9 uur hun bijdrage af te zonderen
voor het bouwfonds. Op dat uur hield ds. D. A. v.
d. Bosch, lid van het bestuur, nadat hij was ingeleid
door mr. Van der Deure, een opwekkende rede. En
dat kón hij, deze vurige prediker... Annie Woud en
Laurens Bogtman traden op als solisten en het NCRV
Kleinorkest onder leiding van Piel v. d. Hurk zorgde
voor de muziek. Hoeveel bracht dat offeruur op? Dal
bleef een beetje geheim, totdat op 20 december 1934
in de Julianakerk in Den Haag het tienjarig beslaan
werd herdacht en de heer J. H. de Morrée, arts te
Usselstein, het bedrag aanbood: 130.000 gulden. En
ds. D. A. v. d. Bosch hield de feestrede. De geld
inzameling was geslaagd zonder enige steun van de
christelijke dagbladpers. Sterker - de gehele christelijke
dagbladpers had de afspraak gemaakt over deze jubileumactie niets te publiceren. Zij beschuldigde de
NCRV (en de andere omroeporganisaties) van oneer
lijke concurrentie, omdat in de programmabladen
advertenties werden opgenomen en zelfs een feuille
ton ...
Uiteraard was die 130.000 gulden ook in die tijd niet
voldoende voor een nieuwe studio. Maar er waren ook
uit het gewone bedrijf reserves gekweekt en zo was
er minstens een half miljoen beschikbaar, waaronder
geen cent, die niet vrijwillig op tafel was gelegd.
'Wmt moest de nieuwe studio komen? Er is ernstig
gedacht aan Utrecht, waar het gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen voor een zeer civiele prijs te koop
was. Maar de technici zeiden: het kan niet. Al zou
hel alleen maar zijn, omdat je door vele programma’s
heen de bronzen stem van de Dom zou kunnen horen.
En de PTT decreteerde: beslist in Hilversum, omdat
anders de verbindingen met de zenders te duur worden.
Het bestuur slaagde erin in Hilversum een grote villa
te kopen met een zelfs voor Hilversumse begrippen
grote en mooie tuin, alles slaande en gelegen aan de
Schuttersweg. En in die tuin is de studio gebouwd,
waarbij de tuin zoveel mogelijk werd gespaard. De
voorbereidingen hadden nog heel wat voeten in de
aarde, vooral om de technische eisen die aan de
studio’s werden gesteld. Hel moet een representatief
gebouw zijn, werd in het bestuur gezegd, en tegelijk
een fabriek die dagelijks een goed produkt aflevert.
Op 9 september 1938 had de aanbesteding plaats en de
bouw met de betonwerken in massa werden gegund
aan Gebrs. Swaan en J. Schouwstra te Hilversum voor
f223.500,-. Voor glas- en verfwerk, technische voor-
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zieningen en elektrische installaties, aan verschillende
firma's gegund, kwam daar nog een ton bij.
Van toen af publiceerde de Omroepgids af en toe het
een en ander om te laten weten, hoe de studiobouw
vorderde. En de Omroepgids van 4 mei 1940 bevatte
twee pagina’s met foto’s. De marmerbekleding in de
hal is al aangebracht, de toren is voltooid, op de foto’s
krijgt men nog maar nauwelijks de indruk van een
studio-in-aanbouw. Het duurt niet lang meer en dan
komt het feest van de intocht. De volgende vrijdag
was het oorlog ...
Het was allemaal mogelijk in de omroep door de
toewijding van mensen die het geld er voor overhadden.
Wel was er kort voor 1940 sprake van dat er een
belasting zou komen op het bezit van een ontvang
toestel, zes gulden per jaar. Minister Van Boeyen, die
het voorstelde, had twee argumenten. De helft van de
luisteraars is lid van geen enkele omroepvereniging en
betaalt dus niets. En er komt steeds meer behoefte aan
een Nederlandse Wereldomroep, die via de korte golf
uitzendt naar alle delen van de wereld, allereerst naar
Nederlands Indië. De regering heeft daar geen geld
voor en daarom zal die Wereldomroep gefinancierd
moeten worden uit een te heffen luisterbijdrage. Maar
voor de omroepverenigingen zal er ook nog wat over
schieten, omdat alle luisteraars straks mee moeten be
talen. De NCRV voelde er niets voor. Mr. Van der
Deure zei in een vergadering van het dagelijks bestuur:
'Elke gulden, die we op die manier krijgen, kost ons
de helft meer aan zelfstandigheid.’ Dat was het grote
bezwaar tegen een verplichte luisterbijdrage. Straks
allemaal gealimenteerde voogdijkinderen van de staat.
Maar als het geld blijvend alleen uit de vrijwillige bij
dragen moest komen, dan was er wel voortdurende
propaganda nodig. Dat was de heer Pereboom toever
trouwd. Wie de notulen van het dagelijks bestuur
leest, krijgt een duidelijk beeld van hem. Hij vraagt
telkens weer hoe het zal overkomen bij de leden. Hij
let op wat de 'concurrenten’ doen. En hij heeft voort
durend nieuwe initiatieven.
Neem b.v. de filmavonden, door de NCRV georgani
seerd tot in de kleinste plaatsen. De eerste film,
’De Klokken luiden’, was - in tegenspraak met de
titel - nog een 'stomme’ film die werd gedraaid met
achtergrondmuziek. Maar later kwamen de sprekende
films, met kopieën, zodat elke avond in de winter op
drie plaatsen tegelijk kon worden gedraaid met op
elke plaats twee sprekers van verschillende kerkelijke
gezindte, één met een inleiding en een ander met een
opwekkend slotwoord. En de hoofdbestuursleden trok
ken vaak mee het land in.
Dan waren er de grote landdagen, de eerste in Apel
doorn. Die slaagde schitterend, maar had een lange na
sleep, omdat geklaagd werd dal bij de leveranties de ver
delende rechtvaardigheid ten opzichte van de kerke-

In 1931 was de heer Pereboom druk met de vervaardiging van zijn
NCRV-propagandafilm 'De klokken luiden'. Vooreen opname,
voorstellende het kinderuurtje, poseerden vrouw en kinderen (links
onder).

lijke gezindten niet goed was toegepast. Op die distribu
tie over de gezindten moest altijd scherp worden gelet.
Daarom waren voor de prijsvraag onder de architecten
ook vier Hervormde en vier Gereformeerde architecten
uitgenodigd en toen zich later nog twee Gereformeerde
architecten meldden met het verzoek ook mee te
mogen doen, zei het bestuur: ’Nee, dat kan niet, want
dan zouden we ook nog twee Hervormde architecten
moeten uitnodigen.' Bij de verdeling van de kerkdien
sten, morgenwijdingen, ziekenuurtjes en bijbellezingen
luisterde het ook nauw en de tellingen waren een
'dagelijks tijdverdrijP. (De term is van Poot, maar
slaat op iets anders). Het Leger des Heils was een
aparte kwestie. De programma’s, door 'het Leger’
verzorgd, vielen erg in de smaak, mee om de muziek,
en de commandant Bouwe Vlas was een goede vriend
van de NCRV. Maar een andere leider zei: ’Wij
hebben meer belang bij uitzendingen via de AVRO,
want voor de NCRV krijgen de mensen ook zonder
ons wel van het Evangelie te horen.’
Een aparte moeilijkheid gaven de uitzendingen van
kerkelijke gedenkdagen en het bestuur was héél blij
dat er in 1936 géén verzoek binnenkwam om de
herdenking van de Doleantie uit te zenden.
Op 3 augustus 1939 was er een generaal appèl in het
Feyenoordstadion te Rotterdam met een historische
show op het middenveld en de Omroepgids kondigde
aan: Hoge autoriteiten en leiders van de NCRV zullen
het woord voeren! Tot uit de verste hoeken van het
land reden extra treinen met bestemming RotterdamZuid en de eerste trein arriveerde daar om 9.13 uur,
de laatste om 11.12 uur. Maar die bracht dan ook de
reizigers zelfs uit Delfzijl, die om 6.02 uur waren
ingestapt.
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Pereboom en zijn staf organiseerden telkens wat
nieuws. In 1935 was er voor de Sinterklaasavond een
luisterwedstrijd met 442 prijzen, waaronder de hoofd
prijzen: twee fietsen. Er kwamen 38.726 inzendingen.
Bij een andere wedstrijd, niet minder geslaagd, was de
hoofdprijs ’een emaille keukenuilzet, winkelwaarde
f39,90’. (Winnaar A. S. Boone te Amsterdam). En dan
was er telkens een ledenwerfactie, waarbij b.v. een
zilveren theelepeltje te verdienen viel. De op deze
manier aangemoedigde ledenwerfactie levert in 1934
in een paar maanden 16.000 nieuwe leden op. Maar
die onvermoeide activiteit van de propaganda was
ook hard nodig. Eenmaal werden er bij zo’n actie
zesduizend nieuwe leden gewonnen, maar in hetzelfde
kwartaal bedankten er nog meer. Om de kosten, het
was crisistijd. Alle omroeporganisaties hadden ermee
te kampen. En in 1936 klaagde Pereboom op een
vergadering van het dagelijks bestuur dat het met de
radio eigenlijk malaise was in Nederland. De belang
stelling taande, in vele gezinnen stond het toestel
nooit meer aan. De radio begint te vermoeien. Wat
doen we eraan? Pereboom dacht aan een muziek
corps in uniform, het muziekcorps ^an de NCRV,
zoiets als bij het Leger des Heils, een corps dat zich
natuurlijk voor de radio zou laten horen, maar vooral
in hel land. Hij schatte dat het 15.000 gulden per
jaar zou moeten kosten. Maar het is er nooit van
gekomen.
Maar wel stond bij hem vast: de NCRV zal populair
of helemaal niet zijn.
Daarbij was strijd naar twee kanten noodzakelijk. Aan
de ene kant waren daar de mensen van de cultuur,
die de radio maar een minderwaardige zaak vonden,
die muziek gaf in blik. Het Algemeen Weekblad voor
Christendom en Cultuur was vaak vinnig tegen de
radio, en niet het minst tegen de NCRV. De dichter
Geerten Gossaert (dr. F. C. Gerretson) verklaarde dat
je met de radio een moderne helse machine in huis
haalde. En de cultuurhistoricus dr. J. Huizinga sprak
van ’het gebruik van een geperfectioneerde techniek
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tot barbarisering van ons volk’. Aan de andere kant
moest men zich de honderden christelijke zang- en
muziekverenigingen een beetje van hel lijf houden
die allemaal opdrongen naar de microfoon en over meer
ijver dan talent beschikten. Toen Gerard Hoek met
de NCRV-reporlagewagen door hel land ging rijden,
dachten sommigen dat hij zo en passant ook wel
even iets van ’de zang’ kon opnemen. Wie daar al te
smalend over zou willen spreken, moest - meer tol
lering dan tot vermaak - de notulen van hel dagelijks
bestuur eens lezen om te ontdekken hoe mannen
van naam en geliefd bij het volk, soms via bevrinde
bestuursleden, lieten welen dal de omroepleiding hun
te kort deed. Hier vooral geen namen. Al heeft de
notulist, de heer Van Renssen, toegewijde helper van
Pereboom, het allemaal wel getrouw opgetekend.
Deze jonge en geestdriftige werker is op tragische
wijze door een auto-ongeluk om hel leven gekomen.
Na zijn overlijden in 1938 werden een paar lijnen in
de organisatie rechtgetrokken. De heer Van Renssen
had namelijk naast zijn werk als notulist en propagan
dist ook nog bemoeiing met de uitzendingen voor de
jeugd en de schoolradio. Deze werkzaamheden die
rechtstreeks met de programma’s te maken hadden,
kwamen nu voor rekening van de omroep. Dat besluit
lag voor de hand, temeer omdat de activiteiten van het
propagandabureau zo’n omvang hadden genomen dat
degene die de dagelijkse leiding van dat bureau kreeg
niet belast kon worden met bijzondere taken. De heer
B. Buddingh, die al een jaar of negen werkzaam was op
het bureau van de secrelaris-penningmeester te Wageningen, werd overgeplaatst naar Ede en zette het werk
van de heer Van Renssen voort.

Behalve het notulenboek is er bij de NCRV nóg een
interessant boek geweest, maar daarin hebben wij niet
kunnen kijken. Het is de vraag of het er nog is.
Dat was ’het zwarte boek’, trouw door de omroep
bijgehouden, waarin allerlei sprekers werden genoteerd
met de aantekening in hoeverre zij gaven en kwaliteiten

hadden - ook wat hun stemgeluid betreft - om voor
de microfoon op te treden.
De muziek was intussen hèt grote probleem. En daarom
werd aangetrokken de heer G. van Ravenzwaay, een
Rotterdamse gemeente-ambtenaar met grote kennis en
een duidelijke eigen mening op het terrein van de
muziek. Hij werd niet benoemd dan nadat hij zich bij
alle leden van het dagelijks bestuur had gepresenteerd.
Ik zeg niet dal er geen betere is, was de meest
deskundige conclusie, maar er is geen betere te krijgen.
En dan waren er de geregelde bekommernissen over
het vragenuurtje, dat werd verzorgd door de heer
Joh. C. Francken. Een uur lang beantwoordde hij (met
vele uitweidingen’) elke week voor de microfoon een
aantal vragen van luisteraars. Er werd intens naar
hem geluisterd: door de leergierigen èn de critici, door
hen die graag van hem gelijk kregen en door hen die
hem een betweter vonden die alle dingen zo goed en zo
zeker wist. Sommigen vonden hem bovendien een
Kuyperiaan die zijn wagentje op smalspoor reed, terwijl
niettemin dr. J. H. Gunning JHzn. in zijn bekende
blaadje Pniël zijn waardering niet onder stoelen of
banken stak. Herhaaldelijk kwam ’zijn’ programma in
het dagelijks bestuur aan de orde en hij is ook al eens
een keer in de bestuursvergadering uitgenodigd, waarbij
hij van zijn gelijk overtuigd bleef. Een moeilijkheid,
zei de heer Tolk eens, is dat de luisteraars maar drie
soorten vragen insturen: seks, over wat wel of niet
mag en over duistere bijbelteksten.
Officieel was er een moderamen, maar dat functio
neerde niet of in elk geval anders dan officieel bedoeld
was. Veel werd behandeld in het dagelijks bestuur.
Zelfs is er een langdurige discussie geweest, toen de
heer Joh. de Heer zich beklaagde dat hij voor of na
zijn optreden voor de microfoon geen koffie of thee
kreeg gepresenteerd. De meeste leden van het dagelijks
bestuur waren 'blijvers'. Dat ds. L. J. van Leeuwen
die enige jaren vice-voorzitter is geweest en dus op de
vergadering van de ledenraad het slotwoord sprak, in
1936 overleed, was een groot verlies, evenals het

overlijden van prof. dr. A. van Veldhuizen een paar
jaar daarna. Ds. Jac. Poort volgde ds. Van Leeuwen op
als bestuurslid, maar ds. Van den Bosch werd lid van
het dagelijks bestuur en evenzo prof. dr. Joh. de Groot,
de opvolger van prof. Van Veldhuizen. Ds. Van der
Zaal, de representant van de 'Kleinere kerkgemeen
schappen’, was ook een vast lid van het dagelijks
bestuur, en hetzelfde kan worden gezegd van burge
meester Van ’t Hoff, uit St. Laurens in Zeeland. Zij
letten op de kleintjes, de een meer in het kerkelijke
en de ander in het financiële. Maar twee mannen
domineerden in het bestuur. De voorzitter, mr. Abra
ham van der Deure, advocaat te Bennekom en later
lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, en Carel
Andries Keuning, uitgever te Wageningen. Van der
Deure was een man van veel besognes. Hij was lector
geodesie in Wageningen (opleiding tot landmeter), hij was
juridisch adviseur van de Bond van Landpachters. Toen
Feike de Boer op 78-jarige leeftijd afscheid nam van de
NCRV, werd hij geïnterviewd en hij tekende de voor
zitter als de man die gevochten had voor de NCRV,
vooral in Den Haag. Om het goed recht èn de vrijheid
van de uit het volksinitiatief geboren vrije omroep in
Nederland. Zich er wel van bewust dat verscheidene
leidende politici het niet altijd hardop zeiden, maar
niettemin niet veel van dit bestel moesten hebben.
En Keuning, zoon van J. Keuning, hoofd der chr.
school te Spijk in Groningen, een zakenman, volgens
sommigen een hard zakenman, maar die hem en zijn
werk van heel nabij hebben meegemaakt, weten het
nóg te vertellen: ’De NCRV was voor hem een heel
aparte "zaak”, de zaak van zijn hart.’
En in Hilversum werkte de omroep onder leiding
van de heer P. C. Tolk. In de latere jaren werd hij
bijgestaan door de heer K. van Dijk, een bezadigd
man die veel van de wereld had gezien. Hij was
inspecteur van het onderwijs geweest in Nederlands
Indië en toen ook daar bezuinigd werd, kon hij voor
tijdig afvloeien. Hij wilde wel meewerken aan de
NCRV, maar verschillende bestuursleden hadden
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er eerst een zwaar hoofd in. Zulke mensen die in
Indië een rol hebben gespeeld, zijn zo hóóg en daar
is moeilijk mee te werken. Maar toen alle leden van
het dagelijks bestuur hem hadden gezien, was er geen
bezwaar meer, zelfs niet toen gezegd werd dat hij
ethisch was. Hij bleek een bescheiden en verstandig
man en een harde werker.
Er werd inderdaad hard gewerkt in Hilversum onder
vaak primitieve omstandigheden. Maar was het een
team? De heren Van der Deure en Keuning vonden
eigenlijk van niet. Zij waren in 1935 samen een dag in
Hilversum geweest, toen de heer Tolk ziek was, om te
kijken hoe bij diens afwezigheid de zaak liep. Zij
vonden, dat ’de zaak wel liep als een machine, maar
niet als een organisatie van levende wezens’. Daarom
werd overeengekomen dat de heer Van Dijk elke week
met het gehele omroeppersoneel in Hilversum zou
vergaderen. En in de vergadering van het dagelijks
bestuur van 27 september van dat jaar hebben beide
heren nog eens uiteengezet, waarom zulke vergade
ringen noodzakelijk zijn. De Voorzitter:
’Wal wij op het oog hadden is een bespreking met de mensen,
opdat zij de zaak zien als een levende organisatie! Wal wij met
elkander bespreken, wat het moderamen bespreekt, moet meer
doordringen tot de geest van de mensen die het uilvoeren. Dat zijn

Urk en Staphorst op bezoek in de studio.

geen machines. Zij moeien in hun eigen werk gelegenheid hebben zich
te uiten. Ook de laagste typiste heeft wel eens een gelukkig denkbeeld.’

En verder:
•Fr was niet voldoende gelegenheid om elkander als mens te leren
kennen en elkanders gedachten uit te wisselen. Dlc vergaderingen
moeten wij doorzetten Wij moeten de mensen de gelegenheid geven
te voelen dat ze niet zijn de raderen van een machine, maar dal ieder
lid van hel personeel gelegenheid krijgt om naar zijn besle welen mee
te werken.’

De heer Keuning is het helemaal met de voorzitter eens.
'De vergaderingen kunnen nuttig werken, niet om de zeer belangrijke
dingen die zouden worden besproken en besloten, maar er gaat een
suggestieve invloed van uil. Zij moeten zich een werkgemeenschap
voelen. Spr. gelooft dal daar nog wel wat aan ontbreekt leder zat in een
apart hokje en in dal hokje was hij op de hoogte, maar het hokje daar
naast dat zijn werk ook raakte, daar stond hij vreemd en min of meer
vijandig tegenover Ieder die naar zijn eigen hokje wees, likte hij op de
vingers. Als zij zich allen voelen als een deel van het geheel is dat
beter’

Modern personeelsbeleid ...
Inderdaad, als het schip alle zeilen bijzet op volle zee
moeten de uitkijk in het kraaienest en de kok in de kom
buis zich met al de anderen verantwoordelijk weten
voor een goede wacht die voorwaarde is voor een be
houden vaart.

Zwarte nacht en gure morgen

Ze wisten het niet
Ze wisten het héél wel...
Het algemeen bestuur van de NCRV was bijeen op
2 januari 1941 te Utrecht.
Ze wisten niet precies wat de plannen van de bezetters
waren en welke mogelijkheden er voorlopig nog voor de
NCRV overbleven. Maar zij wisten héél goed wat het
einddoel van de vijand was: de uit het volksinitiatief
geboren omroeporganisaties moesten geheel verdwij
nen en in de plaats daarvan moest er een staatsomroep
komen in nationaal-socialistische geest.
En toen heeft in die vergadering de heer Krijger scherp
geformuleerd waar het eigenlijk om ging: ’Indien ons
christelijk gericht geweten ons verbiedt te gaan tot het
punt dal de autoriteiten als einddoel hebben gesteld,
dan verbiedt ons christelijk geweten ons ook, de eerste
stap te doen.’
Daarmee was aan de orde gesteld de scherpe vraag, waar
in de bezettingstijd tal van organisaties (én personen)
mee hebben gezeten.
De bezetter had er alle belang bij zijn plannen geleide
lijk en bijna geruisloos uit te voeren. Hij ging stapje voor
stapje verder tot er weer een grote beslissing moest
worden geforceerd.

Aanvankelijk leek het alsof er niets was veranderd. De
zender Hilversum was door de Nederlandse militairen
opgeblazen, maar via de andere zender lieten de om
roeporganisaties zich om de beurt spoedig weer horen.
En op 1 juni 1940 verscheen de Omroepgids weer vrijwel
op de oude voet. En de heer Van der Deure schreef een
bemoedigend woord:
’We zijn de Duiische autoriteiten erkentelijk dat zij niettegenstaande
de pogingen, welke werden aangewend om tot een geheel nieuwe verdeeling van den zendtijd te komen, ook op dit punt de bestaande en
gegroeide verhoudingen onaangetast hebben gelaten.'

Inderdaad, dat zeiden de Duitsers aanvankelijk: ga maar
rustig door op de oude voet, maar dan uiteraard niets
uitzenden, dat óns kan schaden. Dat was niet eens zo
moeilijk. De Nederlandse regering was er vóór de oor-

log heel streng op geweest dal er voor de radio niets ten
nadele van het Duitse bewind zou worden gezegd. Van
wege de strikte neutraliteit. En toen de VARA een
minuut stilte betrachtte voor de microfoon, nadat Van
der Lubbe ter dood was gebracht, strafte minister De
Wilde deze omroep met een dag stilzwijgen in de ether.
En toen de NCRV via de radio lezingen wilde uitzenden
van dr. F. J. Krop van Rotterdam, waarin het commu
nisme zeer kritisch werd bekeken, had de controle
commissie bezwaar: het was tè politiek. Die controle
commissie had voor de tweede wereldoorlog het recht
de teksten van alle radiotoespraken eerst ter toetsing op
te vragen en kon de verplichting opleggen, dat van de
geschreven tekst niet mocht worden afgeweken. Toen
de Ned. Bond van J V op GG zijn bondsdag te Amster
dam hield op Hemelvaartsdag, enkele dagen vóór de
Duitse invasie, mocht de rede van oud-minister De
Wilde niet worden uitgezonden, omdat deze geweigerd
had zijn tekst vooraf ter toetsing te presenteren. De
censuur op de uitzendingen werd dus vóór de bezetting
binnen de Nederlandse verhoudingen als een 'normale’
zaak beschouwd en was in elk geval een zaak, waarmee
men bij de omroep volkomen vertrouwd was. Door
jarenlange gewenning. En daarom werd het bijna van
zelfsprekend beschouwd dat de Duitsers, zeiden: ga
jullie je gang als gewoonlijk, maar denk erom dat wij nu
de uitzendingen controleren. Dat die controle nu ook
continu plaats had in het geheim, dat wisten de omroepleiders aanvankelijk niet.
Wel kregen zij al gauw ’een wenk’ dat er een zekere
concentratie in de omroep moest komen. En daartoe
was ook de NCRV wel bereid, mits het een federatieve
zaak werd en met behoud van de eigen zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid op programmatisch gebied. De
onderhandelingen waren echter moeilijk en dat niet
alleen, omdat de VARA door de Duitsers onder cura
tele was gesteld van een commissaris. Rost van Tonningen. Immers toen er van centralisatie werd gespro
ken, was de AVRO opeens klaar wakker en herinnerde
zich de oude pretentie: wij zijn de Algemene omroep.
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tegenóver de sectarische omroepen. En dat zou dan nu
wel in een nieuw statuut voor de omroep gerealiseerd
kunnen worden.
In Het Haagsch Maandblad van februari 1935 stond een
bijdrage onder de titel: ’De Nederlandsche Nationale
Radio-omroep ... een utopie?’
De schrijver vond het omroepbestel, zoals dat toen ge
regeld was, geen goede zaak. Hij wilde een nationale
omroep. Hij prees de AVRO: die geeft programma’s,
waarnaar iedereen met genoegen luistert. ’De AVRO is
net zo goed een christelijke omroep als de NCRV,’ in
dien men zich althans op het standpunt stelt dat het bij
de uitingen eener christelijke levensbeschouwing niet
uitsluitend op de kwantiteit aankomt.
De schrijver, de heer Weber, wilde het verplicht alge
meen programma zó uitbouwen dal binnen drie jaren
één van de beide zenders de gehele week beschikbaar
zou zijn voor een 'algemeen programma’, door de om
roepverenigingen betaald, maar vastgesteld in gemeen
overleg tussen regeringsvertegenwoordigers, vertegen
woordigers van nationale cultuurinstituten en afgevaar
digden van de vier grote omroepverenigingen.
Praktisch betekende deze gedachte dat de omroep
verenigingen door ingrijpen van de regering binnen drie
jaar de helft van haar zendtijd zouden moeten offeren
op het altaar van de zgn. algemeenheid, die nationaal
werd genoemd. De heer E. P. Weber was secretaris van
de Radioraad, van de Algqfneen-programmacommissie
en van de Radio-Omroep-Controlecommissie, allemaal
instellingen van de regering.
En in de kringen van de omroep werd dit geruchtmaken
de artikel, al was het een persoonlijke uiting van de heer
Weber, gezien als een symptoom. In feite, zo was de
gedachte, moet de regering niet veel hebben van ons
omroepbestel. Ook de PTT en de Nozema niet. De
Nozema was een NV tot exploitatie van het zenderpark,
en aan de oprichting hadden de omroeporganisaties ook
een aandeel gehad, maar tegen heug en meug en zij
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stemden toe ’na enige vaderlijke dwang en aandrang’
van minister De Wilde.
Er was in regeringskringen inderdaad een zekere irrita
tie vanwege het omroepbestel en dal kwam mee door
de scherpe, niets en niemand ontziende, politieke
oppositie van de VARA tegen het regeringsbeleid.
Maar dieper en meer emotioneel was de aversie tegen
het bestel in de kringen die gewend waren algemeen en
nationaal en neutraal (en soms ook nog liberaal) mooi
op een rijtje te zetten op hun stijlvol antiek salon
tafeltje ... De VPRO vonden zij nog wel aanvaardbaar;
die was zelfs een beetje deftig en ’eigenlijk’ ook voor
een nationale omroep en de AVRO, die was echt alge
meen en dus goed. Aan de NCRV had men in die krin
gen de grootste hekel.
En dus was er een ’gevoelen’ in Nederland, wijd ver
breid en sterk in Den Haag: dat de bezetter hel gaal
doen is niet zo plezierig, maar ’op zich zelf is hel een
goed ding dat er een einde wordt gemaakt aan het
sectarisme in de omroep. De bezetter kon dan ook op
de medewerking rekenen van bekwame en ijverige
Nederlanders, die zich 'allang hadden afgevraagd, waar
om het in Nederland niet net zo kon als in Engeland met
zijn BBC.’ Een van hen was ir. A. Dubois, de directeur
van de NOZEMA, die daarom door de omroepvereni
gingen maar kwalijk werd vertrouwd. Reeds in augustus
1940 wist hij dat de Duitsers grote plannen hadden met
de omroep en met hèm. Er zou een 'Nationale Omroep’
komen met uitschakeling van de omroepverenigingen
en van die nieuwe omroep zou ir. Dubois directeur
worden. Hij heeft geaarzeld, mr. J. Donner en prof.
J. J. Oranje hebben het hem afgeraden, maar anderen
vonden dat hij het moest doen. Anders nemen ze er mis
schien een NSB-er voor, was het ook in dit geval ge
bezigde motief.
In november 1940 creëerden de bezetters een nieuw
departement,dat van Volksvoorlichtingen Cultuur,een
kopie van dat van Goebbels in Duitsland en zij benoem
den de NSB-er T. Goedewaagen tot secretaris-generaal.
Seyss-Inquart was erg met deze man ingenomen, al

noemde hij hem in een van zijn rapporten ’prof. de
Gudewagen’. Goedewaagen was nog maar net aan het
bewind of hij ontbood de vier voorzitters van de grote
omroepverenigingen en vertelde hun, wat er zou ge
beuren.

De Nozema werd een staatsbedrijf, de omroepvereni
gingen zouden geen taak meer hebben, want er zou een
nationale omroep komen die alle uitzendingen voor
zijn rekening nam. De omroepbladen mochten voor
lopig nog blijven verschijnen. Het personeel bij de om
roep behoefde geen zorgen te hebben, dat werd wel
'overgenomen’.
Toen hebben de heren Van der Deure en Keuning uit
gekeken of er nog een mogelijkheid was om nog/ets van
het ideaal van de NCRV te redden. En zij meenden iets
te hebben gevonden. Het Algemeen Bestuur van de
NCRV zou een stichting in het leven roepen, De Chris
telijke Omroepstichting,en die zou elke week drie uren
mogen zorgen voor godsdienstige uitzendingen. Na
tuurlijk ingepast in het programma van de zgn. natio
nale omroep, maar toch onder eigen naam en verant
woordelijkheid. De heer Dubois vond dat goed, althans
voorlopig. Hij zat wat verlegen met die godsdienstige
uitzendingen, want hij begreep wel dat hij bij de kerken
niet behoefde aan te komen met een verzoek om mede
werking. Wel vertelde hij dat hij prof. Slotemaker de
Bruine had gepolst of die een mogelijkheid zag, waar
door deze uitzendingen behouden bleven, maar die had
blijkbaar ook niets toegezegd. Als nu de NCRV, de
KRO en de VPRO, ieder op zijn wijze, voorlopig voor
die godsdienstige uitzendingen bleven zorgen zou dat
de heer Dubois wel aangenaam zijn.
En daarover vergaderde nu het Algemeen Bestuur op
de bewuste 2de januari. De mening van de heer Krijger
hebben wij al gereleveerd. Ds. Van der Zaal viel hem bij.
De anderen aarzelden. Maar tenslotte gaven allen, be
halve de heren Krijger en Van der Zaal, zich gewonnen
en de stichting kwam er.
De Omroepgids, nu een uitgave ten behoeve van de

stichting, verscheen nog gedurende vrijwel het gehele
jaar 1941. Geregeld kreeg de redactie stukken ter plaat
sing toegezonden, waarin van de zijde van het nieuwe
departement werd uiteengezet wat het nieuwe cultuur
beleid betekende en bedoelde. De heer Keuning intus
sen was, zoals het altijd was geweest, de eigenlijke baas
van dit blad: het was immers van de oprichting af een
uitgave geweest van de firma Zomer en Keuning ten
behoeve van de NCRV. Maar het risico was voor de fir
ma. En de zeggenschap eigenlijk ook voor zover er geen
contractuele verplichtingen waren jegens de NCRV.
Daarom komt de eer aan de heer Keuning toe dat van
al die verhalen die vanwege of namens de heer Goede
waagen werden toegezonden nooit een letter in de
Omroepgids is opgenomen. Van sommige andere om
roepbladen kan dat bepaald niet worden gezegd.
Trouwens, de heer Keuning groeide tijdens de bezet
ting veel meer dan sommige anderen tol een man van
het verzet. Het is opmerkelijk dat in de eerste maanden
van de bezetting week aan week in de Omroepgids het
hoofdartikel van zijn hand is. En elke keer met een dui
delijk markeren van wat principieel onaanvaardbaar is
en wat organisatorisch wel - in vrijheid - kan worden
nagestreefd.
Het viel intussen de Christelijke Omroepstichting niet
mee, om godsdienstige programma’s te verzorgen. Wel
iswaar nam de Ned. Hervormde kerk geen formeel be
sluit daaromtrent, maar in feite weigerde zij alle mede
werking. Deputaten van de Generale Synode van de
Gereformeerde kerken oordeelden ook al gauw, dat er
gestopt moest worden. En zo zouden er alleen maar
kerkdiensten of bijbellezingen kunnen worden ge
organiseerd, wanneer plaatselijke kerken en predikan
ten wilden meewerken tegen de intentie of de uitspra
ken van de eigen kerkgemeenschap in.
Daarom was de bedoeling van de Christelijke Radiostichting eigenlijk al mislukt, voordat de autoriteiten er
een eind aan maakten.
Dal gebeurde met ingang van 1 oktober 1941. Een week
daarvoor ontving de Christelijke Radiostichting van
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ir. Dubois een brief en de tekst daarvan nemen wij vol
ledig op om te doen zien in welke stijl (dit woord in
meer dan één zin opgevat) deze dienaar van de bezetter
het deed:
'Sinds de Nederlandsche Omroep als Rijksinstelling werkzaam is,
blijkt het beslaan van zelfstandig werkzame comités niet in overeen
stemming te zijn met de constructie van een rijksradio-omroep. De
praktijk heeft bewezen, dat dergelijke comités meermalen in strijd
komen met de richtlijnen, welke de Rijksradio-omroep gewild is te
volgen.
Ook principieel is de samenwerking met bijzondere combinaties uit
verschillende kerkelijke richtingen voor den Staat en als zoodanig
voor den Rijksradio-omroep niet juist.
Inmiddels is gebleken, dat de Nederlandsche Omroep in staat is ker
kelijke uitzendingen voor te bereiden.
Daarom is nu het oogenblik gekomen om deze aangelegenheden prin
cipieel te regelen. Op grond van bovengenoemde overwegingen kun
nen wij aan Uw comité met ingang van Woensdag 1 october a.s. geen
zendtijd meer ter beschikking stellen.'

Daarmee was een eind gekomen aan de mogelijkheid
voor de Christelijke Radiostichting om te zorgen voor
een eigen inbreng in het programma van de Rijksradioomroep.
Maar de stichting zelve was daarmee niet opgeheven.
Volgens haar statuten had zij in hoofdzaak tweeërlei
doel:
a. het zo mogelijk voorbereiden en regelen van uitzen
dingen die in overeenstemming zouden zijn met
grondslag en doel van de stichting;
b. de geregelde verspreiding van een orgaan.
Er stond uiteraard niet: de uitgave van een orgaan, maar
de verspreiding. Want de Omroepgids was een uitgave
van Zomer en Keuning.
Die Omroepgids bleef dan ook aanvankelijk bestaan,
nadat de uitzendingen van de stichting waren gestaakt.
De bedoeling was op die manier een band met de leden
te behouden zolang dal mogelijk was. Maar op 31 de
cember 1941 mocht ook dat niet meer. Drie weken daar
voor had de heer Keuning nog alle abonn’ees een circu
laire gestuurd met het verzoek de Omroepgids trouw te
blijven ...
Toen was alleen de stichting er nog en die had geld.
Geld als bate van de Omroepgids en nog geld, in beheer
van de NCRV. En die stichting werd bedreigd, altijd
maar weer bedreigd met een proces. Want de directeur
van Zomer en Keuning (de heer C. A. Keuning) dreigde
de stichting, penningmeester de heer C. A. Keuning
(maar die stichting was onder beheer gesteld), met een
proces. Hij had immers een drukorder van de stichting
om de omroepgids te drukken en zijn bedrijf leed grote
schade toen die order werd gestopt. De NV Gebr.
Zomer en Keuning’s drukkerij ’Vada', Binderij en Uit
geversmaatschappij had recht op een schadevergoeding
en zou het op een proces tegen de stichting willen laten
aankomen. Dit dreigement, telkens opnieuw aan de
orde gesteld, heeft tot gevolg gehad dat het geld van de
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CRS er nog was bij de bevrijding, want dal 'dreigende
proces’ belette de liquidatie van de CRS...
Maar verder was er niets meer dan de hoop.
De hoop, dal na de bevrijding de NCRV onmiddellijk
zou herrijzen in vrijheid en naar recht. Die hoop werd
mede gevoed door de groeiende afkeer van wat de
’Rijksradio’ bood.
En de hoop dat diegenen die voor de NCRV hadden ge
werkt en weigerden zich te laten gelijkschakelen onder
leiding van ir. Dubois dan zouden terugkeren als de
’ware jongens’ die ook tijdens de gehele bezetting de
NCRV waren trouw gebleven.
Hadden ze geen reden daarop te hopen? Hadden ze
geen récht daarop te rekenen?

Het is helemaal anders gelopen, vooral in het begin.
Eerst werd het zuiden bevrijd en volgde er in het gebied
boven de grote rivieren nog een vreselijke hongerwin
ter. Maar in dat bevrijde zuiden stond een radiozender
en er was een omroep: Herrijzend Nederland. Een
voortzetting, ook wat de leiding betreft, van wat uit
Engeland was meegebracht. Intussen waren de leiders
van de omroepverenigingen niet bij de pakken neer
gaan zitten. Er was een plan opgezet om de omroep
organisaties in haar rechten te herstellen, maar dan met
een nauwe samenwerking op technisch gebied. En prof.
J. J. Oranje zou van dit alles de leiding hebben.
Er is aanvankelijk niets van gekomen. Herrijzend Ne
derland werd naar Hilversum verplaatst, de studio’s
werden opnieuw gevorderd, nu door het Militair Gezag
dat namens de Nederlandse Regering optrad, het weer
verschijnen van de omroepbladen werd onmogelijk ge
maakt. Het nieuw opgetreden kabinet SchermerhomDrees was niet van plan de oude situatie te herstellen,
dat wil zeggen het wilde op het terrein van de omroep
géén rechtsherstel.
Bij dit streven om rechtsherstel te blokkeren kreeg de
regering steun op een wijze die niet mag worden ver
geten. De Algemene Synode van de Nederlands Her
vormde kerk sprak zich uit voor een Nationale Omroep.
De verdedigers van de doorbraak en van een nieuwe
politieke opstelling in Nederland keerden zich tegen de
omroepverenigingen. Dr. H. Brugmans,de rechterhand
van prof. Schermerhorn, vergeleek ons vooroorlogse
radiobestel in het weekblad Je Maintiendrai bij een
krottenbuurt die door een bom was getroffen en dan
bouwt men de krotten toch niet weer op!
Aanvankelijk was het de bedoeling dat op 30 juni 1945
’Herrijzend Nederland’ zou stoppen met zijn uitzen
dingen, waardoor de Omroeporganisaties weer aan bod
zouden komen in een federatie onder leiding van prof.
J. J. Oranje verenigd, maar een week daarvoor trad het
kabinet Schermerhorn-Drees op, een 'koninklijk kabi
net’ (er was géén volksvertegenwoordiging) en dat kabi-
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Tot op wettige wijze, met medewerking van een nieuwe, gekozen volksvertegenwoordi
ging, over de toekomstige structuur van den Nederlandschen omroep zal zijn beslist:
volledig rechtsherstel inzake den radio-omroep, d.w.z. herstel van de eigen Nederland
sche omroep-wetgeving,* welke tijdelijk door den vijand is teniet gedaan.
Wij vragen dit, omdat het een zaak is van nationale waardigheid en van rechtvaardigheid, en omdat geestelijke oorlogswinst voor hen die een ander omroepbestel
wenschen door ieder, ook door henzelf, zal moeten worden veroordeeld.
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net besloot onmiddellijk, de uitzendingen van Her
rijzend Nederland te continueren. Herrijzend Neder
land was niets anders dan een sub-sectie van het Mili
tair Gezag en het plaatsvervangend hoofd van die subsectie, mr. J. M. Landré, later algemeen directeur van
de TROS, legde in ’Gooische Klanken’ van 7 juli 1945
uit, waarom het kabinet deze beslissing had genomen.
Herrijzend Nederland zou voorlopig blijven uitzenden,
’ieneinde de regeering in staal te stellen lot een zoodanigen Nationalen Radio-Omroep ie komen, als de grooie meerderheid van het
Nederlandsche volk dat wenschi
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Uit dc eerste twee nummers van de Omroepgids na de bevrijding.
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In juli 1945 verscheen er - in beperkte oplage - twee
maal een nummer van de Omroepgids, nog zonder pro
gramma’s en toen was het voorlopig uit. De regering
weigerde verder papier beschikbaar te stellen en zo
duurde het tot 19 januari 1946, acht maanden na de be
vrijding, voor het derde nummer van de Omroepgids
kon verschijnen. En op diezelfde dag kwam er een einde
aan de uitzendingen van Herrijzend Nederland, en van
af 20 januari 1946 werden de programma’s uitgezonden
door de Stichting Radio-Omroep in Overgangstijd, een
stichting met een bestuur, waarin de vertegenwoor
digers van de omroeporganisaties een minderheid
vormden. Maar de programma’s werden weer, voor een
groot deel voorbereid door de oude omroepverenigin
gen, die zich dus nu weer konden laten horen. Zo werd
op zondagmorgen, 20 januari 1946, van 8.15 - 8.30 voor
het eerst de stem van de NCRV weer gehoord en de vol
gende dag, op maandagmorgen, verzorgde ds. Joh. van
Petegem, Vrij-Evangelisch predikant te Hilversum, de
eerste morgendienst voor de NCRV na de bevrijding.
Maar de hele situatie was onbevredigend. De stichting
Radio-omroep in Overgangstijd bevredigde niemand.
De regering zelf vond het compromis, waartoe zij vooral
onder druk van het episcopaat dat de KRO niet wilde
onthalsd zien was gedwongen, naar haar eigen verkla
ring ’afschuwelijk’. De voorstanders van een eenheids
omroep zagen tot hun ergernis dat de omroepvereni
gingen haar wettelijke rechten gedeeltelijk gingen her41

nemen en in hun verenigingsorganen gelegenheid kre
gen zich te verweren tegen de aanvallen op haar recht
en haar laak. Dal laatste was heel belangrijk, al zou het
alleen maar zijn, doordat nu verschillende feiten kon
den worden gesignaleerd. De heer Keuning verwees
b.v. naar een artikel van mr. Van Walsum, voorzitter
van het Ikor en tevens hoofdredacteur van de Nieuwe
Nederlander, hel dagblad dal in zoverre nieuw was dat
het ontfutseld was aan de CHU en nu de doorbraak pro
pageerde.
In een hoofdartikel in dat dagblad (van 30 januari 1946)
deelde mr. Van Walsum mee dal de rooms-kalholieke
kerk wel was uitgenodigd om tot het Ikor toe te treden,
maar dat men de indruk kreeg: ’dat de RoomschKatholieken hun radiobelangen ook in de toekomst
door den KRO wilden laten behartigen’. De gerefor
meerde kerken waren nog niet officieel tol deelneming
aan het Ikor uitgenodigd, en ook daarvoor gaf mr. Van
Walsum de reden op: ’het feit, dat men in gereformeer
de kringen een sterke sympathie heeft voor de NCRV
en geporteerd is voor het z.g. "rechtsherstel in den om
roep”. Dat was trouwens de toen zeer gebruikelijke tac
tiek van degenen die in de politiek en verderop de door
braak propageerden: èlk verzet daartégen stelden zij
den volke voor als een gereformeerd verzet of als een
’dolerend’ verzet. Het kabinet-Schermerhom deed in
tussen alsof hel Ikor de vertegenwoordigster was van dè
kerken ...
Met name de hervormde leden van het bestuur van de
NCRV hebben zich tegen dit kerkelijk imperialisme
van het Ikor, dat gesteund werd door de regering, verzet.
Ds. Jac. Poort schreef daartoe een brochure: Nationale
Omroep of Omroepverenigingen.
En politiek werd de doorbraak dan zo verdedigd en
voorspeld: De ARP zal wel blijven bestaan, doordat de
gereformeerden daaraan vasthouden, maar de CHU,
daar is geen plaats meer voor en die zal dan ook verdwij
nen. Haar dagblad is de Unie al kwijt en de rest volgt
straks bij de verkiezingen. Vermoedelijk blijft alleen de
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heer Tilanus nog over, schreef een medestander van de
heer Van Walsum in de Leeuwarder Courant.
Intussen stond nu toch wel één ding vast: de definitieve
strijd, voor zover die zich afspeelde in de politiek, zou
eerst kunnen beginnen, nadat er in Nederland na de bevrijding weer Kamerverkiezingen waren gehouden en
de regering dus in 'gemeen overleg’ zou kunnen treden
met een volwaardig parlement. Die verkiezingen had
den plaats op 17 mei 1946, meer dan een vol jaar na de
bevrijding. Zij betekenden hel einde van het kabinetSchermerhom en tegelijk het einde van de pogingen,
om een eenheidsomroep op te leggen. De uitslag van
deze verkiezingen was voor de omroep van beslissende
betekenis. De CHU die zich evenals de ARPonomwonden voor rechtsherstel van de omroepverenigingen had
uitgesproken, kwam zonder kleerscheuren door de
strijd heen. Dat was het meest wezenlijke element van
de nederlaag van de pressiegroep, waarin de heren
Schermerhorn, Van Walsum, Van der Leeuw en Lieftinck een grote rol speelden. Hel was duidelijk dat er in
de nu gekozen Tweede Kamer een meerderheid was
voor rechtsherstel. De drie oude coalitiepartijen, de
KVP, de ARP en de CHU hadden samen reeds de vol
strekte meerderheid. En in de PvdA kwam een ken
tering. Toen bleek dat de nieuwe aanhang onder aan
voering van mr. Van Walsum weinig betekende, kreeg
die partij weer de trekken van de oude SDAP die altijd
nauwe betrekkingen had onderhouden met de VARA.
De oude socialisten wilden nu minder dan ooit de
VARA opofferen ter wille van een 'nationale omroep’.
In de PvdA groeide in tegendeel het besef dat de VARA
voor een partij, die nog weinig greep had op de pers,
bijna onontbeerlijk was. De nieuwe minister van Onder
wijs, dr. Jos. Gielen, was een man van de KVP en hij
zette een dikke afsluitende streep onder het beleid van
het verslagen kabinet. De omroepverenigingen kregen
haar rechten volledig terug en zij werkten voortaan
samen in de radio-unie die zorgde voor alles wat ge
meenschappelijk kon worden gedaan.
Soms flakkerden de bijna gedoofde vlammen nog even-

De leden stroomden weer toe na de oorlog, naar hun studio.

Ijes op, in de Tweede Kamer bleek alleen de Partij van
de Vrijheid nog het pleidooi te voeren voor de 'Natio
nale Omroep’, het tot 750 man aangegroeide personeel
van de tijdelijke stichtingen, voor een deel afkomstig
van de ’Rijksomroep probeerde nog te protesteren en
een radiodominee van het Ikor, ds. F. R. A. Henkels,
publiceerde nog een wonderlijk boek met o.a. de stel
ling: ’de BBC is een omroep, wat wij hebben zijn kermistenljes’.
Toen dit boek verscheen, had de NCRV net een provin
ciale landdag georganiseerd in Hellendoorn, waaraan
20.000 bezoekers deelnamen en begonnen de stertochlen uit het gehele land naar de NCRV-studio te Hilver
sum. Eindelijk scheen de zon.
Op 26 maart 1946, dus nog tijdens het kabinet-Schermerhorn, kwam de verenigingsraad weer voor het eerst
bijeen in de NCRV-studio te Hilversum. De eigen
studio, met eigen geld betaald, tijdens de bezetting ge
reedgekomen, maar na de bevrijding voor de tweede
keer gekaapt.
Op deze vergadering heeft de heer Keuning in duide
lijke woorden verteld en beoordeeld wat er aan de hand
was. Hier volgt het verslag van zijn bewogen betoog dat
tegelijk een protest was:

'Wij weten allen, hoe het na den oorlog gegaan is. In het Zuiden van
het land had Herrijzend Nederland reeds een halfjaar gewerkt en toen
de rest van Nederland bevrijd werd, meende men niet beter te kunnen
doen, dan alle omroepvereenigingen aan kant te zetten en de radio in
handen te houden, totdat de Regeering Schermerhorn en Van der
Leeuw gelegenheid kreeg een omroepbestel te formeeren, dal over
eenkwam met de wenschen van de voorstanders van een eenheids
omroep. Spr memoreert dan in het kort den gang van zaken. Hoe hel
Militair Gezag optrad, op welke wijze prof. Oranje aan kant werd ge
zet en hoe met de eigendommen van de omroepvereenigingen werd
omgesprongen.
Langen tijd bleef het ideaal van de eenheidsapostelen in nevelen ge
huld, maar nu de Minister aan den Radioraad opdracht heeft gegeven
een onlwerp-radiowet samen te stellen, krijgen wij eenig licht, want de
Minister heeft eenige richtlijnen verstrekt, die ons laten zien wal hij
onder een 'eenheidsomroep’, die natuurlijk 'nationaal' wordt ge
noemd, verstaat.

Dc Minister zegt in zijn richtlijnen aan den Radio-raad:
'Nationaal, dat beteekent in Nederland gedifferentieerd naar levens
beschouwing Ons volk zou zichzelf niet zijn, wanneer het ’t principiëele onbelangrijk achtte’. Dal klinkt goed. Daaruit volgt logisch, dat
een nationale omroep moet worden gebaseerd op die differentiatie.
De logica van den Minister is echter bij de uitwerking deze, dal de
uitzendingen 'voor een zeer groot deel' zonder verdere differentiatie
moeten worden verzorgd. Nationaal beteekent dus voor den Minister
in Nederland: ongedifferentieerdheid. Dus een eenheidsomroep. Niet
voor een deel, zelfs niet voor een groot deel, maar 'voor een zeer groot
deel'
Naast den eenheidsomroep wenscht dc Minister uitzendingen, welke
gedifferentieerd zijn naar levens- en wereldbeschouwing. Hij gaat
blijkbaar uit van de onjuiste gedachte, dat een levens- en wereld
beschouwing kan worden geïsoleerd van de rest. Die rest is dan 'een
zeer groot deel'.
Spreker zou het zoo kunnen zeggen: Neem twee borden soep van ge
lijke samenstelling., alleen met dit verschil, dat het eene zout bevat en
hel andere niet. Beide hebben 'een zeer groot deel gemeen' Decreteer
voorts, dal allen voortaan zoutloze gerechten moeten eten en geef
daarna aan de liefhebbers een lepel zout te slikken. Dan wordt aan
aller verlangen voldaan Het is kinderlijk eenvoudig.
Dc Minister verklaart zich tegen dc omroepvereenigingen. Om het be
kende, maar dwaze motief, zij splitsen het volk in volkjes. Hij ziet in
hel verlangen naar een eenheidsomroep een symptoom ’van een ver
nieuwd en groeiend besef van saamhoorigheid’
Het moest, aldus spreker, eindelijk eens uil zijn met de bewering dat
we als vrucht van den oorlog een geestelijke eenheid hebben bereikt,
en dat wij daarom een eenheidsomroep behooren te bezitten. Meent
men nu werkelijk, dat het besef van saamhoorigheid er vroeger ook
niet was? Dan zou er van het verzet weinig terecht zijn gekomen. Maar
het moet spr óók van het hart, dal het karakter van een groot deel van
het verzet miskend wordt, door zoo eenzijdig den nadruk te leggen op
de saamhoorigheidsgedachte. Hel saamhoorigheidsbesef werd ook
gevonden bij onzen vijand, in sterke mate zelfs, maar ons verzet was
veel meer dan een uiting der saamhoorigheid, kwam gelukkig bij velen
voort uit een hooger beginsel.’

Na de heer Keuning sprak ds. Jac. Poort van Den Haag.
Openhartig nam hij stelling tegen het streven van de
Synode der Nederlands Hervormde Kerk die zich ge
steld had achter het eenheidsstreven van het kabinetSchermerhorn. ’De Synode is op het oogenblik de mond
der Kerk die de Kerk onmondig maakt.’
Er is alle reden bij deze eerste vergadering van de
Verenigingsraad na de bevrijding, de eerste vergadering
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die in de eigen studio werd gehouden, wal breder stil te
staan.
En de heer Keuning heeft er recht op dal wij juist hem
citeren, want hij was voluit een man van het verzet,
moedig en principieel.
En voorts: wij vinden hier alles bijeen, wij herkennen de
herleving van het eenheidsstreven, zoals dat er lang
voor de tweede wereldoorlog was in véle kringen en ook
bij het officium. Wij herinneren ons de redenering dat
de eensgezindheid in hel verzet als consequentie zou
meebrengen dal het bevrijde volk nolens volens met
een eenheidsomroep moest worden gelukkig gemaakt.
Wij herkennen het élitair gevoelen, ook van vóór de
oorlog dat de massa gevaarlijk kon worden als haar
voorlichting niet in goede handen was. En verwant aan
dal elitair gevoelen was hel hoogkerkelijk streven om
alle uit het initiatief van kerkleden ontsproten activitei
ten op politiek en maatschappelijk terrein terzijde te
schuiven en zo 'het spreken der kerk’ tegelijk universeel
en monopolistisch te maken.
Maar tegenover dit alles hebben de leden van de NCRV
stand gehouden en zij kwamen zich weer melden bij
duizenden en tienduizenden. In 1940, toen de vijand
kwam, was het ledental 136.000; in 1949 steeg het leden
tal boven de 200.000 en op de vergadering van de leden
raad in juni 1950 waren het er reeds 219.000.
En dan is er nog één kanttekening te maken. De heer
Keuning vergeleek het streven van de algemeenheid
met het opdienen van een bord soep zonder zout, terwijl
Propagandisten-conferentie van de NCRV in 1949 in Dordrecht.

dan hel zout als een aparte gang wordt verstrekt. Dat
beeld was helemaal niet nieuw. Het is nl. afkomstig van
ds. Hendrik Pierson die hel al veel eerder gebruikte,
maar toen in een pleidooi voor de School met de bijbel.
Ook hier weer de parallel met de schoolstrijd.
Een deel van hel personeel van de omroeporganisaties
was overgenomen door de Rijksradio onder leiding van
ir. Dubois. De mensen werden bijna uitgenodigd om te
komen, mits zij natuurlijk arisch waren. Sommigen zei
den nee en nog eens nee. Gerard Hoek, die lid was van
de Nederlandse Journalistenkring, had al in augustus
1940, toen de pers moest worden gelijkgeschakeld, op
de vergadering van zijn organisatie er over gesproken
dat het beter was eervol onder te gaan dan zich te voe
gen naar de wensen van de bezetter. Hij was de eerste
die ging, toen de NCRV werd aangepakt. Anderen
dachten en deden als hij, maar sommigen aanvaardden
een werkkring bij de Rijksomroep. Onder hen was ook
de heer Tolk.

Intussen bleek voor velen die de Rijksradio - 'de ver
raderlijke radio’ zoals de heer Keuning haar noemde •hadden gediend bij de Radio-unie wel een vrij comfor
tabele plaats te zijn. Zij keken wat vreemd naar hen die
nu weer kwamen opdagen ...
Velen die zich die tijden goed herinneren al zijn ze
nooit bij de radio geweest, zal dit als een bekend verhaal
voorkomen.

Behouden vaart

Bijna was het alsof hetzelfde Algemeen Bestuur dat
vóór de bezetting de leiding had van de NCRV weer
ging aantreden. Achttien bestuursleden namen weer
hun plaatsen in: mr. Van der Deure presideerde op
nieuw, de heer C. A. Keuning zette zijn werk als secrelaris-penningmeesler voort en de heer Pereboom wierp
zich al weer vol ijver op de propaganda. En Dommisse
was er ook weer en thuis schreef hij breedvoerig over
wal naar zijn mening nu de NCRV zou moeten doen.
Zaait aan alle wateren, maar de akkers moeten niet
alleen in Nederland worden gelokaliseerd, in de toe
komst moet de christelijke omroep een wereldzaak wor
den.
Achttien bestuursleden keerden terug, maar er waren
lege plaatsen. Ds. D. A. v. d. Bosch was door de vrese
lijke duisternis van het terreurkamp gegaan naar het
eeuwige licht en op die tocht was hij een martelaar ge
weest, allereerst in de oudste zin van dat woord: een ge
tuige. De heer Evert Jan de Bruin, een van de oprich
ters, was in oktober 1943 in Arnhem overleden en ook
prof. De Groot, ds. Van Lokhorst en de heer K. Lantermans waren door de dood weggenomen. Prof. Schilder
en ds. Dippel stelden zich niet weer beschikbaar. De
architect van de NCRV-studio, de heer Van der Veen,
heeft niet mogen beleven dat de NCRV haar eigen ge
bouw in gebruik kon nemen na de bevrijding. De SD
heeft hem vermoord uit wraak, omdat zij zijn zoons,die
in het verzet zaten, niet te pakken kon krijgen.
Piet van der Hurk die zo veel heeft betekend voor de
muzikale programma’s van de NCRV, kwam wel heel
huids uit Dachau terug. Hij was daarheen getranspor
teerd, omdat hij door een medelid van het Stedelijk
Utrechts Orkest bij de bezetter was aangeklaagd, o.a.
vanwege zijn blijkbare voldoening over de nederlaag
van de Duitsers bij Stalingrad.
Zo kwamen er zeven nieuwe bestuursleden, prof. dr.
A. H. Edelkoort,dr. G. P. van Itterzon,ds. D. Vreugdenhil, notaris K. Abma, ds. J. Fokkema en de heren
G. Westra Mzn. en W. Nauta; vier theologen, één nota
ris en twee mannen uit het christelijk onderwijs.

Op de volgende vergadering van de ledenraad, op 20 mei
1947, waren er weer drie vacatures in het Algemeen
Bestuur. De heren H. A. Jellema en J. Weitkamp waren
overleden en de heer J. M. Krijger Jr. had bedankt. Zijn
afscheid was dramatisch geweest. Ontzaglijk veel had
hij voor de NCRV gedaan, ook wat betreft de bouw van
de studio’s. In het parlement had hij meer dan eens de
rechten van de omroepverenigingen verdedigd, maar
nu kon hij ook des gewetens wille de koers van de
NCRV niet meer volgen. Het forse verzet tegen het
streven naar een eenheidsomroep had zijn instemming
niet meer; hij geloofde dat in een nieuwe tijd de kerken
de taak van de christelijke organisaties dienden over te
nemen en reikte daarom de broederhand ten afscheid.
Hij ging een andere weg dan voorheen, ook in de poli
tiek, en bedankte daarom ook voor de CHU, waagde
het met een nieuwe politieke groepering die echter geen
voet aan de grond kreeg en kwam zo aan de kant van de
weg terecht.
In de drie vakatures werd voorzien door het verkiezen
van de heren J. Kikkert,}. H. de Morree en Tj. Krol.
Pijnlijker dan het afscheid van de heer Krijger was dat
van de heer Van der Deure. Of liever, het werd hele
maal geen afscheid. De verenigingsraad had in 1947
hem toegezongen, omdat hij op de dag van die vergade
ring 35 jaar getrouwd was. Op de vergadering van het
volgende jaar was hij er niet meer en de nieuwe vicevoorzitter, prof. Edelkoort, presideerde. Voor mr. Van
der Deure was geen plaats meer in het bestuur en dat
had hij zelf ook begrepen. De fiscale recherche had
hem aangepakt, bijna de gehele landelijke pers maakte
er een cause célèbre van, en al had de zaak met zijn
voorzitterschap van de NCRV volstrekt niets te maken,
hij kon in deze omstandigheden geen voorzitter blijven.
Enige tijd later kwam hij met zijn vrouw door een auto•ongeluk om het leven. Wij staan aan de kant en zwijgen.
Maar niet, dan na nog eenmaal gezegd te hebben, hoe
groot zijn verdiensten voor de NCRV zijn geweest.
Prof. Edelkoort had onmogelijk de tijd, om blijvend het
veelomvattende werk van voorzitter op zich te nemen
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en daarom heeft hel dagelijks bestuur snel rondgekeken
naar een nieuwe voorzitter. En op diezelfde vergadering,
waarop het bedanken van mr. Van der Deure werd mee
gedeeld, werd feitelijk de nieuwe voorzitter al gekozen,
al was hel formeel alleen een verkiezing tol bestuurslid.
Prof. Edelkoort en dr. G. P. van Ilterzon hadden veel
bijgedragen tot hel vinden en het zich beschikbaar wil
len stellen van de nieuwe voorzitter, mr. Anton Bernard
Roosjen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Deze nieuwe voorzitter was van vele markten thuis. Hij
was opgegroeid in een onderwijzersgezin te Aalsmeer
en acht zoons uit dit talrijke gezin werden voor onder
wijzer opgeleid. En bij dit genus van onderwijzer hóór
de het zo: je haalde eerst de hoofdakte en ging dan
verder voor de ’bijakten’. Voor déze Roosjen werden
het Frans LO, Engels LO, Wiskunde LO. Toen verder
voor middelbare akten: Wiskunde MO en Economie
MO. Vervolgens rechtenstudie aan de Vrije Universiteit. Intussen werkzaam als leraar aan de Hervormde
Kweekschool te Amsterdam tot hij in 1937 tot lid van de
Tweede Kamer werd gekozen voor de ARP.
Maar hij was helemaal geen schoolvos. Een heel bijzon
dere voorzitter, dóór en dóór eerlijk en open. Toen
Dommisse met hem had kennis gemaakt, lekende hij in
zijn dagboek aan dat deze man hem begreep en dat hij
hem helemaal kon vertrouwen. Dommisse voelde zich
nu wel echt veilig in het grote Algemeen Bestuur. En de
heer Roosjen leidde alle mogelijke vergaderingen met
dezelfde blijmoedigheid.

Zijn redevoeringen waren met een soort zout besprengd,
dat men Attisch zou willen noemen, als het wal meer
met de klassieken en wat minder met de bijbel en de
Nederlandse dichters te maken had gehad.
’De aanbidders van hel nationale-omroep-idool sluimeren noch
slapen.' - 'De NCRV moet blijven beantwoorden aan hel doel dat de
oprichters voor ogen stond, zich niet storende aan bedilzieke en
twistzieke geesten ’ 'Ik heb groot respect voor de kleine groep oprichters, die hel recht
hadden, tot de Laodiceeérs van hun tijd te zeggen: Ik zie. ik zie, wat
jij niet ziet.’ -

Graag sprak hij in gelijkenissen. Detailkritiek, geboren
uit beperktheid van blik en uil onvermogen, hel gehele
verband te zien, stelde hij aan de kaak met deze ge
lijkenis:
'Toen Boeddha zijn volgelingen wilde doordringen van de eenzijdig
heid en beperktheid van hel menselijk oordeel, nam hij zijn toevlucht
tot de gelijkenis van een koning, die alle blindgeborenen van zijn land
liet samenbrengen en hen in een kring plaatste rondom een in het mid
den geplaatste olifant, leder werd op zijn beurt uitgenodigd, deze
olifant te betasten en daarna te zeggen, wat een olifant is. De eerste
betastte de kop, en kwam tot de conclusie de olifant is een grote pot
De tweede, die zijn onderzoek uitstrekte over het platte, brede oor van
de dikhuid, gaf als zijn oordeel te kennen de olifant is een korenwan
De derde greep Jumbo bij een van zijn tanden en beweerde, dat de
olifant een ploegschaar was. Een volgende, die de romp bevoelde,
typeerde de olifant als een schuur. Een blinde, die een poot betastte,
noemde hem een zuil. Hij, die de staart in handen kreeg, verklaarde te
doen te hebben met een stamper Zo oordeelde een ieder naarmate
van de beperktheid van zijn waarnemingen, maar doordat niemand
zijn onderzoek uitstrekte over de gehele olifant, was ieder oordeel
onjuist.’

En dan komt opeens een uithaal, niet zonder felheid,
zoals Roosjen dat óók kon:
’lk wil in geen geval de NCRV aajimerken als een logge, dikhuidige
trompetterende Jumbo, maar zijn er nog altijd niet velen - al slinkt hun
aantal met de dag - die ten aanzien van onze vereniging en haar arbeid
een beperktheid en eenzijdigheid van het menselijk oordeel demon
streren, die aanleiding geven hun een plaats te verschaffen in de rij van
de blinden uit Boeddha's gelijkenis?’

En nu wordt de scherpe pijl afgeschoten:
’Mei dit verschil evenwel, dat zij zelf oorzaak zijn van hun blindheid,
Omdat zij óf moedwillig de ogen sluiten, óf gedreven door voor
ingenomenheid, niet willen zien.

Op nadrukkelijke wijze kon hij iets rechtzetten; zo zei
hij op 28 september 1951 op een extra vergadering van
de Verenigingsraad:
'Met fanfares wordt in de bladen aangekondigd, dal schoolradio zal
worden gegeven door AVRO, VARA en VPRO, waarbij wordt ver
geten, dal de NCRV reeds in 1929 met schoolradio is begonnen, en
sindsdien ook op dit gebied baanbrekend en oorspronkelijk werk heeft
geleverd.’

Nog één citaat. Noodzakelijk, omdat wij anders het
meest wezenlijke, het beslissende in de leiding en de
visie van mr. Roosjen zouden overslaan. In 1953, op
29 mei, toen de verenigingsraad vlak na het Pinkster
feest bijeenkwam, zei hij:
'Wie zielen vangt is wijs, van deze doelstelling mag de NCRV zich
nooit laten afdringen Spurgeon zegt ergens Het is een goede zaak,
dapper te strijden voor hel geloof, dat de Heiligen eertijds is over
geleverd, maar ik zou toch niet gaarne in mijn laatste prediking zeg
gen. Here, ik heb geleefd om legen de Romanisten en legen de Staats
kerk te strijden en om alle dwalende secten te ontmantelen, maar het
gebeurde mij nooit, één zondaar te leiden tot het Kruis Wij willen de
goede strijd des geloofs strijden Prachtig, maar wij mogen nooit uil
het oog verhezen Wie zielen vangt is wijs ’

Het is juist door deze diepere ondertoon in zijn spreken
dat mr. Roosjen al de jaren van zijn voorzitterschap een
samenbindende kracht is geweest in de NCRV.
Die diepere ondertoon resoneerde bij ’het volk’, dat
zich rondom de NCRV schaarde, als vanouds of voor
het eerst.
En dat ondanks het feit, dal verschillende kerkelijke
voormannen, die de ’doorbraak’ voorstonden en prak
tisch alle christelijke organisaties, maar met name de
NCRV, in hun hoogkerkelijk denken geen plaats wilden
toekennen, zich tégen de NCRV keerden en pleitten
voor een 'nationale Omroep’.
Ds. Jac. Poort, lid van het dagelijks bestuur van de
NCRV, heeft in die tijd huisbezoek gedaan bij verschil
lende predikanten, van wie men vreesde dat zij slecht

geïnformeerd waren en desondanks zich alleen maar
negatief opstelden. Van al zijn bezoeken heeft hij een
schriftelijk verslag ingediend bij het dagelijks bestuur
en al die rapporten zijn nog in het archief. Héél leer
zaam, soms onthullend, een enkele keer ook vermake
lijk. Ds. Poort moet een zeer lankmoedig man zijn ge
weest en bovendien iemand, nauwelijks in staat om zich
te verbazen.
Een heel ander element in de propaganda waren de
grote manifestaties in 1949 en in 1954, bekend onder de
naam JUBO I en JUBO II.
Beide in het Larixdal in het park Sonsbeek bij Arnhem.
Het waren JUBileum-Ontmoetingen, in verband met
het 25-jarig en het 3O-jarig bestaan van de vereniging.
Maar aan JUBO I was ook een JUBA en een JUBU ver
bonden. Een JUBileum-Actie voor ledenwerving en
een serie JUBileum-Uitvoeringen. DE JUBA LEIDDE
TOT EEN WINST VAN 52.712 LEDEN. Dat was ook
een antwoord op de anti-propaganda van verschillende
zijden.
En dan was er in 1950 de propagandatocht onder de
naam Elektronen-Wonderland.
Ongelooflijk veel werk is daarbij verzet door de mensen
van de propagandadienst. In verschillende grote steden,
te beginnen met Rotterdam en met Leeuwarden als slot,
werd een demonstratie gegeven van wat er in de wereld
Enkele bestuursleden na de oorlog.
V.l.n.r. ds. Jac. Poort, prof. dr. A. H. Edelkoort. C. A. Keuning en
D. Pereboom.

EEN FELICITATIE?

van de elektronen voor vreemde, geheimzinnige en
opzienbarende dingen mogelijk was. Philips zorgde
voor de technische medewerking. Maar de mannen van
de propaganda en hun helpers bouwden tentoonstellin 
gen op en waren de gehele week in louw, tot op vrijdag
avond de show werd gesloten. Duizenden hadden dan
ook voor hel grote televisiescherm gestaan, waarop
hetzelfde te zien was als wat buiten in een wagen vol
geheimen, waaromheen de nieuwsgierigen zich ver
drongen, werd opgevangen en geproduceerd. En in de
nacht van vrijdag op zaterdag werd dan alles afgebro
ken, in verhuiswagens geladen en de tocht naar een
andere stad begon, waar alles weer moest worden op
gebouwd. De zondag was een bijna onwezenlijke rust
dag en dan begon des maandags het weer ’van voren af
aan': geopend van ’s morgens 11 lot ’s avonds 10 uur.
En nu keren we opeens weer terug naar de heer Roosjen.
In september 1940 hadden de Duitsers het colportageblad Hou en Trou van de ARP in Amsterdam, dat toen
in een oplage van 160.000 exemplaren over het gehele
land werd verspreid, verboden. Op 24 oktober 1940
werden redactieleden en anderen, die met de uitgave
van dat blad te maken hadden,gearresteerd. Onderhen
NCR V-directeur Van Dijk aan het hoofd van de tafel, geflankeerd
door Gerard Hoek (links) en drs. Geerink Bakker, thans directeur
(rechts).

was mr. A. B. Roosjen. Ook de secretaris van de ARP in
Amsterdam, mr. A. H. van de Veen, werd mee op
gepikt. Het kleine gezelschap verbleef in verschillende
gevangenissen (Scheveningen, Emmerik, Münster en
Kassei) en werd vervolgens ’overgeplaatst’ naar Buchenwald. Tezamen met de 'Indische gijzelaars’ kwamen
zij laier in Nederland terug en waren geïnterneerd in
Haaren, St. Michielsgestel en Vught. Op 17 oktober
1944 werden zij ontslagen. Wie zo lang samen hebben
gevangengezeten, kennen elkaar van binnen en van
builen, voorzover de ene mens de andere ooit kennen
mag. Zo kenden mr. Roosjen en mr. Van de Veen
elkaar dan.
En toen in 1951 de heer Van Dijk, die vóór èn na de be
zetting zoveel had gedaan voor de NCRV, de laatste
jaren met de titel van directeur, afscheid nam en met
pensioen ging, werd mr. A. H. van de Veen zijn opvol
ger. Een markante figuur, niet zo beminnelijk als de
heer Van Dijk, een bekwaam jurist, die zich snel in de
dingen kon inwerken.
Een man, wel meer geschikt om met de vijanden te
spreken in de poort dan om met de broeders in geduldig
beraad te gaan. Die er ook soms de slag van had een
interpellanl door opzettelijke breedsprakigheid af te
matten. Een man die heel veel voor de NCRV heeft ge
daan, ook toen zijn lichamelijke toestand hel eigenlijk
niet meer toeliet. En die - vreemd en tegelijk heel be
grijpelijk - zich wel wal verweesd voelde, toen de heer
Roosjen op dringend verzoek van de regering op 71jarige leeftijd op 1 januari 1966, de voorzitterstoel van
de NCRV verliet om in een overgangsperiode naar de
NOS, de leiding van de Nederlandse Radio-Unie op
zich te nemen. Het best was de heer Van de Veen als hij
voor de rechten en de eigen verantwoordelijkheid van
de omroep moest opkomen en als hel daarbij nodig was,
de regering in het aangezicht te weerstaan. Dat bleek
duidelijk toen de omroepverenigingen de laak op zich
namen ook voor de televisie te zorgen.
Hel is een groot misverstand dal de omroepverenigin
gen eerst na 1950 hel recht gingen claimen om ook voor
de tv te zorgen.
Reeds op 28 maart 1935 heeft het comité van omroep
verenigingen, waarin toen zitting hadden de NCRV, de
KRO en de VARA, zich tot de minister van Binnen
landse Zaken gewend met het verzoek om 'vergunning
tot hel opstellen en exploiteren van een gemeenschap
pelijke televisiezender’.
Zij wezen er op dat dank zij de uitvindingen en ver
beteringen van de laatste maanden het mogelijk is zo’n
zender te bouwen die niet meer als 'proefneming’ be
hoeft te worden beschouwd. De experimentele periode
was voorbij en in Engeland en in Duitsland was men
reeds met de bouw van speciale tv-zenders begonnen.
In Berlijn werd toen al driemaal per week een tv-pro-

Eerbiedig scharen omroepautoriteiten zich bij de start van de
televisie in 1951 om een van de eerste tv-apparaten. Achter het
toestel NCRV-directeur Mr. A. H. van de Veen. Naast hem A VRO-

voorzitter De Clerq. Voorts de ministers Teulings en Mulderije en de
heer Philips.

gramma uitgezonden. De heer Vogt, directeur van de
AVRO, schreef naar aanleiding van deze aanvraag in
Hel Nieuws van den Dag:

De omroepverenigingen zouden dan samen voor de
programma’s mogen zorgen, mits er uitsluitend geza
menlijke programma’s werden geboden. Het leek alsof de
strijd om de radio van vlak na de bevrijding zich nu
rondom de tv zou herhalen. Maar mr. Van de Veen
stelde namens de NCRV de zaak onmiddellijk op
scherp: elke omroep krijgt de ruimte, om naast de ge
zamenlijke programma’s ook met een eigen programma
te komen. Anders gaat, wat de NCRV betreft, het feest
niet door. De andere omroepen sloten er zich bij aan.
En de regering haalde bakzeil. Zij kon ook moeilijk
anders, want haar uitgangspunt was: er moet nu, zij het
niet te groots opgezet, in Nederland televisie komen,
maar het rijk steekt er geen geld in. De omroepvereni
gingen moeten maar zorgen voor de financiën. Wel zou
er een kijkgeld komen, maar dit betekende aanvankelijk
niet veel, omdat er nog maar weinig bezitters.waren van
een tv-toestel.
De eerste tv-uitzending op 2 oktober 1951 was een ge
zamenlijk programma van de omroeporganisaties; op
12 oktober 1951 kwam het eerste programma van de
NCRV.

'Men kan evengoed een concessie voor het uitzenden van den 'Doo
denden Straal' aanvragen als voor Televisie Het is een slag in de lucht,
om daartoe thans reeds, zoals enkele omroepverenigingen hebben ge
daan, over te gaan '

Vijftien jaar later, in 1951, was het in Nederland einde
lijk zo ver. De regering was van mening, dat er nu op
bescheiden schaal met het uitzenden van tv-programma’s kon worden begonnen. De NCRV zond in die tijd
Gerard Hoek naar Amerika om zich daar goed op de
hoogte te stellen van wat de tv voor mogelijkheden
bood en aan problemen opleverde. Van dat laatste was
men zich terdege bewust en in de kring van de NCRV
was hier en daar aarzeling ten opzichte van dit nieuwe
medium. Lag het niet in het verlengde van de bioscoop?
Inderdaad was wel duidelijk dat de fabrikanten, hande
laren en installateurs van tv-ontvangtoestellen aanvan
kelijk in hun verbeelding achter de tv-programma’s
Hollywood zagen. Dat wil zeggen, zij hadden zo’n ver
moeden dat het nieuwe artikel alleen blijvend aantrek
kelijk zou zijn als de televisiesterren zich bij wijze van
spreken in de huiskamer kwamen voorstellen. Maar de
omroepverenigingen, speciaal ook de NCRV, dachten
daar anders over. Er werd weer iets van de droom van
Dommisse actueel. Maar dat het moeilijk zou zijn wis
ten ze ook.
Aanvankelijk wilde de staatssecretaris van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen die deze zaak had te rege
len, de zendmachtiging verlenen aan de NOZEM A.

De eerste twee jaren hebben de omroeporganisaties de
tv-programma ’s uit eigen middelen gefinancierd. Zij heb
ben er 1.2 miljoen voor op tafel gelegd. Het is nog altijd
zo, dat sommigen in Nederland, uit onkunde of erger,
beweren dat de omroeporganisaties, geholpen door
'bevriende politieke partijen’, zich stevig hebben genes
teld in het omroepbestel. De waarheid is dat zij vóór de
tweede wereldoorlog de radio hebben verzorgd geheel uit
vrijwillige bijdragen en dat zij bovendien de bouw van de
51

\V/7

studio’s op dezelfde wijze hebben gefinancierd. Hier in
Nederland is het volksinitiatief op hel terrein van radio
en televisie lol ontplooiing gekomen als nergens anders
ter wereld.
Intussen had de televisie in het Nederlandse 'omroep
bestel' de eerste jaren maar een beperkte betekenis.
Op 1 januari 1952, toen de omroepverenigingen al drie
maanden van start waren, werd het aantal ontvangtoe
stellen geschat op 500, een jaar daarna op 1100. Toen
werd er nog maar drie uren per wéék tv uitgezonden.
Op 1 januari 1956 was hel 10 uren per week en waren er
30.000 toestellen geplaatst. Maar dan komt er opeens
een snelle groei, veel sneller dan in de prognoses werd
verwacht. Binnen drie jaar klom het aantal toestellen
van 30.000 lot bijna 400.000 en in de daaropvolgende
drie jaren van 400.000 lot één miljoen. En sedert 1 ja
nuari 1956 moest iedere Nederlander die een tv-toestel
had daarvoor 30 gulden per jaar aan belasting betalen
(later 36 gulden). De netto opbrengst van die belasting
werd ter beschikking gesteld van de zendgemachtig
den, om onder toezicht van de regeringscommissaris
voor de omroep, te worden besteed voor de televisie.
Als de omroeporganisaties bij hun programmering niet
toekunnen met de loegekende bedragen die per uur
zendtijd worden berekend, kunnen zij uit eigen midde
len de daardoor ontstane tekorten aanvullen. Voor de
radioprogramma’s gold sedert de oprichting van de
NRU reeds hetzelfde.

baar. Er is een uitstekende catalogus van. En de kosten
van hel maken van zo’n hoorspel zijn daardoor verhou
dingsgewijze gering. Zij kunnen eenvoudig niet worden
vergeleken met de kosten van een televisiespel, met de
kosten van Bartje of van De Kleine Waarheid.
Nu was er in 1960 nog maar 18 uur zendtijd loegewezen
en in 1965 was dat al 47^ uur (over twee netten).
Dat heeft geleid tol een merkwaardig gevolg. Dommis
se had eens de eigen omroep vergeleken met een be
drijf. En toen de studio van de NCRV aan de Schutlersweg werd ontworpen, zei het bestuur: 'Het gebouw
moet een representatief aanzien hebben, maar hel moet
tegelijk de bedrijfsruimten hebben van een fabriek.
Want wij moeten dagelijks op ’de markt' komen met
een produkt, dat concurrerend wordt aangeboden.
Concurrerend met andere omroepen, in binnen- en bui
tenland, concurrerend ook met andere media. Wij
moeten een goed produkt maken en aanbieden, waar
voor uit overtuiging en blijvend wordt gekozen, door
onze leden én hopelijk ook door vele anderen.’
Maar bij de tv kwam het al gauw anders en moeilijker te
liggen. Er worden niet alleen programma’s gemaakt, er
worden ook programma’s kant en klaar gekócht en aan
de kijkers doorgeleverd. Wij weten wel dat er vroeger
ook wel voor de radio grammofoonplaten werden ge
kocht, maar dat was toch bijzaak. Nu zijn alle omroepen
in Nederland en over de gehele wereld op de markt, om
programma’s te kopen. Op de wereldmarkt. Maar met
name op de Angelsaksische markt.

Hel is bijna een sensatie eens het opnemen van een
hoorspel, bestemd voor een radio-uitzending, bij te
wonen. Hel gaat immers alleen om het geluid. De spe
lers kunnen hun rol spelen in hemdsmouwen. Mimiek
en gebaar doen niet ter zake. Niemand behoeft zijn rol
uit het hoofd te kennen en een souffleur is er niet bij.
De discoteek beschikt overeen onvoorstelbare collectie
geluidsopnamen, zodat elk geluid kan worden inge
schakeld. Kanongebulder en vogelengezang, het geloei
van de storm en het gezoem van insekten is beschik-

Wij releveerden hel reeds: toen de tv van start ging,
bleek in de kringen van de producenten en handelaars
in de tv-branche het verlangen te beslaan dal Holly
wood in de huiskamers zou worden gebracht. Thuis uw
eigen bioscoop ... En door de eigenlijk wel geforceerde
uitbreiding van de zendtijd waren de omroeporganisa
ties gedwongen wel als gegadigden op markten te ver
schijnen, waar ook de filmmaatschappijen een drukke
nering hadden. Met portretten van stars en superstars
in de etalage.
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Ook de omroepverenigingen konden op die markt een
optie nemen op een bepaalde produktie en formuleer
den een inkoopcode, om elkaar op die markt niet in de
wielen te rijden. De Beverly Hillbillies zijn op die markt
gekocht tot onschuldig vermaak, met ook nog een klei
ne mogelijkheid tot een moraliserend commentaar.
Maar er zijn ook andere series voor de Nederlandse tv
aangekocht, soms zwaar van problemen en met aan
vechtbare suggesties. En dan is er altijd nog de uitkomst
die door de vele detectiveseries wordt geboden, met de
sloomdoende detective, of de tarzanachtige detective,
of een lichamelijk gehandicapte commissaris. Te veel
om op te noemen, zoals in ouderwetse advertenties
placht te staan. Dit is geen verwijl. De snelle uitbreiding
van de zendtijd maakte het onmogelijk die uitbreiding
met eigen produklie bij te houden. Daarvoor was ’de
mankracht’ niet beschikbaar en bovendien was hel veel
te duur. Op de internationale markt zijn er series be
schikbaar in alle prijzen. Zelfs voor afbraakprijzen.
Toen de NCRV haar 25-jarig jubileum vierde, ging hel
nog uitsluitend om de radio. Maar de tv was onderweg.
En die televisie heeft er aan meegewerkt dal er veel is
veranderd in de geestelijke bindingen tussen omroep
organisaties en haar leden. Het tv-programma betekent
veel meer dan het radioprogramma voor het profiel van
de vereniging, zoals de leden dat zien. Het heeft niet
alleen een bindende, maar ook een wervende rol. Of het vervreemdt leden van hun vereniging.
De leiding van een omroepvereniging heeft hier een
bijna bovenmenselijke verantwoordelijkheid. Elke dag
werpt de televisiekritiek zich op haar programma’s; elke
dag kijkt er een publiek, uil belangstelling of misschien
met verwachting, maar ook wel om de tijd te verdrijven;
elke dag is er de spanning, hoe een programma overkoml. Misschien ook de angst, voor bekrompen te
worden aangezien of de race om de gunst van de kijkers
niet te kunnen volhouden. Er is iels in gekomen van de
showbusiness en dat is een harde business. Business
heeft als synoniem commercie. Het staat in Webster.

En over een groot deel van de wereld is de televisie
sterk vermengd met de commercie, fungeert zij zelfs als
een animeermeisje. In Engeland werd naast dat van de
BBC een tweede televisienet in het leven geroepen dat
commercieel was. Dat gefinancierd werd door de op
brengsten van de reclame. Er is een krachtig streven in
ons land geweest, om het tweede programma ook ’zelfstandig’ te maken, los van de omroeporganisaties, en
het uil de reclame te bekostigen.
Alle omroepverenigingen hebben zich daartegen verzet
en opnieuw kwam er in die strijd hel argument naar
boven, dat de 'commerciële’ televisie kon worden ge
bruikt om de 'monopoliepositie ’ van de omroepvereni
gingen te doorbreken.
Sommigen constateerden dal met vreugde en werden
daardoor in ijver ontstoken. Nadat het kabinet-Marijnen door deze kwestie was uiteengespat, kwam er toch
een oplossing die een zekere bevrediging gaf. De bevre
diging van een aanvaardbaar compromis. En ten langen
leste kwam er een omroepwet. In 1945 had de regering
gezegd, dat de omroep bij de wel moest worden ge
regeld. De NCRV was het daarmee eens, mits door ge
meen overleg tussen de regering en een volwaardig
parlement. Dal parlement kwam er in de zomer van
1946. De omroepwet kwam in het Staatsblad in 1967,
één en twintig jaar later. Radio en televisie werden daar
bij op dezelfde voel geregeld en de Nederlandse Radio
Unie en de Nederlandse Televisiestichting werden
samengevoegd.
Het werd een ’open bestel’, waardoor nieuwe omroep
organisaties konden worden toegelaten, als zij konden
bewijzen, voldoende aanhang te hebben onder de
kijkers en luisteraars.
Dit leidde er o.a. toe, dal naast de NCRV een tweede
protestants-christelijke omroep kwam, de Evangelische
Omroep. Daarbij mag eerst een merkwaardige kant
tekening worden gemaakt: als alle contribuanten van de
stichting Evangelische Omroep bedankten, om zich als
lid te melden bij de NCRV, dan kreeg de NCRV maar
een klein deel loegewezen van de dan vrijkomende
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zendtijd. De AVRO, de VARA, de KRO zouden er
evenveel 'profijt' van hebben als de NCRV. En de Tros
uiteraard ook. De VPRO iets minder. Omgekeerd: elke
nieuwe omroep krijgt zendtijd door de zendtijd van alle
andere omroepen te verminderen.
De komst van de EO heeft er dus toe geleid dat er een
groter deel van de zendtijd voor uitzendingen onder
verantwoordelijkheid van prol, christelijke organisaties
is gekomen. Natuurlijk heeft die redenering bij de op
richting van de EO geen rol gespeeld. Wij hebben
alleen maar gewezen opeen gevolg, dat uit de weltelijke
regeling voortvloeit.
Overigens is elke omroep gehouden een programma te
bieden dat een evenwichtig geheel biedt met elemen
ten van educatieve, informatieve, culturele en ver
strooiende aard. De minister kijkt daarop toe in theorie.
Maar in feite weel ook hij niet precies, wal cultureel is
of educatief of'alleen maar' verstrooiend. En waarmee
zal hij nawegen, of iets evenwichtig is samengesteld?
Hij zal wel oppassen het te proberen.
Zo houdt elke omroeporganisatie tenslotte haar eigen
verantwoordelijkheid. De NCRV nel zo goed als de EO.
Wij schetsen hier de situatie; wij treden niet in een be
oordeling van de mislukte pogingen om gebleken ver
schil van opvatting tussen NCRV en EO lot een oplos-

Ook bakwedstrijden werden onder NCR V-vtag gehouden.

sing te brengen. Wèl moeten wij met nadruk vaststellen,
dal de NCRV haar toegewezen zendtijd of een déél
daarvan nooit kan of mag uitbesteden aan een of andere
stichting. De wel laat dal niel toe. Hel is bovendien vol
strekt in strijd met hel wezenlijk karakter van een
vereniging, die deze naam met recht draagt.
Hel bestuur van een omroepvereniging kan niel tol
haar leden zeggen: Wij hebben de verzorging van een
deel van de programma’s, die in onze zendtijd worden
uitgezonden, aan derden overgedragen.' Vroeger ge
beurde dal wel, in één geval. De NCRV stelde toen
zendtijd beschikbaar voor uitzendingen van kerkdien
sten, tegelijk daarbij vastslellende dal de kerkelijke
depulaten of comités in feite geheel voor die uitzen
dingen verantwoordelijk waren. Maar dal was uit een
oogpunt van verenigingsrecht een scheve zaak. Een
noodoplossing. En zo heeft de NCRV het ook altijd
willen zien. Na de oorlog is aan die noodoplossing een
eind gekomen, doordat aan de kerken rechtstreeks
zendtijd wordt verleend, waarbij de kerken aan de
regering rekenplichtig zijn omtrent de besteding van de
uitkering, die zij van het Rijk ontvangen als deel van de
belasting die onder de naam Omroepbijdrage wordt ge
heven.

Eens scheen de NCRV zich als het ware te hebben in
gegraven in de.Grebbelinie, met Wageningen en Ede
als steunpunten, al was de eigenlijke omroep gevestigd
in Hilversum. Maar in de loop van 1965 zijn de afdelin
gen propaganda en administratie uil Ede en Wagenin
gen verhuisd naar Baam. Het begin van deze geschiede
nis valt op 9 oktober 1961. Wij citeren uit het jaarverslag
van de waarnemende secretaris-penningmeester D. Pereboom:
’Op 9 ociober 1961 verscheen de heer C A. Keuning niel op zijn
kantoor. Men vond dal vreemd, *ant correct als hij was liet hij het
altijd vooruit weten, als hij niet kwam. Degenen, die afspraken met
hem hadden stonden te wachten, doch niemand wist wat er aan de
hand was. Totdat langzamerhand berichten doorsijpelden, die hel
ergste deden vrezen. Die vrees is waarheid geworden, want in de
vroege ochtend van die dag was hij overleden. Een van de werkers van
hel eerste uur is met hem heengegaan.'

Het was de tweede slag, die de NCRV in dat jaar trof.
Op 10 januari 1961 was de tweede voorzitter, drs. C. P.
Hazenbosch, door een verkeersongeluk om het leven
gekomen. In 1954 was hij tot lid van het Algemeen Be
stuur gekozen in de plaats van de heer K. Kruithof.
Beiden mannen uit het CNV en die dus wisten wat de
keus vooreen christelijke organisatie als achtergrond en
als strekking had.
Het plotseling heengaan van de heer Keuning heeft ge
leid tot grote verandering. Hij was directeur van de NV,
die eigenaresse was van de Omroepgids, en hij was
secretaris-penningmeester van de NCRV.

Nu bleek eerst ten volle hoe beslissend de persoonlijke
band tussen hem, de NCRV en de uitgeverij Zomer en
Keuning was geweest. Waarbij nu wel eindelijk, meer
dan 12 jaren na zijn heengaan, in het openbaar gezegd
mag worden dal de heer Keuning meer dan eens de
vordering op de NCRV voor hel verzorgen en drukken
van de Omroepgids, zoals die volgens contract en tarief
was opgemaakt, met tonnen heeft verminderd, om de
NCRV waarvan hij penningmeester was, de nodige
financiële ruimte te geven. Wij hebben dal allerminst
lichtvaardig hier neergeschreven. Ook ten dienste van
hen, die - overigens terecht - constateren dal zulk een
'personele unie’ organisatorisch gezien allerminst een
voorbeeld tot navolging genoemd mag worden. Maar
toen de NCRV werd opgericht, was hel bestuur héél
blij, dat hel een uitgever kon vinden, die hel financiële
risico op zich wilde nemen van de uitgave van een
omroepblad.
Met de directie van Zomer en Keuning is toen lang
durig onderhandeld over een nieuw contract en een
andere regeling, waardoor de NCRV uitgeefster zou
worden van haar eigen orgaan. Die onderhandelingen
zijn mislukt. En sedert 1 januari 1966 verscheen de
Omroepgids niet meer. De naam van deze periodiek was
eigendom van Zomer en Keuning. In de plaats daarvan
kregen de leden nu de NCRV-gids, een nieuwe uil-

gave, eigendom van de NCRV, in loondruk vervaardigd
door de drukkerij N.V. De Boer in Hilversum.
Dit alles leidde lot een algehele reorganisatie. De
redactie en de administratie van de NCRV-gids moest
nu behartigd worden door personeel in dienst van de
NCRV. In Baarn werd een hotel aangekocht en het
werd in een modern kantoorgebouw veranderd. Daar
heen verhuisde de propagandadienst uil Ede, daar werd
een redactie en administratie voor de Gids opgebouwd
die eerst een tijdlang ging 'droogzwemmen’ om op alle
moeilijkheden en mogelijkheden voorbereid te zijn.
Daar werden ook de-werkzaamheden van de secretaris
en de penningmeester geconcentreerd, de beide opvol
gers dus van de heer Keuning.
In 1962 werden er voor het eerst, naast dat van de Om
roep, twee afzonderlijke verslagen uitgebracht, nl. dat
van de secretaris en dat van de penningmeester. De
nieuwe structuur was voorbereid door een planningcommissie onder voorzitterschap van prof. Van Itlerzon
die drs. Hazenbosch was opgevolgd als tweede voorzit
ter.
De heer G. A. Kieft werd secretaris. Hij was sedert 1958
lid geweest van de Tweede Kamer en had zich daar geTal van uitgaven verschenen naar aanleiding van ofovcrSCR V-program
ma 's.

weerd als een financiële deskundige en tegelijk als
iemand die verraste door zijn belangstelling voor cul
turele zaken.
Penningmeester werd de heer D. van der Kwaak van
Leiden, die als lid van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland bestuurservaring op hoog niveau had op
gedaan.
Het mooie witte huis te Baam heeft (behalve natuurlijk
de vergaderzaal voor het bestuur of het dagelijks be
stuur) drie kamers voor drie centrale figuren, de voorzit
ter, de secretaris en de penningmeester. De voorzitter,
dat is nu sedert 1966 ds. mr. dr. J. Ozinga te Lunteren.
Met opzet hebben wij drie titels voor zijn naam gezet,
want het is met hem enigszins, zoals de Staten van Hol
land eenmaal noteerden in de notulen omtrent Oldenbamevelt: ’Een man van groten bedrijve, singulier in
alles.’ Er is geen tweede dominee in Nederland, die
bovendien, of liever aanvankelijk, ook nog mr. in de
rechten en doctor in de economie werd.
Dat de Staten van Holland de notitie omtrent Oldenbarnevelt maakten op de dag, dat deze onthalsd werd, heeft
ons niet weerhouden, dit judicium te citeren. Wij zijn
in de NCRV niet bijgelovig.
Maar het huis te Baarn herbergt niet alleen deze drie
heren. Alles wat met de propaganda en de NCRV-gids
te maken heeft en de gehele administratie van de ver
eniging is er ondergebracht.
En zo leidde de grote verhuizing ertoe dat er niet alleen
in Hilversum adjunct-directeuren werkten bij de om
roep, maar in Baarn ook twee onderdirecteuren voor de
vereniging.
Dat waren na de verhuizing de heer B. Buddingh, die
jarenlang de rechterhand van de heer Pereboom was ge
weest in Ede en die nu het secretariaat en de propaganda
verzorgde, en de heer R. Hofenk voor de algemene
dienst en de administratie. Beiden hadden al van lang
voor de oorlog voor de NCRV gewerkt, aanvankelijk
beiden in Wageningen.
Het is weer als met het onderwijs. In de jaren, dat er van
financiële gelijkstelling nog geen sprake was, zei men
wel eens dat de onderwijzers en onderwijzeressen de
grootste contribuanten waren van de christelijke scho
len. Zij verzetten zoveel werk en zij deden het voor een
heel bescheiden salaris. Als we roemen van de offer
vaardigheid van de leden van de NCRV dan moet er ook
aandacht zijn voor deze kant van de zaak. Er waren
maanden dal de werktijden in Wageningen waren:
7 - 12; 13.30 - 17.50 uur (even naar buiten en een
broodje eten); 18 - 21.30 uur. En met zijn vieren aan
één tafel, omdat er anders geen ruimte was. En als er
verteld wordt van hel werk dat de heren Buddingh en
Hofenk hebben verzet,dan mag ook I. van Neerden niet
worden vergeten die jarenlang, boterhammetje op zak,
het land afreisde,om de plaatselijke correspondenten te
bezoeken, die correspondenten die even bescheiden
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waren als onmisbaar, en die Van Neerden ontvingen als
een vriend . . .
Op die plaatselijke correspondenten mag nog wel eens
eenmaal het zoeklicht vallen. Zij hebben hel eenvou
dige, maar hoogst noodzakelijke werk gedaan. Zij
gingen langs de huizen. Zij brachten de NCRV 'aan de
man’. Elk van hen werkte op zijn eentje, in een eigen
rayon, maar in het bemoedigende besef, dal er hon
derden waren in hel gehele land die deden als zij. Dat
hel hun lukte in de dorpen was verheugend. Dal hel in
de grote steden ook mogelijk was en de moeite waard en
dal het lukte was niet alleen verheugend, maar boven
dien bijna verwonderlijk.
Soms lijkt hel alsof alleen zij, die de vergadering van de
Ledenraad bezoeken, weten dat de NCRV ook een
tweede voorzitter heeft, want die was er vele jaren altijd
vooreen slotwoord. Ds. Van Leeuwen,prof. Edelkoort,
ds. Van den Bosch, prof. Van Itlerzon om maar deze
vier te noemen, hebben hel gedaan, ieder op zijn wijze.
Maar zij deden uiteraard veel meer.
In de jongste algehele herziening van de statuten b.v.
heeft prof. Van Itlerzon, evenals notaris Abma,een zeer
werkzaam aandeel gehad.
Die statutenwijziging bracht mee dal er een leeftijds
grens kwam voor bestuursleden. Vroeger was dat niet
zo. Johannes de'Heer is lid van het algemeen bestuur
gebleven tol 1958 en hij overleed op 16 maart 1961 in de
ouderdom van 95 jaar. Ook de heer Feike de Boer van
Andijk bleef tot in hoge ouderdom bestuurslid. En de
heer Tolk, die na de bevrijding niet meer bij de NCRV
terugkeerde, maar in 1948 in het algemeen bestuur werd
gekozen, bleef bestuurslid lot zijn overlijden; hij was
toen 78 jaar.
Maar de heren Dommisse en Van der Zaal traden af
toen zij de leeftijdsgrens hadden bereikt. Dat was in
1969.
De heer Dommisse overleed op 12 augustus 1972.
Wat deze beide heren voor de NCRV hebben betekend
is uit dit verhaal wel duidelijk geworden.
Huygens heeft eenmaal Maurits op een eigenaardige
manier geprezen. Die had nl. de schepen vóór de wind
leren varen, al en was het maar wind van zij. Deze navigatorische prestatie geldt niet van hel bestuur en de
directie van de NCRV. Zó ver hebben zij het niet ge
bracht.
Maar misschien willen zij hier interrumperen om te
zeggen dat zij meer hebben moeten varen met tegen
wind dan met een goede zijwind. Vóór de wind zeilt
trouwens niet eens zo lekker.
Een sterk schip met behoorlijke diepgang en met een
evenredig gestouwde vracht, zoveel mogelijk ook wat
de programma’s betreft en een ervaren bemanning die
doet hopen op een behouden vaart en goede wacht. Ook
als de wind schraal is of veranderlijk.
Hopen met een christelijke hoop, die in afhankelijkheid
wacht en vertrouwt.
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Eerste periode: 1925-1941
Op 6 januari 1925 verschijnt het eerste nummer van een
Christelijk Tijdschrift voor Radio. Officieel Orgaan van
de Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging, on
der redactie van de redactiecommissie der vereeniging
en met medewerking van de heeren: Dr. T. J. Boks,
Mr. A. van der Deure, P. K. Dommisse, L. F. Liera
(Luitenant-Ingenieur) en P. C. Tolk. Hel is een uitgave
van Gebr. Zomer en Keuning te Wageningen. Mr. Van
der Deure schrijft een Ter Inleiding, waarin hij o.a. het
volgende zegt:
’De N Chr. Rad Vereeniging bedoelt niets anders te zijn dan een
hulpmiddel ten dienste van onze geheele Christelijke actie in Neder
land. Zij is eenigszins te vergelijken met een 'Gebouw voor Christe
lijke Belangen', zooals we die in sommige van onze dorpen kennen.
Eiken avond van de week wordt zulk een gebouw verhuurd en ge
bruikt. ’s Maandags aan de Jongelingsvereeniging, Dinsdags aan de
Zangvereeniging, Woensdags aan de naaikrans. En zoo verder. Het
gebouw wordt gesticht en beheerd door eene afzonderlijk daartoe
opgerichte vereeniging. en alle huurders betalen een zeker bedrag per
avond, waarvan de vereeniging rente, belasting, onderhoud en aflos
sing van de op het gebouw rustende schuld voldoet.
Wal dit gebouw nu is voor hei dorp, wil onze vereeniging zijn voor hel
geheele land. We wenschen aan alle Christelijke vereenigingen in
Nederland de gelegenheid te geven om zich te wenden tot hare leden of
tot andere personen, welke zij wenschen te bereiken
In de eerste plaats wordt hier gedacht aan de verschillende vereenigin
gen welke zich evangelisatiearbeid ten doel stellen. Ik zal niet uiteen
zetten, welk een ruim arbeidsveld zich hier opent en hoe hier, door
middel van woord en zang hei evangelie kan worden gebracht in krin
gen, waar die vereenigingen anders nooit toegang krijgen. Doch ook
andere vereenigingen kunnen en zullen den zender gebruiken. Er mag
niets worden gepubliceerd omtrent de besprekingen, welke nog wor
den gevoerd, doch ik merk op, dal vele bonden beter dan door de pers,
in eene radiolezing mededeelingen omtrent hunnen arbeid kunnen
doen en belangstelling daarvoor kunnen wekken. Verder bestaal de
mogelijkheid dat een Voorzitter een groot deel van de leden eener
landelijke vereeniging, welke zelden of nooit de algemeene vergade
ring kunnen bezoeken, thans per radio toespreekt, waartoe deze leden
plaatselijk rondom een luidspreker vergaderen.
Natuurlijk zullen, vooral in den aanvang, niet alle avonden door
vereenigingen zijn bezet. Dan organiseert de N.C.Rad.V. zelf hare
omroepavonden. En hiermede gaat dan dit scheepke in zee. Voor

spoedig zal de reis niet zijn. Er is lauwheid en gemis aan waardeering
in eigen huis. Er is tegenwerking en spot aan de overzijde. Maar daar
naast is, zooals uit de talloze ingekomen brieven blijkt, alom in den
lande, in alle streken en uithoeken een sympathie en een enthou
siasme, die het Bestuur moed en kracht hebben gegeven en die ons
hebben overtuigd, dat we op den goeden weg zijn.'

De NCRV wil aan het begin dus een ethergebouw zijn
voor christelijke belangen. Haar functie is uitsluitend
bundelend en dienend. Dit laatste geldt ook de tech
nische kant van de zaak: er wordt een rubriek geopend
van causerieën over radio, alsook een (technische) vragenrubriek. Nog overheerst de verbazing zoals die tot
uitdrukking komt in het kopje: ’Hoeishet mogelijk?!'
Wat ook opvalt is dat de volksgroep die hier aan het
woord komt aan elkaar hangt, behalve door de onder
scheidene kerken, door organisaties en verenigingen.
Zij beschikt over een soort organisatiecultuur. En wat
de NCRV zelve betreft: als zelfstandige grootheid ver
schijnt zij pas binnen de lijst als er een onbezette avond
is, dus min of meer noodgedwongen.
Onze huisvriendin

De geestesgesteldheid blijft overigens voorlopig nog
min of meer knus. Voor de NCRV en haar léden is de
radio huisvriendin. Men lette op het geslacht: radio is
vrouwelijk; in de taal zijn de seksen nog streng geschei
den. Deze huisvriendin is voornamelijk belangrijk door
haar verbale kwaliteiten. Maar vergis u niet: zij praat
niet, zij spréékt. Het gesproken woord neemt de cen
trale plaats in.
Soms zijn de sprekers belangrijker dan wat zij te zeggen
hebben. Zo houdt op de omroepavond van woensdag
14 januari 1925, ds. Y. van der Zee, predikant te Amster
dam, een evangelisatierede en, na de pauze, ds. J. Jongeleen te Hilversum gewoon een rede. Waarover wordt
niet vermeld. Men nodigt sprekers uil die hun onder
werp al of niet tijdig opgeven. Het gaal vooral om de
status van de sprekers in godsdienstig, maar op bepaal
de momenten ook in maatschappelijk opzicht. Dit
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blijkt, wanneer men nagaat hoe zorgvuldig zij worden
aangekondigfl als predikant bij deze of gene kerk, of als
zijne exc. mr. H. Bijleveld, Den Haag, oud-minisler van
Marine (voor een uitzending op 20 mei 1925), als hoofd
der chr. school te Andijk of Silvolde, als secretaris van
de Vereeniging voor Evangelisatie ’De Autozending in
Nederland’ te Amsterdam, of als archivaris te Brielle, of
als zendingsdirector te Oegstgeest, of als z.exc. G. J.
Staal, oud-gouvemeur van Suriname (voor 18 november
1925), of als hoofd van de Land- en Tuinbouwschool De
Glindhorst, of als lid der Nederlandsche Organisatie
van Accountants. Op de Algemeene Vergadering der
NCRV van 13 oktober 1926 spreken J. J. C. van Dijk,
oud-minister van Oorlog, lid van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal te ’s-Gravenhage over ’De Radio en
hare beteekenis voor onze christelijke actie’, en de
hoogwelgeboren Heer Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal te De Bildt over ’De Radio en de Kerk’.
Bij de aankondiging van de 'muzikale afwisseling’ gaat
het minder nauwkeurig toe. Gespeeld zal worden een
duet van Frans Abt, muziek van Schumann, Berlioz,
Chausson, een Gebed van Hauptmann; namen van
componisten worden weggelaten of foutief gespeld,
kortom de aankondiging van de muzieknummers is
slordig en onsystematisch.
Veel begrijpen is veel vergeven. De jonge, nog zwakke
vereniging, gehoond en belaagd, bij ei'gen mensen nog
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1.
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
b.
9.
10.
11.
12.
13.

Ds. H. E. Gravemcijer.
Orgelspel
Votum en zegen.
Lezen: 2 Cor 5 : 1—10.
Gebed.
Tekst: Hebr. 11 : 13b.
Eu hr.bbt-n Maten, dal zij u'Uten en trecuuldiuf/cti
<>/> aunlf mifin.
Zingen: Psalm 146 : 7.
Eerste gedeelte der predikatie.
Zingen: Gezang 189 : 0.
Tweede gedeelte der predikatie.
Dankzegging.
Zingen: Psalm 68 : 9.
Zegen.
Orireisucl.

Programma:
Spreker: PROF. Dr. A. NOORDTZIJ, Driebergen.
Onderwerp: „Het eerste lu>>ï<lslu/; t'ee
.S7i»h7 ’.
Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door:
Mevr. J. C. V. D. POL- RITMEESTER . . Zang.
Mej. TRUUS RIEUWERTS................................. Piano.
De Heer SIEGFRIED BAHLER........................ Viool.
Arioso, van G. F. Handel voor zang, viool en
Piano.
Dank sei dir, Herr.
Du hast dein Volk mit dir geführt, Israël, hindurch
[das Meer.
Wie eine lieerde zog es hindurch,
Herr, deine Hand schützte es, in deiner Güte gabst
[du ihm Heil.
Dank sei dir, Herr.
Du bast dein Volk mit dir geführt, Israël, hindurch
[das Meer.

1.

RADIO^ZANGKOOR N. C. R. V.
Dames en Heeren te Hilversum en naaste omgeving,

wordt lid van het Radio=Zangkoor der N. C. R. V.
Het doel is mede te werken op Morgenwijdingen en Wekelijksche Uitzendingen. Geen contributie.
De repetities worden gehouden des Maandags
avonds te 8.15 uur in het Boazhuis te Hilversum.
Men kan zich als lid opgeven op de repetities en bij den Heer G. ONGERS, Hooge Laarderweg 244, Hilversum.
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NCRV-orgaan van 31 december 1927.

■

BIBLIOTHEEK
N.V.H.R.
maar half vertrouwd, heeft de steun nodig van ver
trouwde en vooral ook van aanzienlijke figuren. Hoe
innig dankbaar toont zich de voorzitter, mr. A. van der
Deure, op woensdag 30 december 1925, wanneer hij in
zijn radiorede zegt:
’Dank zijn wij vooral verschuldigd aan Zijne Excellentie den Heer
A. W F. Idenburg, die den avond vóór Kerstmis 1924 onzen eersten
omroepavond opende, die zijn machtig schild boven onze jonge
organisatie ophief, die zijn naam aan onze vereeniging wilde verbin
den, waardoor hij toonde vertrouwen te hebben in ons doel en in onze
personen ’

Voor hel overige moet men nu eenmaal roeien met de
riemen die men heeft.

Nu heeft mr. Van der Deure in de beginjaren herhaalde
lijk beklemtoond, dat de NCRV op radiogebied niet te
vergelijken is met een opinieblad op het gebied van de
pers. Zij opinieert niet, zij informeert; zij vertegenwoor
digt, binnen het kader van het orthodoxe protestantis
me, geen bijzondere richting of opvatting, maar zij spie
gelt. En dan dringt de vraag zich op: wat spiegelt ze?
Het christelijk volksdeel en zijn subcultuur

Val niet onmiddellijk over die term 'subcultuur’. Er zit
niets denigrerends in, evenmin als in de term 'subcom
missie’. Men zou ook kunnen spreken over gedeelte
lijke, liever: partiële cultuur, maar dan zou de gedachte
aan een deelgebied te grote nadruk krijgen. De volks
delen: roomskatholiek, protestants en humanistisch
leven in de jaren twintig en dertig waarover het hier
gaat, immers niet werkelijk in ghetto’s, maar vermen
gen zich in het openbare - en familieleven op duizend
manieren met elkaar. En in het begrip 'cultuur' zit een
totaliteit, waarmee de toevoeging 'partieel' in tegen
spraak zou zijn. Subcultuur dus. En wel degelijk cul
tuur. Dit laatste niet alleen in folkloristische zin, al
zullen nog bij de feestelijke herdenking van het tien
jarig bestaan van de NCRV in 1934 de elf provinciën

in provinciaal kostuum bij haar op bezoek komen. Nee,
het is een cultuur die wortelt in de reformatie, in de
tachtigjarige oorlog, in de statenbijbel, in de gouden
eeuw en in de 'nadere reformatie’ van plm. 1650 tot
1750. Het is een cultuur met een oude geschiedenis en
met oude rechten. Het is de cultuur die men voor de
welwillende verstaander zou kunnen samenvatten in de
trits God, Nederland en Oranje. Het is een cultuur die
in een recent verleden, in de negentiende eeuw, twee
hoofdstromingen heeft gekend, te weten het réveil bij
de meer aanzienlijken en gecultiveerden, en het neocalvinisme van Kuypers kleine luyden.
Maar het is een subcultuur. De meer aanzienlijke lieden
van het réveil bezaten natuurlijk hun standsbeschaving.
Ze steunden de kerk, maar behielden daarbij hun on
afhankelijkheid (de romans van de predikant-literator
G. F. Haspels - 1864-1916 - geven daar een goede kijk
op). De vromen onder hen kenden en beoefenden een
voornaam soort onthechting van het wereldse leven,
wat dus een inperking betekende. De werkende en die
nende stand en de kleine zelfstandigen hadden met
'de rijkdom’ genoeg te maken om niet een algemeen
idee te krijgen van de levenssfeer daar. De gereformeer
de gezindte buiten Kuypers invloed teerde op het voor
vaderlijk, geestelijk erfgoed. Zij die door zijn universele
geest gevormd en geschoold waren, trokken er actief op
uit voor de ere Gods op alle levensterrein. Een gehele
volkslaag worstelde zich, via verbeterd en later gelijk
gesteld onderwijs, omhoog. De vader was schipper of
winkelier geweest, de zoon werd onderwijzer of leraar,
de kleinzoon professor. Het ging in de loop van de tijd
van marskramer tot grossier, van smid tot industrieel.
Dank zij spaarzaamheid, hard werken en ontzegging
van wereldse genoegens rees de sociale status. De hef
boom was: organisatie. Verenigingen oprichten, natuur
lijk niet zonder de koninklijke goedkeuring op de statu
ten te vragen, en dan vergaderen! Komen tot een eigen
orgaan. Zo werden vele stekjes een boom, bereikte men
zilveren en gouden verenigingsjubilea, gaf God genade
en ere en pinkten grijsgeworden oprichters bij het 'Dat
59

’s Heeren zegen op U daal” tersluiks een traan uit de
ooghoek weg. Bij de uitgereikte onderscheiding (.. . ’Het
heeft de Koningin behaagd'. . .) paste dan in de mond
van de geridderde het steevaste grapje: 'Deze beloning
geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade.’
Men moet deze sfeer kennen, van binnen uit zoals
schrijver dezes die kent, om de achtergrond van de
NCRV te begrijpen! Men moet hebben meegemaakt,
hoe een eenvoudige kapperspatroon erelid werd van
een jongelingsvereniging en dan, in de stijl van profes
sor Herman Bavinck, een dankwoord uitsprak dal ein
digde met de spreuk ’nobless obliess’. Komisch en roe
rend ineen, maar levensecht’
Het was een subcultuur, die de NCRV ging spiegelen.
Echte eruditie - en nu ga ik maar weer verder in de
tegenwoordige tijd, om het verleden zo goed mogelijk
present te stellen - echte eruditie is zeldzaam. Beschik
baar is voornamelijk schoolse en gespecialiseerde ken
nis. De sprekers zijn theologen, professoren, leraars,
hoofdonderwijzers, bestuursleden van organisaties,
muziekpedagogen, of een enkele man van singuliere
gaven, zoals Johannes de Heer. Het puur-stichtelijke
leidt onbedwingbaar naar het didactische. Het is kennis
brengen aan het volk, voortgezel christelijk-nationaal
onderwijs, rondom een kern waarbij het van hart tot
hart gaat.
Het bezwaar tegen het stichtelijke is (en dat zien we
vandaag duidelijker dan men het toen zag) de eenzijdige
verticaliteit. De stichtelijkheid is bovendien sterk ver
baal. 'Overwinning’, 'Enthousiasme’, ’Een gouden ba
nier’, ’Zielestilte’, ’ln hooger licht’, ’Tot zijnen dienst
bereid'. . ., titels als deze verraden dat de vrome woor
den geacht worden bijna waarde in zichzelf te hebben,
soms bijna nog meer dan de eigenlijke gedachte. Men
begrijpt dan hoe dat legendarische oude vrouwtje alleen
al door een woord als Mesopotamië kon worden ge
sticht.
Het bezwaar tegen het didactische is de schoolse beper
king. Het algemene bezwaar is, formeel, de stijve, vor
melijke stijl met zijn vele staande uitdrukkingen, de
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notariële nauwkeurigheid, de wijdlopigheid, en, mate
rieel, het onsystematische, het God zegene de greep, het
doorgeven van een hap en een snap van dit en van dat.
En dan is er de 'muzikale afwisseling' (de declamatie zal
wel sterk retorisch geweest zijn). Het meest ’eigen’ is
hierbij het geestelijk lied. Johannes de Heer (de heer
De Heer, zoals hij wel wordt aangeduid) is aangeraakt
door de opwekkingsbeweging in Wales in 1905; hij ver
koopt harmoniums en heeft, mede met het oog daarop,
een liederenbundel samengesteld. Ook heeft hij, vroe
ger al, Operamuziek voor harmonium gearrangeerd, en
zo dank ik aan hem mijn eerste kennismaking met WagAdvertentie uil 1927.
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ners Lohengrin. De Heer is een homo pro se, een man op
zichzelf, leider van de stadsevangelisatie Jeruël te Rot
terdam (ik heb daar nog omstreeks 1910 in een orkestje
meegespeeld), bedienaar van Het Zoeklicht. Zijn meer
zijdigheid vormt de brug van het woord naar de mu
ziek.
Maar hier ontmoet men een vast erfgoed van de protes
tantse subcultuur: het kerkorgel. Als Willem Pijper
smadelijk spreekt van een ’harmonium-mentaliteit’ of
-cultuur bij het christelijk volksdeel, heeft hij gelijk
voorzover het de invloedssfeer van Johannes de Heer
betreft. Natuurlijk heeft Pijper geweten van een Neder
landse orgelcultuur. Deze was echter al vóór en tijdens
de negentiende eeuw aan lager wal geraakt. In de eerste
decenniën van de twintigste eeuw moet men vooral bij
de hervormden en luthersen zijn, die hier en daar op
historische orgels in oude kerken bekwame vakorganisten hebben zitten. Zo heb ik in mijn jeugd te Rotter
dam Van Krieken en De Vries gekend, later Besselaar
en Krijgsman, kinderen van hun romantiserende tijd
weliswaar, maar in hun genre mensen van betekenis. In
de Gereformeerde Kerken, vooral in de provincie, zijn
het in de begintijd van de NCRV mannelijke of vrouwe
lijke liefhebbers, die pro deo of voor een fooi hun soms
twijfelachtige instrument gezellig laten knorren en
vooral gul zijn met hun improviserend gebroddel. Ook
dit heeft Pijper met zijn ongenadig scherpe oren ge
hoord en geweten. Toch was, ik herhaal het, zijn oor
deel niet helemaal rechtvaardig. En dan doel ik, wat de
begintijd van de NCRV betreft, op Jan Zwart. Hij duikt
in de programma’s pas later op, maar als men van een
tijdsafstand van bijna vijftig jaar op die eerste tijd terug
ziet, zijn het Johannes de Heer en Jan Zwart die zich
van de rest losmaken en in een ruimte staan als autoch
tone NCRV-figuren.
Beiden willen wat aan het volk 'brengen’; de eerste het
evangelie in versimpelde vorm, de tweede de orgel
literatuur. Het kerkorgel is bij Jan Zwart trait d’union
tussen de protestantse eredienst en de Europese mu
ziekgeschiedenis. Als hij over melodieën van psalmen

Uit Oniroepgids 1930. Iedereen een insigne. Rechtsboven: op naar de
NCRV-dag in Apeldoorn in 1933.

of gezangen improviseert, breekt uit een evangelische
inspiratie soms een soort romantisch triumfalisme in
zijn spel door, dat vandaag duidelijk gedateerd is, maar
dat bij hem echt was.
De term ’triumfalisme’ brengt me tot de kern van de
protestants-christelijke subcultuur, namelijk haar merk
waardige onevenwichtigheid. Aan de ene kant een ge
openbaard Woord van God, een proclamatie vanuit de
hemel met in de boodschap verpakt een massa middenoosterse informatie van historische, geografische en
literaire aard. Er worden kosmische en eeuwigheidsvraagstukken aan de orde gesteld. Gelovigen zijn ko
ningskinderen, ontkomenen aan het gericht, ja toekom
stige mede-rechters over engelen en mensen. Aan de
andere kant geknechte arbeiders of kleine burgers, een
moeilijke strijd voerend om met God en met ere hun
kinderen groot te brengen en zonder schuld door het
leven te komen. Heeft dit alles nog een heroïsche
glans, hun gebrekkig onderwijs, hun kleine, soms be
nauwde gezichtskring, hun tekort aan familietraditie
(zo belangrijk bij de ’belere’ standen wat het zelfbesef
betreft), hun afhankelijkheid van predikanten, artsen,
notarissen, werkgevers, dit alles stempelt .hen nu een
maal tot onvolwaardigen, knechten, horigen, armen.
En als er dan radio komt met zendtijd, ontstaat er een
pijnlijk conflict tussen de koning over de cultuur en
het kind in de cultuur, tussen de uitverkorene des Heren
met zijn drang tot expansie en de culturele stuntel.

En dan moeten op deze plaats genoemd worden zij, die
van de aanvang af getracht hebben om, binnen het kader
van hun mogelijkheden, de culturele achterstand in te
halen. Dat is niet geschied door de redenaars met de
omslachtige praal van hun verouderde retoriek, maar
wel door de zoveel bescheidener toelichters, voorlich
ters en popularisatoren. Het zijn ook niet de op zichzelf
61

slaande dertig-minuten-lezingen over een specialistisch
onderwerp, zoals b.v. de lezing op 6 januari 1926 van
dr. J. C. de Moor over Gorters Mei, lezingen die een
overgang betekenen van de domineesrede naar de in
structieve radio-causerie. Nee, het zijn, wat de gids zelf
betreft, de artikelen van G. van Ravenzwaaij, G. Lecointre en de correspondentierubriek van Jan Zwart,
over muziek; het zijn de lezingen met soms inleidende
artikelen van de jonge protestantse literatoren rondom
het tijdschrift Opwaarische Wegen over eigentijdse boe
ken, figuren en verschijnselen, niet te vergelen ook over
hun eigen produktie. Hel ging daarbij waarlijk niet
alleen om popularisatie, maar minstens evenzeer om
een oproep lot eigen creativiteit. Uit die tijd stamt een
lezing - niet voor de radio - van mijzelf onder de titel
'Het volk aan de kunst’ (thema ook van mijn roman
Eldert Holier, Baam 1938), omkering van de ook in
socialistische kringen sinds het eeuwbegin levende
leus: ’De kunst aan hel volk’.
’Geen beschaving, maar bekering’. Kerkhistorisch kan
men hier spreken van piëtisme versus calvinisme, maar
de moeilijkheid is, dat de roepstemmen om persoonlijk
geloof en die om positieve deelneming ^an de cultuur
een moeilijk te ontwarren geluidsknoop vormen. De
NCRV acht het niet haar laak hier zelf helderheid te
scheppen; zij heeft nimmer een wetenschappelijke of
artistieke commissie benoemd, of een studiecentrum
gesticht om de achtergronden van haar werk tot klaar
heid te brengen. Zij heeft ook niet kunnen profiteren
van een Christelijke Academie voor Kunst en Cultuur,
dat nimmer geboren kind van de Vrije Universiteit.
Haar doel is van de aanvang af geweest een ethergebouw voor christelijke belangen te zijn.
De enige man die in de beginjaren tot de kern van de
zaak heeft willen doordringen is prof. dr. K. Schilder ge
weest. Na een aantal theologische radiolezingen, zoals
b.v. op 10 mei 1928 over ’De Christelijke verwachting
omtrent den Hemel’, spreekt hij op 1 november van dat
jaar ie Kampen over het onderwerp: ’Op weg naar de
wereldeenheid’. Ik geef u enkele citaten.
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'De schoolstrijd staat in de schaduw bij den radiosirijd, want die laatste
strijd is een strijd om de wereld. Die worsteling plaatst ons op den weg
naar de wereldeenheid.
De wereldeenheid is in de maak Men zoekt een wereldtaal, een vol
kenbond en de Zeppelins heffen de afstanden op Het is een zoeken
naar een ouden droom, die men wil verwerkelijken: de wereldeenheid.
Niemand kan dal tegenhouden Wanneer ge nu ’s zomers ’s avonds in
Rotterdam regelmatig doorloopt als de ramen openstaan, kunt ge pre
cies aansluitend de persberichten van Vaz Dias hooren. Straks zal de
slem van den antichrist donderen de wereld over. Wat moet ik nu
doen, ik, nette kerkmensch, brave burger, die ’s Zondags genoeglijk
zit bij m’n kopje koffie? Wal moet ik doen? Raakt het mij? Ik zou zeg
gen: wal raakt u niet?’
’ln den beginselstrijd is uw eerste daad Je radio niet aan beuzelingen
dienstbaar te maken. Die strijd moet niet worden een psalm of een
stichtelijke kerkdienst, een preek of een preekje, die wel hun recht
blijven houden, maar hij wordt een kwestie van wereldbeheersching
door elk middel dat God geeft.
Men zegt: hel is nieuwerwetsch. Zoo hebben nooit gezegd degenen,
die den Geest hebben gediend in kerk- en wereldgeschiedenis. Het
eeuwig blijvende Woord is onveranderlijk, maar de vorm, waarin zij
dat brengen gaan, is altijd de allerlaatste vorm '

Hier doorbreekt de apokalyptische visie het goedkope
triumfalisme zowel als het beperkte methodisme. Op
vallend is ook het signaleren van de burgerlijkheid van
het gemiddelde christendom in die jaren, waarvan de
meesten ’blissful unconscious’ waren, in 'gezegende’
onbewustheid verkeerden. De moraal van Schilders be
toog is: wees erbij en gebruik de nieuwste middelen.
Maar hier doet zich het probleem voor, dat men met een
apokalyptische visie alléén geen programmabeleid kan
voeren; wat men bij Schilder aantreft is ’het weerlichten
van de Geest’ om met de dichter Achterberg te spreken.
Zeer indrukwekkend, maar de antichrist is er nog niet
en zo moet ook de NCRV van periode lot periode doen
wat de hand vindt om te doen.

De kerkdiensten
Op 30 juni 1925 gaal er een circulaire uit aan de raden
van alle orthodox-protestantse kerken in Nederland.
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Zeer geachte Heeren en Broeders!
Bij dezen hebben wij de eer, U mede te deelen, dat het aan de Neder
landsche Christelijke Radio-Vereeniging gevestigd te Maassluis gelukt
is, op aannemelijke voorwaarden van de Nederlandsche Seintoestellenfabriek te Hilversum de beschikking te krijgen over haren Radio
zender voor het langs draadloozen weg uitzenden van een Kerkdienst
op Zondag
Voor diegenen in Uwe vergadering, welke met radio-ontvangst eenigszins op de hoogte zijn, zal het niet noodig wezen, de eigenschappen
juist van dezen krachligen zender naar voren te brengen De bediening
geschiedt door vakkundig personeel en de sterkte is zoodanig dat de
kerkdienst over geheel Nederland, zelfs met het meest eenvoudige toe
stel, behoorlijk kan worden ontvangen.
Hei groote voordeel van dezen zender is echter, dat krachtens eene
overeenkomst met de Regeering door het gebruik der Rijkslelefoonlijnen kerkdiensten kunnen worden uitgezonden vanuit iedere Kerk'\t\
Nederland.
Onze vereeniging meent, dat zij in dezen haar taak heeft vervuld. Zij
heeft alleen den plicht, voor de Kerken de uitzending technisch op de
meest volmaakte wijze mogelijk te maken. De uitzending der kerk
diensten zelve dient van de Kerken uit te gaan.
Wij stellen dus gaarne Uwe Kerk in de gelegenheid om tegen den
kostenden prijs een of meermalen een dienst des Woords draadloos te
verbreiden. De beteekenis van dezen omroep als middel van Evange
lisatie, mag niet worden onderschat, vooral omdat hierdoor menschen worden bereikt, die anders nooit met de prediking in aanraking
komen. Voor onze zieken en zwakken, welke niet ter Kerk kunnen
gaan, voor onze zeelieden en voor hen, die in het buitenland vertoeven
(de zender is over geheel West-Europa goed te hooren) en niet het
minst voor de leden der kerk, welke thuis moeten blijven ter verzor
ging van zieken of kinderen, vóórziet deze uitzending in eene dringen
de behoefte.

Deze zaak zal op den duur nationaal moeten worden geregeld. Voorloopig echter zou reeds veel gewonnen zijn, indien een honderdtal
kerken zich verbond, éénmaal per jaar voor de uitzending van een
kerkdienst te zorgen. Wanneer de eene Zondag de Kerk te Rotterdam
rondzendt, profileeren daarvan niet alleen haar eigen leden, doch ook
de broeders in het Noorden. Zendt den volgenden Zondag de kerk te
Groningen, dan kunnen de bewoners van Zuid-Holland weer gratis
meeluisteren. Als uitgave voor Evangelisatie zullen de daarvoor uit
getrokken gelden ongetwijfeld rijke vruchten dragen.
Met bescheidenheid meenen wij, dal ook kerkrechtelijk tegen deze
regeling geene bezwaren kunnen worden ingebracht. Elke plaatselijke
Kerk behoudt bij deze wijze van Evangelisatie geheel haar eigen zelf
standigheid.
Waar dezerzijds alles gedaan wordt om deze nieuwe uitvinding dienst
baar te maken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk, doen wij een
dringend beroep op Uwe medewerking, om deze zaak ernstig in Uwe
vergadering te overwegen en ons zoo spoedig mogelijk Uwe beslissing
te doen toekomen

Verblijve nabroedergroet
Het Bestuur van de Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging:
Mr. A van der Deure te Bennekom, Voorz.
F. de Boer, Hoofd der Chr. School te Andijk.
E. J. de Bruyn, Hoofd der Chr. School te Silvoide.
J. W. van Hensbergen, Secr. Vereen voor Evangelisatie ’De Autozending in Nederland’ te Amsterdam
Ds. A. C. H. den Hertog, Nederduitsch Hervormd Predikant te Rotter
dam.
W. A. van Os te Wageningen.
Ds. K. Schilder, Gereformeerd Predikant te Delft.
P. K. Dommisse te Maassluis, Secretaris-Penningmeester.
Correspondentie-adres: Ned. Chr. Radio-Vereeniging, Maassluis.

In 1926 kan per week minstens één kerkdienst door be
middeling van de NCRV worden uitgezonden. De nu
in dubbel formaat (16 pagina’s) verschijnende gids ver
meldt:
’ . . . Uit meer dan tweeduizend vijfhonderd brieven uit binnen- en
buitenland bleek ons, hoezeer de kerkuitzendingen worden gewaar
deerd. Hoe èn door zieken en ouden èn door vaders en moeders die
bij de kinderen thuis moeten blijven, èn door Nederlanders in de
Rijnprovincie en België de kerkdiensten op prijs worden gesteld.’

Vooral de avonddiensten vinden een zeer groot aantal
luisteraars aan de toestellen. Sommigen vinden de och63

tenddienst het meest voor uitzending geschikt, maar,
zo heet het, het kan 'zijn nut hebben, hier aan te toonen,
dat naar de radiopreeken des avonds duizenden meer
kunnen luisteren dan naar die des morgens.’
Uit gids no. 2 van 14 januari 1928 blijkt, dat de Gerefor
meerde Bond in de Ned. Herv. Kerk zich achtergesteld
voelt. Hierop wordt als volgt gereageerd:
'Zondag 8 Januari gaven we een kerkdienst van een Hervormden
godsdienstonderwijzer uil Hilversum, omdat geen andere dienst voor
elkander was te krijgen. En hoewel we alle waardeering hebben voor
den persoon en ook voor de predikatie van genoemden godsdienst
onderwijzer, meent het Bestuur der N.C.R.V. dat voor de ongeveer
250.000 menschen, welke geregeld naar de Kerkdiensten luisteren,
zooveel mogelijk de meest begaafde en geliefde predikanten, ook uil
Hervormden kring, naar voren moeten worden gebracht ’
'Nog nooit is er een Hervormde Kerk of een Hervormd predikant, ook
geen Bondspredikant, teruggewezen, wanneer die zich voor uitzending
beschikbaar stelden! De beweerde achterstelling is dus enkel en alleen
gevolg van lakschheid of onwetendheid omtrent den gang van zaken
bij de mannen van den Gereformeerden Bond zelve.
Ons Bestuur
streeft naar de grootst mogelijke gelijkheid tusschen Gereformeerden
en Hervormden. Tijd noch moeite worden gespaard om ook in Her
vormden kring liefde en belangstelling voor ons werk te wekken. En
als dat dan. door gebrek aan medeleven uit dien kring, slechts ten
halve gelukt, komen diezelfde broeders, over wier Lauwheid we moe
ten klagen, tol ons en lot het publiek met de klacht, dat ze worden
voorbijgegaan, met het verwijl, dat hunne groep wordt achtergesteld ’

Men ziet hoezeer de NCRV hier nog aan het begin van
haar oecumenische taak staat.
In gids no. 40 van 1 oktober 1932 schrijft prof. dr. A. van
Veldhuizen over 'Preektoon en Microfoon’. Hij zegt o.a.:
’Er zijn preekers, die zelfs een Christen doen huiveren voor de cadioprediking door hun malle geluiden, waarbij Mexicaansche honden
nachtegalen worden. ... De wereld lag open voor het liefelijk geklank van de mare des heils en toen is daar als klanken des heiligdoms
zulk een koeterwaalsch van klanken de lucht in geslingerd, dat men
het niet zou gelooven, dat er in den bijbel te lezen staat . Voorts broe
ders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat
rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zoo er eenige deugd is en zoo
er eenige lof is, bedenkt dat (Filipp. 4 8)....
Maar de radio geeft ons niets dan mechanisch juist de stem van den
spreker. Dit is een groot voordeel, indien men vreemde talen fonetisch
wil beluisteren, een prachtmiddel om te leeren, hoe men het moet na
zeggen. Maar bij de preek is het een recept: comment il ne faul pas
précher. . . Men heeft een Gereformeerden en een Ethischen en
een Modernen preektoon. Misschien nog veel meer schakeenngen.’

Een half jaar later, in de gids no. 13 van 1 april 1933,
merkt Van Veldhuizen op:
'Van den kansel ziet men de menschen en tracht ook voor de verst af
zittende verstaanbaar te zijn. Maar in de studio ziet men niemand en
moet men zijn gehoor denken en aanschouwen in den geest. Men be
hoeft zijn slem niet uit te zetten, doch spreekt rustig als in zijn huis
kamer. Dit maakt een radio-kerkdienst zoo moeilijk, want dan moet
men in zekeren zin twee heeren dienen. Men ziet zijn gemeente en
loenscht meteen wat tegen onzichtbare hoorders.’

Men ziet: er is een dubbel proces op gang gekomen. De
organisatie van de uitzendingen als zodanig brengt het
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begin van een oecumenische toenadering tot stand, en
het hanteren van het instrument radio dwingt tot bezin
ning op de eigen aard van dit medium.
De muziek

Na enkele jaren worden de aankondigingen preciezer.
Tevens promoveert de muziek van 'afwisseling’allengs
tot zelfstandig programma-onderdeel. Op donderdag
12 januari 1928 wordt het Kerst-Oratorium van H. von
Herzogenberg uitgezonden. Orgelconcerten en lunch
concerten krijgen een vaste plaats. J. H. G. Bley houdt
een lezing over ’De zang der Gemeente’. Jac. Ph. Caro
gaat een cursus geven in het van 't blad zingen. G. van
Ravenzwaaij schrijft in de gids o.a. over Johannes
Brahms. Op maandagavond 15 oktober 1928 is er een
eerste optreden van het NCRV Orkest. Tot directeur is
benoemd Jan Pouwels te Amsterdam (geb. 1898), leer
ling van Anthon van der Horst. Pouwels slaagde op
15-jarige leeftijd als nummer één voor zijn organisten
examen; hij is leraar aan het muzieklyceum te Amster
dam. Het orkest beschikt over fluit, harmonium, piano,
drie violen en een cello. 'Voor werken, waarbij dat
noodig is, zal het orkest worden versterkt.' Met een
soort van vakkundige verontschuldiging (impliciet aan
het adres van Willem Pijper,die immers het harmonium
verafschuwt) laat Pouwels via een stukje in de gids
weten:
'Het harmonium, dat met zorg is uitgezocht, zal in de plaats treden van
houten blaasinstrumenten Het heeft twee klavieren, waarop nauw
keurig die houten blaasinstrumenten nagebootst kunnen worden,
zooals Hobo, Clarinet, Engelsche hoorn, Basclarinet, Fagot en Con
trafagot. Het hangt van de juiste transcriptie der uil te voeren werken
af, om het orkest als geheel en in zijn onderdeden geheel tot zijn
recht te doen komen. Daaraan zal de Dirigent de grootste zorg be
steden.’

De naam van mejuffrouw Phia Berghout duikt op als
harpiste in een ’Harpkwartet’, waaraan haar broer Henk
J. Berghout meewerkt als cellist. Jan Zwart, die halver
wege 1929 vol moed aan zijn derde tiental orgelconcer
ten is begonnen, voert in de gids hierover een correspondentierubriek. Opgericht wordt het christelijk
Radiokoor, dat onder leiding staat van J. H. Smit Duyzentkunst. Caro geeft een cursus tot verbetering van het
gezang in huis.
In gids no. 27 van 5 juli 1930, ter gelegenheid van de
75e orgelbespeling door Jan Zwart op het orgel van de
Hersteld Evangelisch Luthersche Kerk te Amsterdam,
vertelt deze:
’lk beschouw deze radio-uitzendingen als een gevolg van mijn reeds
veel eerder ondernomen pogingen tot popularisering van het orgel.
Dat zit zoo: In 1914, het jaar dat de oorlog uitbrak, zei een onzer dominé’s: we moesten de kerk voor het volk openzetten en 'het orgel wat
laten spelen.’ Dat zal de menschen in dezen enerverenden tijd eenige
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oogenblikken van weldadige rust geven. Dat gebeurde. Op een Zondag
ging ifc wal ad libilum orgel spelen voor een publiek, dal misschien uit
5 of 6 menschen bestond, want publiciteit was aan een en ander niet
gegeven. Na verloop van eenige maanden, toen er blijken van belang
stelling kwamen, gaf ik een programma en speelde ik aldus een uur vol.
Er vormde zich voor deze middag-concerten, die gratis toegankelijk
waren, een kern van liefhebbers van orgelmuziek en toen in 1919 deze
Woensdagmiddagconcerten veranderd werden in avondbespelingen,
toen liep de kerk stampvol. Ik heb me tocgelegd het publiek kennis te
doen maken met de geheele orgelliteratuur. Niet alleen de bekende,
veel gespeelde werken, maar ook Guilmant en Widor bijvoorbeeld.
Dal was voor velen een openbaring, want we kunnen gerust zeggen,
dal in 1919 Amsterdam de rijke orgeilitteratuur in haar geheel niet ken
de. Ik heb de geheele Fransche School gespeeld, de moderne Duitsche
en de’Engelsche litteratuur. En ik heb daarmede een groot publiek
gewonnen, zoodat de eerste schreden gezet waren op den weg naar
populariseering van hel orgel. Daarom heb ik ook nooit orgelconcer
ten willen geven 'met solisten'. Het gaat om het orgel en niet om een
lief stemmetje of een goeden violist of zoo. Ik wil de menschen het
orgel leeren liefhebben om der wille van het orgel zelve. ... Ik speel,
met de Chr. Radio-orgelconcerten mee, ongeveer 100 concerten per
jaar. . . .
Ik ben behalve uitvoerend musicus, ook een liefhebber van historische
en daarmede verband houdende archiefstudie. Ik hoop als mijn levens
werk achter te laten een groot boek over Jan Pieterszoon Sweelinck
Ik wil hem, den stichter der Nederlandsche organistenschool van hel
begin der 17e eeuw, schetsen, zooals tijdgenooten die met hem om
gingen, hem hebben gekend. Daar ben ik reeds lang mee bezig en ik
ondervind allerlei hulp daarbij. . . .
Ik was de eerste die voor de radio speelde, en zooals gezegd, heeft de
Chr. Radio-Vereen. mij een vaste verbintenis aangeboden.’

'Stellig mag deze muziek ons niet onbewogen laten, doch bovenal
moet wel tot ons spreken de inhoud van deze kantate. De muziek is om
het woord te dragen, om ons te brengen boven de beperktheid van het
woord en van den klank, waar eerst de ziel in vollen ootmoed den lof
Gods kan zingen. Want dat was toch de strekking dezer kerkmuziek
van Bach.’

Natuurlijk had de auteur in eerste instantie gelijk.
Bachs kantaten waren bestemd voor de eredienst, ik be
doel uiteraard de kerkelijke kantaten. Toch is deze ma
nier van praten typerend voor de vóóroorlogse periode.
Vandaag hoor ik er in het typisch-calvinistische primaat
van het bewustzijn.
De Omroepgids no. 30 van 24 juli 1937 brengt een 'In
memoriam Jan Zwart.’
'Jan Zwart is heengegaan. Deze droeve mare ging op Dinsdag 13 Juli
als een schok door hel land, nadat den avond te voren voor de micro
foon was medegedeeld, dal een plotselinge operatie hem verhinderde
hel voorgenomen Maandagavondconcert te geven.
Jan Zwart is heengegaan In tallooze huiskamers zijn deze woorden
met ontsteltenis herhaald en in de stilte, die er door werd teweegge
bracht, was hel of de bekende orgelklanken vanuil de Hersteld Evang
Luth. Kerk nog weer even werden vernomen Want de luisteraars
waren met die klanken niet slechts bekend, maar ten volle vertrouwd.
Zoo dikwijls gebeurde het, dat een luidspreker orgelspel te hooren gaf
en iemand, die speelmanier of compositietechniek onmiddellijk her
kennend, met prettige voldoening constateerde JAN ZWART. Sedert
lang had Jan Zwart zijn vaste plaats in de uitzendingen der N C R V

In december 1930 bereikt Jan Zwart zijn honderdste
orgelconcert voor de NCRV; George Stam (geb. 1905)
wordt dirigent van het NCRV Orkest, dat evenwel na
enkele maanden wordt omgezet in een harmonie-orkest
onder leiding van Piet van den Hurk.

Op 25 mei 1932 houdt Albert Schweitzer, ’s avonds van
zeven tot half acht, een radiotoespraak over de Hollandsche Orgels. Van acht tot kwart voor tien geeft hij een
orgelconcert in de Grote of St. Jacobskerk te ’s-Gravenhage. Er is een NCRV-orgel in aanbouw, dat in de loop
van het jaar voor gebruik gereedkomt. Gids no. 5 van
4 februari 1933 brengt het nieuws, dat op maandag
6 februari het beroemde Thomaskoor uit Leipzig onder
leiding van den Thomaskantor prof. dr. Karl Straube
een concert zal geven voor de NCRV-microfoon. De
uitzending geschiedt vanuit de Thomaskerk te Leipzig.
Op het programma staat een motet voor 2 koren van
Joh. Seb. Bach: ’Der Geist hilft unsrer Schwachheit
auf.
In de begintijd, en nog lang daarna, hebben bij de aan
kondiging van lichte muziek kleine oneerlijkheidjes
meegespeeld. Muzikale dansvormen heetten ’karakterstukjes’ of'impressie’, waarbij men vergat dat bepaalde,
stichtelijke aria’s van Bach op dansvormen berustten.
Gelukkig was er heel wat muziek op christelijke tek
sten. Vooral Joh. Seb. Bach was een buitenkansje. In
1934 schreef G. van Ravenzwaaij over een Bachkantate:
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Broer stemt af op het Kinderuurtje.

F
De radio was zeker mei hei minst invloedrijke middel om zijn liefde
voor het orgel en voor het orgel alleen op anderen over te brengen.
Duizenden heeft hij zoo bereikt en daarmede zijn geheel cenige plaats
onder de concerteercnde organisten bevestigd. Vanaf zijn orgelbank
mocht hij hel zien dat zijn strijd, om het kerkorgel in Het midden van
het muzikale leven te plaatsen, niet tevergeefs werd gevoerd Hij speel
de voor die groote schare, wier muzikale ervaring op den dag des
Heeren wordt gewekt, gebouwd en gewijd en men luisterde naar zijn
spel met meer dan muzikaal genot alleen. Jan Zwart was allereerst
Chnsten-kunstenaar en hij was dat als een vurige van geest. Het orgel
beheerschte zijn levensgang, zijn geloof bcheerschte hel instrument
en zijn strijd voor de protestantsche kerkmuziek. Zijn liefde voor hel
orgel vond haar oorsprong in een sterk en weerbaar besef, dal hij aldus
in gehoorzaamheid een hooge roeping volgde Nimmerechter plaatste
hij zijn persoon daarin op den voorgrond - op indrukwekkende wijze
liet hij de viering van zijn 40-jarig orgelistschap uitloopcn op: ALLE
ROEM IS UITGESLOTEN - maar hij stuwde zijn orgelpropagandaais
een zaak van nationale beteekenis, als voortzetting van de 16c en 17e
eeuwsche orgelkunst, als een zaak bovenal van Christelijke cultuur.
Ook in dit opzicht heeft hij, de orgelbank verwisselend voor zijn
schrijftafel, met zijn vele publicaties van historischen aard groeten
invloed uitgeoefend. Hoe fel was zijn verweer als aan het 16e en 17e
eeuwsche Calvinisme anti-muzikale lendenzen werden toegeschreven! Uit zijn Sweelinckarchief publiceerde hij nu en dan gegevens, die
getuigden van onvermoeide toewijding en onuitputlelijken speurzin.
Ook in de Omroepgids werd meerdere malen een bijdrage van zijn
hand geplaatst. . .
De nagedachtenis van Jan Zwart zal op het hoogst worden geëerd,
wanneer zij in dienst wordt gesteld van het kerkorgel en van de Prolestantsche Kerkmuziek.'

Johan de Heer
Johannes de Heer representeert de eenvoudige vroom
heid, die men met een objectief-bedoelde term 'methodistisch-piëtistisch' kan noemen. Zij vormt een wezen
lijk element van de vroege NCRV - Toen ik in 1910 in
hel Jeruël-orkestje meespeelde, was hij in Palestina en
zodoende heb ik hem nooit persoonlijk ontmoet. Ver
halen deden de ronde over zijn onvermoeibare activi
teit. Hij deed nooit niets en altijd van alles. Als hij in een
stoel zat had hij toch steevast een blocnote op zijn knie
en een potlood in zijn bereik. In zijn kring leefde veel
kritiek op de kerk. In de Omroepgids komt men hem
tegen als verzorger van stichtelijke uitzendingen en als
leider (met ds. C. J. Hoekendijk) van Maranatha-conferenties.

Cursussen
Wie de ziel wil stichten, komt al gauw voor de noodza
kelijkheid te staan de geest te verrijken. Om de kern van
stichtelijke uitzendingen heen vormt zich onvermijde
lijk een tweede cirkel, namelijk van wetenswaardig
heden. Het stichtelijke grenst onmiddellijk aan het
didactische. Vandaar ook de cursussen: literatuur, pe
dagogiek (prof. dr. J. Waterink), Engels, stenografie,
esperanto, boekhouden. Maleis, electrotechniek, statis
tische berekeningen.
Literatuur
Een sterk onderwijzende inslag hebben ook de lezingen
over letterkunde. Prof. dr. J. de Zwaan spreekt over

'Christelijke Poëzie uit de Tweede Eeuw’, dr. Ph. A.
Lansberg houdt zeven voordrachten over 'Het Protes
tantisme in de Nederlandsche Letterkunde’, P. van
Renssen 'Over de verwondering. Poot en zijn Bijbel
stoffen', dr. M. A. H. van der Valk over ’Nathan de
Wijze, van Lessing’ en dr. Ph. A. Lansberg weer over
’Bilderdijk als lyrisch dichter’. Dan zijn er causerieën
over recente literatuur: dr. Lansberg spreekt over
'Henrik Ibsen’, dr. J. C. de Moor over 'Gorters Mei’,
M. J. Leendertse over ’De kleine Johannes van Frederik van Eeden’, B. C. Sliggers over ’De predikant-letterkundige G. F. Haspels’ en ds. J. B. Netelenbos over ’De
dichter Adama van Scheltema’. Het zoeken naar een
eigen visie op het verschijnsel letterkunde en de literai
re produkten leidt tot bespiegelingen over ’De Christen
en de Schoonheid’ (dr. B. Wielenga), ’Literatuurwaardeering’ (dr. C. Tazelaar), ’Wat is Christelijke poëzie?’
(dr. Ph. A. Lansberg), ’De waarheid in de Literatuur’
(A. R. van Hulzen), 'Wal en hoe zullen we lezen?’
(P. J. Risseeuw),’De lectuur van onze bakvisschen’(Diet
Kramer) enz. Uit eigen werk wordt voorgelezen door
ds. H. J. Heynes, W. G. van de Hulst, Diet Kramer, Wil
lem de Mérode e.a. - Ook de eigentijdse literatuur
komt aan de beurt: zo bespreekt P. H. Muller de auteur
A. M. de Jong in een causerie, getiteld 'Flierefluiters
tusschenkomsl’ en recenseert C. Rijnsdorp de crisis
roman van P. J. Risseeuw: ’Is het mijn schuld?’ (in een
boekwinkel door een klant aangeduid als ’Kan ik het
helpen?’).
Nu ik toch mijn eigen naam heb moeten noemen, wil ik
voor de curiositeit herinneren aan mijn 'Oudejaarsgesprek’, uitgezonden op 29 december 1932, het eerste
hoorspel voor de NCRV-microfoon, zestien jaar vóór
1948, toen de maandagavond hoorspelavond werd. Een
vergeelde kopie van het stuk ligt hier naast mijn schrijf
machine. Hel heeft iels van een allegorie, met zijn figu
ren als De Tijd, De Schrift, Verwachting, Valsche Ver
wachting, Herdenking. De slotclaus van De Tijd luidt:
'De wereld is één kamer thans,
naar d’aether open ieder huis.
God geeft te doen - en kracht naar werk.
Geen middel is modern, geen weg is nieuw genoeg.
God zij gedankt voor taak én werk,
voor weg én doel.'

Zes jaar later, in gids no. 48 van 26 november 1938,
wordt gesproken over Zuid-Afrikaanse Radioprogram
ma's:
'Merkwaardig is wel het Christelijk hoorspel, dat in de vervolgserie
van het bekende boek van Bunyan wordt geboden. In het algemeen
blijkt men in Zuid-Afrika wat minder terughoudend te zijn in het ge
bruik ook van hoorspelen voor de uiting van Christelijke cultuur.'

Zweemde mijn Oudejaarsgesprek naar Bunyan,ook de
Zuid-Afrikaners zagen in dit literair volksgenie een
aanknopingspunt ten aanzien van radio en drama.
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De binnenlandse economische crisis ep de dreigende
politieke ontwikkelingen bij onze oosterburen vormen
een complex van spanningen, dat van jaar tot jaar inten
siever wordt. Gids no. 12 van 21 maart 1936 brengt
hoofdartikel over 'Godsdienstige Uitzendingen’. een
De leiding van de rijkszender Stuttgart heeft de mor
genwijdingen afgeschaft.
’Het motief daarvoor is, dat deze uitzendini
karakter slechts voor een deel van het volk 'gen door haar christelijk
wijl de radio-omroep het geheele volk r— van waarde zouden zijn,terde morgenwijdingen, die een confessioneel
moet toebehooren. Voorts dat
meenschapsgevoel van hel volk zouden ondergravei
stempel dragen, het geneele tegenstellingen in het leven zouden roepen.
. . . en confessio---- -n
’Auf der Warte’ merkt terecht op, dal de Duiische omro-;
zendingen geefl. *elke
welke slechts
slechts door
do. een deel van hel volk
'roep taj van uit
waardeerd. Met name
name zijn
zijn er verschillende onchristelijk'dorden gema’s, die
den
christenen
geen
bevrediging
schenken,
d«e
tegendeel
ergeren Bovendïen vormen - zegt hel blad - :e Program
---• ergeren.
maan hen in" de christenen
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nog altijd de meerderheid van het Duitsche volk Is hei - zoo vraagt
het - dan te veel, dat van de 150 zend-uren per week een half uur be
stemd wordt voor morgenwijdingen, die de ouden en zieken en menschen in de verstrooiing en verafwonenden, in éen woord mcnschen,
die niet ter kerk kunnen gaan, noode kunnen missen?’

Van 17 tot 23 september 1936 wordt er in het Volkenbondspaleis te Genève een internationale radioconferentie gehouden over het onderwerp ’Radio~ en Vrede'.

Men "ee“ daareen conventie opgesteld betreffende het
gebruik van radio in het belang van de vrede. De pro------

gramma’s mogen geen minderheid in een vreemd land
ophitsen, niet provocerend werken, geen verkeerde
mededelingen verspreiden. Uitzendingen in vreemde
talen moeten zoveel mogelijk worden vermeden. De
staten moeten het vetorecht op de uitzendingen uit
oefenen. Alles moet erop worden aangelegd een nau
were verbinding der volkeren te verkrijgen. In ons land

PROGRAMMA

VOOR

-

j o n Ha o

HILVERSUM

II:

GOLFLENGTE

9.30—10.00 V.M.
ORGELBESPELING door J C
VAN WESTERING Jr
1 Drie variaUed over Psalm 116.
A van Noordt
2 Sonate II F. Mcndclssohn.
(Grave - Adagio - Allegro
maestoso en vivace - Allegro
moderato).
3 Cantabile. C Franck.

10.00 V.M.

xW'OliWZ
IP )

301.5 M.

(Bidstond voor het 1Evangelisatiewerkt uit dc Gcref.’. Kerk (H.V.)
■andUtraat, te
Parkkcrk, Ger. Bra
Amsterdam.
Voorganger. Ds. J. JJ BUSKES
aldaar.
Jr , Gcref predikant (H.
Organist J. C van Westering Jr.
Zingen Psalm 100.
Votum en Zegen
Lezen Matlh. 22 37—10.
4b.
Zingen Psalm 79
1b en 2.
Lztzcn. 1 Joh. 1
Zingen* Psalm 79
Gebed.
root en verheven en hoog
Zingen Gr<
•c loven (Gez 14 : 1. 3. 5. 71.
>h 3 : 10-17.
Lezen Joh
Cor 5
18—20.
itth. 9 36—38.
Mot
Prediking: Roni 10 : 14. Hoe zullen zu iin Hem gcloo'iven. van
wien zij niet gehoord Ihebben’”
luk van God. Rijk van
Zingen Ri
God (Ge*
‘z 284).

10.00 V.M.

KERKDIENST
(UldUund «oor hrt KvaoceltsaUswerk* ui( <lr Grirt Kerk <11- V.Jl-arkkcrk te AmUerdam.

I ■

lm

- -—

(995 K I L O C Y C L E S)

1

9.30-10.00 V.M.

OroelbBspeünQ
door J. C. v. WESTEIUNG Jr.

w.

Gebed.
O inachti
Zingen
woordilen (Gcz l«
Zegen.

Evangelie*

Na afloop van den dienst
tot 12.15 N.M.

—i
’

/

D< J. 1- Ut’SKES »f.

te verzorgen door hit PARKKERKKOOK, o.l.v. Willem van
Laar.
Orgel: J C. van Wcstering Jr.
ters
(De met x gemerkte numm<
zijn op de oorspronkelijke imclodiccn uit de 16c eeuw, bund<
lel Ds.
Hasper.

25

vordt een preventieve censuur ingesteld op de bericht
geving via de radio. De journalistieke weekoverzichten
an F. de Waart (KRO) en C. Crayé (NCRV) moeten
ooraf ter beoordeling worden overgelegd. Gids no. 47
an 21 november 1936 deelt in verband hiermee o.a. het
olgende mede:
Dns overzicht zal zich des Donderdagsavonds niet kunnen bezig houen met wat in die week zelfxs geschied. Het gevolg zal dan wel wezen,
at iedere actualiteit wordt ingeboet en ook dit punt van ons programia door den betrokken regeeringsmaatregel weer zal moeten verval;n. Immers, welken indruk zal het op de luisteraars maken, wanneer
elangrijke plotselinge gebeurtenissen, die ieders aandacht hebben,
n waarvoor juist het weekoverzicht wordt aangezet, voor de micro>on onbesproken moeten blijven?

n dan komt München,eind september 1938. Op27sepimber, zoeven verhuisd naar mijn nieuwe woning
‘Ochussenstraat te Rotterdam, is mijn eerste werk de

Links: de werkruimte van de technicus in de jaren
dertig.
Boven: pagina uit de Omroepgids van 26 sept.
1937 en 'n aankondiging van de NCR V-kalender
1938.

radio te plaatsen en aan te zetten. Colijn spreekt zijn be
faamde, kalmerend bedoelde woorden. In gids no. 42
van 15 oktober 1938 vindt men een weerslag van deze
spannende dagen.
'De laatste weck van September 1938 was er een van prangende span
ning. Het radiotoestel scheen wel een Jobsbode te zijn geworden De
extra-uitzendingen van het A.N.P.. vroeg in den morgen en laat in den
avond, vervulden de huiskamer met de drukkende benauwdheid van
een snel aanrukkend onweer. Dc belangstelling voor een rustig muzi
kaal programma, gesavoureerd bij een kopje thee en een sigaar, was
weg: vader draaide zenuwachtig aan den stationsknop om Droitwich of
Keulen. Brussel II en Parijs te grijpen, nog voor het nieuws zou kun
nen ontsnappen. Zelfs Praag werd even vastgehouden, wanneer het
Tsjechische nieuws in voor ons onverstaanbare klanken werd uitge
zonden ... er mócht eens een Duitsche vertaline volgen . . .
Zij, die hun talen niet voldoende machtig waren, pijnigden zich af om
althans de bedoeling van die vreemde klanken te begrijpen. Een rede
van Hitler, opzweepend en omstuwd door het dreunend ’Sieg Heil’
geroep, ze had toch een bepaalde inslag, die men wel begreep; de bijna
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moedcloozc stem van Chamberlain op dien benauwenden Dinsdag
avond, zei óók genoeg. Maar de wacht van allen, geletterd of ongelet
terd, was ten slome toch op onzen eigen Minister-President, wiens
stem al evenzeer in het eerst de ontroering van het oogenblik verried,
al was ook op Woensdagavond de eerste lichtstraal reeds door het
zwarte wolkenfloers gedrongen. De radio - laat hel ons maar eerlijk
bekennen - was in deze dagen in den huiselijken kring de bron van
onrust, de barometer van de internationale spanning in de huis
kamer . .

In drama's en romans treft men dikwijls kort vóór de
katastrofe een onschuldige of vredige episode aan, als
een soort stilte voor de storm. Zo vindt men in gids
no. 10 van 11 maart 1939 een alleraardigste beschrijving
van de gang van zaken in de oude studio. Het stuk is te
lang om in zijn geheel te citeren, maar het is in al zijn
eenvoud een historische momentopname. Enkele pas
sages mogen hier volgen.
'Wie op een uitzenddag de tegenwoordige villa in het Suzannapark
binnenwandelt en b.v. even in de hall moet wachten kan de navolgende
combinatie van geluiden opvangen:
'Hallo, hier Christelijke Radio Hilversum! Wie moet U hebben?’ - dal
is de telefoniste, die een gesprek binnenkrijgt. Hel blijkt, dat de gezoch
te niet op zijn kamer is en dus weerklinkt even later een zoemertoon
door hel heele gebouw, een raar bromgeluid in morseieekens, dat den
gezochte dwingend beveelt om op hel eerst bereikbare toestel 88 te
draaien. De zoemer houdt op, de gezochte heeft zich gemeld, maar
de bezoeker is al lang getrokken door een ander geluid: de Eemlanders
repeteeren in de kleine muziekstudie en de klanken van ’Two linie
soldiers’ vervullen de hall . . evenwel, slechts gedeeltelijk, want er
zijn nog andere geluiden.
Van de bovenste verdieping klinkt viermaal in successie heel plech
tig .. . 'en hiermede verklaar ik de tentoonstelling voor geopend', op
welke mededeeling een daverend applaus volgt. De bezoeker zal er
niet alles van begrijpen en daarom zij hem thans medegedeeld, dat
men onder de pannen op de bovenste verdieping bezig is een reportage
uit te zoeken. De tentoonstelling, die hij in dit geval voor de vierde
maal heeft hooren openen, zal hij vanavond precies op het juiste mo
ment in het Actueel Halfuur ook nog eens voor de vijfde maal 'bezoe
ken'. - Er is boven even rust, maar nu trekken klanken uit den kelder
zijn aandacht. 'Mijn grootvaders klok is een deftige klok
’ Wat er
met die deftige klok verder gebeurt, komt vooralsnog niet aan het licht,
want de deur van de Miller-kamer, waaruit zijn daverende slem even
te voorschijn kwam, is weer dicht gevallen. Straks zal de technicus
even een tangetje noodig hebben uit de contróle-ljamer en dan hoon
de bezoeker in de hall het vervolg ’ .
reeds zeventigjaar ongestoord
tik-tak . . .’Gelukkig is de deur van de Miller-kamer gewatteerd, want
het geluid, dat daar uit de luidspreker komt, is zooiets als de stem van
de reus Als het tangetje is gevonden en de deur weer dicht, zal de aan
dachtige bezoeker, wachtend in de hall, zich wanen in de spreekkamer
van een tandans, want het ijzingwekkend geluid van een drilboor
dringt hem door merg en been. Het komt óók van beneden . . .
Dan klinkt uil de controlekamer een noodkreet: 'Mijnheer de Jong!’
Haastig rent er iemand de trappen af en direct daarop vertelt de luid
spreker in de wachtkamer 'Hier is Hilversum de N.C.R.V. Wij vragen
thans uw aandacht voor onze Uitzending voor scholen’. Juist als de
bezoeker in de hall hier naar denkt te gaan luisteren, wordt de wacht
kamer dicht gedaan, ’n Kortstondige lijdelijke en wat angstwekkende
stilte. Maar nu trekken weer andere geluiden zijn aandacht , het rollen
en stampen van de betonmolens op hel bouwwerk voor de nieuwe
studio vermengt zich met het schellerend geluid van een opgeschrikte
merel, builen in het park.' . . .

Het aardige en toepasselijke van deze notities is de ge
heel en al acoustische instelling van de schrijver: het

zijn gehoorsindrukken, echt radio; de ogen komen er
nauwelijks aan te pas.
Voor donderdag 16 mei 1940 was er een bijeenkomst
voorbereid in de grote of St. Jacobskerk te Den Haag.
Sprekers zouden zijn ds. D. A. v. d. Bosch, Ned. Herv.
predikant te ’s-Gravenhage, Z.Exc. dr. H. Colijn, Z.Exc.
prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruïne, dr. W. G. Harrenstein. Leger- en Vlootpredikani in Algemeenen Dienst,
met medewerking van het Palestrinakoor onder leiding
van Jos. Vranken Jr. en het Fanfarekorps van het APD
onder leiding van H. H. van Mechelen. Aan het orgel
zou zitten dr. L. D. Terlaak Pool, Rcserve-Veldprediker
der Depóts. Het thema van deze samenkomst zou zijn:
'Ons leger heeft ook geestelijke wapenen noodig’. Deze
manifestatie is door de oorlogsgebeurtenissen uiteraard
niet kunnen doorgaan Er verschijnt een gestencild pro
gramma, lopende van dinsdag 14 mei (de dag van de
overgave) tot en met 31 mei. Daarna verschijnt de gids
weer in zijn oude gedaante. De NCRV zendt gewijde en
andere muziek uit, voorts bijbellezingen, nieuwsberich
ten, het kinderuurtje, morgenwijdingen, kerkdiensten.
Het artikel 'Storm over de Studio' in gids no. 21 van
1 juni 1940 geeft een bewogen, uitvoerige beschrijving
van wal zich in de studio en daarbuiten gedurende die
dramatische meidagen heeft afgespeeld. Hel archief der
NCRV, voorzover het bij het secretariaat berustte, is
geheel verloren gegaan.
'Wanneer ooit de geschiedenis van onze vereeniging geschreven zal
worden, zal het blijken, dat hierdoor een groote leemte bestaal. Dit
beteekent, dal met alleen de geschiedenis der N C.R.V. onvolledig zal
zijn, maar daardoor dus ook de geschiedenis van den omroep in Neder
land
. In de eerste plaats kan geholpen worden aan vroegere jaar
gangen van den Omroepgids We houden ons voor toezending ten
zeerste aanbevolen. En wie overigens nog iels mocht bezitten, wat
voor onze vereeniging van belang kan zijn, verplicht ons met toezen
ding daarvan zeer '

Begin juni is de zendtijd voor alle omroepen tot de helft
teruggebracht. Zorg komt tot uiting over de algemene
apathie en over de moeilijkheid de over het gehele land
verspreid wonende leden weer bij elkaar te krijgen. In
gids no. 26 van 29 juni 1940 leest men:
' . Een groot deel van ons volk is den geestelijken slag nog niet tc
boven gekomen, is apathisch geworden, vertoeft als hel ware nog tc
veel in den geestelijken schuilkelder, in angstige afwachting van wat
de toekomst, buiten hen om, zal brengen, is nog in verwarring, nu zo
vele zekerheden, die hecht en sterk schenen te zijn, als in één oogcnblik zijn weggevaagd en verdwenen. En onder ons. Christenen, is het
helaas veelal niet beter.’

Hoewel politieke doeleinden door de NCRV niet wor
den nagestreefd (ze zijn trouwens door de Nederlandse
overheid zelf buiten het terrein van de omroep geslo
ten), verweert ze zich tegen kritiek, houdt ze vast aan
principiële verschillen, betuigt ze dat ze nog wel dege
lijk christelijk is. Tegen het einde van het jaar is het zo,

dal de uitzendingen blijven, ook van kerkdiensten; aan
de NCRV zal - zo is van hogerhand beloofd - niets
worden opgelegd, wat in strijd is met de christelijke be
ginselen. Ze blijft verantwoordelijk voor haar eigen uit
zendingen en duidelijk zal worden aangegeven, wat uit
haar koker komt en wat niet.
Duidelijk is ondertussen, dat de NCRV in het nieuwe
jaar, 1941, uit de ether zal moeten verdwijnen, al wil dit
niet zeggen, dat de godsdienstige uitzendingen even
eens zullen ophouden. Begin maart 1941 is de slag ge
vallen. Gids no. 10 van 8 maart brengt het bericht, dat
de NCRV van 9 maart af geen eigen uitzendingen meer
mag geven. Er is een regeling getroffen, waardoor orthodox-protestantse uitzendingen nog gewaarborgd wor
den. Een comité is gevormd, bestaande uit bestuurs
leden der NCRV, dat onder de naam Christelijke
Radio-Stichting de voorbereiding der orthodox-protestanlse uitzendingen voor zijn rekening neemt en de ver
antwoordelijkheid voor de programma’s, waaraan deze
naam voortaan verbonden zal zijn, aanvaardt. Ze zul
len worden aan- en afgekondigd met de woorden: ’Dit
programma is voorbereid door de Christelijke RadioStichting’. Deze aankondiging zal bij geen andere uit
zending worden gedaan, zodat geen verwarring over de
verantwoordelijkheid ontslaan kan. De Stichting staat
geheel buiten alle andere uitzendingen; ze stelt haar
programma's in hel kader van de Nederlandse Omroep
zelfstandig samen. Behoudens de weltelijke censuur is
er geen ingrijpen van de Nederlandse Omroep in de
zelfstandige programma’s der CRS. En hoewel de
zendtijd van de stichting beperkt is, behoeft zij zich
niet te bepalen tot uitzendingen van kerkdiensten. Zij
kan dus haar principiële opzei handhaven.
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NA DIN OOGST

Maar gids no. 52 van 29 december 1941 verschijnt in
rouwkader. Uit hel artikel ’Ten Afscheid’ citeren wij:
'Tot ons diep leedwezen moeten wij onzen lezers berichten, dat dit
het laatste nummer van de Omrocpgids moet zijn. Het Rijksbureau
voor de Grafische Industrie heeft in opdracht van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied medegedeeld, dat de
Omrocpgids in verband met de papierschaarschte met ingang van
1 Januari a s. moet worden opgeheven. Na dezen datum zal er der
halve geen omroep-tijdschrift meer beslaan voor welks inhoud onze
Christelijke Radio-Stichting verantwoordelijkheid draagt . . .’

Korte nabeschouwing
Een overwegend behoudend gezind volksdeel grijpt
naar hel splinternieuwe middel radio. Het doet dit uit
een historisch besef, dat zowel naar hel verleden als
naar de toekomst kijkt. Traditionele waarden, christe
lijke verworvenheden, moeten worden gecontinueerd,
overgedragen op nieuwe generaties maar ook aange
reikt aan buitenstaanders. Verkregen wettelijke rechten
moeten worden gehandhaafd. Er is geloof aan een rijk
van God, dat moet worden uitgebreid en aan een uit
eindelijke toekomst, waarvoor alle krachten moeten
worden ingezet.
Dit openbaringsgeloof evenwel is, zoals de albatros, im
posant in zijn vlucht maar aan dek of op de begane
grond een onhandig scharrelaar.
Ses ailes de gèant l’empêchent de marcher (Baudelaire),
zijn reusachtige vleugels maken hem het lopen onmo
gelijk. De culturele benen van de NCRV zijn onderont
wikkeld: de weinige eminente politici, theologen, vak
geleerden waarover ze beschikt kunnen het aanzienlijk
tekort aan algemene cultuur en aan artistiek vakman
schap op gebieden als muziek, dramatische kunst en
literatuur niet vergoeden. Bovendien blijft het publiek
dat zij bereikt een eindweegs achter bij de leiding.
Eenvoudige stichting en gemakkelijke verstrooiing
eisen een groot deel van de zendtijd op. De kerkelijke
en politieke verdeeldheid dwingt tot geschipper. Ook
moet zij oplornen tegen harde kritiek van buiten.
Zo is, de hele eerste periode door, die onevenwichtig
heid tussen pretentie en praktijk voor haar prestaties
karakteristiek. Het sterkst slaat zij als het op organise
ren aankomt: het bijeenbrengen en bijeenhouden van
mensen met een zeer uiteenlopende, christelijke ach
tergrond is haar bijzonder toevertrouwd. Hier ook ligt
haar belangrijkste verdienste. Hulpmiddelen hierbij
zijn klinkende namen en titels van sprekers, toespraken
vol retorische zinswendingen, massale eenvoudige mu
ziek met veel koper, een natuurlijk amfitheater of een
imposante vergaderruimte.
De onbevangen snuffelaar in de oude gidsjaargangen
krijgt de indruk van een over het algemeen bekwame
leiding en van een eerlijke krachtsinspanning met de
ten dienste staande middelen.
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Tweede periode: 1945-1951

Overgangsperiode tot einde februari 1947
Als het scherm weer opgaat, hapert het al dadelijk en
moet hel weer zakken. Na Omroep Gids, 18e jaargang
No. 2 van juli 1945, duurt hel tol 19 januari 1946, eer
no. 3 van de gids verschijnt. Tol 20 januari 1946 is de
omroep namelijk in handen van Herrijzend Nederland,
de organisatie van hel Militair Gezag. Daarna mogen
de programma’s weer worden ontworpen en voorbe
reid door de oude omroepverenigingen, maar ze moe
ten worden uitgezonden door de Stichting Radio-Omroep in Overgangstijd, een organisatie, waarin de oude
omroepen een minderheid vormen. In de reeds ge
noemde gids no. 3 schrijft v. d. D(eure) o.a. het vol
gende:
’Het nieuwe omroepbestel is een compromis, en draagt daarvan alle
kenmerken. . . . Zoo hebben we dan nu weer N.C.R.V. programma’s
in den aether. Wel niet in den ouden zin van het woord, zooals vroe
ger, toen we geheel baas waren in eigen huis. Maar dan toch program
ma’s, waarop de N.C.R.V. haar cachet en haar stempel kan zetten, zij
het dan, dat ze daarbij gecontroleerd wordt door het van Staatswege
benoemde Stichtingsbestuur. . . Toch zullen we alles doen, wat
mogelijk is om de oude sfeer van de N.C.R.V. uitzendingen te her
stellen. Wij zullen het contact met de luisteraars zoo innig mogelijk
maken. Wij zullen de microfoon zooveel als mogelijk is ter beschik
king stellen van de geheele christelijke actie.’

In gids no. 4 van 26 januari 1946 constateert K(euning):
’Het stichtingsbestuur, door de regeering benoemd, is zoodanig
samengesteld, dat de groote meerderheid der leden legen de omroep
verenigingen is.’

De gidsen uit deze overgangsperiode bevatten van week
lot week strijdbare en soms uitstekend geschreven arti
kelen, de meeste ondertekend met K., een kleiner aan
tal van de hand van de directeur K. van Dijk en van
mr. A. v. d. D. - Het plan uit de bezettingstijd: een
Federatie van omroepverenigingen aan te gaan voor
alle onderdelen van de organisatie, maar met eigen pro
gramma's, geharmoniseerd door de Federatie, heeft
men niet kunnen verwezenlijken. Van volledig rechts72

herstel is geen sprake geweest. Nu gaal hel om de vrij
heid, zelf de inhoud van de programma's te bepalen;
om hel ideaal een nationale omroep te zijn zonder te
moeten opgaan in een zogenaamd nationale, kleurloze
eenheidsomroep, en om een eigen bijdrage te leveren
tot de Nederlandse cultuur.
'Allen bedoelen een nationalen omroep. Ook de omroepvereenigingen doen dal. Het gaal over den besten vorm voor een nationalen om
roep. De N-C R.V. staat een nationalen omroep voor waarbij de
geestelijke vrijheid ten volle wordt gewaarborgd ’

Dit schrijft K. in gids no. 8 van 23 februari 1946, waarbij
hij overigens erkent:
'Christelijke uitzendingen verzorgen is een moeilijke taak.'

Er zijn moeilijkheden met het IKOR, dal geen om
roepvereniging wil zijn maar het in de praktijk toch
dreigt te worden, en dal imperialistische neigingen ver
toont. Het ideaal: één staat,één volk,één omroep wordt
door en door Duits genoemd.
’Het moest nu eindelijk eens uil zijn met de bewering, dat we als
vrucht van den oorlog een bijna ideale volkseenheid hebben bereikt,
en dat we daarom een eenheidsomroep behooren te bezitten.’

In het algemeen gesproken gaal de strijd tégen een
karakterloze eenheidsomroep en voorts vóór een rege
ling waarbij kerkdiensten van alle gezindten, aan de
hand van een eerlijk schema, kunnen worden uitgezon
den.

Het gesproken woord in de overgangsperiode
Het stichtelijke slaat centraal, getuige de vaste rubrie
ken Een woord voor den dag, Morgendienst, Bijbel
lezing en de uitzendingen voor jonge en oudere zieken.
Ook hel Leger des Heils laat zich horen. Van meer di
dactische aard is de befaamd geworden serie Kent gij
uw bijbel? van ds. A. K. Straatsma. Prof. dr. A. H. Edel-
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koort behandelt Moeilijke teksten uil het Oude Testa
ment en dr. J. H. Bavinck Moeilijke teksten uit het
Nieuwe Testament. Het Nederlandsch Bijbelgenoot
schap komt aan de beurt met een rondblik (ds. F. Visser)
en met een blik naar de toekomst (ds. D. E. Boelke).
Prof. Edelkoort spreekt op 22 november 1946 over de
Bijbel in de nieuwe vertaling van het Nederlandsch
Bijbelgenootschap. De specifiek-kerkelijke onderwer
pen zijn in de minderheid: ze gaan b.v. over de Waalsche Hervormde Gemeenten en over Protestants kerkewerk onder de gerepatrieerden. Op 15 mei 1946 refereert
mr. dr. J. Bruggen over het onderwerp Kerk en Staat.
De stap van binnenkamer en kerk naar de wereld wordt
graag genomen via de folklore. Er wordt gesproken over
Folklore rondom Pinksteren en over Gebruiken bij de
jaarwisseling (J. H. Kruizinga). Op 10 oktober 1946 is er
een Drenthe-avond. Het christelijke is met een koppel
teken aan het nationale verbonden; gesproken wordl
over het nationale karakter van ons volk (J. Schouten),
over het christelijk karakter van ons volk (H. W. Tilanus), over de historische verbondenheid met Nederlandsch-Indië (ds. K. H. Kroon) en over Patriotten en
NSB-ers (dr. J. de Nooy). De militairen en in het bijzon
der de christensoldaten worden toegesproken door
B. Geleynse, jhr. D. W. Sickinghe en ds. A. F. W. Kluis.
Dicht bij het centrum, na aan het hart, ligt natuurlijk het
christelijk onderwijs. De Klokkenberg bestaat honderd
jaar (J. Uyttenbogaart); een reportage vestigt de aan
dacht op de nood van het christelijk onderwijs in Vlaan
deren. Dr. W. J. Kolkert spreekt over Het Christelijk
Onderwijs in zijn nationale beteekenis, dr. W. Sleumer

Tzn. ziet het middelbaar en voorbereidend onderwijs al
op de helling en een Britse schooldeskundige mrs. F. M.
McNeille M.A., houdt ons het Engelse opvoedkundige
systeem voor, speciaal wat meisjes betreft.
Om de school heen is de ruimere kring van de opvoe
ding in het algemeen. Over kleuters en kinderen delen
prof. dr. J. Waterink, mej. A. Vreugdenhil en L. v. d.
Zweep hun inzichten mee. En dan zijn er de sportpraatjes, de postzegelrubriek van G. J. Peelen, de cause
rieën voor de vrouw, de kinderrubriek, de voorlees-serie
Van oude en nieuwe schrijvers, de botanische praatjes
van A. H. Herwig (aan gene zijde van alle problema
tiek), de sprekers namens christelijke vak- en andere
organisaties en de veel beluisterde uitzendingen van dr.
L. W. G. Scholten over de toestand in de wereld: De
vaart der volken. Ook daarbuiten krijgen de actuele
gebeurtenissen aandacht. Een eerste lezing over emi
gratie duikt op (A. Warnaar Jzn.).
Tegen het einde van de overgangsperiode wordt er dui
delijk een scheut cultuur in de NCRV-cocktail gedaan:
een serie wordt geopend over Christendom en Cultuur.
Dr. J. C. H. de Pater begint deze serie met terug te blik
ken naar de cultuur van de Republiek der Vereenigde
Nederlanden. De redactie van de literair-kritische serie
Onder de Leeslamp, oorspronkelijk verzorgd door ds.
Chr. W. J. Teeuwen, komt in handen van Joost Allon,
die zijn relaties met de jong-protestantse dichters en
schrijvers rondom Opwaartsche Wegen al dadelijk produktief maakt.
Ook is er voor en na gedeclameerd, waarbij de naam
van wijlen F. C. van Dorp wel even apart moet worden
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genoemd. Zo hield hij op 25 december 19461mijn kerstdeclamatorium Dit wonderbaarlijk Kind( s- rav
1946) met enthousiaste hulpkrachten voor
foon ten doop.
t
Op een afstand van ruim 25 jaar- ik schrijf dit overzicht
in april 1972 - zien wij pas goed, hoezeer de heynjde
Nederlander voor de NCRV-microfoon alles wel heel
sterk zag vanuit een typisch (en beperkt) Nederlands ge
zichtspunt. Vóór alles was hij bedacht op behoud en
voortzetting van de vaderlandse traditie met haar veel
kleurig provincialisme. Christelijk Nederland was sub
ject, de wereld object. Het kon ook nauwelijks anders.
Innerlijk nog niet bevrijd, trachtten we ons op te trek
ken aan ons patrimonium. We zagen de doorbraak
onder de invloed van de theologie van de jonge Barlh
als een gevaar voor alles wat op proteslants-christelijk
gebied in een eeuw van moeizame worsteling was tot
stand gekomen. In 1944 hadden we een nieuwe kerk
scheuring beleefd. De omwenteling in de gevoels- en
gedachtenwereld van de in de oorlog volwassen gewor
den,jonge generatie was nog niet aan het licht getreden;
dit zou pas ± 1950 het geval zijn. Indonesië bestond
alleen nog als bestreden naam. Hel kwam er in de eerste
plaats op aan de gevallen steken op te rapen. Dat Gerard
Hoek de straat op ging om voorbijgangers in zijn micro
foon te laten pralen was een modern trekje. Ook de her
nieuwde bezinning op de verhouding van christendom
tot cultuur, hoe moeizaam ook gestart, wees naar de
toekomst. Op een rede van prof. Edelkoort en een arti
kel van K. van Dijk kom ik verderop terug. De muren
rondom het beschermd domein van het prolestanlschristelijk volksdeel hadden een behoorlijke duw ge
kregen. Voorlopig was consolidatie - polemisch naar
builen, regelend en verbeterend naar binnen - het
wachtwoord.

Voor en na speelt, als gewijd instrument, hel kerkorgel
mee. Het dichtst bij hel stichtelijk centrum slaan de be
werkingen van melodieën van psalmen en christelijke
liederen, waarbij hel wijsje de drager is van de gods
dienstige gedachten en gevoelens. Als de organist over
zulke melodieën gaat improviseren,schept hij een over
gangsvorm van het stichtelijke naar het vrije spel, waar
bij hel orgel als zelfstandig instrument aan het woord
komt. Zo wordt ook een brug geslagen naar de populaire
orgelbespelingen. Maar hiermee loop ik vooruit op de
onlspanningsmuziek, die later afzonderlijk zal moeten
worden gememoreerd.
De overgang van kerk(loren) naar markt des levens
wordt gevormd door hel spel van de beiaardier. En dan
komen we in de folklore terecht: vaderlandse liederen,
volkszang onder leiding van mevrouw M. C. GrimbergHuyser; Wessel Dekker voert ons met Vrij en Blij naar
strand en hei en er is een serie Van alles wal uit de Nederlandsche Liederenschat.
Een waarborg voor muziek van zekere kwaliteit vormen
de recitals: piano, fluit, viool, altviool en cello; het kla
vier opereert hier solo of als begeleiding. Grammofoon
platen zorgen voor klassieke muziek, vaak gegroepeerd
rondom een bepaalde componist: Bach, Handel, Mozart, Van Beethoven, of werk van verscheidene compo
nisten onder de kwaliteitsaanduiding: Kleinooden der
muziek. Ook oude muziek wordt ontdekt; zo komt er
tegen hel einde van 1946 een cyclus Franse orgelmuziek
uit de 17e eeuw. Een serie De Bijbel in de muziek de
monstreert een nauw verband tussen christelijk geloof
en muziekkunst en werpt een deur open naar de werke
lijke schatten van de Europese, christelijke muziekcul
tuur. Op 1 juli 1946 is er een Diepenbrock-herdenking
door het Omroeporkest onder leiding van Piet v. d. Hurk
en met een causerie door M. Geerink Bakker: Iels over
het leven van Diepenbrock.

De muziek in de overgangsperiode
Ook bij de muziek staat het stichtelijke centraal, met
psalmen, gezangen en geestelijke liederen. De psalmen
zijn vooral ontleend aan de berijming van 1773, de ge
zangen aan de hervormde bundel van 1938 en de gees
telijke liederen blijken doorgaans van Duits-romantische of van Angelsaksisch-methodistische herkomst
te zijn. Dit geldt dan van het meer eenvoudige lied. Het
wordt gekenmerkt door vrome bedoeling en stemming;
de artistieke kwaliteit is secundair.
Een ruimere cirkel wordt beschreven door de langza
merhand beschikbaar komende grammofoonplaten en
eigen Miller-opnamen. Daardoor komt ruimte voor de
wal kunstwaarde betreft betere Duitse en Engelse kerk
muziek, voor motetten, voor fragmenten uit klassieke
missen en voor klassieke en romantische oratoria, het
zij in hun geheel, hetzij fragmentarisch. Hiertoe gaat de
herlevende koorzang meer en meer bijdragen.
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Van den Hurk, ex-gevangene van Dachau, staal als
kampbewoner in pyama en met gemillimeterd hoofd
uitgetekend op de omslag van gids no. 17 van 27 april
1946. Deze hard werkende man leidt verscheidene in
strumentale en vocale ensembles en betoont zich in
deze overgangsperiode een uiterst bruikbare kracht. Hij
vormt een levende verbinding tussen ernstige en lichte
muziek. De invloed van de 1 juli 1946 in dienst van de
NCRV getreden musicoloog M. Geerink Bakker ver
moedt men o.a. achter namen van nieuwere componis
ten zoals Paul Hindemith en Ernest Bloch.

Het aantal optredende ensembles is legio.
Voor beide genres: serieuze muziek en amusements
muziek, geldt de eis van kwaliteit en men krijgt reeds
in deze overgangsperiode de indruk dat naar verruiming
van het repertoire en verbetering van kwaliteit ernstig
wordt gestreefd.

Het cultureel aspect
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De omstandigheden na de oorlog dwongen tot een
nieuwe stellingneming. In gids no. 49 van 7 december
1946 gaf de directeur K. van Dijk een soort vernieuwde
beginselverklaring. De godsdienstige uitzendingen be
houden ’een’ (niet ’de’) centrale plaats. Wetenschap
wordt gebracht ’voorzoover zij zich daartoe leent’. Poli
tieke vraagstukken zullen worden behandeld ’om ver
warring te voorkomen’. Typerend voor de denk- en
spreekwijze uil die jaren is wat Van Dijk zei over kunst:
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’Kunst is zeker een element in het volksleven.dat te lang verwaarloosd
is; zij veredelt en verzacht, wat ruw is, maar zij is het leven niet, hoog
stens is zij de vorm, waarin dat leven zich presenteert. Zij is gegeven
van God en voldoet eerst dan aan haar opdracht, als zij zich stelt in
dienst van God en als zij werkt tot Zijn eer. De Christen kan dan ook
alleen dan meewerken aan dit wondere, van God gegeven instrument,
als het daartoe bespeeld wordt.’

1.45

Sport en lichaamsoefening mogen niet worden ver
waarloosd, ’maar dan in het besef dat de ziel meer is dan
het stoffelijk omhulsel.’ Ten slotte zal ook de kunst
haar plaats moeten innemen, met ere, zegt Van Dijk.
Protesten legen te veel Bach en te veel Beethoven zijn
soms gerechtvaardigd, maar vaak onbillijk. Vermaak en
ontspanning (die dus komen na het ’ten slotte’) worden
in deze beginselverklaring weinig meer dan genoemd.
De NCRV, aldus Van Dijk, 'hoede zich voor verwereld
lijking èn voor christelijke mijding’.
Deze uiteenzetting is een analyse waard. Kijken we
daartoe even naar de KRO. Ontspanning en vermaak
was daar nooit een probleem geweest. In 1935 zongen de
jongens van de KRO over
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Na de oorlog, in de Katholieke Radiogids van 30 maart
1946, schreef prof. dr. J. B. Kors O.P. eveneens een
soort beginselverklaring, onder de titel Wat wij willen.
Ook deze verklaring was polemisch naar buiten en ver
klarend, wervend, naar binnen. Professor Kors begon
óók bij 'kerkdiensten en zuiver godsdienstige, dogma
tische, moraaltheologische en apologetische uiteenzet
tingen.’ Maar dan volgt heel zwierig ’het heele cultuur
gebied: wijsbegeerte, psychologie, sociologie, econo
mie, de kunst in al haar uitingsvormen.’ En nu terug tot
het programma van Van Dijk. Het ging in zijn conse
quenties verder dan de voorzichtige formulering. Maar
wat speelt de calvinistische overwaardering van het be
wustzijn hen parten! Kunst als volksmoderator, die
alleen maar matigend (en zeker niet aanmatigend) mag
optreden. Een kunst die heel strikte opdrachten krijgt
en al van huis uil niet zichzelf mag zijn. Maar hoe kan ik
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NCR V-directeur Van Dijk in gesprek met boekhouder Bakker.

aan een symfonie horen of zij zich steil in dienst van
God en werkt tot zijn eer? Hoe kan ik dat zien aan een
landschap,aan een stilleven, aan de Nachtwacht?
Tegenover de jolige, rooms-rijke zwier van professor
Kors van noem-maar-op en kom-maar-op de verstande
lijke, wat bange, wat onkundige opsomming van onze
toenmalige, verdienstelijke en integere directeur.
Op maandag 20 januari 1947 spreekt prof. dr. A. H. Edelkoort een goed woord voor de NCRV, en wel op een
Ster-Avond in het Concertgebouw te Amsterdam. Men
vindt deze korte rede van de tweede voorzitter afge
drukt in gids no. 6 van 8 februari 1947. Voor hem staat
het evangeliserend karakter van de NCRV centraal.
Daarbij kent hij aan het lied een grotere werking toe dan
aan het gesproken woord.
‘Verslaat de bijbellezing haar duizenden, het christelijk lied verslaat
haar tienduizenden. ... De gesproken christelijke rede heeft dit be
zwaar, dat zij onderworpen is aan de critiek van het verstand, en dal
belemmert de doorwerking tot hel hart menigmaal. Maar het lied is
boven deze kritiek verheven en treft de schuilhoeken der ziel en roept
daar de teerste gevoelens wakker, die er weel hoe lang gesluimerd
hadden.’

Het karakter van de NCRV is bijbels, rechtzinnig. Dit
wekt naar twee kanten verzet: er zijn mensen die de ver
kondiging van het evangelie uitsluitend willen reserve
ren voor de kerken, niet beseffend dat zij daarmee het
hart, de kern, het wezen uit onze omroep wegnemen en aan de andere kant wordt beweerd dat wij ons uitslui
tend lot het godsdienstige element moeten beperken en
ons moeten onthouden van elke uitzending op het ge
bied van kunst en ontspanning.
‘Nietwaar, het klinkt zoo overtuigend als men zegt, wat voor verschil
maakt het nu, of een sonate van Beethoven wordt uitgevoerd voor een
omroep met of zonder den bijbel? Maar een dergelijke geestigheid is
voor wie even doordenkt verre van overtuigend. Wat wilde men dan?
Dat wij, christenen, het geheele breede cultuurleven zouden prijs
geven aan anderen? Wij denken er niet aan! Wij leggen beslag op alle
ware kunst en ruimen daarom in onze uitzendingen plaats in aan mu
ziek en zang, omdat wij heel het cultuurleven willen opeischen in den
dienst van Christus en willen dienstbaar stellen aan de doorwerking
van hel evangelie. . . .
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En dan hel element van ontspanning? Moesten we dat maar niet eruit
verwijderen en aan anderen overlaten? Wie iets weet van het zware
probleem dat wordt aangeduid met dn eene woord ‘jeugd’, die bedenkt
zich wel tienmaal, eer hij eischt dat wij het element van ontspanning
uit onzen omroep zouden wegbannen. .
Ik weet niet of alle luisteraars dat wel ten volle beseffen. Maar dit zul
len zij moeten toestemmen, dal het een christelijke eisch is dat ook
hel ontspanningsleven sta onder den lucht van den Geest van Chris
tus. En dan moeten onze jonge menschen begrijpen dat niet alles kan
en dat niet alles mag, maar dat er alleen plaats is voor wat het geestelijk
leven niet verstoort, maar bouwt.’

'Wij leggen beslag op alle ware kunst.’ De woordkeus is
niet gelukkig en doet denken aan een naïeve annexatiezucht. Maar voor wie goed luistert en toekijkt, is hier
een belangwekkende ontwikkeling aan de gang. De
christelijk getinte folklore vormt niet langer de horizon.
De protestants-christelijke subcultuur ontdekt de totale
cultuur. En ook het spel wordt als een legitieme levens
uiting erkend. De spelende mens, de homo ludens, is
geen onmens. En dat niet, zoals bij de roomskatholiek,
op grond van een natuurlijke religie, een door de boven
natuur overkoepelde natuur, maar op grond van een
positiekiezen van de christen in de ruimte van hel vol
ledige leven.
De kerkdiensten
Over de positie van de NCRV ten aanzien van de kerk
diensten heeft voor en na veel misverstand geheerst. In
gids no. 20 van 15 mei 1948 schrijft K. o.a. het volgende:
'Onze vereniging was en is interkerkelijk, en zij laat zich door niemand
eenzijdig in een bepaalde kerkelijke richting dringen. Zij heeft op
Zon- en feestdagen geen zendtijd voor kerkdiensten, zelfs geen mi
nuut. Vóór den oorlog had zij dien wel, maar na de bevrijding heeft de
Minister terecht zendtijd voor kerkdiensten rechtstreeks aan de Ker
ken verleend. Dat is geschied met instemming ook van de N.C.R.V.
De situatie is thans dus zó, dal de Kerken tijd voor kerkdienstuitzendingen bezitten, de NCRV bezit dien niet. Onze vereniging kan dien
tijd niet verkleinen of vergroten. Zij kan niet zeggen: er zal meer zend
tijd worden gebruikt voor Hervormde diensten en minder voor Gere
formeerde, of omgekeerd. De verdeling van den zendtijd voor kerk
diensten gaat geheel builen haar om. Daarvoor is de Minister versm

NCR V-ieden nemen een kijkje in studio /.

woordelijk .
De NCRV steil helemaal geen zendtijd voor kerk
diensten op Zon- en feestdagen beschikbaar. Aan geen enkele Kerk.
Zij kan dat immers niet, omdat de zendtijd voor kerkdiensten haar
terecht is ontnomen en rechtstreeks aan de Kerken is gegeven.
Wèl is de NCRV bereid, haar bemiddeling te verlenen voor de uitzen
dingen van orthodoxe kerkdiensten. Dat doel zij gaarne. Zij geeft dan
slechts hulp Van enigen invloed op den inhoud van het uitgezondene,
op verdeling van zendtijd, op de keuze der plaatsen van waar uit wordt
uitgezonden, enz., is geen sprake Zij vervuil dan slechts de zeer on
dergeschikte rol van hulpverlening. Sommige kerken willen deze hulp
gaarne aanvaarden, andere niet. Zo maken b.v. de Gereformeerde ker
ken gebruik van deze hulp, de Ned Hervormde kerk weigert haar.
Daardoor kan de schijn ontstaan dal de NCRV ten aanzien van de
kerkdienstuitzendingen in den kerkdijken gereformeerden hoek zit
Het is echter niet meer dan schijn.
De NCRV handhaaft, thans evengoed als vroeger, haar interkerkelijk
karakter.’

Kritiek van buitenaf

Dit brengt ons op de kritiek in het algemeen, die in deze
periode van buitenaf op de NCRV is uitgebracht. Strikt
genomen behoort de vermelding daarvan niet tot mijn
opdracht. Maar ten dienste van het algemene beeld
moet ik er toch wel iets van zeggen, althans voorzover
kritiek - komende van buitenaf èn van binnenuit - in
de Omroepgids besproken en beantwoord is.
In gids no. 15 van 12 april 1947 verdedigt directeur
K. van Dijk de NCRV tegen misprijzende opmerkin
gen, gemaakt door een zekere Ksm in De Nederlander
van 29 maart 1947.
'Er heerscht in kunstenaarskringen, waarin deze schrijver zich waar
schijnlijk beweegt, een schromelijke misvatting ten aanzien van de
Radio in hel algemeen en ten aanzien van de Chr. Radio in het bijzon
der. Radio is ook dienaresse der kunst, niet allereerst, naar mijn op
vatting. Radio is allereerst machtig werktuig tot volksopvoeding. Zoo
hebben de Duitschers van voor den oorlog hel gezien, zoo zien de
Russen van heden hel, zoo weten socialistische kringen hier te lande
het. Kunst is nooit doel in zichzelf, zij staal, of zij het wil of niet, in
dienst van een beginsel. 'Kunst om de kunst’ is een lang vergeten leuze
en in de radio is kunst de dienaresse van de opvattingen, die onder ons
menschen heerschen, ’t zij deze goed óf kwaad zijn. De Christelijke
Radio is er om de Christelijke beginselen bekend te maken en te ver
stevigen. In wezen gaal het haar om de ’eere Gods’, en zoodra een
programma daarmee in strijd is, deugt het niet. Over de uitwerking in

de practijk kan men dan van meening verschillen, niet over het begin
sel zelf. . . .
Geeft men aan deze gedachten recht van bestaan, dan verstaat men
eerst ten volle de moeilijkheden, waarvoor ook de N.C.R.V. geplaatst
wordt en die zich thans veel meer toegespitst hebben dan vóór den
oorlog. Zij zoekt naar wegen, om de noodige harmonie terug te vin
den, omdat zij weel, dal de Christen een geloof heeft, waarin uiteinde
lijk de grootste tegenstellingen zich oplossen. Het zal een zware weg
zijn’. ..

Een paar maanden later, in de gidsen no. 24 van 14 juni
en no. 25 van 21 juni 1947, polemiseert K. met ds. F. R.
A. Henkels, radio-predikant, die bij de N.V. Daamen te
’s-Gravenhage het Hilversumsch Haneboek heeft doen
verschijnen. Ds. Henkels is over de omroepverenigin
gen zeer slecht te spreken. Inzonderheid over de
NCRV. De leiders van deze vereniging noemt hij bij
voorkeur ’de Bennekomsche Heeren’. De BBC is vol
gens hem een omroep, wat wij hebben zijn kermistentjes. De programma’s van de NCRV vindt hij veel te
stichtelijk: 'Hoeveel luisteraars echter alleen maar wal
gen van al die stichtelijkheid in den ether, is moeilijk
te zeggen.’ De schrijver pleit voor een betere vorm
geving der radio-toespraken en vooral van uit te zenden
kerkdiensten. Vóór alles is hij een warm pleitbezorger
voor een z.g. nationale omroep, met de kerk mede in de
leiding.
Volgens hem willen de omroepverenigingen de klok
terugdraaien naar april 1940, ’om vervolgens door te
gaan alsof er niets is gebeurd. De oorzaak is evident:
voor deze lieden is er nu eenmaal niets gebeurd!’ Van
het verenigingsbestel zegt hij dat het 'geen ander
systeem kent en kan kennen dan dat van het belangenkringetje en dat der commercialiteit ’.
Ds. Henkels ontwikkelt dan zijn plan voor een nationale
omroep op basis van bestaande organisaties op allerlei
terrein. K. noemt dit plan een fictie,
' . . . waardoor hij zou bereiken, dal de door hem gehate omroep
verenigingen zouden verdwijnen, om vervangen te worden door een
kunstmatigen 'onderhouw', een ingewikkeld, ondoelmatig en dus
onbruikbaar apparaat '
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‘Volkomen nieuwe wegen hebben we te zoeken bij hoorspelen en op hel terrein der ontspanning' (Omroepgids 1947)

Titels van latere artikelen zoals Wolven in schaapskle
ren (no. 44 van 1 november 1947), Brandnetels (no. 32
van 7 augustus 1948), Een beetje vrijheid asjeblieft!
(no. 39 van 25 september 1948) en Klachtenboek om de
hoek (no. 4 van 22 januari 1949) geven al voldoende hel
klimaat aan van de polemieken met tegenstanders van
het nieuwe omroepbestel in het algemeen en van de
NCRV in hel bijzonder.
Kritiek van binnenuit
Maar ook de luisteraars uil eigen kring stellen hun
eisen. In gids no. 10 van 8 maart 1947 moet op zijn beurt
v. d. D. komen opdraven om in een hoofdartikel: De
eischen der luisteraars het programmabeleid van de
NCRV te Verdedigen.
'Briefschrijvers uit de stad vinden ons te saai, luisteraars op hel platte
land vragen, vooral in den winter, meer cursussen en lezingen. De
oudere leden, de niel-muzikaal ontwikkelden, vooral onze vrouwen
vragen het eenvoudige Christelijke lied, eischen volksliederen, zijn
tevreden met bekende klanken, die ze nog hebben vastgehouden van
de school, of van de zangvereeniging. Anderen klagen er over, dat de
muziek van de N.C.R.V. zooveel achterstaat bij die van de andere om
roepen en vragen vooral concerten van bekende kunstenaars en uit
voering van beroemde muziekwerken. En tusschen al die - als regel
elkander tegensprekende - opvattingen, moet onze programma-dienst
haar weg vinden.
Op den Zondag moeten de uitzendingen worden
beperkt tot die, welke niet in strijd zijn met onze opvattingen omtrent
Zondagsrust en Zondags-heiliging.
Bij de keuze van de ontspanningsmuziek zijn zekere soorten 'muziek’
zooals jazz voor ons contrabande. Volkomen nieuwe wegen hebben
we te zoeken bij hoorspelen en op het terrein van de ontspanning. . .
Onze staf heeft te zoeken naar een oplossing, die van Christelijk stand
punt volkomen geoorloofd is, en aan den anderen kant toch voldoende
belangstelling trekt.’

In 1949, verdeeld over gidsen no. 11 tot en met 14, van
12 maart tot 2 april, worden vier volle bladzijden be
steed aan de rechtvaardiging van hel gevoerde beleid in
zake de uitzendingen, onder de titel Ons Programma. Ik
moet mij beperken tol hel citeren van enkele karakteris
tieke uitspraken. De stukken zijn niet ondertekend en
dus vermoedelijk het produkt van gezamenlijk overleg.
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'Hel is niet zo, dal de N.C R.V. mei haar programma's de 'gewijde’
sector in een 'algemeen omroepbestel vormt
Neen, de N.C R.V. is
een der vier algemene omroepverenigingen
Wie het 'Omroep met
de Bijbel' - zijn zo zou willen opvatten, dal de N.C R.V. van 7 uur
's morgens tot 12 uur 's avonds hel Evangelie en niets dan hel Evange
lie zou hebben le brengen in de zin van rechtstreekse Woordverkondiging. hoogstens afgewisseld met gewijde muziek - die heeft een heel
verkeerde opvatting van de laak van de N C R V. Zulk een spanning
zou niemand kunnen verdragen
We hebben eens een predikant
de snedige opmerking horen maken, dal men een Christelijk dienst
meisje allereerst daarin zou moeien herkennen, dal ze ook onder te
kleedjes veegt Wij wagen hel ie zeggen, dal men de Christelijke Om
roep ook, en misschien zelfs niet eens in de laatste plaats, moet kun
nen herkennen aan de wijze, waarin zij haar programma verzorgt builen
de morgendiensten. Bijbellezingen en Evangelisatiesamenkomsten
om. En dat is bij een zendtijd van 15 uur per dag nogal wal! . ..
De radio is geen automaat, die maar alles kan brengen, wat ieder op
een bepaald ogenblik wenst of nodig heeft .
Wie naar de radio wil
luisteren moet steeds weer kiezen.
. Echte humor, gebracht opeen
wijze, die voor de radio geschikt is, is zeldzamer dan goud. . . Maar
wanneer ons een luisteraar in alle ernst komt verzekeren, dal een
Jubeldam-programma onder de tiiel 'Maartse buien’ prediking van
Gods Woord had moeten zijn, dan bedroeven wij ons over zoveel mis
verstand. . . Wij herhalen: met onze ontspanningsprogramma’s zijn
wij er nog op geen stukken na. Ook worden er fouten gemaakt. Maar
men erkenne, dat de N.C.R.V. niet in één jaar een lacune kan herstel
len, waar zelfs Calvijn al moeite mee had.’

Wal is ten diepste het probleem? Dit: dat de theoreti
sche, abstract-theologische stellingneming ten aanzien
van de cultuur in radio-programma’s moet worden om
gezet. Het klonk bij prof. Edelkoort zo vanzelfsprekend:
'Wij leggen beslag op alle ware kunst’; hij had zich daar
bij zelfs kunnen beroepen op een uitspraak van Justinus
de Martelaar, die in een Apologie heeft gesteld dat
'alles wat onder alle mensen juist gezegd werd, het bezit
van ons, christenen, is’. Maar bij de praktische uitwer
king wordt een drievoudig manco openbaar: 1. het ge
brekkige, culturele inzicht bij de leiding, 2. het ontoe
reikende uitzendmaleriaal en 3. het onbegrip bij de
luisteraars. Dit manco is verklaarbaar en tol op zekere
hoogte te verontschuldigen, maar het is er niettemin.
Dal de protestants-christelijke subcultuur de totale cul-

tuur ontdekte en ook hel spel als een legitieme levens
uiting erkende, was slechts de openingsfase. Aan het
eind van de jaren veertig bevindt de N.C.R.V. zich wat
dit betreft in een tweede fase: die van het vallen en op
staan, van het leren al doende. Gelukkig staat tegenover
de negatieve factoren een krachtig organisatievermo
gen. Dit laatste vooral gaal blijken, wanneer de NCRV
zich opmaakl haar zilveren jubileum te vieren.

Juba, Jubo, Jubelga
Op de achterkant van gids no. 50 van 11 december 1948
duikt een merkwaardig mannetje op. Het is een goede
veertiger, kort en dik, een middenstander. Hij draagt
een jacquet met streepjesbroek, puntjesboord en don
kere gleufhoed. De jas zwaait open, van het buikje weg.
In de linkerarm houdt hij een omroepgids; de rechter
hand steekt een brandend pijpje omhoog. Hij loopt par
mantig, als in een triomfantelijke optocht.
Het mannetje stelt zich voor als Jubelga en belooft een
zwaar verzilverde jubileum-theelepel voor elk aange
bracht nieuw lid. Een alleraardigst type. Zijn kleding
getuigt van verbondenheid aan kerk, burgerschap en
traditie. Zijn gezicht verraadt bonhommie, activiteit,
gezondheid en optimisme. Zijn bewegingen zijn kwiek
en hij is van alle markten thuis. In latere gidsen zie je
hem aan de telefoon met een arm vol aanmeldingen, of
je bespeurt alleen zijn hoofd, onder brieven bedolven;
je ontmoet hem met speurhond Caesar aan de lijn, ach
ter de telmachine, bijna weglopend zonder thee van
mevrouw Jubelga, met Caesar op de motorfiets (een uit
stekende plaat), als stationschef met spiegelei, op een
zegekar, op de Belvédère van Sonsbeek, half schuil
gaande achter een enorme open brief, als tamboer
majoor, in een vliegtuig, stralend om een zopas ontvan
gen telegram, met een omroepgids in de opgestoken
hand en, tenslotte, transpirerend aan de microfoon bij
de rijmwaterval.
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ZORG DAT U ER OOK BIJ BENT! Kaarten verkrijgbiaar aan de ingangen van Sonsbeelc a f.1.50

Jubelga is natuurlijk niet de heer D. Pereboom, leider
van de afdeling Organisatie en Propaganda, maar er is
wel verwantschap tussen deze organisator van formaat
en de gefingeerde propagandist, die het erop gezet heeft
tergelegenheid van het zilveren jubileum van de NCRV
het ledental spectaculair op te voeren. Want er komt
Tweede Pinksterdag 1949 op Sonsbeek in Amhem een
jubileum-ontmoeting (Jubo), en daartoe wordt een
grote jubileum-actie gevoerd (Juba). De heer Pereboom
en zijn medewerkers vormen achter dit alles de stuwen
de kracht.
Gids no. 21 van 21 mei 1949 brengt het volledige pro
gramma van deze massale manifestatie, met toespra
ken, muziek, massazang, vlaggendéfilé, varende gondels,
wagens en ruiters, folklore, illuminatie, taptoe en vuur
werk. 6 Juni 1944 was de dag van de invasie; 6 juni 1949
wordt de dag van een vreedzame invasie van tiendui
zenden vrienden der NCRV in Amhem. In gids no. 25
van 18 juni noemt A. B. R(oosjen) in een terugblik deze
zesde juni de dag der dankbaarheid, vanwege het onge
dachte mooie weer, de massale opkomst, de aanwezig
heid van zoveel prominente figuren, waaronder drie
ministers en de sterkende werking die van deze groot
scheepse ontmoeting is uitgegaan.
De NCRV weet zich de oudste omroepvereniging en is
omstreeks deze tijd de grootste christelijke organisatie
in Nederland. 'Op Sonsbeek zijn we te weten gekomen
dal het aantal leden-in-volle-rechten met 52712 is toe
genomen, zodat de NCRV 6 juni j.1. 175.348 leden tel
de,’ zo vermeldt gids no. 25 van 18 juni 1949. Haar zend
tijd is uitgebreid tot 3/a dag per week.
Had professor Gerretson eens op een congres in Lunteren de radio gekenschetst als ’de nieuwste helse machi
ne, die de ongelukkige mens zijn huiskamer had bin
nengebracht’, de ervaring heeft anders geleerd. De
radio is van speelgoed van amateurs geworden tot een
modem middel van cultuurverspreiding.
De eigenlijke herdenkingsdag valt op 15 november,
midden in het radioseizoen. Gids no. 46 van 12 novem
ber 1949 wordt het nummer van de jubileumweek.
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Voorzitter A.B.R. dankt de mannen, die de NCRV in
haar eerste tijd en later hebben gesteund.
'We denken allereerst aan Zijne Excellentie A W. F. Idenburg, lid
v. d Raad van State. Minister van Staat. Oud-Gouverneur-Generaal
van Suriname en Ned.-Indie, die de eerste uitzendavond met een har
telijk en tegelijk ernstig woord opende. Dat deze man van formaat zijn
naam wilde geven aan de jonge pas opgerichte vereniging was een be
wijs dat hij vertrouwen had in de toekomst der N.C.R.V.
Een sterke morele steun ging uil van de namen van Prof. Dr W J
Aalders, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen, ds. D. A.
van den Bosch, Ned. Herv. Predikant te ’s-Gravenhage. Prof Dr.
T. Hoekstra te Kampen. Ds. J. J. Knap, Ned Herv. Predikant te Gro
ningen. prof. Dr A. Noordtzij te Utrecht, Mr. S. de Vries Gzn., Oud-

6 JUNI naar de JUBO!

Minister van Financiën te s-Gravenhage In een circulaire welke het
eerste jaar werd verspreid vinden we verder de warme aanbevelingen
van Gereformeerde predikanten als Ds. J Douma en Dr. K. Dijk, bei
den te ’s-Gravenhage, Ds Renting te Winterswijk. Ds. J. C. Rullmann
te Utrecht en Ds. B A. Knoppers te Amsterdam, van de Christ.-Geref.
predikanten Ds. H Jansen te ’s-Gravenhage en Ds. G. Wisse te Arn
hem. terwijl tevens steun geboden werd door de kamerleden of oudkamerleden Mr H Bijleveld, Dr H. J Lovink, Mr. V. H Rutgers en
Dr J. G Scheurer. Liefdevolle steun gaf ook ons medebestuurslid, de
heer Joh. de Heer.’

Directeur K. van Dijk schrijft over Evangelie en Radio,
J. de Jong Czn. over Opbouw en strijd, G. H. Hoek ver
gelijkt ’de knusse en gezellige villa aan de Heuvellaan’
met 'hel imposante studiogebouw aan de Schutttersweg’. Er zijn beelden uit 25 jaar Omroep-historie, met
als grappige noot een chimpansee voor de microfoon.
En dan is er het programma voor deze feestweek: na
tuurlijk weer toespraken, o.a. door de heer D. Pereboom over cijfers en feiten onder de titel Van 18 tot
190.000. Uitgevoerd wordt het Te Deum Laudamus van
Henry Purcell, opnamen van de Jubo worden gedraaid,
er is massale koorzang met orgel, koperorkest en pau
ken, het Radio Jeugdjournaal komt met een extra jubileum-editie7 Holland viert feest op een Steravond, Wessel Dekker treedt op met Mandolinata en Vrij en Blij.
Het hoogtepunt wordt gevormd door een gala-avond in
het Concertgebouw te Amsterdam, met in de pauze een
klankbeeld, ’waarin een kwarteeuw van worsteling,
strijd en overwinning op het gebied van organisatie,
techniek en programma worden uitgebeeld’. Op bl. 1188
van de gids ziet men portretten van mr. A. v. d. Deure,
F. de Boer, P. K. Dommisse, ds. L. J. van Leeuwen,
C. A. Keuning, ds. D. A. v. d. Bosch, prof. dr. Joh. de
Groot, prof. dr. A. H. Edelkoort, D. Pereboom, P. C.
Tolk, Z. Exc. A. W. F. Idenburg en Joh. de Heer.
En dan zijn er de ongenoemden, de voor de buiten
wereld onbekende medewerkers op de kantoren en in
de studio’s, de onderbouw van het omroepbedrijf, men
sen die niet voor het voetlicht komen maar zonder wier
inspanning en trouw de zaak niet naar behoren zou heb
ben gedraaid.

... -

In gids no. 38 van 20 september 1947 wordt voor het
komend seizoen een regelmatige uitzending van hoor
spelen aangekondigd.
Eerst wordt de vrijdagavond zoveel mogelijk vaste
hoorspelavond, later, in 1948, de maandagavond. Tot
regisseur en artistiek leider is benoemd de heer Dirk
Verèl, leraar aan de Chr. Kweekschool te Groningen.
'De heer Verèl, een zeer kunstzinnig man. heeft zijn sporen op het ge
bied van de regie al verdiend. Hij leidde tal van lekespelen, regisseerde
ook een verzetsfilm en werd op school de grote bezieler voor de decla
matie. waarmee hij met zijn leerlingen verrassende resultaten bereik
te.’

Het voorzichtige begin kiest zijn sloffen uit de bijbel,
zoals Esther van G. ter Burg, het kerstdeclamatorium
Dit wonderbaarlijk Kind van C. Rijnsdorp, Het licht op
de berg van Ids v. d. Ploeg en Paulus van Tarsen van
,Rolf Petersen. De kerkgeschiedenis is vertegenwoor
digd met hoorspelen als: De Wartburg (over Luther)
van Karei v. d. Berg/Peggy van Kerkhoven en De goede
strijd (over Zwingli) van Herman Felderhof. Natuurlijk
levert ook de vaderlandse geschiedenis onderwerpen,
zoals Jan Pieterszoon Coen van K. Norel, Koning-Stadhouder Willem III van Agaath van Ree, De vonk slaat
over (verzet) van Peter Koen, Zij sprongen in de nacht
van Dr. J. M. Somer/Wijmie Fijn van Draal en Djoeke
Hilberts (over de Drentse emigratie in 1847) van
D. Verèl.
Mèt de hoorspelserie Landverhuizers van P. J. Risseeuw vormt dit laatstgenoemde stuk een overgang
naar hoorspelen van meer algemeen-nationaal karakter,
zoals Ondergang van Kees Borstlap (over Nederlandse
zeeslepers), De prijs der vrijheid (over dijkwacht) van
H. Sturm/Wijmie Fijn van Draal, de Hildebrand-miniaturen van Peggy van Kerkhoven en de bewerking van
Jacob van Lenneps Ferdinand Huyck door J. H. Uit den
Bogaard. En dit weer brengt ons op romanbewerkingen,
zoals De erfgenaam van Redclyffe van Miss Yonge/
Menno de Munck, Hel huis Lauemesse van mevrouw
A. L. G. Bosboom-Toussaint/G. Vonk, De Delftse
wonderdokter van dezelfde schrijfster/Wijmie Fijn van
Draat, Een meisje als Lientje van Co Vreugdenhil/
Henk Schregel en Een dorpsdokter uit Schotland van
lan Maclaren/J. H. Uit den Bogaard.
Gesproken woord

'Wanneer iets goed is, wordt er in den regel niet veel
veranderd,’ schrijft H (oek)in gids no. 41 van 11 oktober
1947. Dit slaat dan in hoofdzaak op de bijbellezingen en
godsdienstige overdenkingen, de causerieën voor de
vrouw, de boekbesprekingen Onder de NCRV leeslamp, het voorlezen uit boeken Van oude en nieuwe
schrijvers, de sportpraatjes, de lezingen namens chris
telijke organisaties, alsook de reportages van bijbel-
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dagen, bondsdagen en belangrijke christelijke confe
renties. De vrije lezingen bewegen zich op gebieden als
zending, onderwijs en opvoeding, vaderlandse en alge
mene geschiedenis, krijgswezen, kunst, economie, psy
chologie enzovoort. Het is ondoenlijk hierover in bij
zonderheden te blijven schrijven.
Sinds maandag 3 oktober 1949 is er: Vandaag, radiokrant voor Nederland. Hiermee is een eigen vorm ge
vonden voor de presentatie van de actualiteiten.
Uit het gevoerde programmabeleid spreekt duidelijk
een verruiming van het gezichtsveld, die gepaard gaat
met de behoefte aan verbetering van de kwaliteit naar
inhoud en vorm.

Muziek
In gids no. 14 van 5 april 1947 schrijft v. d. D. een artikel
onder het hoofd Onze Muziek-programma’s. De kwali
teit van de muziekuitzendingen is aanmerkelijk ver
beterd, constateert hij. 'Ook op muzikaal terrein heeft
de NCRV zich aan de nieuwere denkbeelden aange
past.’ Maar een brede schare van eenvoudige luiste
raars, vooral ouderen, ervaart deze ontwikkeling als
achteruitgang. 'Het zijn de menschen, die een eenvou
dige psalm, die een bekend lied, gezongen door een
plaatselijke zangvereeniging, hooger waardeeren dan
een hun onbekend muziekstuk, gespeeld door het beste
orkest.’ Voor deze mensen betekent muziek alleen iets,
wanneer die een bekende klank heeft en aansluit bij
woorden, die in de loop der jaren geliefd zijn geworden
of tot troost en bemoediging hebben gediend in moei
lijke ogenblikken van hun leven. Welke groep heeft ge
lijk, vraagt v. d. D. zich af. De kwaliteitsverbetering prijs
te geven, gaat niet aan. De kunst is een gave Gods. Maar
de overgrote meerderheid van de luisteraars is niet in
staat de taal van de zware en moderne muziek te ver
staan.
Dit is het dilemma, waarvoor de muziekafdeling zich
vooralsnog geplaatst ziet. In gids no. 39 van 27 septem
ber 1947 releveert H. nog eens de moeilijkheden die na
de bevrijding ten aanzien van de muziekprogramma’s
moesten worden opgelost. Voor het nieuwe seizoen
kondigt hij aan een cyclus Psalmbewerkingen van J. P.
Sweelinck. In voorbereiding zijn uitzendingen van mas
sale gewijde zang, een liederencyclus van 12 uitzendin
gen,gebaseerd op de Apostolische Geloofsbelijdenis en
christelijke liederenprogramma’s, uit te voeren door het
NCRV-Koor en het NCRV-Kwartet. Kerk- en evangelisatiezangkoren zullen eveneens geestelijke liederen
brengen.
Er komt een cursus voor kerkelijk orgelspel onder lei
ding van Adriaan C. Schuurman, met medewerking van
Adr. Engels en George Stam, een leergang ’die ook den
verstverwijderden dorpsorganist en liefhebber van het
orgel van dienst zal kunnen zijn.’ Ook staan tien grote

koorwerken met orkest op het programma, waaronder
een eigentijds Nederlands opus van Ernest W. Mulder:
Dialogue Mystique en een oratorium van Michael TipPett: A child of our time.
'Dit laatste werk is bereids op den herdenkingsdag van den Slag om
Arnhem, waarop het werk is geïnspireerd, in tegenwoordigheid van
den componist uilgevocrd.’

De kamermuziek en muziek voor kleine bezetting zal
rijk vertegenwoordigd zijn met klassieke werken zowel
als met nieuwere en moderne composities. Nadat in
maart/april 1947 Johannes Brahms reeds was herdacht,
zijn in september Edvard Grieg, Julius Röntgen en
Willem Pijper aan de beurt gekomen. Een bijzonder
accent krijgt de Mendelssohn-herdenking in novembe"r, 'waarmee een waardige bijdrage zal worden ge
leverd aan de herdenking van den man, wiens muziek
gedurende de bezettingsjaren als 'verboten' werd ge
weerd.’
En dan komen in december van het aan muziekhistorie
zo rijke jaar 1947 nog aan de beurt Maurice Ravel met
een eerste (studio-gala-)uitvoenng van L’Enfant et les
sortilèges voor koor, orkest en vele solisten, en César
Franck met een volledige uitvoering van zijn orgel
werken.
Het Leger des Heiis had een eigen kwartiertje.

Ernest W. Mulder, hoofdleraar aan het Conservatorium
te Amsterdam, die in 1948.veel eer inlegde met zijn
Psalmensymfonie, krijgt en aanvaardt najaar 1949 de
opdracht tot het schrijven van een vierdelige Symphonie voor den Lijdenstijd. En dan leest men in gids no. 40
van 1 oktober 1949:
'De heer M. Geerink Bakker, Hoofd van de afd. Muziek der N.C.R. V.,
zal met ingang van Donderdagavond, na het nieuws van 7 uur, voor
de jeugd (maar veel ouderen zullen ook graag luisteren) een rubriek
openen onder de titel 'De muziek bij nader inzien’. Laat iedereen die
al schrikt van de aankondiging allegro moderato daar nu eens naar
gaan luisteren!’

Zo stijgt hel niveau van de uitgezonden muziek qua
kunstzinnigheid en verscheidenheid veeleer allegro dan
moderato.

Ontspanningsmuziek
'Waar begint de ontspanningsmuziek en waar eindigt de serieuze? De
ontspanningsmuziek staat vaak op zo hoog peil, dat het verschil heel
moeilijk is op te merken. En hoeveel 'klassieken' schreven geen ont
spanningsmuziek?’

Dit vraagt H. zich afin een vervolgartikel Op de Streep,
in gids no. 40 van 1 oktober 1949. Hij herinnert aan de

'Familiestrijd bracht weer gezelligheid.
Bij ’t vroolijk competitie-spel
vloog óm de tijd!’

Marinierskapel, Vrij en Blij, Mandolinata, Groot Selec
ta, het Strijkorkest van Willy Busch, aan Nador Bela,de
West-Indische Zapakara’s en Sans Souci.
Een klein fenomeen apart is het Leger des Heils-kwartier met zijn combinatie van ontspanning en stichting.

De algemene strategie

Percentsgewijze geeft de NCRV in haar tweede periode
meer gewijde muziek dan in de eerste.
’ln 1947 bestond 69 procent van onze programma’s uit muziek, in 1948
ongeveer 66 percent. Feiteiijk ligt dit percentage nog hoger, omdat de
muziek en zang tijdens kerkdiensten en morgenwijdingen hieronder
niet begrepen zijn. Van deze muziek behoorde ongeveertol de reli
gieuze of klassieke muziek, de rest lot de ontspanningsmuziek. Dit
spreekt des te sterker, omdat gebruik moet worden gemaakt van
koren en orkesten in dienst van de Nederlandsche Radio Unie, die
ook voor andere omroepverenigingen zingen en spelen,’

aldus A.B.R. in gids no. 48 van 26 november 1949. En
hij verwijst naar ’het uitnemende artikel van de heer
M. Geerink Bakker op pagina 1188 van de Omroepgids
van 12 november 1949’. De schrijver van dat stuk wijst
het principe ’de kunst om de kunst’ af. Maar men mag
evenmin volstaan met de muziek uitsluitend religieus
te willen benaderen.
’Zomin het kerkelijk instituut het enige souvereine verband in hel
leven is, zomin is b.v. het kerklied de enige wettige vorm der muziek.
Zoals zich in het leven allerlei verbanden kunnen vormen, zo ziet men
ook aan de muziek allerlei aspecten. In hel na-oorlogse muziek
programma van de N.C.R.V. (....) heeft men een streven kunnen
waarnemen om al die natuurlijke zijden van de muziek naar voren te
brengen. Er werd gezocht naar verdere ontwikkeling en verbreiding
van het kerklied, de orgelmuziek, hel volkslied, de orkestmuziek, de
kamermuziek, de ontspanningsmuziek, enzovoort. Dit streven heeft
wel eens wantrouwen gewekt. Men vreesde dat hel hek van de dam
was. Maar de achtergrond van het beleid was de ernstige poging de
muziek naar al haar zijden tot ontwikkeling te brengen, omdat al die
zijden aan de muziek geschapen zijn en wachten op ont-sluiting en ont
plooiing.’

'HAAGSE HOPJES’
Een zoet en smakelijk gerecht U opgediend door Aukje Karsemeyerde Jong, sopraan en Bert Robbe, tenor; Koor en orkest o.l.v. Meindert
Boekel; Louitje de kleine klusjesman; Spraakwaterval en Familiecompetitie, in de grote zaal van het gebouw voor Kunsten en Weten
schappen te ’s-Gravenhage.

1 Ouverture 'The Bohemian Girl’ (orkest), Balfe.
2. March of the Grenadiers (sopraan, mannenkoor en orkest),
Schertzinger.
3. Entrée-lied van Nanley Poo, Sullivan. (Uit: ’The Mikado’), (tenor
en orkest).

4. Wals uit ’Maytime’ (Sweetheart), Romberg, (sopraan, tenor en
orkest).
5. Variaties over ’A-b-c-d-e-f-g’, R. Karsemeyer, (orkest).
6. SPRAAKWATERVAL o.l.v. Johan Bodegraven.
7. Frühlingsstimmen, (wals), (orkest), Joh. Strauss.
8. FAMILIECOMPETITIE o.l.v. Gerard Hoek.
9. Variaties ’Was kommt don von der Höh’, (koor en orkest), Fr. von
Suppé, arr. R. Karsemeyer.
10. Duet ’Soll ich reden’, (sopraan, tenor en orkest), C. Millöcker.
11. Louitje, de kleine klusjesman.
12. Duet 'Schenkt man sich Rosen in Tirol’, (sopraan, tenor, koor en
orkest), (uit: ’Der Vogelhandler’), C. Zeiler.
13. Marsch ’Echtes Wiener Blut’, (orkest), Komzak.
De Spraakwaterval.

Achter dit betoog - te uitvoerig om in zijn geheel te ci
teren - zit niet alleen muziekkennis en inzicht in muzi
kale vragen, maar ook een vorm van christelijke cul
tuurfilosofie, een bezinning die voor het bepalen van
het algemene beleid van fundamenteel belang is.

Trekpleisters

Reeds vóór de oorlog waren er ontspanningsavonden
met vertoning van films geweest. Onder de benaming
NCRV-Ontspanningsavonden zijn deze bijeenkomsten
na de oorlog intensief voortgezet. Wat de Ster-avonden
betreft: het begon najaar 1946 met Studio Stertocht: alle
provincies werden opgeroepen één voor één naar Hil
versum te komen voor een feestelijke begroeting in de
nieuwe studio.
Het recept van deze propaganda-avonden was twee
ledig: toespraken door officiële NCRV-mensen en
voorts ontspanningsmuziek en declamatie. De ruimte
in de studio is echter beperkt. En toen Zuid-Holland
aan de beurt was, haalden de Rotterdammers de NCRV
naar hun stad. Zo werd de basis gelegd voor twee soor
ten Ster-avonden: in de studio te Hilversum en avonden
elders in het land. In het seizoen 1947/48 b.v. waren dit
Middelburg, Arnhem, Haarlem en Leeuwarden.
Een aantrekkelijk onderdeel van de Ster-avonden was
de Spraakwaterval, waarvan de puntenwaardering oor
spronkelijk uitsluitend was overgelaten aan het oordeel
van het publiek door middel van de applausmeter..Later
kwam er een jury van 3 personen bij.
De Familiecompetitie was een radiowedstrijd in ver
nuft en slagvaardigheid, gehouden tussen twee families
uit verschillende plaatsen, in hun huiskamer. Oorspron
kelijk dus als afzonderlijk programma-onderdeel uitge
zonden, verhuisde deze competitie op de Streek-Steravonden naar het podium. De benamingen spraak
waterval en rijmwaterval behoeven geen nadere uitleg.
Bij wijze van steekproef ziet u bovenaan deze pagina het
Programma van de Ster-avond op 16 maart 1950, van
8.05 tot 10.05 uur n.m.

In het seizoen 1950/51 worden beroep en bedrijf, ambt
en ambacht in de kring van het gezin betrokken in de
wekelijkse ontspanningsavond van de NCRV.
En dan is er de ’Haak-In’-actie geweest, die - om met
A.B.R. in gids no. 22 van 2 juni 1951 te spreken - ’met
gulden letteren vermeld zal blijven in de annalen van de
NCRV?
'De ’Haak-In’-actie heeft ons Nederlandse volk geleerd dat onze Chris
telijk Nationale omroep erin geslaagd is ons gehele volk, in al zijn
rangen en standen, in de rijkdom van zijn verscheidenheid, toe te
spreken. In alle bevolkingsgroepen, in alle lagen der maatschappij,
heeft de oproep tot offervaardigheid weerklank gevonden.’
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Op donderdag 24 mei 1951 is aan de voorzitter van hel
Koningin Wilhelminafonds, mr. Arn. J. d’Ailly, burge
meester van Amsterdam, overgedragen een bedrag van
2.626.589 gulden, 91 cent als resultaat van deze voor de
microfoon gevoerde actie. De heer Johan Bodegraven,
aldus de NCRV-voorzitter, heeft deze actie op onover
trefbare wijze geleid. Vanwege prinses Wilhelmina is
'onze aartsbedelaar’ een eervol geschenk ten deel geval
len. In een nabeschouwing onder de titel Haak-In ...
Uit memoreert H. de slagvaardigheid en het enthousias
me van Johan Bodegraven, maar ook het zwoegen van
de boekhouders Bakker en Van Galen en hun mensen
achter de schermen, om mej. De Ru als onvermoeibare
administratrice niet te vergeten.
Later is het hierboven genoemde bedrag nog aange
groeid tot ruim 3 miljoen gulden.
Toch slaan - om ons tenslotte even tot 1951 te beperken
- tegenover 70 uren Steravond-amusement, 250 a 300
uren voor vaste programmapunten zoals Woord voor de
dag, Morgendienst, Uit de Bijbel, Avondoverdenking, de
zondagse Bijbellezing en, last but not least, de Kerkdienstuitzendingen, die op zondagen vanwege de ker
ken binnen het kader van het NCRV-programma wer
den verzorgd.
Een der hoogtepunten van 1951 was - om hier nog even
apart te releveren - de Paulusherdenking, met een
bijeenkomst in de Nicolaikerk te Utrecht, een uitzen
ding van het reeds genoemde luisterspel over Paulus en
van fragmenten uit het bekende oratorium van die naam
van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Vanuit Griekenland
werd verslag gegeven van de pelgrimage, die door hon
derden ’in de voetstappen van Paulus’ gemaakt werd
naar Korinthe, Athene, Kreta, alsook andere plaatsen
en oorden waar Paulus 19 eeuwen tevoren het evangelie
had gebracht.
Televisie op komst

Al in 1929 wordt in de Omroepgids gesproken over de
mogelijkheid van ver-zien of televisie. In gids no. 14 van
6 april 1935 komt het volgende bericht voor:
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'Bij hel schrijven dd. 28 Maart heeft het Comité van Omroepvereenigingen zich gewend tol den MINISTER VAN BINNENLANDSCHE
ZAKEN met het verzoek, om vergunning tot hel opstellen en exploiteeren van een gemeenschappelijken televisie-zender.
Dank zij de uitvindingen en verbeteringen der laatste maanden, is hel
mogelijk een dergelijken zender te bouwen, welke in de praktijk kan
worden gebruikt en niet meer als 'proefneming' is te beschouwen. Ên
in Engeland èn in Duilschland worden thans dergelijke televisie
zenders gebouwd.’

Ruim dertien jaar later, blijkens gids no. 45 van 6 no
vember 1948, wordt de nieuwe uitvinding gezien als een
vraagstuk. A.B.R. schrijft:
’Wij ontkomen er niet aan; wij zullen ons met hel televisieprobleem
hebben bezig te houden. Het vraagstuk komt ons op ’t ogenblik mis
schien min of meer ongelegen, wij hadden het liever op een gunstiger
moment te verwerken gekregen, maar sinds wanneer bepaalt de kleine
mens de volgorde en loop der gebeurtenissen? . . In Nederland functionneert de experimentele televisie-zender van Philips in Eind
hoven, waarvan nog slechts een zeer beperkt aantal Zuiderlingen pro
fileren kan... .
Bij een bezoek aan de televisie-studio in Eindhoven hebben wij een
indruk gekregen van hetgeen een lelevisie-uilzending betekent... en
eerst toen hebben wij verstaan welke ontzaggelijke mogelijkheden
zich op dit terrein openen.
Het verheugt ons daarom dat de Minister van Waterstaat een TelevisieCommissie benoemd heeft, welke zich met het vraagstuk der televisie
in zijn volle omvang zal bezighouden. . . De taak dezer commissie is
verre van gemakkelijk. Waar zal de televisie-zender verrijzen? Wie zal
de programma’s verzorgen? Hoe zullen de hoge kosten der uitzendin
gen bestreden worden? Deze vragen zouden met zeer vele andere te
yermeerderen zijn.
Ook in eigen kring zullen wij ons ernstig met dit probleem moeten
bezighouden. Wij zien de grote bezwaren en gevaren der televisie-uilzendingen; wij moeten echter ook oog hebben voor kansen welke ons
hier geboden worden. Die kansen te grijpen is onze taak . . .’

Eind december 1949 schrijft het Algemeen Bestuur van
de NCRV een prijsvraag uit voor het schrijven van ’een
verhandeling over de betekenis der televisie. In het bij
zonder in en voor Nederland: haar opkomst en ontwik
keling, de psychologische factoren daarbij werkzaam,
de mogelijkheid haar dienstbaar te maken aan de door
werking van het evangelie en de taak der NCRV in
dezen.’ Pas in gids no. 24 van 16 juni 1951 kan de uitslag

worden bekendgemaakt. Van de 71 inzendingen vol
doen er 12 niet aan de voorwaarden. Geen der inzenders
heeft naar het oordeel van de jury op algeheel bevre
digende wijze aan de opdracht voldaan, zodat de eerste
prijs niet kan worden toegekend. De heren P. J. ten
Have, Eindhoven en F. Kuyper te Naarden gaan elk met
een tweede prijs (f750,-) strijken; ds. P. Robbers te Rot
terdam krijgt de derde prijs (f250,-), terwijl A. Jonker,
Amsterdam, P. W. Koen en Dirk Verèl, Hilversum elk
met een beloning van f 100,- eervol worden vermeld.
Intussen is, zomer 1950, de heer G. H. Hoek naar de
Verenigde Staten van Amerika gezonden om daar de
ontwikkeling van de televisie te bestuderen. In gids no.
38 van 23 september 1950 wordt uit zijn rapport het een
en ander meegedeeld: er werken daar 105 televisie
stations, waarvan slechts 16 in het westen; op 1 januari
1950 waren er 3.950.000 t.v.-toestellen in gebruik, welk
getal op 1 juni was geklommen tot niet minder dan
5.992.179. Per week worden in de Verenigde Staten ge
middeld 100.000 toestellen verkocht.
De uitzendingen in het buitenland leren dat de televisie
kapitalen verslindt. Niettemin is de Nederlandse rege
ring van mening, dat
’ons land zijn aandeel (zal) moet(en) nemen in de voortschrijding der
techniek op dit terrein, mede ten behoeve van de industrie, die haar
producten op de buitenlandse markten dient te plaatsen.’

A.B.R. reageert hierop in gids no. 3 van 20 januari 1951
o.a. met de volgende woorden:
’Dc Regering ziet in de televisie nieuwe export-mogelijkheden voor
ons land Prachtig, maar wie zal voor de financiering zorg dragen? . . .
Wij voelen wel iets voor een televisie-experiment, maar van een finan
cieel experiment zijn wij afkerig.’

Half juli 1951 gaat de Nederlandse Televisie Stichting
sollicitanten oproepen voor verscheidene, nieuw te
creëren functies.
Het vraagstuk 'Televisie en kerkdiensten’ doemt op.
Gerard Hoek, terug uit Amerika, adviseert:
’Het verdient voor de NCRV aanbeveling voorshands niet over te
gaan tot het tcleviseren van kerkdiensten.’

Er zijn technische bezwaren en voor protestantse dien
sten ook vragen van religieuze aard.
Omroepgids no. 38 van 22 september 1951 brengt het
bericht, dat de machtiging tot het doen van televisie
uitzendingen onder bepaalde voorwaarden voor de tijd
van twee jaar aan de Televisie-Stichting is verleend. Het
Bestuur van deze stichting telt 12 leden, waarvan er 3
werden aangewezen door de AVRO, 3 door de KRO,
3 door de NCRV en 3 door de VARA. Men wil met de
uitzendingen beginnen op dinsdag 2 oktober 1951. Naar
toerbeurt verzorgen de genoemde vier omroepvereni
gingen op dinsdag en vrijdag een t.v.-uitzending van
l/j a 2 uur.
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’De Regering heeft weliswaar te kennen gegeven dat zij ook prijs stelt
op gezamenlijke programma’s zoals deze bij de radio worden aange
troffen, maar zij heeft terecht begrepen dat de uitvoerende organisa
ties niet te veel moeten worden gebonden.’

A.B.R. voegt hieraan toe:
'Wij behoeven onze lezers niet te vertellen dat wij ons verheugen over
de vrijheid van handelen die ons nu gelaten wordt. Ware het anders ge
weest, de NCRV zou aan het televisie-experiment stellig geen mede
werking hebben verleend. . . . Wat het technische deel betreft, vindt
(deze) samenwerking in de meest uitgebreide vorm plaats, zodat wij
het verwijt van geldverspillende versplintering al bij voorbaat als mis
plaatst van de hand wijzen. Juist door het handhaven van de autono
mie t.a.v. het programma heeft Nederland de kans, veel rijker gescha
keerde programma’s te krijgen dan in enig ander land.’

En dan, in gids no. 39 van 29 september 1951, verschijnt
het eerste televisieprogramma, een gezamenlijke produktie. Datum: 2 oktober. Tijdsduur: 8.15 - 9.45 uur
n.m. Het ziet er als volgt uit.
1. Opening van het eerste programma van de Neder
landse Televisie Stichting door Z. Exc. staatssecreta
ris van het departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen mr. J. M. L. Th. CALS en prof. dr.
J. B. KORS O.P., voorzitter van de Nederlandse Tele
visie Stichting.
2. Film.
3. ’De leek en televisie’ door prof. dr. ing. N. A. HALBERTSMA. (ca. 8.50 - 9.00 uur Pauze).
4. ’DE TOVERSPIEGEL’. Een televisiespel door WILLY VAN HEMERT, PETER KOEN en EVERT
WERKMAN.
Rolverdeling: Kind, Louis Bouwmeester Jr.; Video,
Alb. van Dalsum; Vrouw uit het jaar 1600, Ank van
der Moer; Reder, Johan de Meester; Vrouw uit het
jaar 2600, Hetty Blok; Telegieter, Ad. Hooykaas.
Het monopolie van de radio in de ether is in principe ge
broken. In de geschiedenis van de NCRV is een nieuwe,
derde periode begonnen: die van de twee media, de min
of meer gestabiliseerde radio en de snel opkomende
televisie.

87

Derde periode: vanaf oktober 1951
NEDER I.A\’

•

ili.IJKl RADIO VI RELNIGIS'G

BEWIJS VAN TOEGANG

Dc K

De eerste vier jaar televisie

'Gestart’ staat er boven een klein hoofdartikel in gids
no. 42 van 20 oktober 1951, ondertekend met de initia
len A.B.R.
'Toen de televisie aan de deur van Nederland klopte, heeft de
N.C.R.V. begrepen dat ook zij paraat diende te zijn en zich behoorde
voor te bereiden op hetgeen komen ging. Over de technische zijde van
het probleem behoefde zij zich geen zorgen te maken, de vraag was.
hoe lossen wij straks de programma-puzzle op die ons mogelijk voor
gelegd zal worden?’

De heer Roosjen releveert dan in het kort het voorberei
dend werk, dat in dezen door de NCRV is gedaan: het
rapport van de heer Hoek over zijn Amerikaanse bevin
dingen, de uitgeschreven prijsvraag, de in Londen ge
volgde cursus door de heren Simons en Koen en de door
leden ingebrachte bezwaren, soms gepaard met ern
stige waarschuwingen in de geest van: ’Wat gaat u
doen?’
Gids no. 45 van 10 november 1951 citeert ds. K. G. Groenewoud in het Hervormd weekblad De Gereformeerde
Kerk:
'We dienen bij televisie-uitzendingen van Christelijke zijde ons nauw
gezet te hoeden voor eenzijdige zwaarwichtigheid. Tot de rijkdom van
het christelijke leven behoort ook het blijde spel, het opgewekte ver
maak. de gezelligheid, de ware ontspanning. . . . Het zou wel eens
kunnen zijn dat de eenvoudige blijmoedigheid, de milde humor, het
tintelend spel voor televisie op den duur een belangrijke factor blijkt te
zijn in de dienst van het Evangelie.’

In gids no. 14 van 5 april 1952 wordt het aantal bezitters
van televisietoestellen in Nederland geschat op maxi
maal 4000. Anderhalf jaar later vertelt gids no. 42 van
17 oktober 1953 dat er in Engeland - dat over het dicht
ste televisienet ter wereld beschikt - 4 radiotoestellen
zijn tegen 1 televisietoestel; per dag wordt gemiddeld
5 uur uitgezonden, met één programma tegenover drie
van de radio. De heer H.(oek) tekent hierbij o.a. aan:
’Het blijft nog een open vraag, of men in ons land even snel zal rea
geren op wat de televisie heeft te bieden als in Engeland en vooral
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Amerika. Gezien de grote mogelijkheden die de televisie heeft op
visueel gebied - een terrein, dal de radio te enenmale niet kan bestrij
ken, moet er ook bij ons grote belangstelling voor dit medium te vin
den zijn. Als wij hel programma weten op te brengen, komen ook de
kijkers wel! . . . Nederland zou in dit opzicht Engeland vóór kunnen
komen, dal het de radio als hefboom gebruikt om de televisie er ’in’ te
brengen Maar dan een echt Nederlandse televisie ’

Het aantal bezitters van televisietoestellen in Neder
land, dat volgens gids no. 25 van 18 juni 1955 in 1954
20.000 bedroeg, wordt halverwege 1955 op 25.000 a
30.000 geschat. En dan vraagt S (imons) zich in gids
no. 28 van 9 juli 1955 af, voor welke programma’s de
grootste belangstelling bestaat.
’In Duitsland staan speelfilms ver aan de top, samen met het journaal,
onmiddellijk gevolgd door ontspanningsprogramma’s (bonte avon
den) Daarna volgen televisie-spelen, quizprogramma’s en actuele uit
zendingen De belangstelling voor muziekprogramma’s is al veel klei
ner Het percentage belangstellenden voor ballet en pantomime is bij
zonder laag, terwijl ook lang niet alle kijkers van documentaire pro
gramma’s gediend zijn
Wij zijn voorstanders van een gepaste
dosis goede ontspanning in de televisie-programma’s, maar men moet
van ons niet verwachten dal wij de geestelijke en zedelijke vorming in
onze televisie-programma’s een plaats ontzeggen. We streven ernaar
instructieve en educatieve programma’s op een boeiende en onder
houdende wijze te presenteren Dat is een van de moeilijkstc taken
waarvoor we ons gesteld zien, maar we zijn ervan overtuigd dat de hier
liggende problemen oplosbaar zijn.’

Zoals de lezer ziet, beperk ik mij in dit hoofdstuk tot de
eerste vier jaren televisie-uitzendingen door de NCRV,
zoals die beginperiode uit de programmabladen valt te
reconstrueren. Waarom vier jaar? Omdat al vroeg in het
seizoen 1955/6, om precies te zijn in gids no. 44 van
29 oktober 1955, de televisie een eigen pagina, achter in
de gids, krijgt toegewezen, waarmee een nieuwe periode
in de opkomst van de t.v. wordt gemarkeerd. Voordien
is het televisieprogramma een toegift, iets bijkomstigs,
afgedrukt in een kadertje ergens in de gids. Dit typeert
de beginsituatie: weinig uitzenduren en een nog be
perkt aantal t.v.-toestellen in het land.
Beginjaren zijn altijd interessant en onthullend.
Wat bracht de NCRV deze vier beginjaren? Ook hier
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stellen wij ons op het standpunt van de kijker, wie het
doorgaans niet interesseert of hij een eigen of een ge
zamenlijk programma te zien krijgt. De onderstaande
alfabetische lijst spreke voor zichzelf. Dat wij gretig
naar allerlei vormen van folklore zouden grijpen, ligt
voor de hand.
actualiteiten, aquarium, Artis,
beeldsnijkunst, belasting, bescherming bevolking, blindenzorg, Blokband (amusement). Boefje, boekenweek, bijbelse spelen,
commerciële t v (informatie en commentaar),
dagboek van een etalagepop, dagsluiting, declamatie, detectivespel,
dierenleven, dramatische produklies, duiken,
E H.B.O. voor dieren, eindexamen, emigratie,
februariramp 1953,- films, folklore (Ambon, Amsterdam, Baskenland.
Hongarije, Joegoslavië, Nederland in Amerika, Salzburg, Tirol, ZuidAfrika),
gehandicapte militairen, geluid zichtbaar maken, glasharp, goochelen,
gospel songs, Gulden Sporen-spel,
Haarlemmermcer-polder, Haarlemse kelder, huwelijksaanzoeken,
Indonesië, insectenbestrijding.
jeugdproblemen, Jubo in beeld,
kamperen, kathedraal, kinderbescherming, kinderprogramma, kro
ningsplechtigheden 1953, kunstnijverheid, kwakzalverij.
Leger des Hcils, lichamelijke oefening, lichte muziek, links- cn rcchtshandigheid, loodswezen, Lutherfilm besproken,
maquettes kerkbouw, middeleeuwse klucht, modeshow,t.v.-mysterie,
Nieuw-Guinea,
openluchtspel, opera, ontheemden, oude costuums, oude muziek
instrumenten,
padvinderij, passiemuziek, plastic, politiefilm, poppenkast, poppen
maken,
reis door Europa, rekenwonder, rubber, ruimtevaart,
Sahara, schilderijen, schimmenspel, exotische schoenen, dokter Semmelweis, Sinterklaas, Slag om Arnhem, sneltekenen, studentencaba
ret, Swicbertje,
techniek, tekenfilm, terrasje in Parijs,
uitvindingen,
volksliedjes, volksverhalen, vrijmaking slaven,
warmtcproblemen, kleine waterdieren, wedstrijden (ongebruikelijke
voorwerpen, gezichtsuitdrukkingen), wegverkeer, wetenschap,
zending, zigeunermuziek, 300 jaar Zuid-Afrika, zwemmen.

Stormachtige ontwikkeling (1955/61)

In dit stadium van de televisie springt vooral in het oog
de stormachtige ontwikkeling van dit medium. Dat

blijkt al dadelijk uit de Omroepgids. In no. 1 van 4 ja
nuari 1958 zijn de tv-programma’s opgerukt van achter
in de gids naar voorin. Dit blijft zo totdat in gids no. 51
van 23 december 1961 de programma’s per dag moeten
worden afgedrukt, zij het achter de radioprogramma’s
van de desbetreffende dag. Hiermee is een tweede, dit
maal zesjarige periode gemarkeerd, die het eerste de
cennium vol maakt. Ik geef u enkele citaten uit de
Omroepgids die deze ontwikkeling illustreren.
No. 46 van 12 november 1955:
'Op het ogenblik . zijn er op de wereld driemaal zoveel televisie
toestellen als twee jaar geleden. In totaal werden in 33 landen 570
l.v.-zenders opgericht en zijn 42 millioen ontvangtoestellen geregis
treerd. In de Verenigde Staten heeft men één T.V. ontvangtoestel op
elke 7 inwoners, in Engeland één op elke 24, in Canada één op elke 56,
in Frankrijk één op 704, in Brazilië één op 751, in Nederland één op
ruim 2000, in West-Duitsland één op de 8000 inwoners. In laatst
genoemd land is het aantal kijkers in korte tijd enorm gestegen; de
Duitse T.V.fabrieken hebben dan ook voor 1955 (1956? C R.) een pro
ductie aangekondigd van omstreeks 400.000 T.V.toestellen. . . .
Frankrijk overtreft Duitsland nog in het aantal zenduren; de uitzen
dingen nemen thans ongeveer veertig uur per week in beslag. Over
Groot-Brittannië behoeven we nauwelijks te spreken; indien er één
land is waar het de laatste jaren crescendo is gegaan met de televisie
dan is hel wel dit land. Momenteel wordt daar reeds druk geëxperi
menteerd met de kleurentelevisie.
Wanneer wij de positie van de televisie in Nederland vergelijken met
die in andere Europese landen, waar de T.V. gevonden wordt, dan
blijkt dat Nederland het geringste aantal zenduren heeft en dat bij ons
voor de programma’s per uur minder geld beschikbaar wordt gesteld
dan in ieder ander land.’

Gids no. 30 van 27 juli 1957:
’Wil men de cijfers van de geregistreerde toestellen in 1957, dan krijgt
men het volgende lijstje:
1 januari
1957 99.466
1 februari 1957 112.976
1957 122.439
1 maart
1 april

1957 133.514
142.740
151.737
159.998

1 mei
1957
1957
1 juni
1957
1 juli
Een ongedachte
maand.’

sterke toename van ongeveer 10.000 toestellen per
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Gids no. 42 van 19 oktober 1957:
’Het aantal bezitters van televisietoestellen klom van 1 januari 1957
tot 1 oktober 1957 van 99.466 op 190.152, en wij twijfelen niet of dit
cijfer zal in de wintermaanden nog belangrijk toenemen.’

Maar zo kunnen we niet doorgaan. Het onderstaande
lijstje vat hel verdere verloop samen. Aan geregistreer
de tv-toestellen in Nederland telde men op
1 januari 1957
99.466
1 januari 1958
239.019
1 januari 1959
391.036
1 januari 1960
585.000
1 januari 1961
801.448
14 nov. 1961
1.000.000.
Inderdaad een stormachtige ontwikkeling: vertienvou
diging in 5 jaar!
Tv brengt problemen mee
Het gaal hier in de eerste plaats over de interne proble
matiek: de vragen die de televisie meebrengt als opzien
barend, nieuw massa-medium. Deze vragen ontsnap
pen niet aan het waakzaam oog van voorzitter A. B.
Roosjen in zijn wekelijkse, met A.B.R. ondertekende
hoofdartikelen (slechts enkele malen door ziekte on
derbroken). In gids no. 43 van 27 oktober 1956 schrijft
hij over De jeugd en de televisie. Hij verwijst naar Ame
rika, waar kinderen dikwijls meer uren voor het tv-toestel zitten dan in de school. Ouders klagen dat hun kin
deren de hele dag bezig zijn met mitrailleurs en revol
vers, met moord, diefstal en inbraak. Gelukkig dat de
Nederlandse omroeporganisaties begrijpen dat men de
jonge kijkertjes moet voorzetten ’wat des kinds is’. Maar
daarmee zijn alle gevaren van de televisie voor de kinde
ren niet weggenomen. ’Er is ook nog zoiets als een ver
antwoordelijkheid der ouders.’
In no. 44 van 3 november 1956 gaat het over De ouders
en de televisie. In Engeland en Amerika komen de
schoolkinderen slaap te kort; ze verschijnen in de klas
met ’televisiesmoelen’, roept een verontwaardigde on
derwijzer in Chicago. Ook de ouders dienen in dezen
hun grote verantwoordelijkheid te gevoelen. Een Frans
man heeft eens gezegd: ’Er zijn geen kinderen meer!’
Maar hij liet erop volgen: ’Doch ouders, zijn die er nog?’

Ln gids no. 23 van 7 juni 1958 schrijft A.B.R. over De
televisie bij het onderwijs.
’Het is al veie jaren geleden, dat door de N.C.R. V. het initiatief werd
genomen inzake de schoolradio. De K.R.O. is spoedig daarna gevolgd
met schooluitzendingen voor de r.k. scholen, terwijl eerst na de oorlog
de A.V.R.O., V.A.R.A. en V.P.R.O. met hun schoolradio-uitzendingen
zijn gestart. Nu hel medium van de radio een alom gewaardeerde steun
voor het onderwijs blijkt te zijn, rijst de vraag of ook d£ televisie niet
van gelijk nut zou kunnen zijn.’

De schrijver van dit artikel ontveinst zich de vele moei
lijkheden niet van allerlei aard, die een spoedige ver-
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wezenlijking van de school-tv in Nederland in de weg
staan. Maar er moeten peilingen worden verricht en dit
is niet alleen een zaak van pedagogen, doch evenzeer
van ervaren tv- en radiomensen. Ook de televisie kan
een waardevol hulpmiddel voor het onderwijs blijken,
mits men zich hierover tijdig beraadt.
De heer Roosjen komt op deze zaak terug in zijn artikel
Schoolradio en schooltelevisie in gids no. 20 van 14 mei
1960. Hij herinnert aan de plannen, die bestaan om in
oktober 1960 een begin te maken met experimentele
uitzendingen van de schooltelevisie in ons land.
'Vele scholen kennen reeds het technische hulpmiddel van de school
radio. Straks zal wellicht het hulpmiddel van de schooltelevisie zijn
intrede bij hei onderwijs doen. Laat men daarbij echter niet onacht
zaam voorbijgaan aan de ervaringen, welke bij de schoolradio werden
opgedaan.’

Maar nog nader dan het onderwijs ligt hem aan het hart
wat hij in gids no. 10 van 5 maart 1960 boven zijn weke
lijks hoofdartikel zet: Het Evangelie in de televisie. Op
woensdag 17 februari is de televisie-uitzending van de
NCRV besloten met een gemeenschappelijke avondwijding, uitgezonden vanuit het Maatschappelijk Cen
trum van het Leger des Heils in Utrecht. Dit programma-onderdeel is ook in de liberale pers gunstig beoor
deeld.
En zo bereikt de televisie najaar 1961 haar tienjarig be
staan. Ze heeft o.a. een eigen uitdrukkingsvorm gevon
den: het forum, ’geheel eigen aan dit bewegelijke me
dium’, zoals het jaarverslag over 1961 zegt. We zagen
reeds dat op 14 november 1961 het miljoenste ontvang
toestel werd geregistreerd. Per 1 oktober 1961 is de tvzendtijd uitgebreid van 22 tot 26 uur per week. Ze is nu
de kinderschoenen ontwassen.
Eigen keuze en eigen produktie
In eigen produktie en naar eigen keuze bracht de NCRV
gedurende de zesjarige periode waarover het hier gaat
(1955/61) een programmapakket, dat de volgende ver
scheidenheid aan onderwerpen toont.

Bertus Aafjes, Afrikareizigers, Alle hens aan dek, amu
sement, Artis, athleten, atoomenergie,oude auto’s,
Bachcantaten, balladen, ballet, Baskenland, beeldhouw
werken, bejaarden, Berbers, biljarten, Blokband, blij
spel, bos- en heidebrand, bijbel,
cabaret, Canada, CNV,
dagsluiting, detective-spelen, dierenleven, Disneylandserie, documentaires, doofstommenzorg, douane,
edelstenen, eindexamen toneelschool, erflaters, EGKS,
Spaanse ezel,
filmcommentaren, flessendans,
Goed-Zo actie, gospelsongs, gymnastiek,
havenarbeid, heilgymnastiek en massage, historische
dansen, hobbies, hoofdpostkantoor, huisconcerten,

huisdieren, W. G. van de Hulst,
In ’t Pothuis, India, Israël, Italiaans dorp,
jongerenprogramma’s, Joodse kindergedichten journa
listenforum,
Kerstprogramma’s, kinderbescherming, kinderprogram
ma’s, kinderverlamming, kleine steden, kleinkunst, kli
maat en weersgesteldheid, klokkenwerk van Munster,
knipkunst, koffiecantate, koninklijk bezoek aan de
West, Koninklijke Militaire Academie, kunst, kunst
stoffen,
de natuur in, Nederlandse poëzie, negro spirituals,
Nieuw Guinea, Florence Nightingale,
ontheemden, oorlogsinvaliden, openlucht-theater, ope
ra, oratorium, oude kerken,
paarden, padvinderij, Palestina, pantomime, pas ge
perst, passiemuziek, plant en water, plus of min, politie
honden, poppenfilm,
quiz,
Raad van Europa, rassenvraagstuk, ratten, roken, rol
schaatsen,
schelpen, schilderijen, schoeisel, Schotland, Sicilië,
Sinterklaas, Slag om Arnhem, speelgoed, Steravond,
sterrenkunde, Swiebertje,
tanks, tekenfilms, tekenwedstrijd, tele-discoparade, telefoto-tips, tv-bespiegelingen, tv-musical, tv-schetsen,
tv-spelen (± 80), theezetten, tob-punten, Tot heil des
volks,
uit en thuis, uit tegen thuis,
vakantiekleding, verdronken dorp, vierdaagse, Viert
uwe vierdagen, vluchtelingenhulp, voetbal op tafel,
volksdansen, volksliedjes, voordrachten, vragen aan
voorbijgangers, vrouwenprogramma’s, vrijetijdsbeste
ding,
wassenbeelden, wat ben ik, wetenswaardigheden, Wika’s,
ijssport,
zaalhandbal, zangspel, ziekbedpastoraat, zigeunerkamp,
Zuidpoolexpedities, zwemfeest.

Godsdienstige spelen

Het komt hier in de eerste plaats aan op het tonen van
de verscheidenheid, want volledigheid nastreven ten aan
zien van de ongeveer 430 uitzendingen in deze periode
zou tot pedanterie voeren. Laat ik ter concretisering
alleen nog herinneren aan enkele onderwerpen uit de
documentaires, een aantal spelen noemen van gods
dienstige aard of met een godsdienstige inslag, en de
namen van de dagsluiters vermelden.

Dagsluiters
de predikanten J. v. d. Blink, A. C. D. van den Bosch,
A. C. Diederiks (gest. 1960), O. Jager. J. Langstraat,
A. C. J. van de Poel en C. M. de Vries.

James Bridie,
Tobias en de engel,
Aubrey Colin,
Een vreemdeling iri uw poorten,
Ch. Dickens,
A Christmas Carol,
P. W. Franse,
De wachters bij het graf,
Christopher Fry, De jongen met de kar,
id.
De eerstgeborene,
de Maarten Luther-film,
Kaj Munk,
De heren rechters,
id.
De ster van Bethlehem,
Walter Rilla,
Behold the Man,
Aart Romijn,
De vreemde werkelijkheid,
J. v. d. Vondel, Joseph in Dothan,
Jan Wit,
Naar Gods bestek.

De bloeiende perzik’, ’n tv-spel in 1960, geregisseerd door Peter Koen,
dat ’n storm van protest losmaakte. Enkele duizenden leden bedankten.

Natuurlijk was de enorme verscheidenheid aan thema’s
via de radio al zeer lang bekend en als gewoon aan
vaard. Maar de zichtbaarheid betekende toch een di
mensie méér, een erbij gekomen soort alziend oog.

Documentaires
Tien jaar radio (1951-1961)

(in tijdsvolgorde): 75 jaar Vrije Universiteit, 50 jaar
Amsterdams stadsleven (1907-1957), Calvijnherdenking, Wika’s, EGKS, kinderbescherming, 35-jarig be
staan NCRV, Bethlehem, In de voetsporen van de pro
feet Elia, telefonische hulpverleningsdienst.

Het zij nog eens herhaald: wat men hier leest is de ge
schiedenis van de programma’s, in de ruimere context
van alles wat in de Omroepgids staat. De hoofdartikelen
en andere stukken in de wekelijkse gids brengen, behal93
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ve verdediging en polemiek (die buiten mijn lijst val
len), ook incidentele informatie over bepaalde zaken,
statistisch materiaal b.v., mededelingen over acties, be
schouwingen over jubilea, personalia, technische ver
nieuwingen, over de C in de verenigingsnaam en de
consequenties daarvan, over komende programma’s
enz. Ik noem deze informatie incidenteel, omdat ze van
tijd tot tijd, niet doorlopend en niet volledig wordt ver
strekt, doch binnen het kader van de toevallige actuali
teit.
Typische radiosuccessen van de NCRV waren in de
onderhavige periode de acties met liefdadig doel, geleid
en bezield door Johan Bodegraven. Volgens gids no. 50
van 15 december 1951 was het eindbedrag van de Haakin-Actie f3.016.306,83; gids no. 24 van 15 juni 1957 geeft
als 'slotsom’ van de Goed-Zo-actie rond 2 miljoen 630
duizend gulden, waarna gids no. 26 van 25 juni 1960 de
afsluiting meldt van de actie 4 x Z... N (Zij Zoekt
Zichzelve Niet), t.w. f 1.819.245,87.
Een belangrijke technische vernieuwing is de stereofonie. Gids no. 17 van 25 april 1953 wijdt er een geïllu
streerd artikel aan onder de titel: Beter dan Goed!
Demonstratie met stereofonisch horen op de nationale
feestdagen. - Zowel in technisch als in artistiek opzicht
dient, wat datzelfde jaar 1953 betreft, als aanwinst te
worden vermeld het nieuwe Sweelinck-orgel in onze
grote studio, ingewijd met een concert op vrijdag 2 ok
tober van datzelfde jaar.
Maar hoe kan men het jaar 1953 in de herinnering roe
pen zonder te spreken over de februari-ramp! Gids no. 7
van 14 februari wijdt een hoofdartikel van A.B.R. aan
hel onderwerp Radio en Ramp. Enkele citaten:
’Wij kunnen dankbaar zijn dat één van die technische vindingen, de
radio, zulk een machtig middel is geweest om het menselijk leed bij
deze nationale ramp te verminderen of te verzachten. De regelmatige
uitzendingen van berichten, oproepen en aanwijzingen hebben de
hulpverlening aan de in nood verkerende bevolking in sterke mate be
vorderd. Zonder de radio zou ons volk voor een groot deel tot Maan
dag in onwetendheid zijn gebleven ten aanzien van de ramp die zich
had voltrokken.
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Rechts: Peter van Campen
bij de presentatie in 1958
van Attentie, de eerste
actualiteitenrubriek van de
televisie.

De radio-nieuwsdienst heeft prachtig werk geleverd; de eerste dag
heeft deze dienst door niet minder dan veertien uitzendingen ons
volk op de hoogte gebracht van de toestand in de rampgebieden.
Daardoor was het mogelijk, onmiddellijk te beginnen met de mobili
satie van krachten lot hulpverlening ’

Hij brengt dank aan de reporters van radio en televisie
en de technici; verheugt zich over de eensgezindheid
die mogelijk maakt dat NCRV^ KRO en VARA hun
reporters over de getroffen gebieden coördineerden en
dat NCRV en VARA besloten een gezamenlijk pro
gramma uit te zenden ter bevordering van de hulp
acties. Engelse bladen betuigden hulde aan de Neder
landse radio voor wat deze terzake had gepresteerd.

Gids no. 39 van 26 september 1953 kijkt alweer vooruit
naar het jubileumjaar 1954. Op 7 juni van dat jaar zal er
opnieuw een jubileumontmoeting te Arnhem zijn, de
JUBO II. ’Op naar Arnhem!’ schrijft A.B.R. boven een
hoofdartikel in gids no. 19 van 8 mei 1954.
'Opnieuw worden wij naar Sonsbeek in Arnhem geroepen, ditmaal ter
herdenking van hel 3O-jarig beslaan der N.C.R V. Sinds Jubo 1 is hel
ledental onzer organisatie bijna verdubbeld. Sieeg dit getal op 6 Juni
1949 door een 'geschenk' van 52712 leden tot 175348, thans beweegt
ons ledencijfer zich in de richting van de 330 000.'

Gids no. 21 van 22 mei 1954 brengt een voorplaat van
een ridder te paard met voetknecht, één uit een phalanx van strijders, gereed om aan de ’slag’ te gaan. Merk
waardig dat bij zulke gelegenheden bij het christelijk
volksdeel tot op voor kort altijd middeleeuwse herinne
ringen bovenkwamen! Deze negentiende-eeuwse kruisridderromantiek deed het in de jaren vijftig bij ons nog
goed. Maar een paar bladzijden verder komt de JubelgaExpres aanrijden, zij het met stoomtractie; de locomo
tief is omkranst en de herleefde Jubelga staat er zwaaiend
en levensgevaarlijk op. De kruisridder is een provinciale
notabel geworden, maar wat energie en organisatievermo
gen betreft om den drommel niet te onderschatten.
En dan wordt het weer - tegen de weersverwachting in -

een stralende dag. Gids no. 25 van 19 juni brengt er ver
slag van uit; A.B.R. citeert koppen in de bladen:
'Geen wanklank werd gehoord.
Glorieus feest van solidariteit.
Fantastisch kloppende organisatie.
Manifestatie van ongekende omvang.

De vrees was uitgesproken dat de Jubileumontmoeting
ontaarden zou in een fanfaronnade op de sterke positie
van de NCRV. Wij zijn dankbaar dat deze vrees onge
grond is gebleken.’
Hel zevende lustrum, in 1959, is op soberder wijze gevierd.
Rondom de C groeperen zich zaken zoals kerk en kerk
diensten, de rol van eenvoudigen en intellectuelen, de
vraag naar wat waarlijk sticht enzovoort. Beginnen wij
met het christelijk lied. Onder de titel De gouden zang
bundel memoreert A.B.R. in zijn hoofdartikel van gids
no. 11 van 14 maart 1953 het 50-jarig bestaan van de
liederenbundel van Joh. de Heer. Bij diens spreken op
Jeruël-samenkomsten gedurende de eerste jaren van
deze eeuw bespeurde hij een hinderlijk gebrek aan een
heid wat het gebruik van liederenbundels betreft.
'Naast elkander werden gebruikt Psalm- en Gezangboek, de bundel
van H.W.S., enkele Sankey-liederen, de bundel van het Leger des
Heils, enz. Dit bracht hem tot een peinzen over verbetering, en de op
lossing werd gevonden toen hij in 1903 bij een bezoek aan Londen
voor een winkelraam een muziekbundel zag liggen: ’Victory Songs’
(Overwinningsliederen), bevattende 801 liederen en koren. Thuis ge
komen, begon hij naar dit model zijn zangbundel samen te stellen,
waarvan de eerste druk 675 nummers bevatte. . . In de laatste 50 jaar
hebben 173.000 zangbundels met muziek hun weg gevonden naar de
Nederlandse huiskamers en verenigingslokalen, en daarnaast zijn niet
minder dan 610.000 tekstbundels gedrukt.’

Hiermede is de kwestie van het eenvoudige, christelijke
lied weer eens aangesneden. Aan de ene kant wordt ver
zekerd: ’We hebben geen evangelisatieliederen meer;
wat we hebben is verouderd’ (gids no. 36 van 4 sept.
1954), aan de andere kant moet de NCRV zich verdedi
gen tegen klachten dat zij dit soort liederen te weinig
brengt.

De volgende Omroepgids, no. 37 van 11 september
1954, bevat een hoofdartikel onder de titel Crisis van het
geestelijk lied, waarin de heer H. Algra wordt aange
haald. Deze schreef o.a.:
’Het is alsof we een 'crisis der melodie’ beleven. We hebben veel ’oud
goud’, veel dat in binnen- en buitenland in vroegere eeuwen is gecom
poneerd, maar het is nu, alsof de ader is verstopt. Wanneer dit zo is,
moet het samenhangen met andere feiten en opvattingen op het ge
bied van de kunst en de cultuur.’

Er bestaat blijkbaar ook een crisis van de tekst, voegt
A.B.R. hieraan toe. En dan mengt enige maanden later
het Leger des Heils zich in de discussie. In gids no. 50
van 11 december 1954 merkt H.Sm. op, dat het Leger
niets merkt van een eventueel verouderen van de liede
ren die het in gebruik heeft,
'dat wij zeer rijk zijn aan schone en doeltreffende liederen en dat, zelfs
als het waar zou zijn, dal tekst- en meiodieschrijvers zwijgen, het
Leger aan zijn oude liederenbezit genoeg zou hebben, voor zichzelf en
ook voor anderen, die zingend het evangelie willen verkondigen. . . .
Neen, wij kennen geen liederen-crisis.’

En wanneer drs. Vrijthof in het maandblad In dienst der
Kerk najaar 1957 de arbeiders, boeren en de intellec
tuelen rekent tot de ’verloren groepen’ van de kerk, komt
A.B.R. hiertegen op. Hij wijst op het Leger des Heils.
De heilssoldaten kennen geen verloren groepen.
’Zij zijn uitgegaan in holen van zonde en ontucht, in de nachtkroegen,
in de huizen, waar leed en armoede een vaste plaats hebben om overal
de tijding van verlossing te brengen. Als ik deze zegenrijke arbeid zie
denk ik dikwijls: Zou de wereld er niet anders uitzien, indien de Kerk
erin slaagde alle krachten te mobiliseren om met dezelfde toewijding
en overgegevenheid als onze broeders en zusters van het Leger des
Heils tot de wereld te gaan met de boodschap van het Kruis.’

Op zichzelf is dit natuurlijk juist. Maar deze opmerkin
gen gaan aan het eigenlijke vraagstuk voorbij. De posi
tie van de intellectuelen, in onderscheiding van de een
voudigen, is hiermee nauwelijks aangeduid, laat staan
opgelost. De massamedia richten zich in de eerste
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plaats tot de massa, waarin alleen al door hun getal de
eenvoudigen domineren. In de kerken is het nauwelijks
anders. En hoe kan de vraag naar nieuwe christelijke
liederen, met name voor de kerkdiensten, maar verder
ook voor gezin, school, samenkomsten enz., liederen
die zich niet uitsluitend tot de eenvoudigsten richten en
dus min of meer buiten het werkterrein vallen van
Leger des Heils en evangelisatie, ik herhaal hoe kan
deze vraag zonder deskundigen (dichters, componisten,
hymnologen) bevredigend worden opgelost? Latere
jaren zullen hierop het antwoord geven, een antwoord
dat in 1957 nog in een voorbereidend stadium verkeerde
(nieuwe psalmberijming, nieuwe gezangen).
De kwestie van de kerkdiensten is van het begin af aan
een omstreden zaak geweest. In de gidsen no. 12 van
21 maart en no. 13 van 28 maart 1953 wordt herinnerd
aan hel feit, dat de Gereformeerde Kerken, de Chr.
Geref. Kerk, de Vrije Evangelische Gemeenten en nog
enkele kerkformaties hun radiokerkdiensten technisch
laten verzorgen door de NCRV. Deze diensten blijven
voor de volle verantwoordelijkheid van de kerken die
ze laten uilzenden. Daarentegen hebben de Ned. Herv.
Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezin
de Sociëteit, de Evang. Lutherse Kerk en de Oud-Katholieke kerk samen het IKOR in het leven geroepen en
zenden hun kerkdiensten enkel en alleen als Ikordiensten uit.
De eerstgenoemde kerken gaan ervan uit, dat de radio
diensten alleen bestemd zijn voor zieken en ouden van
dagen, niet voor uitslapers. De kerken, aangesloten bij
het IKOR, staan echter op het standpunt dat de uitge
zonden diensten niet uitsluitend bestemd zijn voor
mensen die aan bed of stoel gebonden zijn. En behalve
kerkdiensten in engere zin zendt hel IKOR jeugd-,
morgen-, zang- en Open Deur-diensten uit; het kent
bovendien luisterclubs, radiocatechisatie, een pasto
rale rubriek, toespraken en klankbeelden.
Vijf jaar later, in gids van 19 april 1958, komt deze zaak
opnieuw ter sprake. A.B.R. constateert in zijn hoofd
artikel De uitzending van kerkdiensten (Hoe het was en
hoe het werd), dat de misverstanden een taai leven heb
ben.
’Nog altijd is het niet tot iedereen doorgedrongen dat de N.C.R.V., be
houdens in enkele bijzondere gevallen, geen kerkdiensten uitzendt;
de uitzending van kerkdiensten is een aangelegenheid der kerken zelve.
De N.C.R.V. draagt ten deze geen enkele verantwoordelijkheid. . . .
Toen de kerken de betekenis van dit nieuwe instrument nog niet
zagen is van de zijde van de N.C.R.V. het initiatief genomen voor de
uitzending van kerkdiensten. De N.C.R.V. stond zendtijd af aan
Hervormde, Gereformeerde, Christelijke Gereformeerde, Lutherse,
Vrij Evangelische en Baptisten gemeenten om hun diensten door mid
del van de radio in de ether uit te dragen.’

Hierin is na de oorlog een radicale verandering ge
komen. De NCRV moest in 1947 de helft van haar zend
tijd voor kerkdiensten afstaan aan het IKOR. De andere
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helft kwam ten goede aan de kerkelijke groeperingen,
die het op prijs stelden met de NCRV te blijven samen
werken en die daartoe het ’Convent van Kerken inzake
Radiodiensten’ hadden gevormd. Dit Convent bestaat
uit deputaten en afgevaardigden van de Gereformeerde
kerken, de Gereformeerde kerken onderhoudende art.
31 K.O., de Chr. Gereformeerde kerken, de Vrij Evan
gelische Gemeenten, de Baplistengemeenten en het
Leger des Heils. Met ingang van 1 januari 1957 is aan het
C.V.K. zelfstandig zendtijd toegekend en sindsdien
komen in het zondagprogramma de woorden ’Convent
van Kerken’ voor op de plaats waar de desbetreffende
kerkdiensten worden vermeld.
Wie luisteren er nu naar de uitzending van radiokerkdienslen? Hierop geeft gids no. 6 van 11 februari 1961
een globaal antwoord, afkomstig van de duitse prof.
Kurt Frör. Het zijn tijdelijk of chronisch zieken, ver
strooid wonende leden van een kerk of mensen die
plichtmatig aan huis gebonden zijn.
Een tweede groep wordt gevormd door min of meer toe
vallige luisteraars, die hun toestel aanzetten om eens
iets anders te horen dan wat er binnenskamers al of niet
te beluisteren valt. Ook de verlangens van deze tweede
groep zijn, aldus prof. Frör, overwegend positief. Ook
zij gevoelen een tekort: ’de luisteraars uit deze groep
dragen iets mee van het lijden en de armoede der kerk’,
een uitspraak waarover A.B.R. dan nog wat namoppert,
hoewel hij zich dankbaar betoont voor de overigens
weinig spectaculaire bevindingen van deze Duitse pro
fessor.
Een belangrijk pluspunt van de NCRV-radio is van meet
af aan geweest de theologische etherleergang. Dominees
’in dok’, staat er boven hel hoofdartikel van gids no. 45
van 10 november 1956.
’Van alle kanten bereiken ons berichten, waaruit dankbaarheid spreekt
voor de bijdrage, welke de N.C.R.V. ten deze 'in dienst der Kerk’
levert. De samenwerking van verschillende theologische faculteiten
en hogescholen, die onder leiding van de werkcommissie (de profes
soren Berkouwer, Van Stempvoort en Van Unnik) verkregen werd,
vindt algemene instemming. Ds M. Groenenberg, redacteur van
Hervormd Amsterdam, spreekt heel aardig van de dominees, die’s maandags bij de N.C.R.V. ’in dok’ liggen. Hij gewaagt van een
'reuze initiatief van onze omroep en vervolgt dan: 'Daarom hing ik
ook begerig aan mijn toestel, toen ze de vorige week van stapel liepen.
.Er zijn, schat ik, zo’n 3700 predikanten in Nederland. Ze hebben
een zeer verschillende opleiding. . . . Maar gezamenlijk gaan we nu
’s maandags in dok en we liggen vrolijk naast elkaar: de remonstrant
en de man van art. 31, de hervormde en de baptist, de lutheraan en de
vrij-evangelische, de doopsgezinde en de oud-gereformeerde. ’t Is één
geluk: we zien elkaar niet.’

Wanneer deze ethercolleges twee jaar bestaan, schrijft
dr. P. A. van Stempvoort, geciteerd in gids no. 47 van
22 november 1958:
’Uit persoonlijke informaties van een reeds in het begin grote kring van
belangstellenden was het na een jaar reeds duidelijk, dat vele pastores,
vooral buiten de sleden, geregeld of eclectisch gebruik maakten van
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dit nieuwe medium van academische communicatie. Na twee jaar
gangen hebben wij in nog sterkere mate deze indruk. Bovendien blijkt
uil hel steeds groter wordende aantal aanvragen om resumés, dat hel
aantal geregelde luisteraars toeneemt met de maand. . . Ook is ons
gebleken, dat reeds vele vergaderingen verzet zijn om de maandag
morgen vrij te houden. ... In hel buitenland slaat men in radiokringen zeer verbaasd over het feit, dal dit in Nederland mogelijk is;
de situatie is daar zo mogelijk nog gedifferentieerder dan ten onzent
en maakt hel de theologische faculteiten zeer moeilijk om te penetre
ren in hel omroepbestel.’

A.B.R. voegt hieraan toe:
‘Hierin vinden de vragers en klagers over het ‘wegvallen’ van de mor
gendienst op maandagmorgen een antwoord. Maar tevens zullen zij
allen hieruit begrijpen, dat de betekenis van deze rubriek veel groter is
dan aanvankelijk werd verondersteld.’

Ook van rooms-katholieke zijde bestaat voor deze leer
gang, naar gebleken is, belangstelling; een bewijs ten
overvloede van de oecumenische betekenis van deze,
strikt op academisch niveau gehouden, uitzendingen.
We hebben het nog steeds over de C in de naam NCRV,
zoals die met name via de radio ook in de periode 19511961, waarover het hier gaat, moest worden waarge
maakt. In gids no. 30 van 28 juli 1956 neemt A.B.R. con
clusies over van een zekere zendeling Stockwel die in
Uruguay dan al enige jaren bezig is per radio te evangeli
seren. Een radiotoespraak mag z.i. niet te lang duren:
acht minuten zijn voldoende. De eerste twee of drie zin
sneden zijn beslissend; zij moeten zo gekozen worden,
dat zij onmiddellijk de belangstelling van de luisteraar
trekken. Theologische vaktaal moet worden vermeden.
Ruim een jaar later, in gids no. 43 van 26 oktober 1957,
geeft de heer Roosjen nog meer goede adviezen door,
ditmaal afkomstig van het IKOR - Het zingen moet
goed zijn; de taal niet te ouderwets en niet overdreven
nieuwerwets, zeker niet plat en nooit ’gewild’. Spreek
vertrouwelijk en tevens gewoon. ‘Deprogramma’s zijn zo anders geworden,' wordt er blij
kens gids no. 25 van 24 juni 1961 geklaagd. Het hoofd
artikel citeert in dit verband een uitspraak van de achttiende-eeuwse predikant Jan Scharp, gedaan naar aan
leiding van de toen nieuwe psalmberijming van 1773:
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’dwaas denkt en werkt zulk een mens, die verliefd is op alles wat oud is,
alles wat nieuw is daarom alleen veracht en verwerpt, altoos murmu
reert tegen zijn eigen tijd en het onmogelijk oordeelt, dat ’t oude in
zijne dagen zou kunnen worden verbeterd ’

Er is nu eenmaal een proces van kwaliteitsverbetering
aan de gang, zoals reeds bleek uit de hierboven aange
haalde adviezen ten aanzien van het gesproken woord.
Ook voor de muziek geldt dit, getuige o.a. de artikelen
serie onder de titel De vorming van de muzikale smaak,
van M. G (eerink) B (akker), beëindigd in gids no. 31
van 1 augustus 1953. Want er is ook nog een andere c,de
c van cultuur. Het kon niet anders: de NCRV moest het
enge kader van de subcultuur van het protestants-christeiijk volksdeel, zoals dat omstreeks 1925 bestond, ver
breken. Zij heeft ook een opvoedende taak en daartoe
behoort verruiming van de culturele horizon. Hierbij
speelt nog een andere factor mee, namelijk die van de
integratie. Cultuur valt niet uiteen in afzonderlijke sec
toren, die niets met elkaar te maken hebben. Zo is de
radio uitstekend geschikt voor combinaties van muziek
en gesproken woord.
Typerend voor dit streven is de op 1 juli 1957 begonnen
serie Rondom het Woord, esthetische etherleergang, aan
sluitend bij de theologische etherleergang onder dezelf
de hoofdtitel.
’De bedoeling van deze nieuwe cursus is te laten zien hoe de Bijbel in
de kunst weerspiegeld wordt. Uiteraard komen hiervoor in de eerste
plaats de literatuur en de muziek in aanmerking, hoewel de beeldende
kunst niet is uitgesloten. ... Op de achtergrond van de kunst bewogen
en bewegen zich geestelijke stromingen, die niet altijd even gemakke
lijk onderscheiden kunnen worden. Het esthetische staat nooit op zich
zelfen kan alleen goed behandeld worden in verband met de algemene
geestelijke achtergrond, die ten diepste door het religieuze moment
bepaald wordt. . . . Door ons te beperken tot die kunst, welke dicht bij
de Bijbel aanleunt, vergemakkelijken wij het de luisteraar in aanzien
lijke mate zijn inzicht in esthetische vormgeving te verhelderen en te
verdiepen.’

Hiermede is een begin gemaakt met voor de NCRV
karakteristieke ’integratie-programma’s’ op cultureel
gebied, waarvan schrijver dezes vele jaren lang de redac
tie mocht voeren.

Omroepgids van 29 mei 1955 vestigt in een artikel de
aandacht op zo’n typische integratiefiguur binnen het
bedrijf, later vrijwel de vaste regisseur van de series
waarop ik zoeven zinspeelde: Ab van Eyk, ’dichter en
omroeper in één functie’. Ik citeer enkele uitspraken uit
dit geestige stuk van G (oos) K (amphuis):
’Er zijn weinig poëten en nog minder omroepers. . . Radio is nu een
maal een uitzonderlijk bedrijf en dichten is geen handelszaak. . . . Als
ik Ab van Eyk achter het glas van de commentaarcel zie zitten, en ik
hoor, hoe hij ons vertelt dat A.K.U. flauw in de markt ligt en Konink
lijke Olie een paar punten hoger noteert dan gisteren, nee, dan kan ik
in hem niet de dichter zien. . . Van het nieuws uil de kerken kan hij
geen ballade en van het Laatste Nieuws geen avondlied in gekruist
rijm maken. Maar thuis! Ver van de microfoon, ver van het aan-en uit
flitsende rode licht, schrijft zijn pen dingen neer, die niets meer met
financiën en economie hebben te maken. . . .
Hij is het liefst oorspronkelijk, in een eigen lied, een eigen vers, dat het
onvervreemdbaar product is van zijn eigen geest. Hij is in zekere zin
ook een zoeker: hij speurt naar de betekenis van het woord. . . . Hij is
zoekende naar de typische eigen functie van de radio. . . . Radio kan
óók zijn de meest directe en meest persoonlijke vorm van stichting en
verstrooiing, wanneer de mogelijkheden van de microfoon in de meest
letterlijke zin worden uitgebuit. . . Laat de omroep-studio maar ge
rust een soort laboratorium voor de geest zijn, waarin we zo nu en dan
pogen, een ontdekking te doen.’

Zo zijn er jonge, vernieuwende krachten bij onze om
roep werkzaam. Daarentegen is de oude en oudste gene-

ratie aan het wegsterven. Gids no. 12 van 25 maart 1961
meldt het overlijden, op 95-jarige leeftijd, van Johannes
de Heer.
’De 'dorst naar zielen’ . . . heeft Johannes de Heer bij al zijn arbeid
geleid. Zij bracht hem er toe zijn alom bekende Zangbundel samen te
stellen, die in huisgezinnen en op samenkomsten rijke zegen heeft ge
bracht. . . . Wat ons in zijn werk steeds getroffen heeft, is de eenvoud
waarmede hij de Evangelieverkondiging bracht. . . . Toen in aovember 1924 besloten werd tot de oprichting van de Ned. Chr. Radio Ver
eniging maakte Johannes de Heer als spoedig deel uit van het Alge
meen Bestuur onzer omroep-organisatie. Nadat hij in verband met zijn
gezondheid en hoge ouderdom had bedankt werd hij benoemd tot
erelid van de N.C.R.V.’

Wat zullen we tenslotte nog aanstippen uit deze tien
jarige radioperiode? Uit het gekrioel van namen en pro
gramma’s kiezen we het afscheid, per 1 oktober 1958,
van prof. dr. L. W. G. Scholten met zijn rubriek ’De
Vaart der Volken’, die hij ruim twaalf en een halfjaar
had verzorgd.
’Het is geen eenvoudige zaak in de voorlichting op internationaal ter
rein opnieuw te voorzien. Het beraad daarover is nog niet beëindigd.
De internationale politiek is ook thans weer van zo grote betekenis,
dat wij menen de voorlichting op dat gebied in ons programma niet
achterwege te kunnen laten.’

Aldus A.B.R. in zijn hoofdartikel Een afscheid, in gids
no. 38 van 20 september 1958.
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De periode 1961/70: algemeen

Deze tien jaren ronden zich af tot een afzonderlijk tijd
vak. Want kort na hel 45-jarig jubileum van november
1969 ziet de NCRV naast zich een andere protestantschristelijke uitzendorganisatie verschijnen, namelijk de
Evangelische Omroep (E.O.), waarover later meer.
De hierboven genoemde jaren geven een overrompe
lende groei van de televisie te zien, die een tijd lang
alleen maar ten koste van de radio schijnt te gaan. Het
duurt tot ongeveer 1966, eer men van een zekere her
ontdekking van de radio kan spreken, mede dank zij
transistors en autoradio’s. Natuurlijk brengt de zo
machtig geworden televisie een eigen, nieuwe proble
matiek mee, want dit medium heeft zijn miljoenen in de
greep gekregen. Wereldtelevisie komt op. In 1963 kon
digt een tweede tv-net zich aan. In 1966 verschijnt de
kleurentelevisie definitief in het nieuws.
De verplichting ook totaalprogramma’s te brengen
maakt het vraagstuk van het amusement in tv en radio
acuut. De radio blijft voor en na belangrijk als snelle
overbrengster van nieuws. Met haar unieke theologi
sche etherleergang dient zij het gelovig bewustzijn en
de oecumene. In gesproken woord, muziek en combi
naties van beide besteedt zij veel aandacht aan de alge
mene cultuur.
In de gids valt het grote aantal artikelen op over perso
nen, binnen of buiten de eigen organisatie.
Beperken wij ons tot de herdenkingsartikelen. In gids
no. 42 van 21 oktober 1961 wordt de secretaris-penningmeester van de vereniging, Carel Andries Keuning, her
dacht door ds. C. van der Zaal, die onder meer dit zegt:
Buiten de kring der N.C.R.V. was echter zijn naam nauwelijks be
kend. Hij bleef de sterke Gguur, die voor zichzelf geen publiciteit
zocht, maar door de publiciteit het Koninkrijk Gods wilde dienen.
Ook een vaak eenzame Gguur. Een man, die opging in zijn werk, maar
dit werk dan ook zag als opdracht.'

Prof. dr. W. C. van LJnnik herdenkt in gids no. 21 van
24 mei 1969 de overleden professor Van Stempvoort.
Aan dit In Memoriam ontlenen wij een enkele passage:
'Menig luisteraar herinnert zich ongetwijfeld de series boeiende zon-
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dagavond lezingen door de Groningse hoogleraar gehouden, bijv, over
'Waarheid en Verbeelding rond hel Nieuwe Testament' en 'God en
mens’; interessant van inhoud, levendig van voordracht, pakkend door
echte actualiteit.'

Voor de luisteraar sprak prof. Van Stempvoort met een
zeker gezag; hij was een persoonlijkheid die men niet
gemakkelijk zal vergeten.
Maar dan is er plotseling een nieuw element dat zich
doet gelden. Want de culturele situatie is sinds de op
richting van de NCRV niet stil blijven staan. Er is een
soort wisselwerking geweest: het brengen van een
woord aan de wereld en het mededelen van culturele
verworvenheden aan het christenvolk. Nu is sinds onge
veer 1950 duidelijk geworden, dat de westerse cultuur in
de crisis is geraakt. Voorzover de kerk haar ’Sitz im
Leben’ in die algemene cultuur heeft - en dat is onver
mijdelijk
heeft die crisis aan haar deuren geen halt
gehouden.
Voorzover de NCRV in haar uitzendingen cultuur van
gisteren brengt, is er geen bijzondere moeilijkheid. Dat
is een ’belegen’ cultuur, neerslag van een eeuwenlange
coëxistentie van christendom en humanisme. Piëtisten
en bevindelijke christenen meden die cultuur, maar dat
kon alleen dank zij de gevestigde positie van de blanke
westerling. Men kon zich desgewenst de weelde veroor
loven zich in zijn binnenkamer terug te trekken. De
NCRV ging van meet af aan uit van een tegenoverge
stelde gedachte; zij wist zich geroepen met het evange
lie midden in het leven te gaan staan. Het was vaak al
jnoeilijk genoeg haar leden daarbij mee te krijgen.
Maar nu is die cultuur plotseling gaan steigeren. Achter
al haar verworvenheden worden vraagtekens geplaatst.
Het elite-humanisme, dat op Erasmus teruggaat, wordt
overspoeld door een golf van neo-humanisme, waar
voor niet de gecultiveerde enkeling model staat, maar
de naakte massa-mens met zijn primaire behoeften en
aandriften. Cultuur betekent niet langer een schat aan
kunstwerken en bibliotheken vol kennis, met behulp
waarvan men educatieve radio- en televisieprogram
ma’s kan maken, maar alles waarvan de mens leeft be-

Het ensemble 'Vrij en Blij’ bij de viering van het 40-jarig bestaan van de NCR V.
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term is in de algemene communicatie pas omstreeks
1972 gemeengoed geworden. In gids no. 32 van 8 augus
tus 1970 schrijft J. Ozinga een artikel, getiteld Meer dan
emancipatie en in dat stuk introduceert hij de uitdruk
king RADICALISME, gespeld met hoofdletters. Hij
zegt: als wij een woord voor de wereld hebben.
’zijn wij ook bereid dat woord in daden om te zetten als het gaat om al
dal andere, dal niet goed zit, niet goed gaat
in onze eigen maat
schappij, buiten die maatschappij, in de 'derde wereld’? . Met deze
vragen - ze kunnen ook anders worden geformuleerd, en worden heus
niet alleen aan ons gesteld - zullen wij zonder twijfel nog meer te
maken krijgen dan we al hebben.’

halve brood. Zij is, om zo te zeggen, niet langer een
zelfstandig naamwoord, maar een werkwoord. De wes
terse cultuur is zelf tol probleem geworden.
Met het oog op de komende E.O. schreef ik in gids
no. 45 van 8 november 1969 o.a. het volgende:
'Wanneer vrome lieden in Nederland een eigen omroep willen stich
ten, die wil beginnen waar de NCRV begon, dan zullen ook zij, maar in
versneld tempo, eenzelfde ontwikkelingsproces doormaken dal het
stichtelijk-didactische begin doorbreekt De ’evangelicals’ in Amerika
staan voor dezelfde immanente noodzakelijkheid. De prediking van
het evangelie is een vertrekpunt. Na elk ’amen’ slaat men de ogen op in
de wereld.’

Maar die wereld is een andere geworden, dan waarin de
NCRV in de jaren dertig de ogen opsloeg. Een open
houding ten aanzien van de cultuur is nu veel moeilijker. De NCRV heeft daarbij het voordeel, dat zij van
seizoen tot seizoen die ontwikkeling onderging en zo
met haar culturele taak kon meegroeien. Dit neemt niet
weg, dat dit onvermijdelijk moet gepaard gaan met val
len en opslaan. Niemand is in staat om achter een
schrijftafel gezeten de culturele blauwdruk te maken
waaraan men zich precies kan houden.
Het is begrijpelijk dat de meer naar binnen gekeerde
christen nu helemaal cultureel kopschuw is geworden.
En dit is de achtergrond van het polarisatieproces,
waarbij de introverte christen vlucht in alles wat voor
hem vertrouwd en traditioneel is, zich bij voorkeur richt
tot de eigen groep en zich bij het getuigenis naar bui
ten niet afvraagt hoe het overkomt. Met andere woor
den: hij ziel zichzelf alleen maar met zijn eigen ogen en
die van zijn naaste geestverwanten.
Aan de andere kant dreigt het gevaar dat men elk on
derscheidingsvermogen gaat verliezen en zich laat mee
sleuren in de stroomversnelling van het modieuze. In
dit modieuze staat het kritische moment centraal, een
kritiek die gepaard gaat met ontluistering op alle ge
bied. In de artikelen in de gids omstreeks 1970 proeft
men de polariserende spanningen, zoals die tot het op
treden van de Evangelische Omroep hebben geleid. Het
woord 'polarisatie’ wordt nog niet gebruikt, want deze
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De gang van zaken bij de NCRV kan in het kort aldus
worden gekarakteriseerd. Zij begon met het puur-stichtelijke,dat zich onvermijdelijk uitbreidde tot het onder
wijzende, didactische. Dit vormde een onderdeel van
het emancipatieproces, zoals dit zich ook, mutatis mutandis, bij rooms-katholieken en socialisten voordeed.
Een zodanig proces moest wel gepaard gaan met een
streven naar kwaliteitsverbetering. In plaats van de
dilettant, kwam meer en meer de vakman aan bod. Ook
ontdekte men allengs het eigen karakter van het me
dium radio en later dat van het medium televisie. De
noodzaak van het totaalprogramma prikkelde tot inven
tiviteit om amusement te brengen dat in het verlengde
lag van het eigen karakter der NCRV, zoals de eigen
streek en de huiselijkheid. Op theologisch gebied leidde
de stichtelijk-didactische lijn naar de wetenschappelijktheologische bezinning, en deze op haar beurt tot infor
matie over maatschappelijke vragen.
Groei en problematiek van de televisie
Het tienjarig bestaan van de Nederlandse televisie is in
het najaar van 1961 gevierd met officiële evenementen,
een feestavond van televisiemedewerkers en een uit
voering te Amsterdam van de opera Iphigeneia in Aulis
van Christoph Willibald von Gluck. Verder zijn er in
oktober documentaires, toneelvoorstellingen, sport
gebeurtenissen, opmerkelijke films en ontspanningsprogramma’s te zien geweest. In gids no. 39 van 30 sep
tember 1961 schrijft A.B.R. een hoofdartikel onder de
titel Tweede Lustrum. Hij wijst op de geringe animo
die er aanvankelijk voor het nieuwe medium bestond.
’Het zijn dc omroepverenigingen geweest die in de experimentele
periode, van 1 oktober 1951 tot 1 oktober 1953, de kosten van de pro
gramma’s voor haar rekening namen. Zij hadden de krachten gebun
deld in de Nederlandse Televisie Stichting, die op 31 mei 1951 was
opgericht.’

De schrijver verwacht, ’dat vóór het einde van het jaar
de Nederlandse televisie vanuit meer dan 1 miljoen
huiskamers zal worden gevolgd’. Geen wonder dat de tv
de levensgewoonten sterke veranderingen doet onder
gaan.

’De uithuizigheid is zeer sterk verminderd. Het aantal kijkers dat niet
meer uitgaat is verdubbeld; dat ’niet meer uilgaan’ betekent hoofd
zakelijk minder bioscoopbezoek, minder burenbezoek en buur
praatjes, minder herbergbezoek. Een ander gevolg van de televisie is,
dal er minder wordt gelezen en dat de belangstelling voor persoonlijke
liefhebberijen (hobby’s) is teruggelopen . . . Vanzelfsprekend zal de
vat, welke dc tv op het gezin heeft, minder worden wanneer het televisie-toestcl langere tijd in huis aanwezig is gcweest’Q,

aldus de heer Roosjen in gids no. 29 van 21 juli 1962.
Intussen heeft de techniek niet stilgestaan. Gids no. 37
van 15 september 1962 vertelt over ’Het nieuwe tech
nische wonder’, televisie-uitzendingen via de Telstar.
Een week later komt de hoofdartikelenschrijver terug
op het geestelijk aspect van deze zaak; hij citeert prof. ir.
H. van Riessen, Antoine de Saint-Exupéry en zelfs de
oude Isaac da Costa met diens vroeger van de kansels
veel gedeclameerde versregels:
Ziehier uw góden Kunst en Kracht en Industrie!
en voorts geen eerdienst meer dan d’eerdienst van ’t Genie!

Maar als dr. Fokke Sierksma zijn ’boeiend geschrift’
Testbeeld publiceert, dat zich fel keert tegen de com
merciële televisie en zelfs van oordeel is, dat de dominees-dagsluilers spreken als moderne kooplieden, dan
weel A.B.R. in gids no. 29 van 20 juli 1963 in dit onthul
lend, anii-godsdienstig boek de originele visie en aan
pak van de auteur te waarderen. Want ons braaf christe
lijk publiek is niet gans vrij van farizeïsche smetten.
Sierksma schrijft:
’De televisiemensen, die zuchten over het moeilijke amusement, zul
len waarschijnlijk in buurmans leed troost vinden, als zij eens met de
collegae van de NCRV gaan praten. Een paar jaar geleden verzuchtte
een bekende medewerker van deze vereniging voor de radio, dat heel
Nederland naar de familie Doorsnee luisterde, de leden van zijn ver
eniging inbegrepen, maar dat er onder deze leden een storm van ver
ontwaardiging zou losbreken, als dit programma door de NCRV zou
worden gepresenteerd.’

De toeneming van het aantal tv-toestellen is veel sterker
geweest dan iemand ooit heeft gedacht. Op 1 juli 1963
waren er niet minder dan 1.447.119 tv-toestellen ge
registreerd, tegen 2.630.177 geregistreerde radio-ontvangtoestellen, te vermeerderen met rond 464.000 aan
sluitingen op de radio-distributie.
De radio-schooluitzendingen, reeds lang ingeburgerd,
stimuleren tot de invoering van schooltelevisie.
’Zal de schoolradio straks op de achtergrond geraken, wanneer het
experiment met de schooltelevisie begint? Wij geloven hel niet. De
scholen, die b.v. kennis maakten met de radiolessen van de N.C.R.V.,
zullen deze niet gaarne willen missen’ (.),

aldus A.B.R. in gids no. 40 van 5 oktober 1963. Hij wijst
op belangstelling uit Aruba, België, Brazilië, Canada en
Zuid-Afrika voor de NCRV-schoolradio. De school
televisie begint op 22 oktober 1963 onder de auspiciën
van de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT), waar
bij technische medewerking wordt verleend door de

Drama-producties namen al vrij vroeg een belangrijke plaats in. NCR Vtelevisie-man-van-het-eerste-uur Peter Koen (later adjunct-directeur van
de NCRV) samen met cameraman Arnold van Veluwe bij een van de
opnamen.

Nederlandse Televisie Stichting (NTS). Rooms-katholieken, protestants-christelijken en niet-kerkelijken zul
len elk twee programma’s inbrengen.
Met het oog op het komende tweede televisieprogramma
licht de gids zijn lezers in over de noodzakelijke voor
zieningen aan toestel en antenne. Het is dan eind
februari 1964. Enkele weken later wordt een artikel in
de gids gewijd over de technische voorzieningen, die de
NTS voor het tweede televisieprogramma moet treffen.
In gids no. 19 van 9 mei 1964 wordt op blz. 27 het tien
jarig bestaan van de Eurovisie herdacht.
Maar dan brengt gids no. 34 van 20 augustus 1966 een
paar kleurige pagina’s met het nieuws: Nederland krijgt
kleurentelevisie!
'Misschien nog in 1967, in het allerlaatste van het jaar dan, in ieder ge
val in 1968. ... De film is intussen uitermate kleurig geworden, nu is
de beurt aan de televisie. In de Verenigde Staten is men uiteraard al zo
ver. Sinds vele jaren kijkt men daar al naar de kleurentelevisie. Niet
altijd met evenveel genoegen nochtans. . . . Maar de kinderziekten
zijn overwonnen en vorig jaar besloot de miljoenengrote NBC om alle
belangrijke avonduitzendingen in kleur op het scherm te brengen. . . .
Over vier, vijfjaar ongetwijfeld zal de halve wereld kleurentelevisie
hebben.’

Buitenlandse televisieprodukties worden in geweldig
grote pakketten aangeboden. De NCRV past daarop een
strenge selectie toe. ’Maar,’ aldus de heer Buddingh’, in
gids no. 36 van 3 september 1966, ’men kan stellen dat
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méér dan 75% van de aan de NCRV toegewezen televi
siezendtijd gevuld wordt met eigen produkties’. Na dit
met een zekere trots te hebben geconstateerd, behoudt
de algemene televisieproblematiek zijn volle aandacht.
In no. 50 van 10 december 1966 ontkent hij dat de tv een
huisbioscoop zou zijn.
’ln de intieme kring van het televisiekijkend gezin of echtpaar is de
morele aanspreekbaarheid duidelijk manifest, zo zelfs dat wal in de
bioskoop geaksepteerd wordt, voor het scherm als pijnlijk en mis
plaatst wordt ervaren. Deze karakteristiek eigen aan televisie zal haar
nooit kunnen maken tol een huisbioskoop. Televisie blijft televisie;
de intieme kring waar men elkaar kent zal nooit worden lot een ruimte
voor de anonymus. Het huis met televisie is geen bioskoop; of het een
thuis zal zijn wordt beslist door de ouders.’

In gids no. 9 van 4 maart 1967 trekt hij de volgende, ook
alweer voorzichtige conclusies.
’De kijkdichtheid van een programma is in belangrijke mate afhanke
lijk van het tijdstip van uitzending.
Niet alle programmakategorieën hebben een even grote kijkdichtheid.
De kijkdichtheid van dokumentaires of van programma’s met een
edukatief-instruktief karakter worden gunstig beïnvloed wanneer ze
zijn ingedeeld tussen twee populaire programma's. Van belang is ook
het programma aanbod op het andere nel. Een voor televisie relatieve
lage kijkdichtheid hebben in de regel ballet, jazz; of televisiespelen uit
hel klassieke repertoire.''

Maar programma’s met een geringe kijkdichtheid heb
ben vaak een relatief hoge waardering. Het stimuleren
van de keus behoort ook tot de taak van de televisie.
Internationaal gezien heeft de t.v. ook het aspect van
vrijheidsbeleving door anderen. Negers zien hoe blan-

ken wonen en leven. Regeringen kunnen programma’s
uit een buurland als een politiek gevaar zien.
'Door televisie wordt men geboeid doorde vrijheidsbeleving van ande
ren en bevrijdt men zichzelf uil de ban van taboes, vooroordelen en
onmondigheid, die men eerst dan als zodan/g ervaart’ (.),

concludeert Buddingh’ aan hel slot van zijn artikel Vrij
heid door televisie in gids no. 14 van 8 april 1967.
Radio 1961/70
We vervolgen onze globale beschouwing van de ge
noemde periode met te letten op de radio. Over de ver
houding radio - televisie hebben we in het voorgaande
al wat statistisch materiaal verstrekt en enkele opmer
kingen gemaakt. Herfst 1962 publiceerde het Centraal
Bureau voor de Statistiek een rapport, waaruit A.B.R.
in gids no. 7 van 16 februari 1963 de volgende zinsnede
lichtte:
'Gedurende de eerste 4jaar dal men televisie bezit blijkt het kijkgedrag
- globaal genomen - met te veranderen. Pas wanneer men zijn toestel
langer dan 4 jaar bezit, zet men het minder vaak aan.'

De heer Roosjen voegt hieraan toe: ’La radio que vous
croyez morte, se trouve assez bien (de radio die gij dood
waant, verkeert in uitstekende gezondheid).’ In gids
no. 17 van 25 april 1964 schrijft Bh’ (Buddingh’) een
zoals altijd gedegen artikel over de radio en noemt haar
’een gezonde veertiger met een gezonde toekomst.’
Nog geen jaar later, in gids no. 12 van 19 maart 1966,
schrijft B. Buddingh' een hoofdartikel onder de titel De

radio herontdekt. Het gaat daarin over autoradio’s en
transistors.
’De grote betekenis van de transistor - het stadium van nozem reeds
lang ontgroeid - is overduidelijk gebleken in november 1965, toen in
een deel van de Verenigde Staten, met inbegrip van New York, de
stroom uitviel. Vanaf het spitsuur, half zes, werd tol de volgende dag
het Noordwestelijke gedeelte in hel duister gehuld. Men dacht aan
een vijandelijke ingreep, aan een naderende katastrofe. De transistors
hebben een paniek voorkomen, zoals uit een nadien ingesield onder
zoek is gebleken.
Zij brachten onafgebroken volledige, snelle informatie. Steeds weer
werd de mededeling herhaald, dal hei slechts ging om een technische
storing. Van niet minder belang bleek ook te zijn de wijze waarop
radiosprekers en omroepers zich van hun taak kweten. Zij stelden de
luisteraar gerust, monterden hem op, hielden de moed er in. Gebleken
is, dal zij, die geen radio bezaten of konden beluisteren, zich voortdu
rend op de hoogte lieten stellen door de buren.’

Wat de invloed op vorming en opvoeding betreft, raadt
G. A. Kieft in een artikel, getiteld Niet overtrekken
(gids no. 46 van 15 november 1969) de lezer aan deze
niet te overschatten.
’Het is een ervaringsfeit dat programma’s die kijker en luisteraar niet
'lusten', ook niet worden gezien. Hij of zij zoekt dan een programma
dal zijn/haar belangstelling wel heeft. Dit geldt menen wij voor zowel
opiniërende of documentaire programma’s als voor ontspanningsprogramma’s.’

Men kan dit beamen, maar eraan toevoegen, dat radio
en televisie in hun totaliteit een bepaald klimaat schep
pen, waarbinnen ook een secundaire beïnvloeding
plaatsvindt. Veel van wat wij niet lusten, krijgen wij toch
op ons brood.
Experimentele radio
Het is hier de plaats een kant van de radio - en met
name de rol van de NCRV daarbij - te belichten, die op
zijn zachtst gezegd niet in het centrum van de aandacht
staat: de experimentele radio. In gids no. 20 van 15 mei
1965 treft men een artikel aan van Gerrit Pleiter ter aan
kondiging van zijn radiospel: Fuga voor twee stemmen.
Dit artikel eindigt als volgt:
’Uw radio wordt het gehoorapparaat dat op een innerlijke golflengte
is afgestemd. U hoort hoe een mens spreekt met zichzelf. Zijn gefluis
ter waait naar u tou, dringt door muren en gesloten vensters uw kamer
binnen. U luistert verwonderd: in de stem van de ander herkent u
uzelf.’

In dit citaat proeft men twee zaken: de radio wordt hier
gezien en erkend als een instrument met een eigen ka
rakter, en gestreefd wordt naar werk dat die eigen moge
lijkheden verkent en gebruikt. Men heeft het gevoel op
een grenslijn te staan: de grens tussen het traditionele
hoor- of luisterspel en het experimentele radiospel.
In gids no. 46 van 16 november 1968 kondigt Ab van Eyk
komende uitzendingen aan onder de titel Tekens bij
de tijd.
’Wij hebben een nieuwe taal broodnodig, een pinkstertaal,geloofwaar
dig, bezielend, handtastelijk. Ons wordt nog de tijd gelaten die taal te
vinden.’

Het woord is op de meest onnatuurlijke manier onver
staanbaar geworden, in gebruik bij leugenaars en waar
heidzoekers, diplomaten en minnaars, kletspraters en
dichters.
’Daarom moest de spreektaal het voorwerp van onderzoek worden,
met name in de radiostudio. Waarom daar? Ten eerste: omdat de radio
indertijd de onzichtbare spreker geïntroduceerd heeft, de stem zonder
persona, zonder masker. Hierdoor werd het mogelijk de gesproken
taai te laten horen zonder storende omgeving, dus zo sec mogelijk. Ten
tweede: omdat de ontwikkeling van de moderne elektro-akoestiek het
mogelijk maakte te komponeren met taal, samengestelde verbale
strukturen te ontwerpen, die te maken hebben met de infrastruktuur
van de taal. Ten derde: omdat de radiostudio ook de werkplaats is voor
het onderzoeken van en het experimenteren met combinaties van taal
en muziek, de radiofonie. Ten vierde: omdat de nieuwste ontwikke
lingen op hel gebied van de taalwetenschap, de elektronische techniek
en het muzikaal instrumentarium ons niet alleen in staat stellen bin
nen te dringen in het inwendige van de taal maar ook van het muzikale
geluid, waardoor wij langzaam maar zeker een gebied betreden, waar
taal en muziek hun traditionele zelfstandigheid verloren hebben en
elkaar proberen te vinden in een nieuwe eenheid (verbosonie).

Nieuwe termen voor de gemiddelde radioluisteraar:
radiofonie, verbosonie.
'De lijden van het zitten met een boekske in een hoekske zijn voorbij.
De literatuur moést zich wel gaan bezinnen op de aard van haar mate
riaal. Radio, film en t.v. hebben een eind gemaakt aan de suprematie
van de literaire leestaal. Twee belangrijke ontwikkelingen tekenden
zich af' Die van de devisualisering van de taal, of de sonerisering (zie
boven) en die van de bewuste visualisering. ... Zo zullen er in de toe
komst audiovisuele composities gemaakt worden, waarbij de hoortekst niet alleen een poëtisch-informatieve funktie heeft, maar als ge-

ritmeerde struktuur ook de meestal slechte en plichtmatige film
muziek vervangt. Dit kreatieve zuiveringsproces is nodig om uit onze
babylonischc verwarring te geraken. Het zal geen spaan heel laten van
hel valse beeld dal velen uil gemakzucht ophangen van ’de kunst’.. . .
We willen iedereen laten zien en bewust laten horen wat er om ons
heen gebeurt. Dat is het materiaal waarmee we allemaal moeten leven,
dromen, spelen en werken. Niemand kan zich een andere aarde per
mitteren. Ook de kinderen niet, maar die maken zelfs van de grotestadsstraat een speelplaats.’

Er is een onbeperkt geluidsareaal, er zijn talrijke radiotechnische bewegingsmogelijkheden en daarom is, in
Van Eyks gedachtengang, de radio het aangewezen in
strument om creatief te worden bespeeld. Volgens hem
is de radio in Nederland grotendeels op hel peil van de
begintijd gebleven en het radiomaken voornamelijk een
kwestie van administratief indelen. De uitzendingen
stelden geen andere eisen dan de technische. Een dra
ma van Shakespeare domweg door de radio uitzenden is
van Hamlet een telefonist maken. Nog erger is - aldus
Van Eyk - het voor de radio bewerken van een film. Het
is duidelijk dat een kunstenaar zich weinig tot deze
vorm van radiomaken voelde aangetrokken.
In de jaren vijftig is hierin bijna ongemerkt een verande
ring gekomen met de uitzending door de NCRV van de
akoustikons, de eerste experimentele radioprogram
ma’s in Nederland. Elke technische ontwikkeling is een
werkplaats voor de kunstenaar. Wie de radio als creatie
ve uitingsmogelijkheid verwerpt, moet dit ook met de
drukpers doen. Het loont de moeite de radio, dit won
derlijk samengestelde, grillige instrument, te leren be
spelen. De in Nederland opgedane ervaringen met de
akoustikons zijn verwerkt en toegepast in program
ma’s als Vers in het gehoor, Spreken in het donker en in
enkele hoorspelen van Gerrit Pleiter.
Pleiter was ook de ontwerper van het eerste Nederland
se, verbosonische hoorspel: De hondmens. In zo’n
hoorspel kan het muzikaal aspect van de taal zodanig
worden beklemtoond, dat veel dieper kan worden ge
boord dan in het traditionele hoorspel, waar informatie,
handeling, gevoelens en eventuele noties naast elkaar
op een rijtje moeten worden gezet. Het verbosonische
hoorspel, aldus Van Eyk, kan in enkele minuten geven
waar het traditionele spel een kwartier voor nodig
heeft, en nooit in die concentratie. Er wordt wel eens
meewarig over de ’ouwe’ radio gesproken, die voorbij is.
Inderdaad, zegt Van Eyk, de goeie ouwe radio is dood,
maar er is nu een nieuwe: een speelinstrument voor een
nieuwe samenleving.
Uitspraken als deze van Van Eyk kunnen voor de goede
verstaander een aanduiding vormen van wat hij onder
radiofonie en verbosonie verstaat. Hier speelt een eigen
opvatting mee over literatuur, taal in het algemeen, mu
ziek, kunst in het algemeen, ethiek en menselijke
samenleving. De werkzaamheid van een avantgardist
als Van Eyk is een bewijs temeer van de culturele vol-

waardigheid onzer omroepvereniging. Ab van Eyk heeft
vanouds ook de regie gehad van hele series cultuur
historische radio-uitzendingen onder mijn redactie en
in die vele lange uren van repeteren en opnemen heb ik
begrip en respect opgedaan voor het radio-vakmanschap van regisseurs, acteurs, actrices, tekstlezers en,
niet te vergeten, de technici!

uit de jaarverslagen 19627’70
Wie zich in het materiaal verdiept, dat deze bewogen
jaren weerspiegelt, ondergaat een gevoel van verbijs
tering. Het is onmogelijk aan iedereen en alles recht
te doen. Geschiedschrijving moet hier een min of meer
impressionistische, zo niet pointillistische methode
volgen. Men kent deze termen uit de schilderkunst. De
impressionist geeft gezichtsindrukken weer; de pointillist werkt met kleurpuntjes. Op deze wijze wordt de
visie van de schilder levend en trillend op de kijkerovergebracht. Zo moet ook het verhaal van de programma’s
leesbaar blijven. Volledigheid en exactheid zijn uit
gesloten. Iedereen die bij de radio- en televisie-programma’s betrokken is of geweest is, vindt zichzelf en
zijn werk in een geschiedkundig overzicht graag terug.
Het is onmogelijk hieraan te voldoen. De Fransen
hebben hiervoor de beleefde uitvlucht bedacht: ’J’en
passé et des meilleurs.’
De jaarverslagen, aanvankelijk dun en bescheiden, zijn
uitgegroeid tot dikke gestencilde boekdelen. Ik ontleen
daaraan een aantal citaten en gegevens ter aanvulling
van wat zich uit de gidsen liet opdiepen: het leven van
de NCRV gedurende deze periode in sneetjes.

1962:
’Wie opmerkt, dal uil de statistische gegevens blijkt, dat in het
afgelopen jaar meer dan 800 godsdienstige uitzendingen in het
radioprogramma zijn uitgezonden en zeker meer dan 3000 geestelijke
liederen, kan moeilijk volhouden dat onze omroep geen oog meer
zou hebben voor haar eerste opdracht. En dan is nog niet gesproken
over de talloze manieren, waarop aandacht wordt gevraagd voor
zending, evangelisatie en de veelvuldige aktiviteiten van de Kerk
en het christelijk verenigingsleven.
Wie anderzijds de lijst van 32 ensembles voor lichte muziek in
een der bijlagen leest, die 400 keer in het programma optraden,
en daarnaast heel het gamma van zeer gevarieerde muziekprogram
ma’s volgt, waaronder 25 complete steravonden en II zomeravondprogramma’s, kan zeker niet stellen, dat het bij de NCRV allemaal
koekoek-één-zang is en men wel gedwongen is om over te schakelen
op een illegale zender om ten minste eens een aardig muziekje in
huis te krijgen.’
'In het proces van wederzijdse beïnvloeding zoeken televisie en
radio nog steeds naar hun uiteindelijke, elkaar aanvullende vorm.
Wie de verdeling van de televisiezendtijd in het N.C.R.V.-programma
volgt, zal opmerken, dat de klassieke muziekprogramma's met 4,2%
en die der lichte muziek van 8,5% ver achterblijven bij het totaal
van 60% aan muzikale programma’s bij de radio. Daar staan echter
tegendver de 55%, die de televisie heeft gewijd aan documentaire
programma’s, dramatische produkties en filmprogramma’s, waar
tegenover geen vergelijkbare grootheden bij de radio zijn te stellen,
met uitzondering van hoorspelen en klankbeelden.
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Alle vergelijkingen gaan dan weer mank omdat het N.C.R.V.radioprogramma 17 uur per dag en 3000 uur per jaar omvat (de
Fremdkörper' inbegrepen), terwijl het televisieprogramma in het
verslagjaar tot binnen de 200 uur beperkt bleef, waarvoor door de
aard van het medium veel meer werk moest worden verzet.’

1963:
'Was het vroeger (bijvoorbeeld) mogelijk - en ook de gangbare
gewoonte - een bepaald onderwerp te doen behandelen door een
spreker in een causerie van 15 of 20 minuten, nu wordt vaak deze
toespraak vervangen door een documentaire, een klankbeeld of in
sommige gevallen zelfs door een hoorspel.
Ook op muzikaal gebied vindt een dergelijke ontwikkeling plaats.
Het aantal stereofonische uitzendingen wordt steeds groter, terwijl
meer gespecialiseerde opname-technieken, welke in het buitenland
reeds worden toegepast ook hier hun intrede gaan doen '
’De lichte muziek werd verzorgd door talrijke ensembles, deels
incidenteel, deels periodiek, in tal van grammofoonplatenprogram
ma's en in de zomer mede met behulp van een aantal uit het bui
tenland overgenomen series. Door samenwerking tussen de om
roeporganisaties kwam voor het eerst een gezamenlijke "Week van
de lichte muziek” tot stand, waartoe de N.C.R.V. in hel bijzonder
de avond in het Gebouw "De Vereniging” te Nijmegen voorbe
reidde meegewerkt werd door de trompettisten Horst Fischer, Theo
Menens en Willy Schobben, de Bussumse Koorvereniging "Pro
Musica”, een combo o.l.v. Eddy de Jong en de Kapel van de
Koninklijke Luchtmacht ’
’De Vereniging van Nederlandse radio-, televisie- en toneelschrijvers
heeft zich in het verslagjaar beklaagd over het geringe Nederlandse
aandeel in de vaderlandse hoorspelproduktie. Aanvankelijk betrof
deze klacht alle omroepverenigingen. Toen men evenwel geatten
deerd was op de situatie bij de N.C.R V., werd erkend, dal deze
een gunstige uitzondering vormde.'
’De 400ste verjaardag van de Heidelbergse Catechismus werd uit
voerig behandeld in een aparte uitzending op 16 januari 1963,
terwijl aan het feil dat 85 jaar geleden besloten werd de Vrije
Universiteit op te richten, 10 minuten werd besteed in "Attentie"
van 11 oktober.’
'Tenslotte kunnen nog vermeld worden enige van de belangrijkste
figuren, die in 1963 in onze rubrieken aan hei woord kwamen (be
doeld is de t.v., C.R.): Dr. Linthorst Homan, Prof. Dr. Vollenhoven,
Dr. W. Drees, Dr H. W. Tilanus, de Belgische senator Leemans,
Martin Buber en de Spaanse evangelist Gutièrres Marin '
’De loenemende groei van de televisie betekende opnieuw een
uitbreiding van de televisiedienst. Op 31 december bestond de
personeelsbezetting uit 62 personen, terwijl daarnaast 10 medewer
kers op zgn. free-lancebasis werkzaam waren (vorig jaar 47 en 7).’

1964:
’Wie lerugdenkt aan de eerste radio-uitzending aan de vooravond
van Kerstmis 1924 en thans zijn oog laat gaan over de (in de bijlagen
vermelde) opsomming van uitzendingen, moet wel onder de indruk
komen van de ontwikkeling, die het radiowerk in 40 jaar en de
televisie in de laatste 12 jaar van deze periode heeft genomen. Daarvan
sprak ook de scala van de jubileum-uitzendingen in de week van
8 tot 15 november. Reeds in het vorig verslagjaar werd door de
Jubileum-Commissie onder voorzitterschap van de heer D. Pereboom
een aanvang gemaakt met de voorbereiding van een groot aantal
jubileumuitzendingen. In vrijwel alle rubrieken zijn zowel door de
afdeling Radio als de afdeling Televisie gedurende de jubileumweek
speciale jubileumprogramma’s uitgezonden.’
’Hdt is wel komen vast te staan, dat bepaalde massa-functies, die
de radio in het verleden vervulde, door de televisie zijn overgenomen,
met name in het avondprogramma. Voor snelle berichtgeving blijkt
de radio onvervangbaar te zijn, voor muziek-programma’s eveneens.
Geleidelijk zal zich een radio-vorm van het programma uitkristallise
ren. die. naar verwacht wordt, aan de radio als massa-instrument dan
wel als gewaardeerd luistermedium voor kleinere groepen, nieuwe
mogelijkheden zal bieden.'
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'In de "Acta Sagittariana”, Mitteilungen der Internationalen Heinrich
Schütz-Gesellschaft 1964/nr 3, werd de volgende gelukwens neer
geschreven
Die "Nederlandse Christelijke Radio Vereniging” (NCRV) mit deren
Hilfe wir die Schütz-Feste Amsterdam 1955 und Utrecht 1959 durchgefuhrt haben, begeht am 21. Juni 1964 ihr vierzigjahriges Jubilaum.
Die Internationale Heinrich Schütz-Gesellschaft grüBt die verantwortlichen Persönhchkeiten dieser Inslitution und dankt ihnen, insbesondere dem Vorsitzenden der NCRV, Herrn Mr. A. B. Roosjen, dem
Direktor des NCRV-Rundfunks, Herrn Mr. A H. van de Veen und
dem Ehrenmitglied der ISG, Leiter der Musikabteilung, Herrn Drs.
M Geerink Bakker
Mir ist keine Radiostation bekannt, in der alle und neue Kirchenmusik in solcher Sorgfalt und Qualitat gepflegt werden. Die NCRV
steht hier seit Jahren zweifellos mit ihren hervorragenden Sendungen
über Heinrich Schütz und zeitgenössische Kirchenmusik an der
Spnze. Sic hat als erste Rundfunkanstalt die Sendung samtlicher
"Kleiner geistlicher Konzerte” von Heinrich Schütz übernommen,
die die Internationale Heinrich Schütz-Gesellschaft unter Leitung
von Professor Dr Wilhelm Ehmann vorbereilet.’
'Met ingang van 1 januari 1964 is de afdeling Pers en Voorlichting
met haar werkzaamheden begonnen. Hel hoofd van deze afdeling
is de heer B. Buddingh’, die zijn activiteiten verricht onder de
plaatsvervangend directeur de heer G. H. Hoek. Hel pers- en voor
lichtingsbeleid is in deze dienst gecentraliseerd.’

1965:
’Na wel zeer snel beraad werd op 12 oktober 1965 met dit "Derde
Radioprogramma" gestart, een programma dat dagelijks van 9.00 18.00 uur zou worden uitgezonden.’
’Na een "luisterrijk” jubileum-jaar 1964 volgde, ook al door de
talloze besprekingen, die gehouden moesten worden in verband met
de nieuwe omroepsituatie een "rommelig” 1965.’
'Voor wat betreft de televisieprogramma’s blijkt b.v. dat niet alleen
op het gebied van de ontspanning (Swiebertje, Stiefbcen, Memoran
dum van een dokter) de hoogste kijkdichtheid wordt bereikt, maar
ook sommige documentaires bereiken een publiek van rond 2
millioen.’
’Een vaste radio-rubriek als "Vandaag" heeft in zijn 17e jaargang
een geconstateerd vast luister-publiek in de vroege morgenuren van
600.000 geïnteresseerden. Voor de Steravond-uitzendingen, die dus
in de avonduren vallen, worden de hoogste cijfers van radiobeluistering op dit tijdstip genoteerd. Maar ook voor programma’s
als geestelijke liederen en muziek van het Leger des Heils is er een
groot en toegewijd luisteraarspubliek uit alle kringen der bevolking.’
'Onze "gezonde” maatschappij oefent in dat opzicht, ook in de
aparte wereld van ziekenhuis, sanatorium en verpleeghuis, haar
funeste, vereenzamende invloed uit. Het is soms verbijsterend en
ontroerend tegelijk, te ervaren hoe een programma als "Onder de

Hoogtezon” voor deze mensen een gezicht krijgt. Zó, dat ze zich
durven uitspreken, omdat men toch, in een merkwaardige ambiva
lentie, persoonlijke ontmoeting en een zekere anonimiteit onder
één noemer gebracht ziet. Van deze anoniem-persoonlijke benade
ring is Ds. J. B. Oskamp, onze Hoogtezondominee, in twee jaar de
exponent geworden.’
’ln de persoon van de heer J. Wolder, voortkomend uit de Hoorspelkem van de NRU, werd per september een nieuwe regisseur aan
getrokken, die nu met de heren W. F. Paauw (regisseur) en A. van
Eyk (producer-regisseur) een driemanschap in de regie- en produktiesector vormt.’
’Serie-hoorspelen zoals "Boeren en Burgers in Buitenveen" en "Hildebrandt-miniaturen” trokken een grote luisteraarskring en lokten vele
positieve reacties uit. De maand december bracht drie opmerkelijke
Nederlandse hoorspelen, één van Jan Wit en twee van Gerrit Pleiter.
Er werd naar gestreefd, steeds afwisselend literaire werkstukken en
luisterspelen van een meer luchtige, ontspannende aard te brengen.’
'UIT DE BOEKERIJ en ZOJUIST VERSCHENEN. Deze twee ru
brieken stonden tot juli onder redactie van de heer Joost Allon te
Hilversum, die lot en met mei de uitzendingen van de rubriek "Zojuist
verschenen” zelf verzorgde. Wij zijn hem veel dank verschuldigd
voor de trouw waarmee hij dit werk ongeveer 20 jaar heeft verricht.
Toen hij op medisch advies deze taak moest neerleggen, nam Dr. O
Jager die in juni van hem over.’
'De NCRV-sportrubrieken zijn in 1965 sterk uitgebreid. Per 1 mei
werd de beschouwende rubriek ’t Clubhuis van vijftien minuten op
twintig minuten gebracht. Op woensdagavond 13 januari werd het
eerste 'Sport in ’t Kort’-programgia uitgezonden. Een programma
van tien minuten, dat de belangrijkste evenementen van die avond
geeft, zonder daarbij de amateuristische sport te vergeten. Zater
dagmiddag 16 oktober werd begonnen met "Sportshow", een pro
gramma bestaande uit sporlreportages en muziek van 17.00 - 18.00
op Hilversum 111.’
’De schooltelevisie is in opmars, zij het met veel vallen en ópstaan.'

1966:
’Bij de afdeling Gesproken Woord werd gedurende het verslagjaar
grote aandacht besteed aan het beraad óp en de training vóór
de veie godsdienstige uitzendingen in het N.C.R.V.-programma.
Regisseurs zetten zich in voor de "microtraining”, waarvoor de
belangstelling stijgende is: dït najaar voor het eerst tol ongeveer
25% van de uitgenodigde predikanten. Niettemin blijft het waar, wat
Oberkirchenrat Dr. Gerber in een jaarverslag van de Hessische
Rundfunk opmerkte: 'Am Rundfunk Gchör finden ist ein Charisma,
das man hal oder nicht hat; eine Gabe, die sich ausbauen, aber nicht
erwerben lasst.’
’ "Jeugdland" werd in het najaar in een wat andere opzei voor het
eerst gepresenteerd door de twee medewerkers van de afd. Jeugd
programma's: Mejuffrouw B. Bergsma en de heer J. Fillekers.'
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J.n.r.: Schuld en Boete . naarde roman van Dostojewski (1963).
V was de eerste omroep die startte met dramaseries; 'De Glazen
e kleine zielen ': 'De Ideine waarheid': onder: 'Bartje'.

!
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De nieuwe serie "Over de grens” (laalcrealieve programma’s in
Nederlandse, Oost- en Noordnederlandse streekdialecten. Neder- en
Hoogduits, naar ideeën van Ab van Eyk) bleek mede een belangrijke
bijdrage in het doorbreken van grenzen .
De integratie van deze
reeks, die een radiofonische culturele verkenning wil zijn, blijkt zich
inmiddels ook al te kunnen gaan uilbreiden tot de Deense en de
Vlaamse Omroep. De N D R in Hamburg heeft evenzeer belang
stelling geloond '
'Tenslotte moge nog geattendeerd worden op de nieuwe rubriek
"Lnerama”, die een moderne en aanspreekbare vorm nastreeft van
boekbespreking in de vorm van een gevarieerde "boekenkram"
In "Lnerama" en diverse andere programma's kreeg de poëzie dit
jaar de meerdere aandacht, die ze verdient Regisseur Johan Wolder
en dramaturg Wim Hazeu ontwikkelden op dit terrein uitstekende
initiatieven.’
'Zonder te willen beweren, dal hel een chaos op het televisiescherm
is, moet wel worden geconstateerd, dal het er niet makkelijker op
geworden is duidelijk als N C R V te functioneren. Daarom werd
voor het seizoen 1966/1967, hoewel niet alleen daarom, overgegaan
lot het uitzenden van "blokprogramma’s". Dn betekent, dat per maand
in snelle opeenvolging telkens met series van vier of vijf programma’s
nieuwe zaken aan de orde worden gesteld Deze blok-programma’s
worden afwisselend geproduceerd door de afdeling Drama en de
afdeling Documentaire Programma's. Hel voordeel van deze pro
grammering is, dat er meer programma’s in voorlichtende zin van
betekenis in eén seizoen kunnen worden uitgezonden.'
'Er is niets zo gemakkelijk, mits men internationaal goed georiën
teerd is, als het kopen van buitenlandse produkties. De N.C.R.V.
koopt ook wel, en dan bij voorkeur kwaliteilsprodukties, zoals de
koningsdrama’s van Shakespeare en zeer populaire programma's als
" ’l Is zo bij de luchtmacht" en ”Lucy Ball”, maar het is gegeven de
zeer beperkte zendtijd noodzaak zoveel mogelijk eigen programma’s
op het scherm te brengen.’
’De godsdienstige uitzendingen kenmerkten zich door een grote
verscheidenheid van vorm en inhoud. Doorlopend wordt eraan ge
werkt vernieuwingen aan te brengen, teneinde een zo groot en ver
scheiden mogelijk publiek te bereiken. Dal daarbij niet reeds be
slaande vormen worden verwaarloosd is vanzelfsprekend.’
'Met voldoening kan worden vastgesteld dat er vorderingen zijn ge
boekt wat betreft de Nederlandse toneelschrijfkunst: maar liefst vier
oorspronkelijke televisiespelen heeft men in het NCRV-programma
op het scherm kunnen zien.’
’De musical, die zo langzamerhand een vertrouwd beeld is geworden
in hel NCRV-amusement, kwam in 1966 helaas maar enkele malen
aan bod.’
’Hel speelplan van de Hoorspelkern van de N.R.U. wees uil, dat de
N.C.R.V. de grootste hoorspelproduklie heeft. Dit komt vooral door
de seriehoorspelen (hel jeugdhoorspel en het donderdagavondspel).’

1967:
'Kleurentelevisie. Voor de kijkers betekende de 2e oktober 1967 de
start van de door de N C.R.V verzorgde kleurentelevisie met het
balletprogramma "Het Zwanenmeer". De afdeling Drama kreeg de
primeur voor de eerste eigen productie en koos het spel "Provintsialla" van de russische schrijver Toergènjew, m opdracht van de
NCRV.-televisie door Charles B. Timmer vertaald onder de titel
"Een dame uit de provincie”. Deze uitzending was tevens de Neder
landse première van dit stuk. ... Er was (dus) tijdens repetitie en
opname van deze eerste, door de afdeling Drama verzorgde N.C.R. V.kleurenreproductie een sfeer van pionieren, maar dan gewapend met
de technische en artistieke ervaring, opgedaan sinds 1951.’
Met name de laatste jaren heeft b.v. de Programma-afdeling Ge
sproken Woord opmerkelijke successen geboekt, die de naam en in
vloed van de N.C.R.V. in het buitenland goed hebben gedaan, terwijl
omgekeerd geprofiteerd werd van informaties, suggesties en program
ma’s van buitenlandse stations. Een intensieve samenwerking en uit
wisseling kwamen de laatste twee jaar tot stand met radio Dene
marken, Radio Bremen en de Tsjechoslowaakse radio, terwijl de
uitwisseling met de Westdeutsche Rundfunk en Radio Stockholm
eind 1967 op gang kwam. De bestaande samenwerking met de (Bel
gische) BRT werd belangrijk uitgebouwd, terwijl een eerste contact
met de Franse omroep gelegd werd.’
'Samenvoeging actualiteiten-rubrieken radio en televisie. De N.C.R.V.
heeft in het verslagjaar als eerste en enige van de omroepverenigingen
de afdelingen actualiteiten van radio en televisie samengevoegd.
Aanleiding hiertoe is geweest de noodzaak de nauw verwante rubrie
ken "Vandaag, radiokrant voor Nederland” van de radio en "Attentie"
van de televisie naar buiten eén gezicht te geven.’
'TELEVISIE. Godsdienstige uitzendingen. De makers van godsdien
stige programma’s vormen niet een soort aparte groep tussen de andere
programmamakers. Zij doen hun werk niet op een eiland of in een
ghetto. Zij zijn niet een groep specialisten, gekwalificeerde theologen
of voor dit werk in het bijzonder gevormde leken. Bij de afdeling Do
cumentaire programma’s is het de verantwoordelijkheid van deze
werkgroep als zodanig, dat de godsdienstige programma’s tol stand
komen. Deze opzet beantwoordt aan een reformatorisch beginsel: het
priesterschap van alle gelovigen. De structuur van dit werkbeleid
bepaalt mede het karakter van onze godsdienstige uitzendingen. Het
accent ligt op: informatie.’
’De onderzoekresultaten tonen aan, dat voor onze godsdienstige (t.v.-)
programma’s relatief een zeer geringe belangstelling bestaal. De
grootste belangstelling en waardering komt van de leden van de
N.C.R.V., in het bijzonder van gereformeerde zijde. De belangstel
ling is minimaal, wanneer deze programma's op Nederland II worden
uitgezonden, met name tegenover een ontspanningsprogramma op
Nederland I. Een en ander komt erop neer dal, mede gezien legen de
vaak relatief lage waarderingen, van de kant van het publiek weinig
sprake is van een bewuste keuze voor godsdienstige uitzendingen
op televisie.’
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'Het christelijk element is vaak in de toneelstukken, die vertoond
worden, minder makkelijk te herkennen. Blijkbaar beslaan daarom
trent zeer spoedig misverstanden, speciaal bij degenen onder het
publiek, die geen vroegere omgang met deze kunstvorm hebben
gehad in een land, dat toch al zo arm is aan traditie op dit gebied.’
4% EEUW REFORMATIE. Een keur van programma’s, zoals
waarschijnlijk in geen ander land geboden kon worden, accentueerde
de betekenis van 4% eeuw informatie. 13 uitzendingen in de Theo
logische Etherleergang over: de Hervorming en de vernieuwing van
Europa vormden de zomerse inzet. Na deze 13 uitzendingen inten
siveerden we vooral in de laatste oktoberweken de aandacht voor hel
gebeuren van de Hervorming.’

1968:
'In de zuivere berichtgeving moet men . . . niet oordelen over wat
gebeurd is, geen lessen willen leren voor de toekomst, nee: laten
zien, wal er werkelijk gaande is.’
'Steeds meer komt de gedachte naar voren dal het bekeren van en
zelfs het appelleren óp radio-luisteraars niet mogelijk is en dat men
via het massamedium alleen maar kan informeren. In de dissertatie
van Dr. C. J. Straver ("massacommunicatie en godsdienstige beïn
vloeding") is aangeloond dat het onmogelijk is om via de radio
mensen tol andere gedachten te brengen.’
'Steeds meer komt de noodzaak naar voren dat de predikanten waar
schuwen tegen bepaalde attitudes en mentaliteiten en ideologieën
en de "stillen in den lande” geestelijk mobiliseren tegen wat hen bij
het naderen van het laar 2000 boven het hoofd hangt.’
‘Kranten, die lot dusverre nauwelijks of geen aandacht aan het
NCRV Vocaal Ensemble geschonken hadden, plaatsten grote koppen
met uitvoerige beschouwingen als b.v. "NCRV Vocaal Ensemble
dreigt te verdwijnen” en "Vocaal Ensemble in zorg". Onbedoeld
kreeg het koor hierdoor onverwachte perspubliciteii.’
'En dan is het van lijd tot tijd goed zich de vraag te herinneren, die
Prof. Ernst Pepping, toen hij hel koor voor ’t eerst gehoord had,
aan een medewerker van de programma-afdeling Muziek stelde;
"Wissen Sic eigentlich wohl was für eine köstliche Perle Sie in diesem
Chor haben?" '
'Wanneer de kijker geen belangstelling voor cabaret of jazz heeft,
kijkt hij niet naar deze programma’s en zoekt hij hiervoor in de
plaats een programma, dat wél zijn belangstelling heeft. Deze houding
heeft in zekere zin lot gevolg, dat hoe meer keuzemogelijkheden de
televisie biedt, des te minder invloed ervan zal uitgaan.'
Teder programma, dat zorgvuldig is gemaakt en van goede kwaliteit
is, heeft educatieve waarden in zich.’
'Reformatorisch en katholiek Nederland doorslaan een ernstige ge
loofscrisis. Wanneer érgens "vanzelfsprekendheden” worden aange
tast, dan is het op het terrein van kerk, geloof en bijbel.’
'Vast slaat wel dat er, wat "violence” betreft op film en televisie, de
laatste jaren inderdaad een hoogtepunt bereikt was.’
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'TEKENS BIJ DE TIJD. Een programma waarin getracht wordt
signalen op te vangen en door te geven die behulpzaam kunnen zijn
tot een oriëntatie in deze tijd. Met opzet werd dit programma geen
"kultureel magazine” genoemd, omdat het woord "kuituur” in de
loop der tijden een te beperkte betekenis heeft gekregen. Maar het
gaat wel degelijk over kuituur in de oorspronkelijke zin van het
woord.’
'TUSSEN DE BEDRIJVEN DOOR Het programma voor de vrouw
werd in 1968 87 maal uitgezonden op dp dinsdag- en zaterdagmorgen.
Hel karakter bleef gehandhaafd d.w.z. dat veel informatie werd ver
strekt op het terrein van voeding, mode, verzorging van planten,
veilig verkeer, tentoonstellingen, aktualiteiten enz. Uit de navraag
van de luisteraarsters bleek, dat de buitenlandse recepten zeer in de
smaak zijn gevallen.’
'SCHOOLRADIO EN -TELEVISIE 1968 was voor de N.C.R.V.schoolradio een jaar, waarin het aantal abonnees niet slechts con
stant bleef, maar waarin zelfs het laatste kwartaal een lichte stijging
te zien gaf: van 2422 tot 2463 abonnementen. Afgaande op het lan
delijk klassegemiddelde van ±40 leerlingen en levens in aanmerking
genomen, dat regelmatig twee of meer klassen van een abonnement
profileren, kan men stellen dat in totaal zeker zo’n 80.000 leerlingen
van diverse schooltypen regelmatig de N.C.R.V.-schoolradio- en
radiovisieprogramma’s volgen. De schoolradio kan qua belangstelling,
gehalte van de programma's en waardering van vakdidaklici de ver
gelijking met schooltelevisie glansrijk doorstaan.’

1969:
'Viering van het vijfenveertigjarige jubileum van de NCRV.
Teruggezien mag worden op een geslaagde jubileumviering. In
afwijking van vorige malen, vond ditmaal de jubileumviering uitslui
tend plaats via de programma’s van radio en televisie. .. . Een
hoogtepunt was de televisiebewerking van "De boeken der kleine
zielen” van L. Couperus, waarvan kan worden vastgesteld, dat dit
programma zich in een grote belangstelling mag verheugen. Verder
verdient vermelding: de televisiebewerking van hel bijbelboek "Job"
Bij de afdeling radio mag onder meer worden gewezen op het
jubileumconcert in hel Concertgebouw; de uitzending van de we
reldpremière van de avondvullende opera "Jozef en zijn broeders”
van de Nederlandse componist Henk Bijvanck, onder leiding van
Marinus Voorberg; de gezamenlijke produklie door radio en televisie
van het jubileumontspanningsprogramma "Vijfenveertig” vanuit de
NCRV-studio en NOS-studio I, en het geslaagde Jeugdlandfeest,
gevierd door duizend MAVO-scholieren in de Expohal.’
'Relatief lage onderzoekresultaten zijn niet beperkt tot godsdien
stige programma’s. In radio en televisie wordt een groot aantal
uiteenlopende zogenaamde minderheidsgroepen gebracht, zoals
ballet, jazz, kunstrubrieken, eigentijdse serieuze muziek en specia
listische informatieve programma’s, waarvoor hetzelfde geldt.’

I
'Het is een bekend verschijnsel, dat een grote bevolkingsgroep
a prion geen informatie via radio of televisie wenst. Voor haar
functioneren deze media alleen als bron van ontspanning. Het is een
misverstand te menen, dat zaken waarvoor in de maatschappij
geringe belangstelling bestaat, door radio of televisie grote belang
stelling krijgen, en dit geldt temeer wanneer op hetzelfde moment
op een ander kanaal een populair programma wordt uitgezonden.’
Hoewel er in Nederland nog grote belangstelling is voor kerke
lijke en godsdienstige zaken, is het merkwaardig te constateren,
dat de desbetreffende programma’s niet zo erg in trek zijn. De
oorzaak is moeilijk te achterhalen.’
’Van de kant van de gemeente gaat de grootste belangstelling uit
naar uitzendingen, die aansluiten op de bestaande beleving van het
geloof'
’Een verheugende gebeurtenis was het feit, dat op 30 april de
heer Lcx Karsemeyer geridderd werd in de Orde van Oranje Nassau,
dit ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van "Pro
Musica”, waarvan de heer Karsemeyer oprichter en dirigent is.’
Ontwikkelingen in de jongste lichte muziek. De tijd, waarin lichte
muziek tot de "zorgenkinderen” van de NCRV behoorde in die zin,
dat men dikwijls niet uitzond wat men eigenlijk wel had willen
uitzenden en dat men allerlei kunstgrepen in de titels'toepaste om
mogelijke kritiek te ontgaan, ligt ver in hel verleden. Gelukkig,
want er is ruim voldoende licht repertoire, dat in aanmerking komt
door de NCRV te worden uitgezonden.’
‘Veel popmuziek overtreft thans het niveau, dat de "tienermuziek”
haalde in de jaren 1955-1960, jaren, waarin vooral het "olifantsritme”
het karakter van de nieuwe lichte muziek bepaalde. De NCRV
besteedt in haar platenprogramma's graag aandacht aan de betere
popmuziek.’
'Wat de filmacquisitie betreft, heeft de NCRV het in bepaalde
opzichten moeilijker dan andere zendgemachtigden. Een programma
beleid, dat uitgaat van een evangelische grondslag, zal ten aanzien
van strekking en inhoud van films andere en ook hogere eisen
stellen. En daar hel hier gaal om produkties, waarop de NCRV geen
enkele invloed heeft kunnen uitoefenen tijdens de voorbereiding
en produktie, betekent dit in de praktijk, dal er ook méér programma’s
moeten worden gezien om een geschikte selectie te kunnen maken.’
’Want hel aantal kleurenonlvangers in Nederland mag dan in 1969
zijn toegenomen van 40.000 tot 80.000, er zijn toch nog altijd
2.850.000 toestellen in Nederland geregistreerd, waarop alleen maar
zwart-wit kan worden ontvangen. Deze zwart-witkijkers mogen niel
worden vergelen.’

1970:
’Dal hei NCRV Vocaal Ensemble bij de nadering van het 25-jarig
bestaan de Edison mocht ontvangen, stemt tot dankbaarheid. Hierme
de ontving het koor immers een onderscheiding in eigen land, waar
tot dan toe eerder in het buitenland woorden van de hoogste lof

voor Marinus Voorberg en zijn zeventien solisten gereserveerd ble
ven.’
’Het is op zichzelf interessant om in een opsomming van de ver
schillende programma’s sinds 1963 te zien hoe de NCRV de ont
wikkeling van het toerisme op de voet volgde.’
’Op het eerste gezicht lijkt alleen de godsdienstige documentaire
bij de C van de NCRV te passen. Dat ze gemaakt worden, is op
zichzelf al een verheugende bijzonderheid. Maar deze onderschei
ding is bepaald te beperkt» afgezien van het feit dat het geen kwestie
van alleenrecht is . . . Het zal duidelijk zijn, dat een christen een
ander oriëntatiepunt heeft van zijn zijn in de wereld dan het werken
van de niet-christen. Zijn strijd om een rechtvaardige wereld moet,
zoals in de aansporing van Amos, geschieden onder de uitroep;
”Zo spreekt de Heer”.’
'Meer aandacht voor het serie-toneel. ... Er is echt wel aanleiding
om even bij deze opmerkelijke successen (bedoeld is de herhaling
van De kleine zielen en het nieuwe feuilleton De kleine waarheid,
C R.) stil te slaan. Zoveel belangstelling voor een vorm van toneel
mag in ons land zonder levendige theatertraditie bijna een wonder
worden genoemd.’
'Het. succes van "Ptease Sir". . . . Zoals meestal, geldt ook hier, dat
een combinatie van factoren zorgde voor het geslaagde resultaat.’
'Bomans in triplo. Een bewogen confrontatie van de schrijver God
fried Bomans en zijn broer Arnold en zijn zuster Wally, die hun
leven lang in een klooster leefden, uitgezonden op maandag 23
november (Ned. II).’
’Een belangrijke plaats in het totale amusementspakket werd inge
nomen door "Dubbel Zeskamp". Twaalf Nederlandse gemeenten
maakten in dit kader een eigen televisieshow.’

Het leven in sneetjes
Toen de NCRV werd opgericht, was het emancipatie
proces van het protestants-christelijk volksdeel op het
gebied van onderwijs, politiek en vakbeweging al flink
op gang gekomen. Ware dit niet het geval geweest, de
jonge vereniging zou zich niet hebben kunnen hand
haven. Op het gebied van de oecumene heeft de NCRV
- ik mag dit na bijna een halve eeuw als onafhankelijk
medewerker onbeschroomd zeggen - unieke verdienste
voor kerkelijk Nederland en daarbuiten verworven. Op
het gebied van berichtgeving, algemene oriëntatie, on
derwijs en opvoeding, gezinsleven en ontspanning, als
ook wat acties met een charitatief doel betreft, is onze
omroep voor en na actief tot zeer actief geweest.

113

Het jongste tijdvak

Vanouds is men eraan gewend, dat naast de NCRV het
IKOR en ook hei Convent van Kerken, het CVK optre
den. Het gaat daar over specifiek kerkelijke uitzendin
gen en niet over omroepen met een dwingend voorge
schreven totaalprogramma. De VPRO, die zich krach
tens zijn naam al van meel af aan op vrijzinnig stand
punt stelde, was in godsdienstig opzicht nooit een on
middellijke concurrent.
Anders werd het, toen de Evangelische Omroep, de
EO, zendtijd verkreeg. Reacties hierop bleven in de
NCRV-gids voorlopig uit. In gids no. 48 van 28 novem
ber 1970 wordt in een mikro-spolje vermeld dat de Ge
reformeerde Omroepvereniging, de GOV, er niet in is
geslaagd zendmachtiging te verkrijgen. Een hoofd
artikel in gids no. 7 van 13 februari 1971 onder de titel
Mini-omroepen spreekt over gekomen ruimte voor
nieuwe zendgemachtigden: ’de TROS (voorlopig defi
nitief) en de EO als aspirant’. Pas in gids no. 46 van
13 november 1971 neemt G. A. Kieft, in een hoofd
artikel De EO en wij, ten aanzien van de Evangelische
Omroep duidelijk stelling. De leden van de NCRV
hebben erom gevraagd, schrijft hij. Hij stelt vast dal het
voor de EO van geen reële betekenis was een goed over
leg met de NCRV te beginnen.
In hel hoofdartikel Misleiding in gids no. 48 van 27 no
vember 1971 wordt de loon van de heer Kieft scherper.
Een kerkbode had geschreven: 'Moeten wij dan de
satan alle aandelen in handen laten van radio en televi
sie? Nee, de Heer heeft ons een kans gegeven die wij
mogen en moeten gebruiken tot Zijn eer.’ De NCRV is
daarmee al bijna vijftig jaar bezig, constateert de heer
Kieft. Ook vraagt hij zich af welke rechten aan de
’leden’ van de EO zijn toegekend ten aanzien van het
programmabeleid en van het omroepblad, als men zich
daarop abonneert. Hij kritiseert de EO-structuur en
wijst op het verenigingskarakter van de NCRV, zoals
dat stoelt op de provinciale vergaderingen, waar elk lid
voor zijn rechten kan opkomen.
Begin juni 1972 moet gids no. 23 (van 3 juni) spijtig be
kend maken dat minister Engels van CRM aan de Evan114

gelische Omroep de status van C-omroep heeft toege
kend. Met ingang van 1 oktober zal deze omroep even
veel radio- en zendtijd krijgen als de VPRO, die ook
een C-omroep is, zo wordt gemeld. Dit markeert uiter
aard een nieuwe periode in hel bijna vijftigjarige be
staan van de NCRV, men zou kunnen zeggen een
periode van confrontatie.
De eerste vraag die hierbij opkomt is, of en in hoever de
EO indirect invloed heeft uilgeoefend op de program
ma’s van de NCRV voor hel nieuwe seizoen (1972/3).
In gids no. 39 van 23 september wordt dit met stelligheid
ontkend.
Een tweede vraag is üit de kring van de luisteraars af
komstig. Ze heeft deze strekking: 'Maakt de NCRV zich
schuldig aan discriminatie jegens haar nieuwe concur
rent, bijvoorbeeld door in de rubriek Uitgelicht het
werk van de EO opzettelijk te verzwijgen?’ Gids no. 46
van 11 november 1972 toont aan dal dit niet het geval is.
Er is dus een B-omroep (de TROS) en een C-omroep
(de EO) bij gekomen, schrijft de heer Kieft in gids no. 2
van 13 januari 1973. Toch kan hij met voldoening mede
delen dat het aantal eigen leden niet is verminderd,
maar met 1262 gegroeid is lol 480.492. Het aantal leden
dat bedankte is gelukkig ook minder dan in 1971.
Intussen ontkomt de NCRV niet aan wéér eens een
zelfbezinning over de C in haar naam! Er zijn luiste
raars die maar liefst zo weinig mogelijk willen zien en
horen over misstanden in de wereld. Informatie over
dingen die niet door de beugel kunnen is nu eenmaal
onvermijdelijk. Een geheesmiddel ligt niet altijd zo
maar klaar. ’En dan vallen al heel gauw termen als links,
rechts, conservatief, radicaal,’ verzucht de heer Kieft in
gids no. 4 van 23 januari 1971. Naar zijn mening moeten
wij deze zaken nemen zoals ze werkelijk zijn en met de
programma’s door goed en kwaad gerucht heengaan.
Neem bijvoorbeeld geestelijke opbouw en amusement.
Zijn dat volstrekte tegenstellingen?, zo filosofeert prof,
dr. K. J. Popma in gids no. 16 van 17 april 1971. Een
christelijke positiekeuze kan remmend werken, in zo
ver ze bepaalde onderwerpen en meer nog bepaalde
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Rechts: In 1966 volgde dr. mr.J. Ozinga (rechts)
mr. A. B. Roosjen op als voorzitter van de NCRV. Mr.
A. H. van de Veen ziet toe hoe secretaris
G. A. Kieft de nieuwe voorzitter een vuurtje geeft.
Onder: NCR V-directeur drs. Geerink Bakker begroet op
een receptie dr. C. Rijnsdorp, auteur van dit deel van het
boek.

115

vormgevingen uitsluit. Maar ze werkt stimulerend,
doordat deze bepaalde positiekeuze de aandacht doet
richten op geheel de cultuur. ’We konden met bewon
dering getuige zijn van de tv-bewerking van De boeken
der kleine zielen, en tegelijk ontdekken dat de bood
schap van deze cyclus uitdagend paganistisch is. ... Het
gaat om de wording van een tot de kern doordringende
cultuurkritiek. De Christelijke oudheid heeft deze taak
gezien en niet weten aan te vatten. Dat wij vandaag hun
vergissingen opmerken, betekent niet dat we een Bijbelgetrouw schema zouden hebben gevonden.’
In godsdienstig opzicht wordt de NCRV de laatste jaren
soms linksheid verweten. Merkwaardig dat haar be
richtgeving in de actualiteitenrubriek Hier en Nu in
De Volkskrant van 14 september 1971 wordt omschre
ven als een afglijden naar rechts. Mr. Hans van Maanen
reageert hierop in gids no. 41 van 9 oktober 1971 onder
andere met de volgende uitspraak, die waard is hier ter
plaatse te worden aangehaald:
'Onze vereniging is opgericht en bestaat ook nu nog uit groepen men
sen met dezelfde fundamentele geloofsovertuiging, maar ook met
een soms nogal verschillende uitleg daarvan voorde dagelijkse levens
praktijk. Al deze mensen verdragen elkaar, wal in het christelijk leven
een belangrijke zaak is, en wat nog meer is: ze werken samen. Je zult
begrijpen, dat Hier en Nu, omdat het honderd procent NCRV is, aan
de schijnvertoning van hel linkse en rechtse uiteendrijven niet mee
wil doen . . .'

De C is ook een kwestie van echtheid. Over echtheid in
het optreden (authenticiteit als men het vreemde woord
wil) schrijft Oze Ockinga Cz. een voortreffelijk cursiefje
onder de titel Twijfels in gids no. 44 van 30 oktober 1,971.
En wat de hierboven gebruikte term confrontatie be
treft, de heer Kieft geeft daaraan een diepere en ruimere
zin, als hij in dezelfde gids schrijft over confrontatie met
de dynamiek van deze tijd. Hij doet dit in verband met
het zilveren jubileum van drs. M. Geerink Bakker en
P. W. Koen. Met deze prominenten namelijk heeft
Klaas Koopman een belangrijk vraaggesprek gevoerd.
De heer Bakker verlangt blijkens dat interview een heel
zendernet en de heer Koen noemt radio en televisie
ouderwetse media. Deze zaken zijn hier natuurlijk niet
aan de orde, want het gaat op dit moment over het eigen
gezicht van onze omroepvereniging en over een ver
nieuwde visie op haar christelijke pretentie. In dit ver
band is de heer Bakker niet van mening
' ... dat de NCRV de taak zou hebben, de luisteraars alleen datgene te
bieden, wat zij mooi vinden. Die omroepen zijn er wel, maar de NCRV
kan daar niet toe gerekend worden.’

En even verder stelt hij dat het verdwijnen van de
NCRV rampzalige gevolgen zou hebben voor het pro
testantisme in ons land. De heer Koen noemt het
'een misverstand dat de NCRV uitsluitend voor protestanten uitzendt.
Onze doelstelling heeft een ruimere taak voor ons weggelegd. Hoe be
reik je die anderen? Hoe maken we ons bij hen herkenbaar, delen we
hun onze motivatie mee?’
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Over de verdeeldheid onder hei orthodoxe protestantis
me zegt de heer Koen:
'Als je ziet hoe kerkelijk gedifferentieerd ons bestuur is samengesteld,
dan verwonder je je over die verdeeldheid in radio en televisie onder
protestanten.'

Nederland op zijn smalst. Ja, Nederland is maar klein,
maar de omroep als mogelijkheid tot verbreiding van
het evangelie met wal daaruit volgt, is een aangelegen
heid voor heel de wereld. Ook daarover duiken in ons
materiaal berichten en uitspraken op. ’De NCRV is niet
zo typisch Nederlands als men wel eens denkt!’ schrijft
de heer G. A. Kieft in gids no. 8 van 19 februari 1972.
Toen er sprake was van een mogelijkheid om in wereldverband van gedachten te wisselen met christenen die
verantwoordelijkheid dragen voor godsdienstige uit
zendingen, was de NCRV er meteen bij betrokken.
'De 'leken’ in de kerken hebben vanuit hun vak vaak eerder de nieuwe
mogelijkheden voor Evangelieverkondiging gezien dan menig offi
ciële kerkleider ’

De NCRV is lid van de WACC (World Association for
Christian Communication = Samenwerkingsverband
ten behoeve van christelijke communicatie), van de op
richting af.
Dr. O. Jager heeft over ’de lastigste letter’ in de naam
van onze omroepvereniging een paar maal zó helderen
tegelijk speels geschreven, dat ik hem hierover voorlo
pig het laatste woord laat.
In gids no. 15 van 10 juni 1972 gaat het (op blz. 15) meer
speciaal over de nieuwsrubrieken en dit sluit aan bij de
opmerkingen terzake van mr. Van Maanen die hier
boven zijn geciteerd. Okke Jager schrijft o.a.:
’Een christelijke omroep kan voor velen hel alternatief afstomping of
wanhoop vermijden. Een gelovig pastoraal besef kan ons zo over de
wereld en haar glorie en misère inlichten, dat ons eigen leven en onze
eigen dagelijkse taak er niet door platgedrukt worden. Van de NCRV
mag worden verwacht, dal zij de ellende van de mensheid niet tol
amusante sensatie verwerkt, dal zij de luisteraars niet brengt lot de
gewenning en verslaving aan een dagelijkse portie opwinding, en dat
zij de menselijke persoonlijkheid respecteert door niet mee te doen
aan de kleverige vermenging van publieke en private levenssferen.
Op deze wijze kan de C functioneren in de nieuwsrubrieken. Ook
zoiets betekent in de grond van de zaak 'meer zendtijd voor hel Evan
gelie’.’

Het artikel De lastigste letter, afgedrukt op de bladzij
den 4 en 5 van gids no. 45 van 4 november 1972 is kort
weg een meesterstukje, zowel wat gedachte als stijl be
treft. Ik moet mij beperken tot enkele uitspraken.
'De V kan soms méér verlangen dan de R mogelijk maakt of minder
dan de N als eis stelt. Dagelijks raken die letters met ons en met elkaar
in de knoop. Alsof dat al niet ingewikkeld genoeg was, komt daar de C
nog bij. En dal is van alle letters de lastigste. Jn elke naam waarin deze
C opduikt, moeten de andere letters van kleur en karakter veranderen.

De burgemeester, Swtebertje en Bromsnor.

Niets en niemand kan in de buurt van de C onveranderd zichzelf
blijven. De C is kritisch naar alle kanten De N moet evengoed onder
die kritiek door als de V. Het woord ‘Nederlands’ wordt door de C ge
zuiverd van alle nationalistische afgoderij. De N kan geen hóófdletter
meer blijven. En de V al evenmin. Vanwege de C kan het niet meer de
V zijn van Vrees voor klantenverlies.’
'Wij moeten elke schijn vermijden, alsof die lastige C getemd zou
kunnen worden door de V of de R of de N. Als wij er een spelletje van
zouden maken, met of zonder grenzen, zou de C altijd weer de spel
breker zijn.’

Van de C in de verenigingsnaam naar kerk, theologie en
aanverwante zaken is maar een stapje.
En wat vertellen radio en televisie ons over de kerke
lijke situatie in Nederland zelf? Hervormingsdag 1970
wordt bij monde van prof. H. A. M. Fiolet gevierd ’met
een ongerust geweten’ (radio 31 oktober). In de crisis
van de rooms-katholieke kerk in Nederland gaat het pri
mair om een invasie van reformatorische waarden in
een tot nu toe felbewaakte vesting. De bijbelse waarden,
die door de rooms-katholieke kerk in het reformato
risch geloofsgetuigen in toenemende mate ontdekt
worden, zijn gaan werken als catalysatoren die het
rooms-katholieke christen-zijn over de gehele linie en
in al zijn aspecten in een crisis hebben gebracht. De

rooms-katholieke kerk in Nederland heeft in de oecu.menische ontmoeting met de andere kerken pijnlijk
ervaren dat zij niet langer gerust kan zijn over haar tradi
tionele geloofsbeleving en geloofsbezinning. Zo ziet
prof. Fiolet het, en dr. O. Jager voegt daaraan (in gids
no. 43 van 24 oktober 1970) als zijn mening toe:
'Tegenover deze erkenning van prof. Fiolet kunnen de reformatorische
kerken evenmin met een gerust geweten de hervorming herdenken.'

Het geruchtmakende Getuigenis heeft heel wat los
gewoeld: tienduizenden adhesiebetuigingen en contrareacties van theologen. Prof. Jonker is erover op 13 ja
nuari 1972 voor de radio aan het woord geweest en na
hem tot driemaal toe prof. Van Niftrik, die in de gids
no. 11 van 11 maart 1972 over de bedoeling van het Ge
tuigenis het volgende schrijft:
’De zin van het ‘Getuigenis’ is, dat het pleit voor eenheid in het belijden
der waarheid Gods en pluriformiteit met betrekking tot de.vormgeving
van de christelijke gehoorzaamheid. Aan de kerk wordt het recht ont
zegd een bepaalde politieke beslissing links of rechts, met het gezag
van het Woord Gods op de kansel te brengen. De gemeente komt in de
kerk om het Woord Gods van genade, troost en kracht te horen, en niet
om ingelicht te worden over de politieke inzichten van de dienstdoen
de dominee.'

117

4i

Ook tot 'de inwendige mens' strekte de zorg van de NCR V zich in
de loop der tijden uit.

Speciale aandacht krijgt Hervormd Amsterdam in een
gesprek van predikanten aldaar op 26 oktober 1972 voor
de NCRV-radio. Dit gebeurt naar aanleiding van het
boek van dr. W. H. Vermooten, Hervormd Amsterdam in
de crisis 1960-1970, welk geschrift eindigt met de vol
gende woorden.
’Als de kerk in Amsterdam zich niet grondig herziet, zal er in het jaar
2000 geen kerk meer zijn in Amsterdam en daar kunnen we God dan
alleen maar voor danken ’

Ook bij de gereformeerden is er onrust. Op 15 mei 1973
besteedt een speciale Hier en Nu-uitzending van de
televisie aandacht aan de verontrusting die de laatste
jaren is ontstaan bij een aantal leden van de Gerefor
meerde kerken over de koers die hun kerk heeft ingesla
gen. De jongste Gereformeerde Synode heeft tweeërlei
verontrusting verwekt. Volgens ds. W. C. van den Brink
is de Gereformeerde kerk in de bossen van Lunteren
begraven 'en men heeft er niet eens een rouwdienst bij
nodig gehad’. Ook voor vele anderen hebben de Gere
formeerde kerken hun identiteit verloren. Weer ande
ren daarentegen zijn blij dat het afgelopen is met het
rammelen met de sleutels van het Koninkrijk. Een her
haling van 1926 en 1944 is niet meer mogelijk. De pre
sentator en samensteller van het programma Wim Jan
sen vraagt zich in gids no. 19 van 12 mei 1973 in dit ver
band af:
’Heefl de verontrusting van ds. Van den Brink iets te maken met de
verontrusting van de gereformeerde die vindt dat de kerk veel te weinig
maatschappelijk-kritisch bezig is? Hebben beide verontrustingen niets
met elkaar gemeen of liggen ze tegengesteld in eikaars verlengde?'

Naar zijn mening moet de discussie ’onthard’ worden.
Maar aangezien de kerk in een glazen huis leeft, stelt zij
zich bloot aan de blikken van de buitenwereld.
In een meer ontspannen sfeer houdt ds. W. C. van Dam
van Vlaardingen, te beginnen met zondag 29 juli 1973,
drie zondagavondlezingen over De charismatische be
weging. ’ln de laatste jaren trekt een steeds sterker wor
dende vernieuwende stroom van Heilige Geest door
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alle kerken over de hele wereld heen. In onderscheid
van de Pinksterbeweging noemen we deze binnenker
kelijke stroom: de Charismatische Beweging.’
En hoe zouden de broeders van Taizé buiten het ge
zichtsveld kunnen blijven? Op 27 september 1973 zendt
de NCRV-radio onder redactie van Noortje van Oostveen een reportage uit over deze oorspronkelijk protes
tantse broederschap in Frankrijk, waar jaarlijks tiendui
zenden jongeren bijeenkomen. Taizé zoekt geen ro
mantische idylle op religieus gebied.
'Volgens het evangelie moeten wij tekenen van tegenspraak durven te
worden. Hel zet ons tegelijkertijd ertoe aan om zonder ophouden naar
gemeenschap te zoeken. Deze gemeenschap betekent geen ontken
ning van crisis of confrontatie: zij wordt daaruit geboren. ... Zij die
gemeenschap zoeken met God en met de mensen worden vanzelf de
spanning gewaar die bestaal tussen STRIJDen AANBIDDING.’

Zo spiegelen, rondom de C in de verenigingsnaam, de
programma’s de kerkelijke en voorts de algemeengodsdienstige situatie in ons kleine land en daarbuiten.
En dan zijn daar ondertussen de geregelde uitzendingen
onder de rubriek 'godsdienstige programma's’: wat de
radio betreft Het levende Woord, Op de man af, de Middag(pauze)diensten, De bijbel maakt nieuwsgierig, De
kerk vandaag, de Avondoverdenkingen, de Zondagavondlezingen en natuurlijk de befaamde Theologi
sche etherleergangen, waaronder die over Paulus spe
ciale vermelding verdient. Nauw verwant aan het voor
gaande zijn de uitzendingen van gewijde muziek en het
feestelijk geschetter van het onverwoestbare Leger des
Heils. De nieuwe psalmberijming is door prof. dr.
G. Kuiper in wekelijkse zondagavondcauserieën in een
fijnzinnige muzikale omlijsting toegelicht tot en met
psalm 129. Na zijn betreurd heengaan moest onder
getekende van 20 mei 1973 af proberen deze serie zo
goed mogelijk te voltooien. En dan het nieuwe Lied
boek voor de kerken! Een ’uniek document’, constateert
N. van Gelder in een artikel op de Kerk nu - pagina van
gids no. 19 van 12 mei 1973. Op maandag 14 mei houden
in de radiorubriek Literama Hans Blankesteijn, Wim
Ramaker en ds. W. G. Overbosch een kritische be120

schouwing over dit inlerkerkelijk werkstuk, tot stand
gekomen na een moeizame arbeid van vele jaren.
’Dik twintig jaar is er gewerkt en dit werk leek op een groot aantal beek
jes: uit alle richtingen ontsprong de activiteit. Dat deze beekjes zich
samenvoegden om met elkaar een rivier te worden is zonder meer
verbazingwekkend, 'een wonder voor orlze ogen’ ’

aldus (fm), Frits Mehrtens, in gids no. 20 van 19 mei
1973. Het is een kolfje naar de hand van de NCRV om
na de nieuwe psalmberijming ook deze nieuwe bundel
geestelijke liederen via radio en televisie naar alle kan
ten te exploreren. De televisie participeert in de weke
lijkse zaterdagavond-uitzending van vijf minuten, waar
in het Lied van de week, dal de volgende zondag in de
kerken wordt gezongen, wordt uitgevoerd. Eenmaal
in de vier weken heeft de NCRV-televisie op maandag
ook een eigen programma, waarin een viertal liederen
uit hetzelfde nieuwe liedboek wordt gezongen.
Dit brengt ons op de godsdienstige programma’s voor
de kijkkast. Ik kies dit woord, omdat er speciaal ten aan
zien van kerkdiensten op de televisie grote reserve heeft
bestaan. In gids no. 34 van 25 augustus 1973 schrijft
K.v.D. (Kees van Dooyeweert?) over kerkdiensten
op tv. Hij wijst erop dat de televisiekerkdienst dikwijls
onderwerp van discussie is geweest.
Ander Nieuws is een serie tv-programma’s over gods
dienstige aangelegenheden, gepresenteerd door een
kleinzoon van Nicolaas IJeets, de heer N. van Gelder,
gemoedelijker: Klaas van Gelder. Het jaarverslag over
1971 vermeldt reeds 28 programma’s en zo is dat door
gegaan. In gids no. 41 van 13 oktober 1973 oordeelt
G. A. Kieft het nuttig om aan het begin van het seizoen
1973/74 een korte toelichting te geven, waaruit ik het
volgende citeer.
’Feit is dal voor een groter wordend aantal mensen de vanzelfspre
kendheden van voorheen twijfelachlig werden en worden. Sommigen
beleefden dit in grote verontrusting - anderen ondergingen dit als een
bevrijding of als uitdaging. Hierin wil 'Ander Nieuws’ welbewust op
inspelen. . . . 'Ander Nieuws’ wil dus informatie en oriëntatie ver-

Van 'Romans in lr;nin-

•ripio verscheen een grammofoonplaat.

schaffen als het gaat om kerkelijke en geestelijke gebeurtenissen, me
ningen en vragen van deze lijd Dit programma-onderdeel voor de
NCRV, naast de normale actualiteiten 'Hier en Nu’ en ook naast ‘Ken
merk’ van de gezamenlijke kerken, voorziet naar onze ervaring in een
behoefte.’

De televisie-afdeling rekent tot haar godsdienstige pro
gramma’s bijvoorbeeld ook de uitzendingen van Friese
bijbelliederen van Fedde Schurer,getoonzet door Louis
Godin (De gitaer by it boek), vervolgens hoogtepunten
uit bekende oratoria, en nieuws uit de discotheek van
religieuze grammofoonplaten, gepresenteerd door Jan
Pasveer. Van oktober 1973 af draagt het maandelijkse
zangprogramma van de zondagavond de titel Kom nu
met zang. De nadruk verschuift enigszins naar zangactiviteiten waaraan ook de gemeente deelneemt. Onder
redactie van Kees Deenik presenteert Sipke van der
Land deze uitzendingen. Aan de heer Deenik is sinds
enige tijd de coördinatie toevertrouwd van de gods
dienstige muziekprogramma’s van radio en televisie,
om ook op dit gebied tot een groeiende samenwerking
te komen.
Voor stichtelijke toespraken lijkt de radio mij beter ge
schikt dan de televisie. Het kijken leidt de aandacht ge
makkelijk af naar het uiterlijk en de kleding van de spre
ker of spreekster. Bij mannen is de das het centrale
blikpunt. Beter zijn gesprekken tussen twee, hoogstens
drie mensen, waarbij de attentie gespreid wordt en men
meer toeschouwer is dan aangesprokene. Als het evan
gelie als zodanig al weerstand wekt, hoe precair is dan
de situatie van de evangelist! Daarom speelt het ele
ment van het niet-rechtstreekse, de indirectheid, bij
godsdienstige televisieprogramma's tamelijk sterk mee.
Natuurlijk zijn de vakmensen zich dit meer bewust dan
wie ook, en mag de televisie een bepaald programma
eerder tot de godsdienstige sector (afschuwelijk en
eigenlijk onjuist woord!) rekenen dan de radio. Ik denk
hier bijvoorbeeld aan bepaalde oratoria, die bij de radio
meer als muziek overkomen en bij de televisie als een
christelijk gebeuren. In het algemeen is het nuttig te
herinneren aan de uitspraak van verenigingsvoorzitter

J. Ozinga, gedaan op de vergadering van de Vereni
gingsraad op 25 juni 1971, toen hij in zijnjaarrede o.a.
dit zei:
‘Hel enorme gevaar dat ons bedreigt is. dal wij een christelijke vroom
heid en deugdzaamheid aan de wereld laten zien die er niet is.’

Rondom de binnenste cirkel van religie en kerk

’Nergens wordt duidelijker gedemonstreerd - behalve
via radio en televisie - wat de NCRV precies aan het
doen is, dan in de gids’ leest men in jaarverslag 1971 op
bladzijde 10. In de jaarverslagen overheersen rubrice
ring en opsomming, uiteraard niet zonder een element
van toelichting. Ze hebben een statisch karakter en vor
men materiaal voor statistieken. In de gidsen daaren
tegen tintelt het leven van de week en het is dat bonte
beeld, dat mijn journalistieke historieschrijving in
hoofdzaak bepaalt.
Ik begin met de radio. Men kan beter vragen wat er via
de radio niet aan de orde komt, dan wat wèl wordt be
handeld. Zomaar wat bladerend in de gidsen van de
laatste jaren treft men uiteenlopende onderwerpen aan,
zoals - ik doe maar een willekeurige greep - : dokters,
dood en sterven, Friesland, het Joodse vraagstuk, mede
verantwoordelijkheid, de pest in Londen van 1665,
persvrijheid, polarisatie, quadrofonisch luisteren, de
STER, trimmen, verkiezingen, Zuidpool.
Toch komt het erop aan in deze baaierd van materiaal
bepaalde scheidingen en onderscheidingen aan te geven,
min of meer corresponderend met afdelingen als Ge
sproken Woord, Muziek, Actualiteiten en Gevarieerde
Programma’s.
Sneller dan via de televisie komt het nieuws per radio
over. Ik noemde reeds de actualiteitenrubriek Hier en
Nu. Men wil het landelijk en wereldnieuws als het
even kan heet van de naald overbrengen, dus uit de
mond van verslaggevers en correspondenten die zich
bij de bronnen ophouden. Uit de aard der zaak is men
daarbij gebonden aan de uren dat men in de lucht is. De
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korte uitzendingen zijn direct op het laatste nieuws ge
richt; in de langere is ook plaats voor toelichtingen en
eigen commentaar. Het beperkte aantal uitzendingen
levert natuurlijk problemen op, bijvoorbeeld voor de
buitenlandse correspondenten die niet meer dagelijks
aan de NCRV hun bijdragen kwijt kunnen, en voor de
redactie als ze van goede tips, komend van bevriende
zijde, niet onmiddellijk (= geen) gebruik kunnen
maken. Bij het terreurdrama van München in 1972 kon
Hilversum III op slag een nieuwszender worden, maar
dat was een meevaller. Bij plotselinge gebeurtenissen
moeten zeer verschillende belangen tegen elkaar wor
den afgewogen. Ingelaste reportages behoren tot de uit
zonderingen. Dat aan de opzet, de 'formule', nogal eens
gesleuteld is, behoeft geen verwondering te wekken bij
een zo dynamische rubriek.
In aansluiting op het actuele nieuws geeft dr. P. G. J.
Korteweg al sinds jaren geregeld zijn vakkundig com
mentaar, zoveel mogelijk ter plaatse.
In oktober 1970 is een nieuwe programmaserie begon
nen, bedoeld voor volwassenen en van een opvoedkun
dig karakter. De titel luidt: Bij de tijd. Deze uitzendin
gen willen inzicht verschaffen wat betreft de achter
grond van ontwikkelingen die in onze samenleving aan
de gang zijn. Luisteraars toonden vooral belangstelling
voor de sociale kant en wilden graag teksten van uitge
zonden toespraken in hun bezit hebben. De redactie
zorgt bovendien voor brochures vooraf, gelegenheid tot
telefonische navraag na de afzonderlijke causerieën en
voor regionale bijeenkomsten met deelnemers.

Onderwerpen als: Nieuwe vormen van overleg in ar
beidssituaties, Leven in vrijheid, Geef de gemeente de
ruimte, Van jongelingsvereniging tot Jesus people, Ont
wikkeling door samenwerking, De ondernemingsraad,
De vrede bij u thuis, Ouder worden, alsook Herscholing
en bijscholing van onderwijskrachten zijn zorgvuldig
gekozen. Er is overleg met deskundigen en er bestaan
goede contacten met instanties op het gebied van het
vormingswerk. Producent en samensteller is drs. D. J.
Buddingh’. De rubriek Zonder vijven en zessen, waarin
informatie wordt verschaft over moderne werkvormen
in het onderwijs, is een produkt van samenwerking
met het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum. Deze
rubriek is in 1973 samengevoegd met de rubriek Bij de
tijd.
■*Het nadeel van Schoolradio is, dat er niet veel nadelen
zijn,’ verzuchtte een jongen die er een opstel over
schrijven moest. De luisterdichtheid van dit aloude
programma blijft verrassend groot. Per uitzending wor
den zo’n drie- a vierhonderdduizend personen boven
de 15 jaar bereikt, leest men in gids no. 32 van 7 augus
tus 1971. Het komt erop aan op de hoogte te blijven van
nieuwe ontwikkelingen in de onderwijskunde. De laat
ste jaren is in dit verband de term ’wereldverkenning’
tot een modewoord geworden. De schoolradio prikkelt
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tot zelfwerkzaamheid en creativiteit. De serie Met de
bijbel het jaar door gaat ervan uit dat de bijbel geen
leerstof is - waarbij het vooral om begrijpen gaat - , maar
een leefwereld. Ouders, onderwijzers en kind gaan daar
samen binnen om er te leren leven. Sinds de verschij
ning van het nieuwe Liedboek voor de kerken wil deze
serie de kinderen vertrouwd maken met de daarin voor
komende teksten en melodieën.
In 1929 was een aantal onderwijsmensen samen met de
NCRV gestart mei ’radiolessen'. Van dat specifieke
leskarakter is tegenwoordig nauwelijks sprake meer.
Schoolradio is geen geprogrammeerde instructie, maar
zinvolle dienstverlening aan het christelijke onderwijs,
waarbij de man en de vrouw in de klas meer dan ooit
nodig zijn. Er bestaat dan ook een zeer nauwe samen
werking met diverse organisaties op onderwijsgebied. In
het Samenwerkingsorgaan Protestants-Chrislelijk On
derwijs en NCRV zijn onderwijs en omroep vertegen
woordigd.
Het programma Jeugdland biedt behalve een wedstrijd
voor MAVO-scholen veel muziek. Wat overigens het
christelijk onderwijs in het algemeen aangaat: F. Boer
winkel schrijft in gids no. 7 van 17 februari 1973 een
artikel onder de titel: Wat bedoelen wij met christelijk
onderwijs? Men spreekt van een identiteitscrisis, con
stateert hij. Nog niet zo lang geleden wisten wij vrij pre
cies wat het woordje 'christelijk’ inhield. Maar de ont
zettend snelle verandering waarin onze hele maat
schappij is terechtgekomen, heeft ook het christelijk
onderwijs niet onberoerd gelaten. Vandaar de vraag
naar het eigene van de christelijke school nu. In samen
werking met schoolbesturen, landelijke instellingen,
rectoren, directeuren, docenten en leerlingen,en vooral
ook met het CPS (Christelijk Pedagogisch Studiecen
trum) heeft de NCRV zich beschikbaar gesteld om aan
de vraag van de identiteit in haar televisie- en radio
programma’s ruim aandacht te geven. Daartoe is er een
speciale werkgroep samengesteld. Op 26 en 27 novem
ber 1972 is te Amersfoort een door het CPS georgani
seerde conferentie georganiseerd, die wegens de grote
belangstelling tot herhalingen heeft genoopt. Een samen
vatting is op 4 december 1972 per radio uitgezonden
onder de titel De identiteit van het christelijk onderwijs.
De tekst is in boekvorm kosteloos ter beschikking ge
steld. Op 25 februari 1973 is voor de radio twee uur lang
gediscussieerd over de vraag: Wat is het doel van onze
vorming en opvoeding?
Wat het hoger onderwijs aangaat, is niet alleen aandacht
besteed aan het praktische vraagstuk van werkloze aca
demici (op 9 oktober 1972), maar ook aan de toekomst
van de universiteit, dit bij monde van prof. dr. G. C.
Berkouwer, die hierover bij de officiële ingebruikne
ming van het hoofdgebouw der Vrije Universiteit in
april 1973 een rede heeft gehouden. De titel van deze
rede luidde: De universiteit en de toekomst. Op 26 juli
1973 is deze toespraak integraal uitgezonden.

'Pas Geperst': Pi Scheffer.—*

Onder de educatieve programma’s voor volwassenen
valt ook het Radio VU-Magazine, een programma dat
de communicatie tussen universiteit en samenleving
wil vergroten, ’ln dit magazine wordt geprobeerd het
wetenschappelijke nieuws voor een breed publiek te
populariseren. Deze maandelijkse uitzendingen komen
tot stand in samenwerking met de redactie van het
maandblad VU-Magazine.’ En dan zijn er in dit verband
de donderdagavond-lezingen, waarin per maand één
thema centraal staat. 'Dit wordt door drie of vier spre
kers van verschillende disciplines uitgewerkt en even
tueel afgerond met een discussie-uitzending, ’ aldus het
programma-overzicht 1973-1974. Onderwerpen zoals
’sensitivity training', taal, levensversobering enzovoort
komen daarbij aan de orde.
Trouwens, in het seizoen 1972-1973 was al op donder
dagavond een,grote verscheidenheid aan thema’s be
handeld; hel loont de moeite ze even op een rijtje te
zetten:
Hei stille Amerika
buitenlandse tijdschriften
de rol van het conflict in het menselijk bestaan
cultuuroverdracht in het gezin
economische orde: een blok graniet?
de toekomst van het hoger onderwijs
'Hoe bestaat hef?’ —*■
speciale functie van de humor
met George Noordhof
kerkdijk jaar
het geestelijk gehandicapte kind
kledingmode en maatschappij-veranderingen
koningin Juliana en haar jubileum
mijmeringen in een Japanse tuin
de ondernemingsraad
oorlog en delfstoffen
de toekomst van de reclassering
de uitgestelde revolutie
steden bouwen in de toekomst
stigmatisering
strafmaat en recidive bij rijders onder invloed
de invloed van het westvlaams op de Statenvertaling
veranderingen in het ondernemingsrecht
verantwoordelijkheid in een veranderende samenleving
het verwerken van veranderingen
voorbereiding op de pensionering
het vormingswerk anno 1973
de oudere werknemer
waar blijft de tijd?

Als men zo’n lijstje ziet, waarvan de representatieve
waarde weinig meer is dan die van een steekproef, reali
seert men zich voor de zoveelste maal hoezeer via de
radio de hele dag door de hele wereld onze huiskamer
binnendringt (om van de nachtuitzendingen via Hilver
sum III nog te zwijgen). Hoe de rubriek heet waaronder
een bepaalde uitzending valt, is voor de programmaleiding een zaak van organisatie en taakverdeling; voor
de luisteraar vaak een aangelegenheid van secundair of
van in het geheel geen belang. Hij is blootgesteld aan
een spervuur van informatie, commentaar, discussie,
gepraat en rumoerigheid. Ook wanneer hij zijn toestel
maar even aanzet, is het of er een deur op een kier wordt
'Wie wil mijn marmotje zien?'; Han Rensenbrink. —*

gezet naar een Poolse Landdag, om van de muziek mei of zonder aanhalingstekens - nog maar geen gewag
te maken. Aan de andere kant zijn het juist de vaste
rubrieken die de luisteraar houvast geven en hem kun
nen helpen bij het maken van zijn onvermijdelijke keus.
Goed luisteren was immers, is en zal blijven: kiezen.
Er zijn bij onze NCRV-radio vanouds geliefde rubrie
ken, zoals Voor boer en tuinder, Onder de hoogtezon
(pastoraal muzikaal ziekenbezoek door de hoogtezondominee), In ’t zilver (een programma voor oudere luis
teraars onder leiding van Wika L. A. C. van Ginkel),
Tussen de bedrijven door (sinds oktober 1971 Podium
voor de vrouw) en andere, maar ook rubrieken van meer
recente datum, zoals Plein publiek, Micro (sociaal-economisch), Pleisterplaats, Filter, Een uur natuur en der
gelijke programma’s. De grenzen tussen zulk soort pro
gramma’s zijn niet altijd even scherp en hun opstelling,
alsook hun plaats in het geheel van de radiouitzendingen der NCRV, wordt sterk bepaald door het tekort aan
zendtijd, dat tot allerlei combinaties noopt. Het is hier
niet de plaats dit alles in bijzonderheden na te gaan. Wel
maken de telkens weer nodige veranderingen het ge
bruik van de gids onmisbaar!
In de omroepprogramma’s spreekt, gewild of ongewild,
de amusements-facXot mee. Het amusement kan een
reinigende en bevrijdende werking hebben,een ’kathartisch effect’, betoogt prof. dr. K. J. Popma in gids no. 19
van 8 mei 1971. Godsdienst-en speelsheid kunnen niet
alleen samengaan, maar vrij duidelijk op elkaar inspelen
en zich samen tot een eenheid verbinden. Stichtende
(vooral zang-) programma’s kunnen dit element van
speelsheid vertonen, desnoods dwars tegen de bedoe
ling van de brengers in. Zo blijkt dat 'serieuze’ program
ma’s feilbaar zijn.
De bedoeling van de schrijver is duidelijk: rubricering
heeft iets kunstmatigs; ernst en spel kunnen nooit vol
ledig van elkaar worden geïsoleerd.
Op de rubriek Gevarieerde programma’s - de naam zegt
hel al - is hel moeilijk een systematische greep te krij
gen. Titels en groeperingen wisselen nogal eens af, ook
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in verband met de krappe zendtijd. Duidelijk is hierbij
hel streven het luisterpubliek bij de gang van zaken te
betrekken. Het overwegend verstrooiend en voorts ook
informatief karakter (recreatie en toerisme bijvoor
beeld) zou ertoe kunnen leiden de vindingrijkheid,soe
pelheid en hel organisatietalent te onderschatlen, dal
hier door mensen als Johan Bodegraven, zijn mede
werkers en medewerksters altijd weer moet worden op
gebracht. Ik noem als voorbeeld van wisselvalligheid
de serie Radio Actief, waarvan inhoud en opzet aan ver
anderingen onderhevig was en die tenslotte moest ver
dwijnen. Aan de snuffelaar in hel materiaal dringt zich
hel woord 'metamorfosen’ onweerstaanbaar op. Het
grote aandeel van lichte muziek in deze programma’s
maakt het onvermijdelijk nu op het thema muziek over
te gaan.
Dan is daar allereerst de volksmuziek, waaraan een pro
gramma Zingen met Cecilia gewijd is geweest,gebracht
door Marie Cécile Moerdijk. Aan het begin van het sei
zoen 1972-1973 is een programmareeks uil 1966 her
haald als eerbetoon aan de bekwame volkslied-deskundige, wijlen dr. Jop Pollmann. Hij was redacteur van de
serie Ons volkslied, waan en waarheid. De eerste uitzen
ding werd ingeleid door hei hoofd van de muziekafde
ling Nico Dekker.
Wat is lichte muziek? Over dit onderwerp zou Lex Karsemeijer, sinds jaren chef van de betrokken afdeling,
gemakkelijk een avond kunnen volpraten, gesteld dat
hij daarvoor tijd en lust had. Hel is een wereld op zich
zelf en zeker niet een terrein waarop schrijver dezes
zich thuisvoelt. Iaat staan deskundig. En waarin onder
scheidt zich lichte muziek van popmuziek? In gids no.
36 van 8 september 1973 neemt K (oopman) geestig een
loopje met sommige disc-jockeys op Hilversum III, die
mèl de platen voortdurend zichzelf al pratend presen
teren en zo nadrukkelijk van hun aanwezigheid getui
gen. Er zijn op Hilversum III ook veel programma’s
waar de 'animator’ vrijwel ontbreekt.
Als de ’animaior’ wel actief is, kun je spreken van een popzender,
anders van een lichte muziekzender.’

Stiefbeen en Zoon op tournee.

NCR Vs Jan van HiUo vroeg aandacht voor het milieu.

De serieuze muziek functioneert natuurlijk liefst niet als
achtergrond, al kan ze soms ook zó in de huiskamer van
waarde zijn. Bladerend in de gestencilde jaarverslagen,
waarin alle activiteiten netjes zijn gerubriceerd en alfa
betisch op een rijtje gezet, komt men onder de indruk
van de enorme verscheidenheid die de muziek in de radio
ten 'toon' spreidt. Men leest van beroepskoren,gelegenheidsuitzendingen, kamermuziek - over lichte muziek
sprak ik reeds -, orgelconcerten, opera’s, orkestprogramma’s, werken voor solisten, koor en orkest zoals
oratoria, samenzangprogramma’s; series van gewijde
muziek, over zang- en muziekverenigingen enzovoort.
Al sinds vele jaren is de muziek die via de NCRV-radio
wordt uitgezonden, het dilettantisch stadium van de
beginjaren ontgroeid. Dat wil niet zeggen dat hier alleen
muziek voor weinigen wordt gebracht. Maar zelfs dan
zou het een verkeerde strategie zijn alleen te rekenen
met luistercijfers. Het gedrukte jaarverslag over 1971
wijdt een paar belangrijke bladzijden aan ’De eigentijd
se muziek in ons programma'. Hier is uiteraard van een
gezellige achtergrond geen sprake; de 'weinige’ (in elk
geval nog verscheidene tienduizenden) luisteraars luis
teren dan ook. Maar geen krant die erover schrijft (iets
wat ik ook zelfbij mijn vele cultuurhistorische program
ma’s wel eens pijnlijk heb gemist).
’Ecn radio-première van een belangrijk werk van bijvoorbeeld Berio of
Boulez, die misschien wel 50.000 luisteraars bereikt, krijgt vrijwel geen
enkele aandacht of begeleiding in de pers.’

Doch een 736ste uitvoering van een Beethoven-sonate
voor vijftig mensen kan van een uitvoerige recensie in
de dagbladen verzekerd zijn. Het informatieve aspect,
dat bij serieuze muziekuitzendingen altijd een zekere
rol speelt, krijgt bij de eigentijdse muziek een extra
klemtoon. De minderheid die echt iets van de moderne
muziek te weten wil komen, heeft er recht op om door
ons op de hoogte te worden gehouden van de ontwikke
lingen op creatief muzikaal gebied.
In 1964 werd de rubriek SIGNAAL - Muziek van eigen
tijd in het leven geroepen. Voor uitzending kwamen

alleen werken met een heel hoog minimum-niveau in
aanmerking en dat weer alleen in zeer goede uitvoerin
gen. Sinds 1965 arrangeert SIGNAAL ongeveer maan
delijkse opnamen, die voor belangstellenden toeganke
lijk zijn. Belangrijke internationale kunstenaars en
ensembles, die zich in de nieuwe muziek specialiseren,
traden op uitnodigingen SIGNAAL voor het eerst in
ons land op.
’ln 1968 ging SIGNAAL als één van de NCRV-bijdragen tot de geza
menlijkheid naar de NOS, maar de band met de NCRV is blijven be
staan in de persoon van de redacteur.’

In eigen huis werd er toen voor de eigentijdse muziek ’
plaats ingeruimd in de serie Deze tijd, deze muziek, en
wel op de late maandagavond.
’Deze rubriek is bewust opgezet om een doublure met SIGNAAL te
vermijden; zij is daarentegen als een zinvolle aanvulling te beschou
wen. In het bijzonder komen hier jongere Nederlandse musici aan bod
en ook wordt ernaar gestreefd geregeld Nederlandse werken te bren
gen. Om financiële redenen is het repertoire doorgaans beperkt tot de
kleinere bezettingen. Ofschoon er uiteraard ook hier met kwaliteits
maatstaven gewerkt wordt, speelt bij deze uitzendingen de informatie
omtrent zeer uiteenlopende stromingen een doorslaggevende rol.’

Men moet hier overigens niet te veel waarde hechten
aan specifieke rubrieken onder een bepaalde benaming,
die onder de druk van de omstandigheden weleens in
die vorm moeten verdwijnen. Het Vocaal Ensemble
onder leiding van Marinus Voorberg heeft voor en na
oude èn moderne muziek gebracht. In januari 1973 is er
een serie De componist van de maand begonnen, die
bijvoorbeeld in februari een plaats inruimde aan Anton
Webem. Zo komt men op de culturele maandagavond
geregeld werk van moderne componisten tegen, hetzij
kamer- of andersoortige muziek. Daar komt bij, dat de
hedendaagse muziek a fortiori onderhevig is aan de
dynamiek van deze tijd; afgewacht dient te worden hoe
de allerjongste componistenschool zich gaat ontwikke
len. Als expert van de eigentijdse muziek bij onze om
roep geldt wel in het bijzonder de uit Noorwegen af-
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komstige Per Jordal, die zeer goed Nederlands spreekt
en schrijft. Het avantgarde-element in de muziek, de
literatuur en in combinaties van beide is een opmerke
lijke en onmisbare kant van ons omroepwerk. De
NCRV mag blij zijn op hel gebied van het experiment
over enkele bekwame krachten te beschikken.
Tussen de muziek voor de (veel te) velen en de weinigen
neemt de klassieke muziek een plaats in, zij het met on
scherpe grenzen. In gids no. 31 van 4 augustus 1973
schrijft N. Dekker een artikel onder de titel: De roep om
(meer) klassiek’ Hij wijst op de aanslaande opheffing
van de vierde lijn van de Draadomroep, waarop veel
klassiek te beluisteren viel. Er is een stichting in hel
leven geroepen onder de naam ’Nederland-Muziek’,
waarbij reeds meer dan 70.000 sympathisanten zich heb
ben opgegeven. Hier is sprake van gerechtvaardigde
verlangens.
'Immers, als men hel radio-programma-pakket, dal de Nederlandse
luisteraar sinds 1965 aangeboden wordi bek ij kt, dan is hel aandeel van
de klassieke muziek - niet alleen maar in verhouding tot hei aandeel
van haar lichte zusler - procentueel achteruitgegaan

De auteur van het artikel in kwestie somt dan de oor
zaken hiervan op, maar constateert aan de andere kant
dal het niet eenvoudig zal zijn om te komen tot wal hij
noemt ’een verdraagzame communis opinio’ voor wat
betreft men ten aanzien van klassieke muziek eigenlijk
wil. Hij wijst op de bekwaamheid en de ervaring van de
klassieke programmamakers bij de verschillende zend
gemachtigden,
'een inderdaad uniek college, dat een evenwichtig, naar genres, perio
den en stijlen rijk gevarieerde scala van klassieke muziek, niet maar
voor een paar weken maar voor onbepaalde tijd kan programmeren.’

Wie in de gids.de rubriek Uitgelicht volgt en de perio
dieke toelichtende artikelen leest bijvoorbeeld van Cornelis van Zwol, komt onder de indruk van diens veel
zijdige deskundigheid op het gebied van de klassieke
muziek die hij programmeert. Het opsommen van titels
is een onbegonnen werk.
In gids no. 14 van 3 april 1971 wordt Marinus Voorberg
in een zilveren zonnetje gezet. Uit dit artikel van
N. Dekker citeer ik het volgende:
'Marinus Voorberg heeft zich intussen als dirigent allerminst terug
getrokken binnen het bastion van een eindeloos herhaald ijzersterk
repertoire. Nog steeds studeert hij nieuwe partituren (waaronder uit
zonderlijk moeilijke); nog steeds is hij er op uit om wereldpremières
te verzorgen. Hel is dan ook niet overdreven t^ zeggen, dal niet alleen
de NCRV, maar heel het muziekleven, inzonderheid de Nederlandse
scheppende toonkunst Marinus Voorberg dank is verschuldigd. Wij
van de NCRV Muziekafdeling zijn er trots op Marinus Voorberg tot de
onzen te mogen rekenen. . . . Wij zijn dankbaar, dat hij ondanks de
soms zeer lokkende aanbiedingen, met name uit hel buitenland, de
NCRV en haar vocaal ensemble trouw gebleven is.’

Wat de NCRV in de loop van vele jaren voor de koor
zang heeft betekend, is niet met een paar woorden te
zeggen. Kinderkoren jeugdkoren, koren voor volwas126

senen, al of niet in combinatie met praktizerende mu
ziekverenigingen, hebben zich vanouds voor de NCRVmicrofoon laten gelden. In november/december 1970 is
hel 25-jarig beslaan gevierd van de radio-orkesten en
hel radiokoor; hel desbetreffende artikel van C. van
Zwol in gids no. 47 van 21 november 1970 spreekt van
vijl radio-orkesten en hel groot omroepkoor, waarbij
meer dan driehonderd orkestmusici en een kleine tach
tig vocalisten zijn betrokken.
Ter gelegenheid van de algemene Week voor de koor
zang, van 30 mei tol en met 6 juni 1971, voorafgaande
aan hel Internationale Koorfeslival 1971 te Scheveningen, heeft onze omroep een uilgebreid programma ge
bracht van in totaal zeven uur en een kwartier van een
zeer gevarieerd karakter. Dat kerkorgels, organisten en
orge/muziek van meel af aan onze aandacht hebben ge
had en behouden, behoeft waarlijk niet in bijzonder
heden te worden aangetoond, in gids no. 6 van 6 fe
bruari 1971 schrijft C. van Zwol in dit verband een jubileumarlikel over Klaas Barllema, die onder andere de
orgeluitzendingen verzorgt. De laatste jaren is Barllema
plaatsvervangend hoofd van de afdeling Muziek; hij
wordt geroemd als een trail d’union tussen de mede
werkers van de genoemde afdeling (vogels van heel ver
schillende pluimage) en tussen de verschillende afde
lingen onderling.
Dat in 1972,35 jaar na het overlijden van Jan Zwart,aan
deze uitblinker van de eerste periode een herdenkings
concert is gewijd en dat de vijf zonen van Jan Zwart
hieraan te pas zijn gekomen, behoeft geen verwonde
ring te wekken. Zowel onze radio als onze televisie heb
ben hieraan aandacht besteed. Trouwens, herdenkin
gen van componisten en beroemde uitvoerende musici
is bij onze muziekafdeling altijd een sterk punt geweest.
In de gidsen van de laatste jaren komt men namen tegen
als Julia Culp, Cor Kee, Gerard Hengeveld, Alphons
Diepenbrock, Robert Heppener, Anton Bruckner, Richard Wagner, Heinrich Schütz,-dr. Jop Pollmann,
Kathleen Ferrier, Anton Webem, Jo Vincent, Frank
Martin en andere, al of niet in verband met een specifie
ke herdenking.
In hel algemeen kan men zeggen dal onze muziek
afdeling, zowel in het serieuze als in het lichte genre,
vakkundig en artistiek op een behoorlijk, zo niet hoog,
niveau staal en dat zij daarbij het contact met het zin
gende en spelende volk altijd met veel aandacht en zorg
heeft onderhouden. De godsdienstige muziek, zowel
zwaar als populair, is de NCRV van huis uit als het ware
op het lijf geschreven. Het ging daarbij niet alleen om
aan de behoeften van luisteraars te voldoen, maar te
vens om leiding, voorlichting en smaakverbetering.
Van de muziek naar de literatuur is geen grote stap. De
literaire sectie van de afdeling Gesproken Woord is
sinds jaren actief en bij de tijd. Ze kan bogen op een in
drukwekkend aantal hoorspelen - hel woord hoorspel

Farce Majeure in de beginperiode, opname van een parodie op Bonanza.

ligt gemakkelijker in de mond dan luisterspel
een
veelzijdig repertoire met stukken uit België, Luxem
burg, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Hon
garije, Israël, Finland, Tsjechoslowakije (november 1971
was de maand van het Tsjechische hoorspel) en niet te
vergeten Nederland. Want jaarlijks brengt de literaire
sectie ook zo’n zeventien Nederlandse stukken voor de
microfoon, waaronder enkele van debutanten op dit
gebied. Deze spelen zijn soms historisch: Journaal anno
nul, en middelnederlandse spelen zoals Beatrijs (van
huis uit geen spel natuurlijk), Esmoreit, Gloriant, en
Karei ende Elegast,- soms sterk op de eigen tijd betrok
ken, 'geëngageerd’ zoals dat heet. Andere hoorspelen
behandelen algemeen-menselijke problemen; bij weer
andere speelt het dichterlijk karakter sterk mee. De
seriehoorspelen zijn doorgaans van verstrooiende aard.
Hier is door gespecialiseerde acteurs, actrices en tech
nici, onder leiding van regisseurs zoals - in alfabetische
volgorde - Johan Bodegraven, Ab van Eyk, Wim Paauw
en Johan Wolder uitstekend en vaak moeizaam vak
werk verricht, waarvan de resultaten door het publiek
als vanzelfsprekend worden aanvaard, indien er al wordt
geluisterd. Want hoeveel moois, zorgzaam voorbereid,
op het gebied van muziek, literatuur en combinaties
van die beide, gaat de lucht in zonder dié belangstelling
en weerklank te vinden die het verdient’ Zo bracht Van
Eyk voor vrijdag 13 augustus 1971 drieëntwintig acteurs
en actrices bijeen in het uit het Duits bewerkte stuk:
Voor de eerste nog twee aquarellen. Ook hier, even
als elders, kunnen we weinig meer doen dan wat
steekproeven nemen. Niet onvermeld mag blijven de
reeds vroeger gesignaleerde, experimentele kant van
het hoorspel. Ik citeer uit ’Uitgelicht’ in gids no. 15 van
8 april 1972 van het stukje, getiteld Woordmagie, het
volgende:
'De auteur Gerrit Pleiter probeert als geen ander het medium radio vol
ledig te bespelen. Hij schrijft hoorspelen, die tot hel beste uit het Ne
derlandse hoorspelrepertoire gerekend kunnen worden. Pleiter vindt
bij zijn streven, het hoorspel een 'totaal (hoor)spel’ te laten zijn,steeds
meer erkenning. 'Je moet een hoorspel helemaal op het woord spelen,’
zegt Pleiter, ’je moet zien met de ogen dicht, het is een woordmagie’.'
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En wat de term Verbosonica betekent, wordt in gids no.
10 van 10 maart 1973 nog eens uitgelegd:
'Verbosonica is een verzamelnaam vooreen aanlal uiteenlopende ver
bale en muzikale uitingsvormen, waarvan enkele zich nog in het expe
rimentele stadium bevinden. Overigens worden verscheidene verbo
soniese procedees al geruime tijd toegepast, niet alleen bij de radio
maar ook in hel theater ’

Intussen was, in gids no. 38 van 18 september 1971, een
verwant en evenzeer belangrijk verschijnsel - zij het
niet voor het eerst - gesignaleerd: de ontwikkeling van
lees- naar luisterpoëzie. Het is de radio die deze ontwik
keling heeft voorbereid. Met de eeuwenoude suprema
tie van het geschreven en gedrukte woord is het uit. Laat
de schrijver van pure leespoëzie niet de illusie koeste
ren dat zijn woorden hun weg wel zullen vinden naar
discussiërende studenten, naar de fabriek of de straat,
merkt (ave =) Ab van Eyk op. Hij vindt dat in deze tijd
elke moderne dichter de radiostudio als zijn werkplaats
moet beschouwen.
’De elcktronika heeft de ongekende mogelijkheden van de taal open
gelegd. Taal is nu materiaal voor een verbosoniese compositie gewor
den, meerlagig, meerstemmig, al of niet gecombineerd met ander ge
componeerd geluid.'

Als voorbeeld noemt hij het werk van de Vlaamse dich
ter Gust Gils, die ook zijn gewone poëzie als luisterpoëzie ontwerpt. Poëzie moet je horen.
De radiokroniek over boeken, schrijvers en toneel:
Literama, onder redactiexvan Wim Hazeu en Peter van
Gestel, werd later verzorgd door Hazeu met Wim Ra
maker. Toen Wim Hazeu naar de televisie overging,
nam Ramaker diens plaats als eindredacteur in. Ge
sprekken met schrijvers en dichters, later vooral speci
fieke onderwerpen bepalen vrijwel de inhoud van deze
uitzendingen. Ze zijn zeer verscheiden van aard en be
perken zich niet tot het Nederlandse taalgebied; dode
en levende letterkundigen, oudere figuren en opkomen
de talenten komen aan het woord. Ter voorbereiding
zijn reizen gemaakt bijvoorbeeld naar Londen, België,

Links: ’Koning David’, tv-productie van David Koning in 1964.
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Rechts: Vóór 'Zeskamp' en ‘Spet zonder grenzen' bracht de NCRV 'Eén
tegen allen' (1966).

Hongarije, Tsjechoslowakije en mogelijk nog andere
landen, terwille van het contact met de levende mensen
in hun milieu en de lokale kleur.
De teksten van Literama verschijnen in het Literama
Magazine, oorspronkelijk kosteloos verstrekt, doch met
ingang van de zevende jaargang tegen een zeer matige
abonnementsprijs. Jaarverslag 1972 merkt in dit ver
band op:
’De Literaire Sektie mag zich verheugen in een zeer aanzienlijke be
langstelling en een nog steeds gestaag aangroeiend abonneesaantal.’

De activiteiten van de literaire sectie komen tot uitdruk
king in namen als Voordracht, Poëzieprogramma, Poë
zie met lange adem, Voorrang ’65, visioen en visie, Zo
juist verschenen, Lezenswaardigheden en dergelijke.
Het zij nogmaals gezegd: voor de luisteraar is het niet in
de eerste plaats belangrijk, vanuit welk hokje hem een
bepaald programma, in dit geval dan een van literaire
aard, wordt aangereikt.
Wat hem wél bijblijft, dat zijn de literaire persoonlijk
heden aan welke in een of andere vorm en in meerdere
of mindere mate aandacht is besteed. Ik noem een aan
tal van deze figuren in alfabetische volgorde: Peter
Berger, Hein de Bruin, Jules de Corte, Louis Couperus,
A. den Doolaard, Godfried Bomans, Willem de Mérode, Maurits Mok, Wim Penrecht, Sybren Polet, P. H.
Ritter Jr., Fedde Schurer, Wilma Vermaat, Simon Vest
dijk, Simon Vinkenoog, Theun de Vries en Hans van de
Waarsenburg.
Wat speciaal de dichters betreft, doet de rubriek Vers in
het gehoor dit al sinds jaren op eigen wijze. Jaarverslag
1971 spreekt in dit verband van een ’rubriek, waarin ge
dichten van telkens één (dikwijls nog onbekende,
jonge) dichter op creatieve, voor wat de muziek betreft,
improviserende wijze worden gebracht’. Tezamen met
de rubriek Verbosonika is Vers in het gehoor opgeno
men in het cultureel maandagavondprogramma. Voor
kinderen is er de zomerrubriek Kom met je boek en zeg
er es wat van! Samenstelling en redactie: Christien van
Reenen, Myrle Tjoeng, Ab van Eyk en Wim Ramaker.

___ fj

De bedoeling is kinderen zélf de voor hen geschreven
boeken te laten beoordelen en de kinderjury’s te con
fronteren met hun auteurs. Eens in de maand worden
kinderen, die een kaartje hebben ingestuurd met daarop
hun lievelingsboek, uitgenodigd naar de studio te
komen om hun keuze toe te lichten. In de reeds ge
noemde rubriek Zojuist verschenen wordt de aandacht
gevestigd op nieuwe boeken; dr. O. Jager heeft dit moei
lijke werk lange tijd serieus en tegelijk lichtvoetig vol
gehouden. Een grensrubriek is Kunst en vliegwerk,
waarin Hans Blankesteyn actuele tentoonstellingen sig
naleert, een taak waarvan deze beschaafde en erudiete
man zich uitstekend kwijt.
Evenmin als waarachtige stichtelijkheid zich laat isole
ren, en noodzakelijkerwijs doorbreekt naar overdracht
van kennis en kunst, alsook naar sociale belangstelling
en bewogenheid, even zo min kan de literator zich van
daag btperken tot een specialistisch gebied, genaamd
’literatuur’. De literaire sectie is zich van deze onvermij
delijkheid ten volle bewust. Zo zijn omstreeks de jaar
wisseling 1972/1973 in een drietal uitzendingen op
maandagavond gesprekken gevoerd door Wim Rama
ker met dr. P. J. Bouman over diens boek Van tijd naar
tijd. Ramakers artikel in gids no. 51 van 16 december
1972 constateert aan het slot:
’Wie "Van tijd naar tijd” leest zal bemerken dat Dr. Boumans wijze van
geschiedschrijving dikwijls leidt tot ontdekkingen in het verleden
waarvan men zich tot dan nog nooit een voorstelling heeft kunnen
vormen.’

Men ziet: literatuur en kunst, kunst en wetenschap, ver
leden en heden zijn in het jongste verleden als het ware
opengebroken.
De blik naar het verleden open houden is een opvoed
kundige taak van een omroep die zelf wortelt in een be
paald, Nederlands verleden. Dat de NCRV zich van
deze taak bewust is, blijkt heel duidelijk uit de acht zondagavondlezingen, die zij aan prof. Oberman heeft toe
vertrouwd en die tot titel hadden: Karikatuur van de
tijdgeest. Schrijver dezes mag hier uil eigen ervaring
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aan toevoegen, dal jonge mensen in geschiedenis be
lang gaan stellen, zodra men de sporen daarvan in het
heden kan tonen en met hen de weg terug gaat volgen
naar de oorsprongen.
Ook dit gedenkboek, waarin u zit te lezen of te bladeren,
is een vorm van verwerking van het eigen verleden, om
zo te komen lot een beter begrip van de huidige situatie
en tot het bepalen van een strategie voor de nabije toe
komst.
Een van de vragen die zich daarbij voordoen is de ver
houding van radio en televisie onderling. Van de in 1941
overleden protestantse schrijfster Hendrika Kuypervan Oordl is hel wijze woord afkomstig: 'Elke verhou
ding regelt zich tenslotte.’ Gedurende de tijd dal de
televisie zich stormachtig ontwikkelde, vormde de ver
houding tussen radio en televisie een ietwat angstigmakend probleem. Sindsdien is er meer helderheid ge
komen. In gids no. 47 van 18 november 1972 houdt Wim
Ramaker een pleidooi voor het radioluisterspel onder
de titel Het luisterspoor. Hij zegt daarin onder meer dit:
’Wie de knop van zijn televisietoestel indrukt wordt een kijker, hij
krijgt beelden en geluid voorgeschoteld, alles wordt hem uit de doeken
gedaan, er wordt weinig aan zijn verbeelding overgelaten Wie zijn
radiotoestel aanzet wordt een luisteraar, hij hoort alleen geluid, stem
men, muziek, hij ziet niets, hij hoort alleen. Hij is . . 'het gehorig
oor’.’

Uit zo’n citaat proeft men dat de verhouding tussen de
beide media zichzelf in die zin heeft geregeld, dat elk
medium zijn eigen karakter, mogelijkheden en beper
king heeft gevonden. In diezelfde gids treft men het
woord TV-vermoeidheid aan, ook alweer een symp
toom van een tot duidelijkheid gekomen verhouding.
Wat de televisie betreft, heb ik de godsdienstige uitzen
dingen al eerder gememoreerd en wel tegelijk met die
van de radio. Rest mij nog de overige tv-programma’s
van de laatste jaren globaal te overzien.
Uit de jaaroverzichten van 1971 en 1972 blijkt, dat de
eigen tv-produkties de zestig procent hebben over
schreden en de informatie de dertig procent. Deze cij
fers, ook wat hun onderlinge verhouding betreft, lijken
mij gunstig toe. Het is overigens van belang in verband
hiermee te wijzen op een mijns inziens belangrijke
zaak. In de omroepwereld wordt veel met getallen ge
werkt: aantal zenduren, de verdeling daarvan over de
verschillende rubrieken, de luisterdichtheid en kijk
dichtheid enzovoort. Deze kwantitatieve en statistische
kant van de zaak speelt in het algemene beleid natuur
lijk sterk mee. Het is tot op zekere hoogte zelfs een
levenskwestie. Het aantal uren dat men in de lucht is
kan dusdanig worden besnoeid en de tijden van uitzen
ding zo ongunstig geplaatst of versnipperd, dat dit met
vindingrijkheid alleen niet op te vangen is.
Toch mag men niet uit het oog verliezen, dat het getal
niet het laatste woord heeft. De overheersende beteke
nis die onze westerse samenleving aan de kwantiteit
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toekent, komt ten diepste niet overeen met de C in onze
verenigingsnaam. En trouwens ook niet vanuit cultu
reel en artistiek oogpunt. Zoals in het gewone leven een
bepaalde terloopse opmerking ons door haar juistheid,
wijsheid, waarachtigheid kan bijblijven, terwijl zeeën
van woorden in de grond verzinken en niets dan woes
tijnen achterlaten, zo kan (en dat gebeurt ook!) een vijf
minuten-uitzending over de radio, een korte televisie
reportage of een ander soort tv-programma, voor de
luisteraar of kijker onvergetelijk worden en tevens het
gemiddelde niveau van de aangeboden programma’s
verhogen. Daarom moet het christelijk uitgangspunt
altijd grote waakzaamheid meebrengen ten aanzien van
de kwaliteit van het gebodene. De Genestet sprak een

/n Baarn wordt de ledenadministratie bijgehoud

eeuw geleden over 'rechtgelovig knoeien’, maar knoeien,
op welk gebied dan ook, is wel het laatste wat een recht
gelovige mag doen.
De massamedia, die in hoge mate van het kijk- en luis
terpubliek afhankelijk zijn, lopen gevaar zich door de
massificatie de wet te laten voorschrijven. Ze werken
ook veel met opiniepeilingen en die zijn dikwijls inte
ressant, maar als anoniem directeur is de massa een
wispelturige figuur, denk alleen maar aan het verschil
tussen Palmzondag en Goede Vrijdag.
Ontspannende programma’s trekken voor en na de
meeste kijkers. Grote kijkdichtheden zijn bereikt zoals indertijd met De glazen stad naar het boek van
P. J. Risseeuw en De kleine zielen naar Louis Couperus

Johan Bodegraven, geflankeerd door Stiejbeen (l) en Swiebertje (r ).
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- met De kleine waarheid naar de roman van Jan Mens,
Bartje naar het vaak herdrukte en druk vertaalde roman
debuut van Anne de Vries en, misschien in iets mindere
mate, met Boerin in Frankrijk naar de verhalenomnibus
van Wil den Hollander. De kracht van deze televisie
series is dezelfde als die van de daaraan ten grondslag
liggende boeken, namelijk het verhaal-elemenl. Komt
bij het verhaal lichte muziek, zoals in de successerie
Het meisje met de blauwe hoed naar het gelijknamige
boek van Johan Fabricius, dan ontstaat er een muzikale
komedie waarbij het niet meer specifiek om de vertel
ling gaat, maar om bepaalde situaties die tot liedjes
aanleiding kunnen geven. Hier krijgt het ontspanningselement een duidelijker accent.
Als succesvolle series met een verhalend karakter uit de
laatste jaren noemen we nog Stiefbeen en Zoon en de
onverwoestbare Swiebertje. Grappen kunnen zich geen
baard veroorloven, maar sommige grappenmakers blijk
baar wèl. Toch heeft het schelmse grote kind Swiebertje
met zijn binding aan de keuken van het burgemeesters
huis de andere vaste typen, zoals Saartje, Malle Pietje
en Bromsnor, om de wisselende burgemeestersfunctie
niet te vergeten, als entourage nodig. Het publiek denkt
er meestal niet bij na, dat achter het script de vinding
rijke geest zit van John Uit den Bogaard; ik wil maar
zeggen dat ook hier een goede samenwerking van de
juiste personen voorwaarde is om te kunnen slagen.
Nu we toch in de sfeer van de hilariteit zitten, duikt de
serie Please Sir in onze herinnering op en, via de her
kenningsmelodie, de quiz voor middelbare scholieren
onder de titel Tweekamp. Want al gaat het hierbij om
parate kennis en niet om grappige toestanden, de jonge
supporters van de strijdende scholen zetten met hun
luidruchtige aanwezigheid het geheel in een verwante
sfeer van gelach en vrolijkheid.
Op grote schaal gebeurt dit in de Zeskamp-serie, waarbij
sportiviteit en amusement, tezamen'met de spanning
om de afloop, tot een uiterst bewegelijk spektakel lei
den. Als Spel zonder grenzen is het de frontieren over
gestoken. Een afzonderlijk pluspunt is dat bij deze spe
len provincieplaatsen de gelegenheid krijgen onder de
aandacht te komen van een miljoenenpubliek.
Het zou niet eens zo gek zijn bij de rubricering van hel
programmapakket van hilariteitsprogramma’s te spre
ken. Ik bedoel dit. In geïmporteerde humoristische
films is het lachsucces mee ingeblikt; de kijker weel dan
wanneer hij iets leuk moet vinden. Tegenover deze op
dringerige grappigheid staat de hilariteit als een vrolijk
heid die onverwacht en spontaan optreedt. Daarom kan
men de quizzen tot de hilariteitsprogramma’s rekenen.
Deze publieke ondervragingen bedoelen niet in de
eerste plaats humoristisch te zijn, maar ze leiden vaak
vanzelf tot komische momenten. Dit komt minder voor
naarmate de quiz moeilijker is, zoals in de serie Herkent
u deze melodie? onder leiding van Kick Stokhuyzen.

Hilariteit ontlaadt zich uit een bepaalde spanning, die
evenwel niet mag overwegen. Ik geloof dat in Zeskamp
spanning en hilariteit elkaar op een gelukkige manier in
evenwicht houden.
In dit verband moet Gerard van den Berg worden ge
noemd met de door hem gepresenteerde familiequizzen
Zo vader zo zoon, Zo moeder zo dochter, Zo moeder zo
zoon en Zo vader zo dochter, alsook met zijn in juni
1972 gestarte programma Mensen mensen mensen.
Kan men het satirieke, kolderieke en soms kermis
achtige programma Farce majeure, begonnen op 17 sep
tember 1966, tot de hilariteitsprogramma’s rekenen?
Van huis uit niet, al komt er wel hilariteit bij te pas. Dit
programma staat helemaal op zichzelf en is met geen
ander te verwisselen. Het is een produktie van Lies van
Bommel en het wordt gepresenteerd door het vaste
F.M.-kwintet Alexander Pola, Fred Benavente, Ted de
Braak, Henk van der Horst en Jan Fillekers.
De humor speelde bijvoorbeeld ook mee in het stuk
Baas en hond, uitgezonden op 8 mei 1971 en in de blij
spelen Gouden regen van 30 mei 1971 en Tijd voor de
liefde op 26 juli 1971. Ook hier moet volledigheid een
illusie blijven.
Tot de vriendelijke programma’s kan men rekenen Dier
en vriend van Tanja Koen; aangrijpend waren uitzen
dingen als Een huilbui van jaren (het authentieke ver
haal van de lotgevallen van een Joodse vrouw, die tij
dens de Duitse bezetting van Europa zeven concentra
tiekampen overleefde, verteld door Rita Boas-Koopman, uitgezonden op 4 mei 1970 en herhaald op 10 april
1971) en Kaddisj voor een overlevende (4 mei 1969,
herhaald 3 mei 1971). In deze ernstige sfeer komen van
zelf de Euthanasieprogramma’s van Henk Mochel in de
herinnering rondom het thema ’een milde dood’, maar
eveneens de serie Godfried Bomans in gesprek met...,
afgebroken door zijn plotseling overlijden in de nacht
van 21 op 22 december 1971. Al deze programma’s heb
ben in wijde kring weerklank gevonden; ze bewijzen dat
de kijker niet alleen naar amusement verlangt, maar op
zijn tijd ook met laatste levensvragen wil worden gecon
fronteerd.
Het is onmogelijk alle /nwz/eAprogramma’s op te som
men, vooral ook omdat licht en zwaar, populair en klas
siek, vrolijkheid en ernst niet scherp te scheiden zijn. In
de sfeer van gemakkelijke aanspreekbaarheid denkt
men hier, om maar een greep te doen, aan Met liedjes
het land in, Eddy ready go, De Urker zangers en de zee,
Harlem zingt, Pro Musica, Zingen met de politie,
Around the world, Rendez-vous romantique en andere
uitzendingen min of meer in deze geest. In Rodeo
meten amateurs in de lichte muze zich met het Rodeopaard en een kritische jury. Montages van muziekfrag
menten zijn gepresenteerd door Jan van der Waard in
Lang leve de operette, Lang leve de romantiek en Lang
leve de opera.

Hoewel het geluid via de televisie niet ideaal overkomt,
zijn uitzendingen van concerten, oratoria en opera’s
niet te versmaden. De cameralieden gaan natuurlijk
hun gang en registreren van veraf of dichtbij, van links
of van rechts, van boven of van beneden wat van hun
gading is: orgelfronten, lichtkronen, details aan muren
en ramen, bepaalde orkestgroepen, solisten en vooral
de dirigent die het stuk voordanst, soms dubbel gezien
om als het ware de dronkenschap van de muzikale ver
voering zichtbaar te maken. Voor wie het echt om de
muziek te doen is, brengt deze visuele bewegelijkheid
een element van onrust aan; voor anderen kan het mis
schien dienstig zijn om de aandacht vast te houden.
Bij opera’s, operettes, musicals en balletten, die tevens
kijkspelen zijn, lopen de camera’s veel natuurlijker
mee. Laat ik enkele opera-uitvoeringen vermelden:
Cosi fan tutte van W. A.' Mozart (13 maart 1971), Der
junge Lord op tekst van Ingeborg Bachmann en muziek
van Hans Werner Henze (12 mei 1971), Hoffmann’s
Erzahlungen van Jacques Offenbach (20 mei 1972),
Prins Igor van Alexander P. Borodin (4 juli 1972), El
retablo en maeso Pedro van Manuel de Falla (1 augustus
1972) en het zangspel L’enfant et les sortilègesv&n Maurice Ravel (2 april 1972). In verband met het Beethovenjaar heeft Daniël Barenboim in 1970 acht maal en in
1971 vijf maal zijn persoonlijke relatie tot het werk van
Ludwig van Beethoven uiteengezet. Als Rotterdammer
mag ik noemen het Feestconcert in De Doelen op 18
mei 1971, ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van
dit gebouwencomplex. Intieme muziek brachten de
series Huisconcert met Theo Olof en In kleine bezetting.
Danskunst (Russische en ook wel Indiase) lijkt bij voor
keur geschikt voor de zomermaanden. Dit brengt ons
vanzelf op het showelement, zoals dat ook zijdelings te
pas is gekomen in de quiz Herkent u deze melodie? (na
drie jaar vervangen door de meer algemene quiz Her
kent u deze tijd?). Er moet bij de muziek nu eenmaal
wat te zien zijn en als men op aantrekkelijke wijze
populaire muziek op het scherm wil brengen, zoekt men
van tijd tot tijd naar een nieuwe formule. Voor het sei
zoen 1973/74 is de serie Muziek in uw straatje bedacht,
met als gastheer Gerard van den Berg.
De ietwat mensenschuwe dichter Jan Hendrik Leopold
(1865-1925) begon een van zijn verzen met de volgende
regels:
Omgang met menschen, nabuurschap:
een sleepend zeer, een chronisch lijden (;).

In series als Alles goed thuis? en Beter samen heeft onze
televisie daaraan wat willen doen. En aangezien we als
mensen samenleven op de kleine en vervuilende aarde,
kwamen er series als We stinken er in van Jan van Hillo
en Zorgen voor de mens van morgen (over genetica, in
een samenspel van radio en televisie). Maar de mens
leeft niet alleen bij brood en materie en zo ontstond er
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de serie Tussen hemel en aarde, over astrologie, spiritis
me, occultisme en (pseudo)religie.
De betrouwbaarheid van wat voor ogen is wordt getest
in de quiz Waar of niet waar? en de bruikbaarheid van
nieuwe vindingen in de serie Mijn idee. De actualitei
tenrubriek Hier en Nu - televisie brengt voor en na
reportageseries uil aller heren landen, waarin behalve
sociaal-economische en politieke vraagstukken ook
problemen van algemeen-menselijke aard aan de orde
komen.
De groie slagen uit de tweede wereldoorlog zijn in 1971
in vier uitzendingen herdacht. In Netsilik vertoefden
we bij de Eskimo’s in het noorden van Canada; we
gingen op safari door Ethiopië, filmden in Tunesië en
zochten naar Het ware gezicht van India. Voorts brengt
de televisie onder meer programma’s over beschavings
geschiedenis, muziekgeschiedenis. Sportshow, SpringTrofee, schrijversportretten en over zwakzinnigenzorg.
Aan gestorvenen uit eigen kring, respectievelijk uit de
kring van medewerke'rs zijn in de gids herdenkings
artikelen gewijd.
Joost Allon stierf 7 november 1970. Gids no. 47 van 21
november 1970 bevat een In memoriam van G. H. Hoek,
waaruit ik het volgende citeer:
’De NCRV heeft vele jaren een toegewijd en begaafd medewerker in
hem gehad. De heer Allon, die als redacteur van hel Christelijk Lite
rair tijdschrift ’Opwaartsche Wegen’ in de jaren dertig een bindende
figuur was in de rij van jonge reformatorische literatoren, was ook de
aangewezen redacteur voorde rubriek 'Onder de NCRV-leeslamp’, die
na de bevrijding een vaste plaats kreeg in hel NCRV-programma.’

Ab van Roon ging heen op 22 november 1970. In gids
no. 49 van 5 december treft men een herdenkingsartikel
aan van Bestuur en Directie, waaruit ik het volgende
licht:
,’In het toen (1954) nog jonge televisiebedrijf waren zijn kennis en er
varing. opgedaan in hel vooroorlogse protestantse Nederland van grote
waarde voor de medewerkers die deze lijd niet hadden meegemaakt.’

David Koning verongelukte op 24 februari 1971. Peter
W. Koen, die ongeweten zelf nog maar een paar jaar te
leven had, schreef in gids no. 10 van 6 maart 1971 een
warm In memoriam, waarin hij onder meer zegt:
’Het is menselijkerwijs gesproken haast onmogelijk ons thans reken
schap te geven van het verlies dat de NCR V heeft geleden met dit heen
gaan van David Koning. . . Zijn briljante gave om leiding te geven,
niet alleen aan grote produkties, maar ook aan kleinere, soms experi
mentele uitzendingen, zijn in brede kring bekend.’

Dirk Verèl stierf op 14 augustus 1971 en Wim Paauw her
dacht hem in gids no. 35 van 28 augustus 1971. Uit dit
artikel lichten wij enkele uitspraken.
’Het is Vereis grootste verdienste dat hij het hoorspel een vaste plaats
in onze uitzending heeft gegeven en dat niet alleen, hij was de voor
vechter voor het Nederlandse hoorspel. De NCRV was dank zij Verèl
in die tijd de enige omroep die uitsluitend Nederlands repertoire uit
zond.’
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Godfried Bomans overleed plotseling in de nacht- van
21 op 22 december 1971. Jan van Hillo zond op 22 de
cember per televisie een kort maar treffend In memo
riam uit en in gids no. 2 van 8 januari 1972 schreef hij
een uitvoerig artikel onder de titel Op eenzame hoogte,
dat zo begint:
'Godfried Bomans is niet te vervangen Zonder hem zullen we voortaan
onze laak moeten waarmaken en dat is niet eenvoudig. Niet dat hij vol
maakt was, maar wel uniek

P. K. Dommisse vond zijn levenseinde op zijn 74e ver
jaardag, 12 augustus 1972. In gids no. 35 van 26 augustus
zegt de heer G. A. Kiefl, schrijvend als secretaris van de
NCRV, onder ander het volgende:
'Met het heengaan van de heer Dommisse is ons een 'man van het eer
ste uur’ ontvallen, een man aan wie de NCRV veel dank verschuldigd
is. In een interview met hem, geplaatst in het jubileumnummer van de
Nieuwe Leidsche Courant, stond o.a . 'Mijn leven is vol initiatieven
geweest, wat het een rijke inhoud gaf.’ Als zodanig zal de NCRV de
heer Dommisse gedenken ’

Gerrit Vonk, medewerker van de afdeling Gevarieerde
Programma’s Radio, overleed op 5 december 1972. Johan Bodegraven heeft hem herdacht in gids no. 51 van
16 december 1972, een In memoriam dat als volgt ein
digt:
’Het einde van dit leven betekent voor de NCRV een zeer gevoelig
verlies. De heer Vonk zal in onze herinnering voortleven als een zeer
bekwaam medewerker en een goede vriend.'

Peter Koen stierf op 28 mei 1973. In gids no. 23 van
9 juni 1973 is hij namens het Algemeen Bestuur geëerd
en betreurd in een hoofdartikel, waaruit ik het volgende
licht:
’Wie op de samenwerking met Peter Koen terugblikt, denkt niet alleen
aan zijn grote journalistieke en artistieke talenten, maar vooral ook
aan zijn persoon. Het was immers zijn scherpzinnige en tegelijk speel
se persoonlijkheid, die een klimaat wist te scheppen, waarin hel goed
werken was.’

Op 14 juni 1972 overleed ds. J. Oskamp, bij de radio
luisteraars zeer bekend als ’de Hoogtezondominee’.
In de NCRV-gids van 24 juni 1972 schreef Goos
Kamphuis o.a. over hem:
’Zijn brieven aan luisteraars ^aren visitekaartjes van zijn eigen
levensgevoel. Hij herkende in de brieven veel van zijn eigen situatie.
En als hij schreef, duwde hij ook iets van zijn eigen onzekerheid in
de brievenbus. Maar vooral van de zekerheid, die hij in zijn geloof
naar builen droeg.’

Op 2 maart 1974 overleed de oud-directeur van het NCRVomroepbedrijf, mr. A. H. van de Veen. In een mede
deling van het personeel, waarin voorzitter en secretaris
van dit voor de NCRV zeer grote verlies melding maken
wordt o.a. gezegd:

Slotbeschouwing

Dhr. S. K. Dommisse werd ter gelegenheid van het
40-jarigjubileum van de NCR Vbenoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

'Bijna 21 jaar heeft de heer Van de Veen de leiding gehad van ons
omroepbedrijf. Als enig directeur nam hij daarmee een unieke, maar
ook eenzame positie.in. Hij bewaarde een zekere afstand in de con
tacten en nam beslissingen waar die nodig waren, zonder daarbij
eigen aanzien in zijn beschouwingen te betrekken of in de rechten van
zijn medewerkers te treden Wie hem van nabij meemaakte, wist
hoezeer achter een uiterlijke strengheid een persoonlijke en warme
belangstelling schuilging voor alles wat de NCRV betrofen vooral ook
voor de mensen, die in ons bedrijf werkten.’

Op 2 augustus 1974 overleed de heer Goos Kamphuis
die door zijn medewerking aan tal van NCRV-radioprogramma’s grote bekendheid had verworven. In
'Spreekbuis’, het blad voor omroepmedewerkers
schreef zijn collega Wim Ramaker o.a.:
'We zullen nog veel over Goos praten en aan hem denken, aan zijn
vakmanschap, zijn blijdschap, zijn humor, zijn vrolijkheid, zijn geloof.
Daardoor zal hij ergens binnen in ons blijven voorlleven, soms diep
weg, soms aan de oppervlakte. Verdriet en vreugde zullen in de loop
van de tijd in eikaars verlengde komen te liggen. Over Goos zelf
hoeven we ons geen zorgen te maken. Hij is opgenomen in de vreugde
van zijn Heer, die altijd zijn toevlucht is geweest.’

Ergens in de psalmen wordt geklaagd: ’lk ben uit het
hart vergeten als een dode’ en van de Duitse dichter
Gottfried August Bürger schiet mij de versregel te bin
nen, die wrede regel: ’Sie reiten schnell, die Toten!’
Maar in een gedenkboek moet een stil saluut worden
gebracht aan allen, genoemd of ongenoemd, die in de
laatste halve eeuw in dienst van de NCRV of in welke
relatie tot haar dan ook, zijn heengegaan.

Ook tegenover de levenden voelt de geschiedschrijver
zich schuldig. De mensen op de voorgrond zouden niet
zijn die ze zijn zonder de vele ongenoemden op de
achtergrond. Met elkaar dienen wij te bedenken dat het
hier de geschiedenis van een omroep betreft, een lichaam
met vele leden, waarvan, om met Paulus te spreken, de
minst aanzienlijken in het geheel vaak juist onmisbaar
zijn.
Ik heb mijn taak opgevat als een geschreven documen
taire, waarbij zoveel mogelijk het materiaal aan het
woord komt. Gidsjaargangen en Jaarverslagen worden
in archieven opgeborgen en na verloop van tijd slechts
sporadisch geraadpleegd. In dit jubileumboek spreekt
het verleden via de vele citaten uit eigen mond en bin
nen de acoustiek van de eigen tijd. In tweede instantie
heb ik van geval tot geval korte beschouwingen ingelast
die weliswaar subjectief getint zijn, maar die kunnen
bijdragen tot een beter overzicht en begrip van wat er
aan de hand is geweest en nog is.
Hoe zie ik, aan het eind van mijn taak gekomen, nog
wat duizelig van de omvang en de verbijsterende ver
scheidenheid van het materiaal, mij pijnlijk bewust van
mijn grenzen en voorkeuren, het verschijnsel NCRV
zoals zich dat in de Nederlandse samenleving sinds een
halve eeuw voordoet?
In het begin van de twintigste eeuw voltrekt zich in ons
land een emancipatie van drie volksgroepen: de rooms
katholieke, de socialistische en de protestants-christelijke, wat de omroep betreft in de jaren twintig resul
terend in KRO, VARA en NCRV. De roomsen hadden
hun wereldkerk tot achtergrond, de socialisten hun
Internationale. Het meest typisch-Nederlands was de
NCRV, die wortelde in een nationale schoolstrijd en
die kon steunen op een rijk ontwikkeld organisatieleven op vele gebieden.
Er was in protestants-christelijke kring een eigen soort
subcultuur gegroeid van een degelijk, maar nogal
a-muzisch karakter. Theologen, juristen, politici, vakbondleiders en journalisten konden zich vrij daarin be
wegen. Kunstenaars evenwel en in het algemeen alle
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creatief begaafden misten de nodige leefruimte. Litera
tuur leek de beste kans te hebben en heeft dan ook in de
jaren twintig en dertig tot een soort bloeiperiode ge
leid, met als beste vertegenwoordiger van de poëzie
Willem de Mérode en van het proza J. K. van Eerbeek
(Wilma Vermaat en Hein de Bruin zijn herdacht, maar
mevrouw Hendrika Kuyper-van Oordt moet nog wor
den her-ontdekt).
Vele artistiek begaafden op de gebieden van muziek,
beeldende kunst, toneel en dans zijn door deze subcul
tuur afgestoten en voorgoed voor onze groep verloren.
Een christelijke kunstacademie is nimmer tot stand ge
komen. Dit alles heeft zich gewroken zodra de NCRV
niet meer uitsluitend kon blijven fungeren als evangelisatiecentrum en ethergebouw voor christelijke belan
gen.
Hoe de ontwikkeling bij de NCRV is geweest heb ik in
het voorgaande aan de hand van de programma’s be
schreven. Inmiddels heeft de emancipatie zich voltrok
ken, maar ze dreigt nu in een soort desintegratieproces
te geraken. De ondergrond is namelijk verschoven. De
mannen van het rijke roomse leven, de ouderwetse
sociaal-democraten, de mannenbroeders uit de schooi
van Kuyper, zijn in een sterk veranderde wereld terecht
gekomen, een wereld die zij niet begrijpen en die hen
niet begrijpt. Nieuwe generaties zijn opgegroeid, men
sen van nu middelbare leeftijd en jongeren, die voor
een deel het beeld van de huidige samenleving, via
functies van allerlei aard in het openbare leven, bepa
len.
Heimwee naar vroeger, verlangen naar bestendiging
van de oude, soms als sacraal ervaren orde, irritatie, ge
voelens van bedreigdheid en angst aan de ene kant - en
dit lang niet altijd ten onrechte’ -, een zekere starheid,
eigenzinnigheid en geslotenheid van geest aan de ande
re kant, leiden tot de vorming van afweergroepen, egel
stellingen, waarbinnen men in een vertrouwde sfeer het
oude bezit ongeschonden probeert te bewaren, met
periodieke uitvallen naar buiten.
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De omroepen met een ideologische achtergrond, ik be
doel de NCRV, de KRO en mutatis mutandis de
VARA, staan voor de moeilijkheid dat zij hun uitgangs
punt trouw moeten blijven op een bij de nieuwe om
standigheden aansluitende manier. Zij worden daarbij
gehinderd door de opgetreden polarisatie - zoals ten
aanzien van de NCRV de EO -, qiaar minstens evenzeer
door de geest van de massa, die van de politiek brood en
van de massamedia spelen vraagt.
Pragmatisch en opportunistisch ingestelde omroepen
- ik denk hier met name aan de TROS - hebben geen
andere zorgen dan te weten wat het publiek vraagt en
hoe zij daaraan het meest geschikt kunnen voldoen. De
VPRO, waarin vroeger academici welwillend via cur
sussen wat van hun intellectuele rijkdom wilden mede
delen, staat niet meer boven, maar links van de massa
en heeft zo zijn elitair karakter in een uitdagende ver
momming - uitdagend tot in de reclame voor eigen
standje toe - behouden. Het minst naar de massa lonkt
de EO, die evenwel in een gespreid bed is gestapt en nog
zal moeten leren, dat evangelieverkondiging geen eind
punt maar vertrekpunt is. De AVRO heeft van zijn op
richter Willem Vogt - een groot man in zijn soort belangstelling voor de cultuur overgehouden, maar zijn
pretentie van algemeenheid is een misverstand in de
ouderdom van ruim vijftig jaar.
Mijn bijdrage beschrijft geschiedenis en waagt zich niet
aan speculaties over de toekomst. Wel probeer ik - ook
voor mijzelf - de eigen identiteit van de NCRV te om
lijnen, zoals die zich ook>in moeilijke omstandigheden
zal kunnen handhaven. In de literatuur over polarisatie
wordt een werk genoemd van de Amerikaan Milton
Rokeach, getiteld The open and closed Mind (1960).
Moge de NCRV haar echt christelijk karakter behou
den, gepaard aan een open geest!

Ben van Kaam

hot bwtolll
De geschiedenis van de NCRV is tegelijk de geschiede
nis van het Nederlandse omroepbestel. En ’het bestel’
is een unieke zaak in de wereld. Daarover is iedereen
het wel eens.
Moeilijker wil het er bij vele Nederlanders in dat we al
strijdend over de organisatie van de o.mroep in ons land
een van de meest democratische stelsels hebben voort
gebracht, die de wereld kent. Een lichtelijk verontschul
digende toon wordt veelal aangeslagen wanneer buiten
landers moet worden uitgelegd hoe de Nederlandse om
roep is georganiseerd.
Men kan, bij wijze van spreken, beter proberen een bezemsteel lot
bloei te brengen dan een poging te doen om een buitenlander uit te
leggen hoe het op onze nationale geestelijke en maatschappelijke
legpuzzel gestoeld omroepsysteem in elkaar steekt,’

schreef drs. Willem Huygen in het door hem samenge
stelde jubileumboek van de AVRO (Historie en Per
spectieven, 1973). En met een wat ongelovig gezicht
worden buitenlandse stemmen beluisterd, die vertellen
dat we uit oogpunt van vrije meningsuiting en vrijheid
van creativiteit een van de meest interessante omroep
stelsels ter wereld hebben gewrocht.
Inderdaad was dit niet onze gemeenschappelijke opzet.
Maar juist omdat we het daarover niet eens werden, ont
stond er een systeem dat veelkleurigheid garandeert.
Een van de laatste buitenlanders, die zich over het Ne
derlandse bestel bogen was de Belg dr. Herman van
Pelt. In 1974 promoveerde hij op een vergelijkende stu
die tussen het Belgische en Nederlandse omroepstelsel.
In z’n algemeenheid meent hij te kunnen vaststellen
'dat het Nederlandse omroepbestel ondanks z’n dubbelzinnigheden
en onvolkomenheden onmiskenbaar voorkomt ais een organisatie
vorm, waarbinnen het idee van culturele verscheidenheid en veel
vormigheid plus democratische participatie dicht wordt benaderd en
de medewerkers op basis van hun persoonlijke creatieve kwaliteit, in
gevingen en temperament een centrale plaats innemen.’

Het is wat krampachtig gezegd, maar de waardering is
duidelijk.
Dit soort geluiden verwart menige Nederlander, die
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zich voortdurend wenst te schamen voor het feit dat de
omroep in Nederland niet één nationaal instituut is. Hij
mag z’n ogen rustig opslaan. Een pluriform stelsel is bij
omroepdeskundigen thans ’in’. Het moet juist niet één
zaak worden.
De basis van het huidige bestel is gelegd in de jaren vóór
de tweede wereldoorlog. En met name naar de NCRV
werd gewezen als de ’schuldige’ aan dit alles.
Begrijpelijk. Het begon allemaal met de oprichting van
deze omroep.
Het begrip 'democratie’ stond in de jaren tussen beide
wereldoorlogen niet in hoog aanzien. Had men van
NCRV-zijde het zich toen ontwikkelende stelsel aangeprezen als 'democratisch’, dan had men daar, zowel
bij een deel van het orthodox-protestantse volk als bij
een deel van het rooms-katholieke, eerder gevoelens
van reserve mee opgeroepen dan instemming, zo moet
worden gevreesd. Het adjectief wordt dan ook niet ge
bezigd. Maar de inhoud van het begrip wordt wel voor
gestaan. Duidelijk blijkt dat in 1930 wanneer de rooms
katholieke minister Reymer, met volledige instemming
van NCRV en KRO tot een drastische herverdeling
komt van de zendtijd, waarbij de AVRO de grote ver
liezer is en de VARA de grote winnaar. De beroering,
die dit besluit in het land wekt, is enorm.
De NCRV geeft dan een pamflet uit, waarin de regeringsbeslissing wordtsverdedigd.
'Verheugt de NCRV zich over vermeerdering van den zendtijd der
socialisten? (...)
Natuurlijk niet.
De leden van de NCRV achten de beginselen van de socialistische
VARA een ramp voor ons land en wij hebben tot plicht alles te doen
wat mogelijk is om die beginselen te bestrijden.
Maar wij mogen dit niet doen langs onwettigen weg.
De wet eischt de verdeeling naar billijkheid. De AVRO schijnt te ver
geten, dat de Minister een radiowet heeft uit te voeren.
Ons land was altijd het land der geestelijke vrijheid en als - helaas zulk een groot deel van ons volk de socialistische beginselen als de
ware aanvaardt, dan mogen wij die volksgroep niet bestrijden, door
haar rechtens als staatsburgers te bekorten, doch dan hebben wij be-.
ginsel tegen beginsel te stellen en het socialisme met geestelijke wape
nen te bestrijden.’
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Enkele weken na de eerste uitzending van de NCR V verscheen in het
socialistische blad De Notekraker, 28 februari 1925. deze spotprent.
Pas in de loop van dat jaar begonnen enkele socialisten te denken
aan een eigen om roep.

Met deze opstelling aanvaardde de NCRV een grond
principe van de democratie op het terrein van de om
roep.
Verzet, onbegrip of geringschatting ondervond 'hel be
stel’ in de loop der jaren bij liberalen en conservatieven,
een belangrijk deel van het Nederlandse bedrijfsleven,
het 'culturele establishment’ en - in de jaren dertig - de
fascistische stromingen in ons land. Vrucht was het van
de opvattingen over democratie, zoals deze zich ontwik
kelden in de drie grote emancipatiebewegingen van ons
land, de orthodox-protestantse, de rooms-katholieke
en de socialistische. Aan NCRV-zijde sprak men - te
recht - over 'geestelijke vrijheid’.

Hokjesgeest
Een paar weken nadat 21 juni 1924 in het Utrechtse Ter
minus zes mannen besluiten tot de oprichting van een
'Christelijke Vereeniging voor Draadlooze Telefonie’,
verschijnt in het socialistische satirische blad De No
tenkraker een spotvers, dat als een van de vroegste do
cumenten van de vaderlandse omroepstrijd mag wor
den beschouwd.
Dommisse’s advertentie is niet ontgaan aan Arie Pleysier, ’n socialistische onderwijzer/journalist verbonden
aan 'Voorwaarts’, later 'Het Volk’. Later zal hij omroepsecretaris van de VARA worden, maar in 1924 zijn er
nog geen aanwijzingen dat ’n afzonderlijke omroep
organisatie van socialisten hem zal boeien. Onder het
pseudoniem ’Mr. Punch’ schrijft hij in De Notenkraker
van 19 juli 1924 het volgende spotvers:
ODE AAN DE CHRISTELIJKE GOLFLENGTE
(uitgevonden te Maassluis, A D. 1924)
Preeken doorklieven de sferen,
Om de wankele menschheid te leeren.
Vast te staan in de leer;
Golvende zingen atomen,
Hoe tot de waarheid te komen,
En te dienen Den Heer.
Hij is grootmachtig, verheven;
Geen menschelijk brein dat durft streven, ’
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Men heeft een christelijke vereeniging
voor draadlooze telefonie opgericht.

Hem ie stellen een grens;
Eindeloos zijn de gedachten
Die, naar zijn waarheid te trachten,
Drijven den kleinen mensch . .
Maar Holland, hel land van God’s gratie.
Zijn uitverkoren natie.
Splitst zich desnoods in atomen.
Om dierbaar te kunnen boomen:
'Ik heb de waarheid alleen!’
Piel Jansen, een reuzenlicht,
- je schept het zóó van z’n gezicht Is in de Schrift een kraan!
Geen waarheid kan hem ontgaan;
leder dwaalt - minus één
En dal is Piet Jansen alleen.
Zoo scheidt ieder geilen en bokken,
Postduiven- en konijnenhokken,
Siamboekhengsten en algebra,
Volgens Piel Jansen z’n ’ethica’
Niemand mag iets hooren
- of hij is reddeloos verloren Van wat Klaas Willemsen leert.
Die de waarheid te kennen beweert.
Want zijn leer is doemwaardig slecht;
Piet Jansen heeft ’t zelvers gezegd
Piel Jansen blijft hun Heer.
Hij is grootmachtig, verheven,
Geen golflengte is er daarneven,
Die Piel Jansen behaagt;
Zielen, gestemd op Piet Jansen
Trillen Piel Jansen’s cadansen
Door geen zonde belaagd!’

Het vers berust op een misverstand, dat tot op de dag
van vandaag nog slachtoffers maakt, namelijk dat het
mogelijk is volksgroepen van elkaar gescheiden te hou
den met afzonderlijke omroeporganisaties.
Onbekendheid met de werking van de ’draadlooze’
speelde menigeen parten. Het idee om een christelijke
omroep te stichten wordt aangezien voor de zoveelste
poging om het volk verdeeld te houden. "Zo scheidt
ieder geiten en bokken, Postduiven en konijnenhokken,
Stamboekhengsten en algebra’. Het laatste mag worden
opgevat als een zinspeling op het christelijk onderwijs.
En verondersteld wordt dat een christelijke omroep be-

doeld is de eigen aanhang het beluisteren van vreemde
geluiden te beletten. "Niemand mag iets hooren, - of hij
is reddeloos verloren - Van wat Klaas Willemsen leert. ’
Er zijn er onder de NCRV-aanhangers uit de beginjaren
stellig velen, die het ook zo zien, maar de consequentie
- géén radio in huis - wordt slechts getrokken in ultra
orthodoxe kringen. Waar sprake is van een bewust isolementsstreven, wordt van meetaf beseft dat het commu
nicatiemiddel zélf in de ban dient te worden gedaan.
Immers een controlemogelijkheid van de groep op de
bediening van de knop van het ontvangtoestel ont
breekt. Slechts door radio en televisie zélf te verwerpen,
zal men de groep tegen invloeden van buitenaf kunnen
afschermen.
Terecht - vanuit zijn visie - keerde drs. A. Vergunst
(Geref. Gemeente) zich in het Reformatorisch Dagblad
van 25 mei 1972 tegen de Evangelische Omroep, omdat
hij daarvan identiteitsverlies voor zijn groep vreesde.
Het in huis halen van radio en televisie zou zijns
inziens een nivellerings- en assimilatieproces op gang
brengen. De enige acceptabele omroeporganisatie leek
hem een op te richten draadomroep
’in de geest van de onder ons algemeen aanvaarde "kerktelefoons",
waardoor we ons volk zouden kunnen bereiken zonder de door ons zo
benadrukte distantie prijs te geven. Alleen onder zulke voorwaarden,
waarbij dus duidelijk vaststaat dat geen integratie van de momenteel
bestaande omroepen in het levenspatroon van "onze groep” noch
direct noch indirect bevorderd wordt, zouden we met een goed ge
weten kunnen deelnemen aan zo’n taak.’

Met name de ontwikkeling van de NCRV bevestigde
drs. Vergunst in z’n opvatting dat de Evangelische Om
roep al in het startblok fout zit door (draadloze) radio en
televisie zélf te accepteren. De moderne communicatie
middelen acht hij een invloedrijke factor in het proces,
dat het eigene’van het orthodox-protestantse volksdeel
aantastte.
’Er is een nivellering van geestelijke en zedelijke opvattingen opgetre
den. Dit is een gevolg van het prijsgeven van ons isolement.
Dr. A. Kuyper heeft de emancipatie van de "kleine luyden” krachtig
bevorderd en via de "gemene gratieleer” hen "midden in de wereld” ge-
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Enkele opnamen uit de propagandafilm 'De
klokken tuiden’.

plaatst. Daar zou men ”pro rege” (voor de Koning) ijveren. Zeker is er
veel gedaan waaraan wij met eerbied denken. En toch vragen we ons af
of niet veel meer invloed van de "wereld” op het orthodox-protestantisme is uitgegaan dan van dat orthodox-protestantisme op ”de we
reld”.

Er trad een nivellering op, een gelijkschakeling: de intensieve confron
tatie met een vaak brute en uitdagende wereldse propaganda heeft aan
de geestelijke weerbaarheid geknaagd en langzamerhand de muren
van de protestantse veste stormrijp gemaakt. Men liet de wereld in
huis via de radio, later via de televisie en men wende aan cultuur
uitingen, die voorheen onder het gereformeerde volk niet gevonden
werden. Was de NCRV in haar aanvankelijke opzet ook een getuigenis
van de Kuyperiaanse stelling, dat er geen levensterrein is, dat de Chris
ten niet voorde Koning opeist, zelf is deze omroep aan dit nivellerings
proces niet ontkomen. Dans, cabaret, toneel enz. worden ook door
deze organisatie via de ether bevorderd. Men heeft zich laten assimi
leren. Het doorbreken van het "alleen wonen” is geen zegen voor het
volk geworden, maar omgekeerd tot grote schade van hen die de op
dracht van het "alleen wonen” verzaakt hebben.’

Ook wie het isolementsstreven van de Geref. Gemeen
ten niet deelt en dans, cabaret, toneel enz. op zichzelf
geen verwerpelijke cultuurverschijnselen acht, zal kun
nen erkennen dat de afwijzing van de EO door drs. Vergunst berust op een juiste analyse van de werking van
het communicatiemiddel. Wie radio en televisie accep
teert, kan beïnvloeden, maar wordt zelf tevens beïn
vloed. En dat kan zowel negatief worden beoordeeld
(’nivellering’) als positief (’levensverrijkend’).
Verdedigbaar is de stelling, dat met de oprichting in
1924 van de NCRV zich een proces op gang zette van
ontzuiling, in de zin dat de isolementspositie van het
orthodox-protestantse volksdeel werd verminderd. Het
was niet de zoveelste christelijke vereniging die werd
opgericht om het sociaal en cultureel isolement van het
orthodox-protestantse volksdeel te bewaren. Met de
NCRV accepteerde een totdan vrij geïsoleerd, naast an
dere volksdelen levend protestants-christelijk Neder
land een communicatiemiddel, dat elk lid van de groep,
zonder sociale controle van de rest, gelegenheid bood
om kennis te nemen van wat elders leefde. Al ging het
dan soms ook met een duidelijke huiver gepaard, er
gingen deuren open.

140

Na de schoolstrijd

In het begin van de jaren twintig weten de orthodoxe
protestanten in ons land eigenlijk niet meer goed wat ze
willen, tenminste als groep niet. De schoolstrijd is ach
ter de rug. Het ene succes na het andere kon worden ge
boekt. De pacificatiecommissie maakt in 1917 een eind
aan de strijd; in de onderwijswet van minister De Visser
in 1920 wordt de financiële gelijkstelling van bijzonder
en openbaar onderwijs vastgelegd. En menigeen houdt
zich bezig met de vraag: wat nu?
Een gelijk antwoord daarop wordt niet gegeven en dat
is aanleiding voor heel wat spanningen, met name in
gereformeerde kring in de daaropvolgende jaren. Ver
schillen van opvatting en instelling waren er in de vorige
eeuw al talrijke in orthodox-protestantse kringen, maar
zolang er nog één, allesbeheersend strijddoel was en de
oude leiders Kuyper en De Savornin Lohman nog leef
den, bleven die wat onder de tafel.
Wel rommelde het hier en daar al tussen 1910 en 1920
maar pas na het einde van de eerste wereldoorlog dient
zich duidelijk een nieuwe periode aan, de laatste fase in
het emancipatieproces van de orthodoxe protestanten
in ons land.
Het volksdeel, waarom het hier gaat en waaruit ook de
NCRV voortkwam, bestond in het begin van de vorige
eeuw uit zeer eenvoudige, arme mensen, landarbei
ders, vissers, schippers, kleine" boertjes, ambachtslieden,
mensen van geringe ontwikkeling, die gerekend werden'
tot ’de mindere of laagste stand’, ’kleine luyden’ kortom.
Het waren vrome, orthodoxe mensen, die zich steeds
minder thuis begonnen te gevoelen in de Hervormde
Kerk (al kwam het voor velen niet tot een uittreden),
waar in toenemende mate de vrijzinnigheid de toon
aangaf. Begrip had hun kerk ook weinig voor hun maat
schappelijke problemen. In z’n proefschrift ’De eman
cipatie van de gereformeerden’ (1972), noemt de socio
loog dr. A. Hendriks hen ’sociaal-economisch en cultu
reel onterfden’.
'Hardnekkig houden zij vast aan de "oude leer”, die binnen de Her
vormde Kerk steeds meer verlaten wordt, waardoor zij zichzelf steeds

Dr. Abraham Kuyper

meer als "vreemden” gaan zien en ook door anderen als zodanig wor
den beschouwd. Dit proces wordt nog versterkt doordat de traditio
neel christelijke waarden, waaraan zij "onverzwakt” wensen vast te
houden niet alleen in de kerk, maar ook in andere sectoren van de
samenleving steeds minder als oriëntatiepunten voor het handelen
gaan fungeren. Hierdoor worden zij ook steeds meer gezien als een
soort culturele achterhoede die de aansluiting aan de moderne tijd
miste en daardoor buiten de eigentijdse cultuur kwam te staan.
In verschillende opzichten worden zij gediscrimineerd, wat onder
meer blijkt uit de omstandigheid dat zij uitgesloten zijn van het bekle
den van allerlei ambten, zowel in de kerk als daarbuiten. Het zeer on
gunstige beeld omtrent hen hangt hiermee samen.
Over middelen om langs een als legitiem aangemerkte weg een ver
andering in de situatie te brengen beschikken zij niet, daar zij geen
deel uit maken van de colleges die'de macht in handen hebben en ook
op de samenstelling daarvan geen invloed kunnen uitoefenen. Zij be
horen in politiek als kerkelijk opzicht tot "het volk achter de kiezers”

Aanvankelijk hadden de ’kleine luyden’ in de vorige
eeuw er nog wel vrede mee ook, dat ze in de marge van
de samenleving vertoefden, als ze maar met rust werden
gelaten en hun oude leerstellingen konden blijven ge
loven. Tegen invloeden van buiten probeerde men zich
zoveel mogelijk af te schermen.
In de loop van de vorige eeuw begint het hen echter
steeds meer te prikkelen om als tweederangs kerkleden
en burgers te worden behandeld door vrijzinnigen en
liberalen. Ze nemen het niet langer en beginnen te stre
ven naar emancipatie. Vele leidende figuren in deze be
weging behoren tot patricische families, zelf allerminst
’kleine luyden’ (evenmin als Marx een arbeider was)
maar wel orthodox en - hoewel huiverig als het gaat om
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meer democratie - bewogen met het lot der mindere
standen.
Het emancipatieproces verloopt in diverse fasen, .die
min of meer voorkomen bij alle emancipatieprocessen
waar ook ter wereld bij welke onderdrukte groep.
Eerst komt de protestperiode, schetst Hendriks. Die
duurt van ongeveer 1860 tot 1880. Met name de jonge
predikant Abraham Kuyper trekt volle kerken en op de
banken zit volgens verslagen van die tijd vooral ook de
laagste stand, ’n Stukje uit z’n intreepreek in 1870 in
Amsterdam:
’De grote sociale vraagstukken van "ontucht en overbevolking”, van
den "arbeid en de armenverzorging” achte onze kerk niet buiten zich.
Zij vooral moet de zonde bestrijden, zij vooral heeft de roeping om het
betrekkelijk recht der lagere volksklasse tegenover den tijdgeest te
handhaven. Wat verdrukt wordt, hebbe haar steun: de arme i$ haar
een toevluchtsoord, en voor rijk en arm saam worde zij weer de Engel
des vredes, die èn van het misbruik èn van de utopieën onzer eeuw
ons met zachte hand terugleidt naar de ordening van Gods woord.’

Het is een machtig perspectief dat Kuyper de kleine
luyden voorhoudt: herkerstening van de natie. Het zelf
bewustzijn, dat zijn woorden het tenachtergestelde
volksdeel geven, kan niet gemakkelijk worden over
schat. De gevoelens van maatschappelijke minderwaar
digheid maken plaats voor de gedachte, dat ’de kern
van de samenleving’ door hen wordt gevormd. Neder
land moet weer worden een orthodox-protestantse staat.
Sociologen zeggen van een dergelijke doelstelling, dat
gestreefd wordt naar dominantie.
Toch loopt de protestfase op niets uit, aldus Hendriks.
'De steun, die van geestverwante rijken en aanzienlijken
verwacht werd, blijft uit.' En die ervaring is van beslis
sende invloed geweest op de volgende fase, zo tussen
1880 en 1920, waarin gestreefd wordt naar machtsvor
ming, vanuit een isolementspositie, naar steeds meer
eigen strakke organisaties op praktisch alle levensterrei
nen. Vanuit deze ’bastions’, waarop men zich terug
trekt, moet gestreefd worden naar herkerstening van de
natie. Gebroken wordt met ’halven en slappen’. In het
streven naar macht kiest Kuyper het middel democra-
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tie. De kiesrechten moeten worden uitgebreid; een deel
van de patricische families zal hij met dit streven van
zich vervreemden. Hij organiseert het ’volk achter de
kiezers’, richt de eerste politieke partij in ons land op
(1879), een eigen krant (1872) en een universiteit op ge
reformeerde grondslag (1880).
'Het was een heerlijke tijd, 'mijmert Kuyper in 1915 wan
neer zijn politiek-sociaal-religieuze beweging aan ver
deeldheid begint te lijden, ‘een tijd, die aantrok en ver
kwikte. Het werd een warme aaneensluiting der broede
ren, zoals men die in ons splitszieke Nederland niet voor
mogelijk had gehouden.'
Het belangrijkste strijddoel: gelijkstelling van bijzonder
met openbaar onderwijs, is dan vrijwel verwezenlijkt.
Ook zijn de ’kleine luyden’ dan al niet meer zo klein als
een halve eeuw daarvoor. 'Onze volksgroep heeft door
noesten vlijt en trouwe toewijding van een vroeger geslacht
een heelen sprong vooruit gedaan,' constateert VU-hoogleraar mr. Anne Anema in 1921. Inderdaad is men als
groep een flink stuk op de maatschappelijke ladder ge
stegen, een proces dat nog tot ver in deze eeuw blijft
doorgaan. Telden de gereformeerden in de vorige eeuw
slechts enkele welgestelden en academici, dat beeld is
omstreeks 1920 geheel veranderd.
Een geest van zelfvoldaanheid over het bereikte begint
zich te verspreiden. Prof. V. Hepp schrijft in 1923 bij het
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina:
Werd er vroeger nog maar half met ons gerekend, werden leden onzer
kerken dikwerf door hooghartige liberalen niet voor vol gehouden en
zag men ons het liefst als ameshtigen aan, thans heeft ons kerkbeeld
een ander voorkomen verkregen. Steeds meerdere van haar leden wer
den geroepen tot de hoogste ambten in staat en maatschappij. In wel
varen zijn wij zienderogen vooruitgegaan Al behoort het grootste
deel onzer nog tot de "kleine luyden”, velen hunner wisten zich, hulp
van God ontvangen hebbende, op te werken, en de andere zijn niet
verarmden uit de achterbuurten, maar hebben het gewoonlijk beter
dan hun vaderen.’

Bij alle voldoening daarover begint zich tegen het einde
van de schoolstrijd toch een duidelijke ongerustheid
hier en daar af te tekenen over de positie, waarin men al
strijdend is terechtgekomen. Het einddoel, herkerste-

ning van de natie, lijkt onbereikbaar geworden, niet
ondanks, maar juist als gevolg van de geslaagde eman
cipatiestrijd. Het sociaal isolement, waarin de gerefor
meerde gezindte terecht is gekomen, is de laatste decen
nia van de vorige eeuw, groter geworden dan ooit. Voor
alles en nog wat heeft men eigen organisaties gesticht.
Maar wat aanvankelijk als een middel of tussendoel
werd gezien, is voor velen einddoel geworden.
In z’n rede 'Verflauwing der grenzen’ in 1892 lag het
accent bij Kuyper nog op isolement als middel.

werd bekwaamd. En ook in de 16e eeuw is het nogmaals een zich terug
trekken op eigen gecreëerd terrein, om in dien eigen levenskring de
kracht te herwinnen, en aldus niet door theorie of frase, maar door een
levensfeit en door levensdaden zich te sterken voor de worsteling die
komt (...) Ik bedoel met het oog op onzen strijd, dat zij die nog ge
loof hebben en het gevaar van verflauwing der grenzen inzien, begin
nen moeten met een grens om hun eigen kring te trekken, binnen in
dien kring een eigen leven moeten ontwikkelen; van dit aldus gevorm
de leven zich rekenschap hebben te geven; en alzoo eerst opwassen
kunnen voor den strijd, die eenmaal aanvaard moet. Dit is onze enige
methode (. . ) Aldus krijgt ge weer een eigen basis van operatie, en
ontstaat er een realiteit, die reeds als zoodanig invloed op uw omgeving
uitoefent.’

God roept Abraham uil Ur; scheidt Israël van de volken af; en werpt
aldus in hel leven zelf een dam op legen den vloed van het Paganisme,
Christus komt en vormt in dat Israël een eigen levenskring die door
afscheiding van de wereld lot overwinning op den geest dier wereld

Blijft de blik in dit verhaal gericht op de natie als geheel,
onvermijdelijk begint in een isolementspositie ver
vreemding op te treden ten aanzien van andere volks-
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groepen. 'Andersdenkenden’ ontmoet men nog sled111
in het zakelijk, verkeer, de mannen op hun werk,
vrouwen in hun contact met leveranciers, van wie overi
gens de 'huisgenoten des geloofs’ veelal de voorkeur
noten. Op praktisch alle andere terreinen is men ’onde
ons’.
Vervreemding treedt ook op ten aanzien van de mass*
van de arbeiders, die losraakten van de kerk en hun hei
zochten bij het socialisme. Kwamen gereformeerden
voort uit dezelfde beroepsgroepen en verkeerden ze
aanvankèlijk in maatschappelijk dezelfde trieste om
standigheden, van lotsverbondenheid met het proleta
riaat mag niet meer gesproken worden, wanneer zich uit
de kleine luyden een middenstand heeft ontwikkeld. Op
het tweede Christelijk Sociaal Congres in 1919 wordt
aanzienlijk minder kritiek op de economische orde van
die dagen geleverd, dan het geval was op het Eerste
Christelijk Sociaal Congres in 1891. Consequenties
hebben de isolementspositie en harde emancipatiestrijd
ook gehad voor de evangelisatie.

Ned. Christel. Radio^Vereeniging.
Uitzending op WOENSDAG 16 JUNI
om 8.10 n.m.
Spreker: Dr. C. TAZELAAR te Amsterdam.
Onderwerp: „Literatuurwaardeering”.

In dezelfde periode (1860-1880) als waarin het perspec
tief van herkerstening van de natie in het blikveld ge
raakt van de voordien vrij teruggetrokken levende ge
reformeerden, groeit de belangstelling voor de evangeli
satie: 'het Evangelie te brengen tot de grote scharen in
stad en land, die leven en sterven zonder de kennis van
den Enigen Naam ter zaligheid’.
Tal van verenigingen en genootschappen worden daar
toe opgericht. Ook de jongelingsverenigingen houden
zich in die tijd met evangelisatie bezig.
Maar na 1880, wanneer in de emancipatiestrijd de isole
mentspositie zich verscherpt, zakt het evangelisatie
werk in. Tegen het einde van de 19e eeuw worden ver
schillende zondagsscholen opgeheven. De gerefor
meerde jongelingsbond verwerpt in 1897 met beslist
heid' een evangeliserend karakter van de jongelings-

DR C. tazelaar voor den microfoon.
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verenigingen. Uit die periode dateren tal van klachten
over 'min of meer principieel verzet’ tegen evangelisatie.
Ds. J. P. Tazelaar schrijft later over die tijd, dat ’door
velen onder ons Evangelisatie-arbeid als een ietwat ver
dachte zaak (werd) beschouwd, die eigenlijk in het gerefor
meerde kader niet paste. ’ En Hendriks haalt ook een be
kende - en veelbestreden - uitspraak aan van ds. Van
Schelven 'Geen evangelisatie, de kerkdeuren staan im
mers wijd open’. Klachten zijn er ook dat de kerkeraden
er meer op uit zijn de groep bij elkaar te houden, dan op
verkondiging ’naar buiten'.

Maarniet iedereen heeft vrede met deze ontwikkeling.
Tegen het einde van de schoolstrijd krijgt de evangeli
satie weer wat meer belangstelling, getuige de evangeli
satiecongressen van 1913 en 1916. Men kan er niet on
deruit: evangelisatie behoort tot het 'ambt der gelo
vigen’. Deze opdracht laat zich echter niet zo gemakke
lijk vervullen vanuit een positie van isolement en poli
tieke strijdbaarheid jegens andersdenkenden.
De felheid waarmee de laatsten op politiek terrein wor
den aangevallen, als waren zij Filistijnen, die de onder
drukking beoogden van Gods uitverkoren volk, maakte
het 'evangelisatiemensen’ in gereformeerde kring prak
tisch onmogelijk om diezelfde mensen daarna nog met
het evangelie te benaderen.
Hendriks:
'Een en ander heefi aanleiding gegeven tot het ontstaan van tegenstel
lingen, sociale spanningen en conflicten tussen de "geharnaste strij
ders” (vooral op politiek terrein) en de ”evangelisatiemensen”. Deze
laatsten verweten de eersten dat door hun optreden velen in de wereld
voor de boodschap van het evangelie ontoegankelijk werden; de eer
sten vreesden dat de evangelisatiemensen ”aan de stootkracht van
onze gereformeerde actie afbreuk zouden doen”.

In meer dan een opzicht betekent het einde van de
schoolstrijd voor de gereformeerden in ons land het
einde van een periode. In zijn rede ’Wat nu?’in 1918

doet Abraham Kuyper, twee jaar voor zijn dood, nog
een zwakke poging de anti-revolutionaire partij een
nieuw strijddoel te wijzen, dat na de schoolstrijd de
hoogste prioriteit diende te hebben, namelijk het socia
le vraagstuk. Maar er is nauwelijks sprake van enige
reactie op zijn verhaal. Kuyper zelf mag van de dokter
de deur niet uit om de rede af te steken in het Utrechtse
Tivoli. Idenburg leest de rede voor. In Kuypers eigen
krant De Standaard worden slechts enkele regels gewijd
aan de essentie van het betoog. Een jaar later acht Colijn Kuypers commentaren in De Standaard verward’
en 'zonderling’ en hij laat de dokter hem verder werken
verbieden.
Bij Kuypers overlijden in 1920 schrijft het socialistische
dagblad Het Volk over de man, die het zo fel had bestre
den:
’Uit de dagen dat hij zich naar het arbeidersvraagstuk keerde, zijn ons
uit zijnen mond van de meest striemende woorden tegen het verderfe
lijke kapitalisme bewaard gebleven die in ons land gesproken zijn,
woorden ook van begrip voor het werkelijke, economische, den gods
dienst niet rakende wezen van het socialisme - maar het bleven woor
den en het moesten woorden blijven, omdat hij, die de leider der klei
ne burgerij was, niet de leider der arbeiders kon zijn.’

Kuypers opvolger Colijn zoekt in 1921 ook naar een
doel, waarvoor men zich ’ter opwekking en verlevendi
ging van de acr/e’gezamenlijk zou kunnen inzetten: één
miljoen gulden voor de a.r.-partij. Het geld is in een
oogwenk bijeen, wat de Notenkraker spottend doet
rijmen 'Het vermogen van al die kleine luyden, schijnt
toch nog heel wat te beduiden ’.
Maar van meer dan een bereidheid om zich als groep te
blijven manifesteren,getuigt deze actie niet. Prof. Anne
Anema schrijft in dat jaar z’n brochure ’Een woord aan
ons gereformeerde volk’, waarin hij tal van spanningen
signaleert, waarmee de gereformeerden in het begin van
de jaren twintig te kampen hebben. Hij maakt melding
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Het is na lang aarzelen, dat wij er toe overgaan Radio Ontvangtoestellen
aan te bieden. Er is zoo’n groote verscheidenheid en daarbij zoon groot
prijzenverschil. Wij hebben gemeend niet in de eerste plaats naar een
goedkoop doch naar een degelijk en gemakkelijk bedienbaar toestel te
moeten omzien. Na onderscheidene proefnemingen zijn wij geslaagd met het
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Deze toestellen zijn uiterst gemakkelijk te behandelen, werken automatisch
zonder spoelen en zijn door een kind te bedienen. Deze instrumenten ont«
wikkelen een krachtige en zuivere wedergave, worden van de beste mate»
rialen vervaardigd en geleverd in prachtige salonkastjcs. Vraagt onze prijzen
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Uit het Chr. Tijdschrift voor Radio, 16 o kt. 1926.
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van tegenstellingen tussen 'intellectuelen’ en 'het ge
wone volk’. De tijd is voorbij dat de gereformeerde
groep hoofdzakelijk bestond uit de kleine burgerij en
arbeiders.
'Predikanten, advocaten, ambtenaren bij de rechterlijke macht en bij
de administratie van het rijk, provincie en gemeente, leeraren, dok
ters, kortom een heele intellectueele middenstand heeft zich onder
ons gevormd, die behoudens een zeer enkele uitzondering is voortge
sproten uit de kringen der kleine luyden zelf ’

Zulks geeft problemen in de omgang. Trouwens in het
algemeen blijken er verschillen in levensstijl tussen
oudere en jongere generatie, meldt Anema. In nieuw
gevormde gezinnen gaat het 'bijna altoos één of meer
graden 'deftiger’ en 'beschaafder’ toe dan in het ouderlijk
huis.'
Ook een andere tegenstelling tussen jong en oud signa
leert Anema.
'Bij de ouderen staat meer op den voorgrond de trits objectiviteit, ver
stand, organisatie, bij de jongeren subjectiviteit, gevoel, persoonlijke
vrijheid. Als bijkomstigheid zou ik nog willen noemen het meer strijd
lustige bij de ouderen, de meerdere neiging tot waardering van tegen
standers bij de jongeren.’

Het laatste hangt samen met 'een zekere neiging tot ver
broedering’, die volgens Anema algemeen in de lucht
hangt in het begin van de jaren twintig. Er is een
'algemeen streven in onzen tijd, om in elkander voornamelijk den na
druk te leggen op datgene wat men gemeen heeft en in elkander waar
deert. In tegenstelling met een vroegeren tijd wenscht men meer
wederzijdsche waardeering, zoowel wat de bejegening van personen
aangaat als wat betreft de zakelijke verschillen. Zelfs tusschen wal ik
nu maar zal noemen orthodox en modern,althans rechts-modern,zien
sommigen veel meer overeenkomst dan verschil. Ethisch en gerefor
meerd is volgens velen heelemaal geen tegenstelling meer, zelfs het
woord "irenisch” komt weer in gebruik.’

Niet gerust over de afnemende isolementsneigingen bij
de jong-gereformeerden, zich bij studenten uitend in
belangstelling voor het NCSV, zijn vele leidende figu
ren in gereformeerde kring. Gevreesd wordt dat de
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groep zal uiteenvallen. De geref. synode van 1920 be
sluit een 'Getuigenis’ uil te geven, dal van alle kansels
dient te worden voorgelezen, en waarin de teugels strak
ker worden aangetrokken om de 'toenemende wereldgelijkvormigheid’ legen te gaan. Uit de discussie blijkt
wel dat niet alle gereformeerden daaronder hetzelfde
verstaan. Wilde Honig vooral waarschuwen legen
schouwburgbezoek, kaartspel en dansen, prof. Bavinck
achtte woekerhandel en het maken van oorlogswinst
kwalijker zaken. In ieder geval blijken niet alle predi
kanten meer te worden vertrouwd.
'Laten de ouderlingen op dezen arbeid der Dienaren in getrouwheid
toezien . . opdat niet de zielen verward raken in de strikken der duis
ternis, mede door de onbekwaamheid van hen, die over haar behoor
den te waken.’

In z’n in 1972 verschenen proefschrift ’De Voorman
nen’ heeft dr. D. Th. Kuiper aangetoond, dat het con
flict dat in de jaren twintig in de gereformeerde kerken
uitbrak rond Geelkerken, voor ’n belangrijk deel een
strijd aan de top is geweest tussen eep leidende groepe
ring die zich betrekkelijk kort te voren uit de kleine
luyden had ontwikkeld en die er op uit was het beslaan
de isolement te consolideren en nakomelingen van
oude patricische families, die aanvankelijk vrijwel uit
sluitend de leiding hadden in gereformeerde kring.
Levensstijl en cultuurpatroon van de laatsten verschil
den van die van de geëmancipeerde kleine luyden. Hel
burgerlijke mannenbroedersklimaat werd de zonen van
vele van deze families te benauwd; ze vertrokken uit de
gereformeerde kerken of bewogen zich op het terrein
van zending (in Indië) of evangelisatie, ’n Sociaal ge
ïsoleerde positie, zoals hel geval was bij de echte kleine
luyden, hadden deze families nooit ingenomen in de
Nederlandse samenleving.
Dr. J. G. Geelkerken vertolkte o.a. bij hen levende ge
voelens over het Getuigenis van de gereformeerde sy
node van 1920. In z’n preek reageerde hij:
'Het is jammerlijk eenzijdig om in onzen dag de wereld, de menschheid niet anders te zien dan als een samenknoopsel van enkel dwaling

Ned. Christel. Radio^Vereeniging.
Uitzending op Woensdag 20 October a.s.,
des avonds te 8.10 uur, vanuit de Parkkerk
(Gerard Brandtstraat) te Amsterdam.
(Deze avond is afgestaan aan het Radio-Comité „AmstcrdamZuid” te Amsterdam).
Sprekers: Dr. J. G. GEELKERKEN van Amsterdam.
Ds. J. J. BUSKES .Ir. van Amsterdam.
Ds. n. C. v. d. BRINK van Zandvoort.

liet muzikale gedeelte wordt verzorgd door:
Mejuffrouw FRIEDA M.OOY . .
. . zang.
. . orgelspel.
Den Hoer W. TOORNVLIET

en ketterij, leerverbastering en sectcwezen, afval in het belijden en af
wijking in den wandel, goddeloosheid en onzedelijkheid, vijandschap
en zinnenlust, ongodisterij en opstandigheid . . Wie zijn oog, zijn
oor, zijn ziel ontsluit in dezen lijd, voelt ook aan een eeuw . . die
hongert en dorst naar het heil, dal zij niet heeft
. die - vaak zonder
het zelf te weten en te willen - niettemin naar Christus en Zijn discipe
len, Zijn Kerk zich wendt om hulp . . Wij hebben vol ontferming ach! men zegt wel, dal ontferming nu juist niet de grootste geestelijke
kracht der Gereformeerden is . . de wereld in te gaan en de menschheid te zegenen.’

Prof. dr. J. Ridderbos, opsteller van het Getuigenis, rea
geert fel. Geelkerken zou zich hebben ontpopt als ‘een
aanrander van de eer zijner broederen’, en ‘een miskenner
van ‘s Heeren werk’ in het christelijk organisatiewezen.
Hij acht Geelkerkens preek ’met Gods Woord in lijn
rechten strijd. ’
Mr. J. H. Monnik, zoon van een VU-curator, tracht in
een Geelkerken verdedigende brochure de standpunten
als volgt te schetsen:
'Stelt Ridderbos zich tevreden met het "de kerken slaan open” . .
met het zijn van "het licht der wereld". Geelkerken wilde ”ook daarin
de christelijke ontferming aan de wereld . . . toonen, dat men - zoals
Ridderbos het
echter in een minder waardeerend verband uit
drukt - ”met het evangelie in de hand die wereld opzoekt”. Dat was ”de
richting, die gedrongen door de liefde van Christus uit wil gaan in de
wegen en heggen, die de wereld dringen wil om in te komen, die, om
uit het verband van Dr. Geelkerkens tekst te spreken, zich door Chris
tus als taak ziel aangewezen: Brengt haar tot mij.’

De polemiek is de voorbode van een naderend conflict,
dat grote beroering zal wekken in de jaren twintig en tot
een kerkscheuring zal leiden. Tegenover elkaar staan
een neiging tot consolidatie en isolement en een meer
open naar de wereld, op evangelisatie gerichte levens
houding.
In z’n studie over de emancipatie der gereformeerden
beschrijft Hendriks de periode na de schoolstrijd in de
jaren twintig als een die gekenmerkt wordt door ‘angst
voor desintegratie van de groep’. Men wil elkaar vasthou
den, vooral de leidende top is daarop bedacht. Daar
tegenover meent men zich, aldus Hendriks, het beste te
kunnen verweren

’door een zeer vergaande poging de groep af te schermen van de "bui
tenwereld”, die niet meer primair als werkterrein, maar als gevaarlijk
en bedreigend wordt afgeschilderd.’
’Dit loopt uit in een zeer sterke sociale controle, excommunicatie van
de oppositie en verdere vergroting van de interne integratie, zodat de
situatie van het sociaal isolement benaderd wordt. Rust en orde wor
den zodoende hersteld, zij het ten koste van de flexibiliteit van dit
sociaal systeem. Het 'gereformeerde leven’ verstart. De groep wordt
zich zelf genoeg. De aanvankelijke doeleinden zijn weggevallen. Wat
in hei begin niet veel meer was dan middel (de antithese), de ascetische
instelling, de eigen "specifiek christelijke cultuur”, wat dat ook wezen
mag, wordt doel in zichzelf.’

De schets is ongetwijfeld juist voor zover deze slaat op
het streven van de leidende top in de gereformeerde
wereld. Gemopper in 1920 over de opvoering door VUstudenten van ’De tante van Charley’ wordt in 1924 het oprichtingsjaar van de NCRV - gevolgd door een
emotionele discussie over de toelaatbaarheid van to
neel. Dit naar aanleiding van de opvoering door VUstudenten in de Amsterdamse stadsschouwburg van
Querido’s ’Saul en David’. Opnieuw is het dr. Geelker
ken die in een heftige pennestrijd verwikkeld raakt met
enkele leiders van het isolementsstreven, V. Hepp en
J. C. de Moor, die het stuk respectievelijk ‘walgelijk’en
‘vunzig’achten en die alle toneel wensen uit te bannen.
De VU-senaat, verlegen met het geval, doet aanvanke
lijk een uitspraak, die kool en geit moet sparen, maar
krijgt daarover aan de stok met VU-directeur Colijn, die
vindt dat er ‘water- en melkachtig’ is opgetreden. Over de
toneelkwestie zelf heeft Colijn geen oordeel (z’n zoon
speelde vier jaar eerder als VU-student de hoofdrol in
de Tante van Charley), maar, zo meent hij in een brief,
‘ons volk ziet in deze zaak vooral een symptoom van ver
wereldlijking in den kring der Universiteit' En ’dus’ dringt
hij aan op krachtig optreden, teneinde te zorgen dat het
vertrouwen ongerept gehandhaafd blijft. Prompt spreekt
de VU-leiding (10 juni 1924) dan ook zijn ‘diep leed
wezen’ uit over de toneelvoorstelling, als zijnde niet in
overeenstemming met de gereformeerde zede. (De da
tum is vermeldenswaard; elf dagen later besluiten zes
gereformeerden tot de oprichting van de NCRV).
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Het is de vraag hoe Colijn, die toch al jarenlang buitens
lands woonde (Indië, Londen) zo precies kon weten hoe
’ons volk’ in 1924 tegenover toneel stond. Een maand
eerder had de VLJ-senaat nog uitgesproken dat 'daar
over onder Gereformeerden een zeer verschillend oor
deel mogelijk is'en in diezelfde maand, juni 1924, blijkt
dat ook nog eens uit het extra nummer van 'Opgang’
(Christelijk tijdschrift voor kunst en letteren), dat ter
gelegenheid van de toneelkwestie wordt uitgegeven, en
waarin o.a. de Delftse predikant K. Schilder waarschuwt
tegen ’doemvonnissen.. . tegenover den broeder'. Men
krijgt de indruk dat de kerkbodeschrijvers, die veroor
deling van de VU-studenten eisen, wel wat erg vlot
worden beschouwd als de vertolkers van de gevoelens
van ’het volk’. 'De gevoelens over het toneel zijn onder ons
niet gelijk,' erkent dr. W. A. van Es in de Leeuwarder
Kerkbode en een door de Amsterdamse kerkeraad aan
genomen motie, waarin het vertrouwen wordt uitge
sproken dat 'geen van de gemeenteleden deze voorstelling
zal bezoeken’, (de opvoering van Saul en David) heeft
niet de gehoopte lege zaal opgeleverd. De vraag mag
ook rijzen of ’ons volk’ commentaren wel waarderen
kan van de strekking: ’geen toneel aan de VU (althans
niet in het openbaar), want het eenvoudige gerefor
meerde volk kan er niet tegen’.
In ieder geval zijn het overwegingen als deze, die ten
slotte op aandrang van Colijn leiden tot de veroordelen
de uitspraak. De kwestie zelf deed er niet zoveel toe.
Voorop stond dat de orde en rust op het gereformeerde
erf moest worden hersteld. De eendracht mocht niet
worden verstoord. Een iegelijk diende zich te schikken
naar de opvattingen van de veronderstelde meerder
heid, zoals deze vertolkt werd door de gereformeerde
kerkleiders. De mate waarin men bereid was na de
schoolstrijd in het gelid te blijven, kon worden afgeme
ten aan de graad van gehoorzaamheid aan de 'gerefor
meerde zede’ (geen toneel, geen dans, geen kaartspel
enz.). Dat het in Amsterdamse VU-kringen wat minder
strak toeging, was tot daaraan toe, als ’ons volk’ er maar
niet teveel van vernam. Deze praktijk zou Buskes in
1928 in een brochure hekelen, toen hij schreef over
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'heel veel dominees zonder idealen, cynische figuren in hun studen
tentijd, die het wereldsche leven van de groote stad en de studenten
wereld in al zijn vormen meeleefden, maar die straks in de pastorie
”de meest behoudenden” zijn,”de meest principiëlen, die't felste ge
tuigen tegen allerlei uiterlijke wereldgelijkvormigheid.

De woorden werden geschreven na de kerkscheuring
van 1926, die voorjaar 1924 op gang wordt gebracht door
de Amsterdamse ’broeder Marinus’. In een middagdienst in de Schinkelkerk meende deze dr. Geelkerken
twijfel te hebben horen uitspreken of 'de slang’ in het
Genesisverhaal wel als een 'zintuiglijk waarneembare
werkelijkheid’ moest worden beschouwd. Op lagere
kerkelijke niveaus maakt men zich nauwelijks druk
over de zaak; pas wanneer de kerkelijke top erin wordt
gemengd komt de zuiveringsprocedure op gang. Geel
kerken wordt in 1926 geschorst en afgezet en pas in
1967 zal de gereformeerde synode de toen genomen be
sluiten weer intrekken.
De socioloog dr. D. Th. Kuiper verklaarde in 1972 het
conflict uit de jaren twintig uit de spanning in de gere
formeerde top tussen naar consolidatie en isolement
strevende kerkleiders en zonen van vooraanstaande ge
reformeerde families uit de vorige eeuw, die het in dit
benauwde mannenbroedersklimaat niet konden uit
houden.
In z’n onderzoek betrok hij niet wat zich in die jaren af
speelde bij ’het gewone volk’. Leefde erbij de massa van
de gereformeerden wel zo’n brede behoefte om het
geestelijke en culturele isolement te handhaven als de
kerkbodeschrijvers deden voorkomen? De veelvuldige
klachten over tekenen van ’zedelijke verwildering’, die
ook ’onder ons’ aangetroffen zouden zijn, wijzen niet in
die richting. Aanhoudend wordt in de jaren twintig aan
gedrongen op het mijden van de wereld met zijn vele
verlokkingen, maar dit heeft vooral betrekking op het
amusement (bioscoop, kermis, dansen, lectuur als ’Het
Leven’ e.d.). In tal van andere opzichten gaat men ’met
de tijd mee’. Moderne - voor die tijd - reclametechnie
ken worden gebruikt om b.v. De Standaard erin te bren
gen.

WI

Dr. H. Colijn in 1924 voor de microfoon.

Werd in de vorige eeuw in orthodox-protestantse kring
nog wel huiver aangetroffen voor de moderne techniek
(in de ook hier te lande zeer verspreide prent bevond
zich op de zondige ’brede weg’ ook de stoomtrein;
pas in latere edities verscheen het woordje ’Zondagstrein' in de stoomwolk) ’n positieve houding werd van
meetaf bepleit voor de ontwikkeling van de luchtvaart.
Zo houdt oktober 1924 De Standaard (hoofdredacteur
Colijn) zijn lezers voor in de eerste Indië-vlucht geen
onverantwoorde waaghalzerij te zien.
’Het gaat hier om een nieuwe verbinding met ons Indië, om het
leggen van een nieuwen band tusschen het Nederland hier en het
Nederland ginds .
Neen, van roekeloos ondernemen, van waag
halzerij, zooals sommigen wel meenen, is hier geen sprake. Maar
moed, bekwaamheid en een sterk vertrouwen in zijn goed succes
is er zeker noodig om zoo groote onderneming aan te durven.’

'Vooruitstrevend conservatisme’beveelt Colijn in dat jaar
in zijn deputatenrede zijn volgelingen aan. Met de
auto heeft men,getuige de Standaard-advertentie, geen
moeite, ook al constateert het jaaroverzicht:
’Het steeds toenemend verkeer maakte een groot aantal slachtoffers.
Bijna geen dag ging voorbij, of aan de lijst van hen, die door het
verkeersmonster gegrepen werden, moesten namen worden toege
voegd.’

En positief staat Colijn ook van meetaf tegenover de
radio. Dat hij 27 juni 1924 als eerste minister van
financiën in Europa een uur lang via de zender van
de Ned. Seintoestellen Fabriek (op uitnodiging van
Willem Vogt) het beperkte aantal bezitters van ont
vangtoestellen toespreekt over de benarde toestand
van ’s lands financiën getuigt van een open instelling
voor technische nieuwigheden. Wellicht heeft dit op
treden van Colijn, waarover opgetogen in de christe
lijke pers werd bericht, al in een vroeg stadium ont
vankelijkheid gekweekt voor het nieuwe communica
tiemiddel. Het ’mócht’. Wie het zo formuleerde werd
in calvinistische kring in latere jaren op de vingers
getikt: het ’moèst’. Het was vertrouwder om in termen
van plichten te denken dan in termen van geneugten.

Ook het radio-optreden van Johannes de Heer eerder
in het jaar (april) is een belangrijke stimulans geweest
om iets met de radio te doen. De Ned. Seintoestellen
Fabriek - een van de industrieën, die in het begin
van de jaren twintig experimenteerden met een zender
- had er niet veel in gezien. Willem Vogt, verbonden
aan de N.S.F., had 'weinig vertrouwen in een draadlooze
toespraak over geestelijke dingen. Hij vermoedde dat
zulks den luisteraars in het geheel niet zou interesseren ’
schreef De Heer later in Het Zoeklicht. Maar tegen
betaling viel er wel wat te regelen. Met name dit eerste
gebruik van de radio voor evangelisatiedoeleinden deed
de behoefte ontstaan aan regelmatig gebruik van de
omroep voor de 'christelijke actie’.
Enthousiaste brieven kwamen binnen. Kon er niet
een christelijke radiozender worden gesticht? Joh. de
Heer zag die mogelijkheid wel; als de kerken dat
nu eens samen gingen doen.
De gedachte getuigde wel van geloof; niet van reali
teitszin. Meer dan wat burgerlijke beleefdheden wis
selden de hervormde en de gereformeerde kerken in
die dagen niet uit. Werd er een predikant bevestigd
dan verscheen er een vertegenwoordiger van de andere
kerk; zoals ook het college van B. en W. vertegen
woordigd was en - in bepaalde plaatsen - de garni
zoenscommandant. Maar daar bleef het bij.
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Ds. K. Schilder.

I

Niet gelukkig in de gereformeerde kerken zijn met
dit isolement mannen als ds. J. J. Buskes.
’Nu is het zich afsluiten niet meer het aanvaarden van een harde
noodzakelijkheid, maar eigen vrijwillige keuze: hier de kerk, daar
de wereld; hier de vroomheid, daar de goddeloosheid en de kerk
wordt maar al te gemakkelijk vereenzelvigd met de Gereformeerde
Kerk. De laatste wordt steeds meer doel in plaats van middel. Hel
groote doel: het Koninkrijk Gods, ziet men weinig of in het geheel
niet meer,’

klaagt hij in 1928.
’Men ziet alleen z’n eigen kerk: die kerk is het een en al. Zoo is
toch - wij vinden het verdrietig te moeten zeggen - veelszins
de praktijk van ons kerkelijk leven. De gedachte van het Koninkrijk
Gods staat niet in het centrum, maar onze kerk, onze groep, onze
partij. Men vereenzelvigt de zaak des Heeren met het werk in éigen
kring. Dan wordt de kerk van Christus voor ons de Gereformeerde
Kerk, een volstrekt onbijbelse gedachte.’

Met de onderlinge kerkelijke verdeeldheid hebben er
meer moeite. 'Opdat zij allen een zijn' staat er op een
spandoek, 2e Kerstdag 1924 in het kerkgebouw van
de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente in Am
sterdam. Het eerste christelijke congres voor jongeren
trekt 1700 deelnemers uit diverse kerken. Jan Zwart
speelt op het orgel, dr. J. Eykman spreekt, J. Schouten,
oud-minister De Visser en dr. W. J. Kolkert. 'Ons tien
procent verschil treedt gemeenlijk meer naar voren dan
onze 90% in Christus.’
Het wordt gezegd enkele dagen nadat de NCRV haar
eerste radio-uitzending brengt. De gedachte vindt bij
het kerkvolk meer weerklank dan blijkt uil de officiële
opstelling van hun genootschappen, maar er is een
nieuw verband nodig, los van de kerkelijke structuren,
om dat tot uitdrukking te brengen. Een christelijke
radiovereniging biedt die mogelijkheid.

Isolements-streven ?
Van meetaf is de NCRV door bladen als de Nieuwe
Rotterdamse Courant en De Telegraaf bestreden als
een organisatie, die de hokjesgeest, het sectarisme,
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het particularisme, de verzuiling - of hoe men het
ook wil noemen - in Nederland zou bevorderen. Dal
al deze aanvallen nauwelijks weerklank vonden bij de
NCRV-leden moet naar mijn mening vooral verklaard
worden uit hel feil dat zij hun steun aan deze orga
nisatie juist niét als een isolementsstreven ervoeren.
Trachtte met name de kerkelijk gereformeerde leiding
in de jaren twintig en dertig het isolement te handha
ven, enkele particulieren appelleerden met hun initia
tief voor een christelijke omroep - wellicht onbewust aan andere behoeften.
De zes mannen die in 1924 besluiten tot de oprichting
van de NCRV zijn kerkelijk allen gereformeerd, maar
geen van hen behoort tot de leidende figuren in deze
kring. Hun namen komen niet voor onder de honder
den, die in die jaren - zoals Kuiper naging in De
Voormannen - de posities bekleedden. Dommisse zelf
behoort duidelijk tot het type gereformeerden, dat
Hendriks 'de evangelisatiemensen' noemt. De artikelen

ook meedoen, daar in Hilversum, en hopen ook op gere
gelde tijden gebruik te maken van het zendstation om de
christelijke actie te dienen, 'schrijft hij in Op den Uitkijk
van 8 dec. 1924. Hij noemt de stap: 'Een voorzorgs
maatregel, waarbij te rechter tijd gebruik gemaakt is voor
onze christelijke actie van een verschijnsel dat er is, dat
bewondering wekt en dat in de toekomst meer zal beteekenen, dan wij met z’n allen op dit oogenblik droomen
kunnen. ’
Schilder is een der weinige intellectuelen in ons land
die al in dit stadium de mogelijkheden van ’de draad
loze’ zien en positief waarderen. Zoals ook blijkt uit de
discussie over het door VU-studenten gebrachte toneel
stuk Saul en David, berust hij niet in de heersende
gedachtengang in gereformeerde kring, waarbij het hele
cultuurverschijnsel toneel als wereldgelijkvormig wordt
afgewezen. In dezelfde dagen als waarin hij blijk geeft
van belangstelling voor Dommisse’s initiatief, schrijft
hij in Opgang:
Uit Chr. Tijdschrift voor Radio, 16 januari 1926.

van Dommisse in het Chr. Tijdschrift voor Radio getui
gen daarvan in sterke mate. In het eerste nummer al,
januari 1925, ziet hij de radio als middel tot evangelie
verkondiging 'over de gehele aarde’.
Ook de anderen denken aan evangelisatie. De eerste
voorzitter, mr. A. van der Deure, denkt bij de chris
telijke organisaties, die terechtkunnen bij de NCRV
’in de eerste plaats . . . aan de verschillende vereenigingen welke
zich evangelisatiewerk ten doel stellen’.
’lk zal niet uiteenzetten, welk een ruim arbeidsveld zich hier opent
en hoe hier, door middel van woord en zang, hel evangelie kan
worden gebracht in kringen waar die vereenigingen anders nooit
toegang krijgen.’

Hoewel hij verhinderd was de eerste bijeenkomst mee
te maken, moet tot de oprichters van de NCRV ook
worden gerekend de Delftse predikant K. Schilder,
geen representant van het leidende establishment in de
gereformeerde kerken, maar al wel een publicist die
in toenemende mate de aandacht trekt. 'Wij gaan dus

’Ecn christen achtte het tooneel niet onder zich, maar als hij aan
klaagt, dan klage hij zichzelf aan, omdat hij zoo weinig terecht kan
brengen van zijn roep voor ”de eere Gods op alle terreinen des
levens”.
’Als wc het mcenen met onze slagwoorden van de "eere Gods op
alle terreinen des levens”, dan is ook in de kunst de roeping voor
hel christendom onmiddcllijk gegeven . . . krachtens deze positieve
innerlijke eenheid eischt (het calvinisme) alle levensvormen op voor
de eer van God, en verwerpt het geen enkele vorm, die bij zijn
inhoud passen kan. Van elke ”vox media” wil het een lofstem
maken; en met de zangvereeniging "De Lofstem”, die op de antikermisvergadering uitvoert het lied: "Alles wat adem heeft, love
den Heer” is de calvinist er niet, om de eenvoudige reden, dat de
zangvereeniging De Lofstem niet de cenige is, die adem kreeg.’

Van meetaf zoeken de gereformeerde oprichters van
de NCRV contact met gelijkgezinden uit andere ker
ken. Men wil duidelijk niet ’onder ons’ blijven. Statutair
dekt men zich later zelfs in tegen het risico dat één
kerkelijke richting (de gereformeerde?) zou kunnen
gaan domineren in het bestuur.
Ook de andere beslissingen die genomen worden,
wijzen consequent meer in de richting van isolements-
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Chr. Tijdschrift voor Radio, 16 januari 1926.

ontsluiting dan naar een neiging om het gereformeerde
volk onder sociale controle te houden. Moeten in het
januari 1925 gestarte Chr. Tijdschrift voor Radio alleen
de ’eigen programma’s’ worden aangekondigd of ook
andere? Eh zo ja, moet dan geselecteerd worden wat
wel of niet beluisterd ’mag’ worden?
Het probleem komt opduiken in de eerste dagen van
het bestaan van de NCRV en er wordt zeer bewust
beslist.
’Eenigen onzer lezers uiten hunne bevreemding over het feit dat
in onze lijst van programma’s ook de uitzendingen op den Zondag
zijn vermeld en meenen dat die opgaven moeten worden weggelaten,’

aldus begint een artikeltje in het nummer van 16 januari
1926. Besloten is echter: ’geen censuur op de pro
gramma’s’.
’Wat toch is het geval? Sommigen onzer leden nemen het op dit punt
zeer nauw en luisteren alleen naar de kerkdiensten, welke door of
namens onze Vereeniging worden uitgezonden. Anderen gaan iets
verder en nemen ook de Katholieke uitzendingen, de Duitsche
morgenwijdingen, en de Engelse diensten. Een derde groep ziet
er geen bezwaar in, des Zondags naar een goed concert te luisteren,
vooral niet wanneer die, zooals de Duitsche morgenconcerten, dik
wijls een religieus karakter dragen en hoofdzakelijk uit gewijde
muziek bestaan.
In deze geschilpunten wenschte ons Bestuur niet te beslissen. Het
kan nooit onze taak zijn, hier als censor voor de leden op te treden.
Ieder moet in deze zaak zijn eigen verantwoordelijkheid dragen,
moet in zijn eigen gemoed verzekerd zijn.
Na rijp beraad is dus besloten, de programma’s af te drukken zooals
wij de opgaven ontvangen. Selectie, het schrappen van voor den
Zondag ongeschikte muziek, zou trouwens veel tijd en tact eischen.
Maar boven onze programma’s is afgedrukt, dat het Bestuur uit den
aard der zaak alleen verantwoordelijkheid op zich neemt voor de
eigen uitzendingen.
Het is niet onze taak, te beslissen of, en zoo ja, wat er Zondags
door onze leden mag worden ontvangen. Die taak ligt in het gezin
bij den vader, die daarvoor in ons blad zijn aanwijzingen vindt; die
taak ligt bij den volwassene in zijn geweten dat hem moet zeggen
wat hij wel en wat hij niet zal kunnen verantwoorden.
Wjj hopen hiermede aan de bezwaarde broeders ons standpunt
duidelijk te hebben gemaakt. Zij zullen inzien, dat het vermelden
der programma’s niet voortspruit uit gemis aan eerbied van het
Bestuur voor den Zondag. Maar wel zijn wij bevreesd, onzen lezers
in dezen gebieden voor te schrijven, wat zij wel en wat zij niet
mogen hooren.

152

.vdand op aanvrage gratis toegezondcn
Selectie, het schrappen van voor den Zondag on geschikte muziek, zou trouwens veel tijd en tact
eischen. Maar boven onze programma’s is afge
drukt. dat ons Bestuur uit den aard der zaak alleen
de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de
eigen uitzendingen.
Het is niet onze taak, te beslissen of, en zoo ja,
wat er Zondags door onze leden mag worden ont
vangen. Die taak ligt in het gezin bij den vader, die
laarvoor in ons blad zijn aanwijzingen vindt; die
aak ligt bij den volwassene in zijn geweten, dat hem
noet zekeren, wat hij wel en wat hij niet zal kunnen
erantwoorden.
Wij hopen hiermede aan de bezwaarde broeders
is standpunt duidelijk te hebben gemaakt. Zij zuln inzien, dat het vermelden der programma’s niet
.oortspruit uit gemis aan eerbied van het Bestuur
voor den Zondag. Maar wel zijn wij bevreesd, onzen
lezers in dezen gebiedend voor te schrijven, wat zij
wel en wat zij niet mogen hooren. Deze censüur
kan nooit van ons worden gevergd. Afgescheiden
nog van het feit, dat zij vermoedelijk ook tot niets
zou voeren omdat zij. die willen luisteren, dit toch
doen, hetzij door zonder programma te zoeken
hetzij door zich langs anderen weg het programma
te verschaffen.

contributie.

Deze censuur kan nooit van ons worden gevergd. Afgescheiden
nog van het feit, dat zij vermoedelijk ook lot niets zou voeren,
omdat zij, die willen luisteren, dit- toch doen, hetzij door zonder
programma te zoeken, hetzij door zich langs anderen weg het
programma te verschaffen.’

Deze principiële erkenning van de mondigheid van
zijn leden, zal de NCRV veel onnodige narigheid in de
toekomst besparen. In een periode, waarin krachtig
wordt gepoogd het gereformeerde volk één zede op te
drukken en het af te schermen tegen invloeden van
buiten, getuigt deze houding van een opmerkelijke
openheid.
Ook wanneer men in 1928 samen met de KRO een
’rechtse zender’ in bedrijf brengt, blijft men melden
wat op de andere zender van AVRO en VARA te

Chr. Tijdschrift voor Radio, 4 augustus 1925.

Neutraal.
Van meerdere zijden, wordt ons toegeroepen, dat
de te stichten Nationale Omroep neutraal moet zijn,
en van enkele kanten wordt aan ons en aan de Katho
lieke radio-vereeniging verweten, dat wij die neutra
liteit in gevaar zouden brengen.
Wat wenscht men nu onder dit woord „neutraal”
te verstaan? Wil het zeggen, dat de radio-zender
slechts mag worden gebruikt voor mededeelingen,
waarmede een ieder het ééns is en waartegen niemands overtuiging opkomt? Dan zou'het terrein,
waarop deze nieuwe uitvinding werkt, belangrijk
worden ingekrompen, verder zelfs dan menigeen ver
moedt.
Er zjjn*niet zoo heel veel zaken, welke liggen in de
neutrale zóne. Onbewust komt telkens bij iedere
levensuiting van een mensch zijne levensbeschouwing
naar voren.
We zien dit bij de school, we bemerken dat in de
pers. Zeker, er is gespot met Christelijke leesoefe
ningen, met Christelijke aardrijkskunde. Er is ge
lachen om Christelijk gemengd nieuws en Christelijke
beursberichten. Maar tenslotte zijn toch èn vriend
èn tegenstander tot de erkenning gekomen, dat de
geest van het Christelijk onderwijs een geheel andere
is dan die van het openbaar, dat de levensbeschou
wing welke uit het Christelijke dagblad u tegen
komt, aanmerkelijk verschilt van de toon in zooge
naamd neutrale bladen.
En met de radio-programma's is dit niet ande’
We zien dit bij den H. D. O. We zetten
■
'ar onze overtuiging **
■'men te goeder

beluisteren valt. (Wel wil de overlevering, dat er gere
formeerde ouderlingen waren, die op huisbezoek niet
alleen even terloops rondkeken welke kranten en
tijdschriften gelezen werden, maar ook een blik op het
radiotoestel wierpen om na te gaan of de naald wel de
goede zender aangaf.)
Niet allen vinden de publikatie van alle programma’s
in de beginperiode echter vanzelfsprekend. Het reeds
geciteerde artikeltje wordt na een jaar (8 jan. 1927)
opnieuw afgedrukt ten behoeve van de vele nieuwe
leden, die wat bevreemd aankijken tegen aankondigin
gen van 'dansmuziek’ in het Christelijk Tijdschrift voor
Radio.
Ook een wat onwerkelijk aandoend argument wordt
herhaald:

'Daarbij komt nog, dat opname der volledige programma’s ook
dienst doet als waarschuwing. Vermeldt ons blad, dat Berlijn des
Zondagsavonds dansmuziek geeft, dan is dit voldoende voor onze
leden om dit station n i e t in te stellen. Staat er niets opgenomen,
dan zit zoonlief misschien met de hoofdtelefoon op, te zoeken, zonder
dat de ouders in staat zijn hem te controleren.’

De Radio-Luistergids van de H.D.O. (voorloper van
de AVRO) ziet de ’christen-vaders’ al aan het bladeren
en gnuivend vraagt het blad of onze ingenieuze industrie
in Hilversum en Eindhoven nu niet iets bedenken kan,
'waardoor de wetten van Faraday opzijgezet worden in de
magneten der hoofdtelefoons, zoodra de dansmuziekrepresenteerende electrische stroompjes door de magneetspoeltjes jakkeren. Zij dienen daarmee de ongecontro
leerde zonen en besparen den ouders de inspanning van
een enerverend toezicht’.
Maar redacteur Willem Vogt had dergelijke grappen
beter voor zich kunnen houden, want er wordt in
het Chr. Tijdschrift voor Radio direct een wapen
uit gesmeed tegen de zogenaamd neutrale H.D.O. die
het waagt de draak te steken met de verantwoordelijk
heid van christen-vaders ten opzichte van hun op
groeiende kinderen. Het is duidelijk: bij de H.D.O.
die zelfs opera’s op zondag uitzendt, zijn de belangen
der christenen niet veilig. (29 jan. ’27)
Het probleem, dat de ’draadlooze’ schept, is daarmee
echter de wereld niet uit, maar er wordt weinig over
geschreven in de eerste jaren 1925 en 1926. Niemand
heeft er eigenlijk belang bij om het te signaleren.
De NCRV voorziet in tal van behoeften, o.a. in die
van de 'geharnaste strijders’ aan tekenen dat de oude
liberale vos nog niets van zijn streken heeft verloren.
Sinds de pacificatie van 1917 wordt wachtgelopen bij
de christelijke school. Zo nu en dan slaat men alarm.
Zo De Standaard in 1921:
’Bij de eerste de beste gelegenheid wordt de vredesmantel, die
trouwens zeer slecht gedragen werd, afgeworpen en zien wij het ganse
leger van liberalisten weer tegenover ons, tegenover ons bijzonder
onderwijs, tegenover de vrijheid onzer scholen, tegenover ons recht,
gereed den doodelijken slag toe te brengen. Waarlijk . . . een nieuw
hoofdstuk zal aan den schoolstrijd worden toegevoegd!'
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Philips spreekt
tot tndië.

r

En nog in 1926 verschijnt er een prent in het a.r. blad
’De Houten Pomp’ met als bijschrift: 'Het liberale
monster bedreigt meer en meer onze scholen. In Gods
kracht den strijd aangebonden! Voorwaarts!’
Het is loos alarm, maar het geeft de stemming aan
bij de wachtlopende 'strijders in de poort’. Wanneer
dan ook de NCRV-stichters ’sectarisme’ en 'calvinisti
sche drijverij' wordt verweten (Willem Vogt, De Tele
graaf, NRC) maken deze vertrouwde geluiden uit de
schoolstrijd de politieke leiders klaarwakker.
Strijdbare taal wordt de eerste zeven maanden nog
niet vernomen in het Chr. Tijdschrift voor Radio,
maar augustus 1925 begint voorzitter mr. Van der
Deure parallellen te trekken met de schoolproblematiek.
Hij verzet zich tegen pleidooien van H.D.O.-voorzitter
Baron Tindel om één nationale omroep te stichten.
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Die zou dan 'neutraal’ moeten zijn, maar aldus mr.
Van der Deure:
’Er zijn niet zoo heel veel zaken, welke liggen in de neutrale zóne.
Onbewust komt telkens bij iedere levensuiting van een mensch
zijne levensbeschouwing naar voren We zien dit bij de school, we
bemerken dat in de pers. Zeker, er is gespot met christelijke lees
oefeningen, met christelijke aardrijkskunde. Er is gelachen om
christelijk gemengd nieuws en christelijke beursberichten. Maar
tenslotte zijn toch én vriend èn tegenstander tot de erkenning
gekomen, dat de geest van het christelijk onderwijs een geheel
andere is dan die van het openbaar, dat de levensbeschouwing welke
uit het christelijk Dagblad u tegenkomt, aanmerkelijk verschilt van
de toon in zoogenaamd neutrale bladen. En met de radio-programma’s
is dit niet anders.’

Twee voorbeelden geeft mr. Van der Deure waarom de
H.D.O., die een gooi wil doen de nationale omroep
te worden, in feite niet neutraal is.
'Wanneer de H.D.O. op Zondagavond Speenhof voor de microfoon
laat optreden, vloekt dit met de sfeer, waarin wij gewoonlijk den
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In ons vorig nummer reeds namen wij een bericht
op over een geestige teekening in de Wireless World
naar aanleiding van het zoo geslaagde wereldrelayen van Daventry door den Philipszender. Thans
kunnen wij een reproductie van die teekening geven.
Onzerzijds moeten wij hulde brengen aan de Engelschen voor de sportieve wijze, waarop zij in dit op
zicht Nederland als hun meerdere erkennen.
De vertaling van het onderschrift luidt: „In 1652

versloeg Admiraal Tromp, de dappere Hollandsche
bevelvoerder, de Engelsche vloot onder Admiraal
Blake bij Dover en, dé traditie getrouw, voer hij het
Kanaal op met een bezem in den mast, ten teeken,
dat hij „de zeeën schoongeveegd” had. In 1927 heeft
het Nederlandsche zendstation van Philips te Eind
hoven op de kortegolf „de ether schoongeveegd” en
opnieuw Engeland een lesje gegeven, echter ditmaal
op vriendschappelijke wijze”.

Uil Chr. Tijdschrift voor Radio, 25 juni 1927.
Zondagavond doorbrengen. Wanneer Mevrouw Van Dijk in haar
kinderuurtje opdracht geeft, de stoelen en tafels weg te ruimen, omdat
zij den kinderen een nieuwen dans zal leeren en voorspelen en de
kleinen die kunnen beproeven, dan bewerkt zij daarmede dal in
onze huizen de radiolampen worden uitgedraaid.’

De voorbeelden zijn verre van onschuldig: beide liggen
op het terrein van het amusement. Te verstaan wordt
hier gegeven, dat het de prille omroepvereniging om
heel wat meer gaat dan om een aantal zenduren voor
godsdienstige programma’s. Het is taal naar het hart
van degenen die het cultureel isolement van orthodoxprotestants Nederland willen handhaven.
Maar gaan dc radiolampen ook werkelijk uit bij dit deel
der natie, wanneer mevr. Van Dijk de kleuters de
beginselen van het dansen wil bijbrengen?
Het Gereformeerd Jongelingenblad, een van de meest
militante bewakers van de gereformeerde zede, blijkt

31 juli 1925 hieromtrent niet gerust. Toegejuicht wordt
dat de NCRV is opgericht.
'Wij weten wel, dat sommigen de radio zeer nieuw en deze Vereeqiging hypermodern zullen vinden. Maar daartegenover willen wij
stellen, dat van ongezond Conservatisme onze Bijbel niets wil weten.
Goede Christenen zijn niet conservatief. Ze leven niet in het jaar
1850, maar in het jaar 1925. Wij zijn menschen van dezen tijd.
Want nu kan men dit alles wel tegengaan, zich met een boekske
in een hoekske terugtrekken of zeggen: ”ik blijf toch op mezelf
met den ouden vrachtwagen rijden of in mijn trekschuit met den
ouden jager er yoor langs den vlietwal schieten”, maar daar kan
geen kracht in zitten. We gaan dan in tegen Gods bestel, dat ook
deze dingen heeft gewrocht.’

Wel radio dus, maar waakzaamheid is geboden. Het
Geref. Jongelingsblad heeft vernomen dat er in ons
land al 50.000 luisteraars zijn.
'Daaronder zijn vele huisgezinnen, gelijk wij uit Amsterdam weten,
die christelijk zijn. Wat hooren die allen?'
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En dan denkt het blad in het bijzonder aan de jongeren,
voor wie de radio ’hèt' is.

Eind 1926 voor het eerst maakt het NCRV-blad melding
van neigingen om de radio buiten de deur te houden.

'Wal hooren ze? Datgene, wat naar het programma van "De Tele
graaf", "het Handelsblad", of "de Nieuwe Rotterdamsche Courant"
Londen, Chelmsford, Parijs, Glasgow enz. bieden? (In Nederland
zenden nog slechts HDO en NCR V uit, vK)
Hebt ge dat wel eens nagelezen? En dan even nagedacht? O neen,
men verkeert niet in de concertzaal; men is niet aanwezig in de
danszaal! Neen, niet met het lichaam. Men zit rustig thuis en drinkt
een kopje koffie of rookt een sigaar of'sigaret. Maar hoe is hel
met den geest? Is die thuis of elders? Hier liggen gevaren, groote
gevaren! Geestelijke en zedelijke! Hier heeft de NCRV een mooie
taak. Een laak om te bewaren ouderen, maar ook inzonderheid
jongeren. Heerlijk werk kan hier verricht worden.’

’Af en toe vernemen we van menschen, die zich krachtens hun
beginsel eigenlijk bij ons moesien aansluiten, doch die zulks nalaten
met het oog op de ernstige gevaren, welke in de radiotelefonie
schuilen. Die liever zouden zien, dal we niet voor een christelijke
omroep ijverden, dat we geen ontvangtoestellen in ons huis namen,
dat we de radio geheel negeerden

Duidelijk wordt in dit betoog niet hoe men zich voor
stelt dal de NCRV culturele 'verkenningen' buiten
hel eigen erf kan voorkomen.
Een der zeer weinigen die in die eerste periode van
de radio blijk geeft te beseffen dat er wel iets meer
aan de hand is dan een zuiver isolementsstreven, is
de vrijzinnige hoogleraar R. Casimir. Met instemming (!)
neemt het NCRV-orgaan het artikel over dat hij 17
okt. 1926 in De Telegraaf schrijft over de radio onder
de kop 'De gave Gods’.
Wel overschat Casimir (evenals Marconi, die in die
dagen de radio een machtig middel noemt 'in hel samen
brengen der menschheid tot één groot geheel’) de
kracht van de nieuwe vinding, maar een element van
juistheid bevat z’n constatering, dat 'in de radio zelf
het beginsel der algemeenheid zit’.

’Wie zou zijn Bijbel willen missen? ... En toch diezelfde boek
drukkunst heeft een stroom van goddeloosheid over de wereld doen
vloeien en doet dat nog dagelijks Heeft dit voorbeeld ons ook voor
de radio-telefonie niet wat te zeggen?'
'Allereerst voor het christelijk gezin zelf. Wie een radio-toestel in
huis haalt - zoo wordt gezegd - die haalt ”de wereld" in huis. Zóó
als het daar staat, is hel niet waar. Door een ontvangapparaat kunt
ge "de wereld” in huis halen, meer niet. Maar óók zo schuilt er
ongetwijfeld gevaar in en het is goed, hei is noodig, om dat gevaar
te zien en er nauwlettend acht op te slaan. Hier past waakzaamheid
en christelijke zelftucht voor den volwassene, hier past wijze leiding
van de ouders ten opzichte van hun kinderen.'

'Ge kunt iemand een dagblad van een bepaalde richting geven,
hem naar een bepaalde school of kerk zenden, hem opnemen in
een bepaalde politieke en vakgroep, en aldus zooveel mogelijk
behoeden voor aanraking met (misschien wilt gij zeggen besmetting
door) anderen; maar wanneer gij een ontvanger in huis brengt,
hebt gij hem indegemeenschapgesteldvandevollewereld.
Gij kunt angstig uw eigen uitzending bewaken, het lid uwer gemeenschap zal toch andere klanken opvangen ook. Het wordt mis
schien een der grootste zegeningen van de radio, dal zij de menschen
leert heenzien over de scheidingsmuren, die ons volk al meer verdeelen.'
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Maar met kracht wordt deze opvatting bestreden door
de NCRV met verwijzing naar Da Costa’s typering
van de uitvinding van de boekdrukkunst 'Een reuzen
stap ter hemel en ter hel'.

Het is voor de NCRV geen mogen, maar een moeten,
zo wordt uiteengezet. In Rusland is men koortsachtig
bezig krachtige zenders te bouwen voor verspreiding
van ’anti-christelijke’ gedachten. In Sedney is een
theosofisch zendstation in aanbouw.
'Mogen we dat kwaad ongehinderd laten voortwoekeren? Of moeten
we ons inspannen, zooveel in ons vermogen is, om dit middel ook
in dienst te stellen van hel Evangelie? Om die Blijde Boodschap
te brengen aan veie duizenden die anders misschien nooit hooren
van den weg ter verlossing? Die misschien nooit anders van God
hooren dan in een vloek?

Het zou 'zondige nalatigheid’ zijn het middel radio
niet te gebruiken. 'Dat heeft onze vereeniging gevoeld.
Dat is de grond van haar bestaan. ’

Het ontgaat velen evenwel niet dat het snel groeiende
aantal bezitters van ontvangtoestellen in christelijke
kring ook een stuk verstrooiing aan de apparaten be
leeft. In de loop van 1927 begint een aanzwellend koor
van vooral kerkbodestemmen verontrusting te uiten
over de ontwikkeling. Een commentator in het Chr.
weekblad De Spiegel constateert op honderden huizen
in de grote steden antennes; de meest afgelegen boer
derijen op het platteland staan door middel van de radio
in verbinding met de buitenwereld. Hij meent:
’lk geloof stellig, dat de radio al heel wat kwaad gebrouwen heeft,
ook in christelijke gezinnen Men heeft taal vernomen, die niet
gehoord moest worden Men heeft de klanken der wereldsche
muziek opgevangen, die de gedachten in de danszaal deden ver
toeven Hel kwam, omdat men niet afsloot maar toegaf aan de booze
neiging van het hart dat van nature zo zondig is.’

Vooral jongeren worden verdacht dansmuziek te be
luisteren. Tal van commentatoren wijzen de dans aan
als hèt grote kwaad van die dagen.
'Vroeger, een heel fatsoenlijken dans een zwierdraai, een genoegen.
Toen kwam de neger aan bod. Men ging hel leeren van de onbe
schaafde volken Men ging bij de heidenen te gast. De cakewalk
kwam. Toen de tango. Daarna de charleston.’
(De Spiegel, 4 juni ’27)

Ook Colijn laakt in 1928
’de moderne danswoede onzer dagen, met al wat er aan vastzit’.
’Ge moest eens weien wat voor wereldsche dingen tegenwoordig
ook door christelijke menschen door middel van de radio worden
beluisterd,’

klaagt de (geref.) Asser Kerkbode op 18 nov. ’27.
De anti-radiostemming die hier en daar de kop dreigt
op te steken, ontgaat de NCRV-leiding niet. Er wordt
zorgvuldig aandacht aan besteed in het omroepblad.
’De gevaren, die verbonden zijn aan het beluisteren van allerlei
radio-uitzendingen, doen de vraag rijzen of wij als christenen dan
maar geen afstand zullen doen van deze vinding der radiotelefonie,’

begint een artikel op 13 augustus ’27.

’Wij weten immers dat het heil der zielen meer is dan oppervlakkig
schijngenot. Wel zijn we in de wereld en hebben hier een plaats en
een laak, maar we zijn toch maar gasten en vreemdelingen op aarde . . .
Zo nu en dan ontmoeten we christenen die op het standpunt staan,
dat onthouding op radiogebied te verkiezen is boven de aanwending
van onze christelijken invloed.’

Met klem wordt deze isolementshouding echter be
streden.
’ln den regel zijn het diegenen, die op verschillend gebied heel
gauw hun plaats voor de mannen van de overzij ruimen. Wij deelen
dit standpunt niet, omdat wij het niet kunnen zien als de eisch
der Heilige Schrift.’

Gewezen wordt op de bioscoop, die voor 99% buiten
de christelijke invloedssfeer is geraakt.
'De radio zijn we niet kwijt en behoeven we niet kwijt te raken ook.
Was dat wel het geval, dan zouden we geen ogenblik aarzelen er den
strijd tegen aan te binden. Als de radio moest leiden tot gezinsondermijning, dan zou weifelen zelfs nog verkeerd zijn en restte
ons maar één standpunt: weg ermee, hoe eer hoe beter.’

Ontkend wordt dat NCRV-propagandisten moeten wor
den aangezien voor
’algemeene radio-propagandisten’,

die
’aandringen op massale, onbeperkte aanschaffing van die radioontvangtoeslellen.’

Zo is het niet.
’En voor de gevaren van de draadlooze sluiten we onze oogen niet.
Wie een koestel aanschaft met de bedoeling de christelijke uitzen
dingen te kunnen hooren, dient er rekening mee te houden, dat het
daar niet bij blijft. Maar al te vaak wordt naar al wat verstaanbaar is
van tijd tot tijd geluisterd. En juist daarin ligt het gevaar. Dan krijgt
men dingen te hooren, die uit het christelijk gezin tot nog toe werden
geweerd.’

Maar hoe dat dan te voorkomen?
Bepleit wordt een 'strenge keur'in wat beluisterd wordt.
Wat wel of niet gehoord dient te worden, wenst het
NCRV-orgaan niet aan te geven. 'Dat zou zweemen
naar heerschappij voeren over anderer consciëntie. '
Maar vooral de ouders dienen er scherp op te letten
wat door kinderen wordt beluisterd. 'Onverbiddelijk
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De NCRV wordt geprezen om haar activiteit zendtijd
voor ’het christelijk woord en den christelijken zang’
te verwerven.
’Voor onze gezinnen heeft de Christelijke Radio-vereeniging dus
een uitmuntend werk verricht. Zij heeft gestreden voor de rechten
van het christelijk gezin en voor de christelijke actie. Als dit ware
uitgebleven, zouden wij nu reeds tegenover de radio de houding
moeten aannemen als bijv, tegenover de bioscoop, die bij de christe
lijke levensbeschouwing niet meer past.’

In nog strijdlustiger termen laat ds. W. M. Ie Coinlre
zich uit in het Bergen op Zoomsch Kerkblad van 27
augustus ’27.

liv de eenzame uren
de huisvrouw is de M Z)
eert onbaatzuchtige
vriend des huizes.—

Nederlandsche
Seintoestellem
FaBRI EK HILVERSUM
Advertentie uit 1926.

moet gehandhaafd: wat in een christelijk gezin niet
thuishoort, weer ik uit mijn gezin.’
En de volwassenen dienen voor zichzelf zelftucht te
betrachten.
’De radio brengt veel wat niet bevorderlijk is voor een goeden
levenswandel en juist omdat hel gif dagelijks tot ons komt, is hel
zoo gevaarlijk. Waar nog bij komt, dat geluisterd kan worden zonder
dal anderen het merken, zoodat de goede invloed van hel "publiek
geweten” hier werkeloos is.
Er zijn radio-luisteraars, die elk ogenblikje, dat ze maar even
beschikbaar hebben, hun toestel inschakelen.
lederen avond, ’s middags bij het eten, ’s Zaterdagsmiddags - altijd
schalt de radio door het huis.
Dat is niet goed. (. . .)
Wij kennen gezinnen, ook christelijke gezinnen, waar de radio
door schromelijke overdrijving kwaad werkt.’

Meer dan één avond in de week (’s woensdags) zendt
de NCRV in die tijd nog niet uit. ’s Zondags kan een
kerkdienst worden beluisterd. Er is één NSF-zender
waar alle omroepen het mee moeten doen.
’De radio kan plotseling in de sfeer van het Christelijk gezin die
heel andere sfeer brengen van de muziek en het woord van die
wereld, die algeheel zich heeft losgemaakt van den christelijken geest
en de christelijke levens- en wereldbeschouwing,’

constateert juni 1927 niet zonder zorg De Standaard.
Maar evenals andere gezaghebbende stemmen in ge
reformeerde kring blijft men positief staan tegenover
het verschijnsel radio, dat ’binnen verrassend korten tijd
een zoo gewichtige plaats in het huiselijk leven inneemt’.
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'Welnu, die strijd dient nu ook gestreden te worden in den aether.
Wij mogen de beheersing daarvan niet overlaten aan de menschen
van het dol vermaak, aan de dansmaniakken, die zelfs jonge kinderen
al brengen tol het schaamteloos beweeg, het zedeloos gedoe, waartoe
de moderne dans den moegemaakten, na-oorlogschen mensch heeft
gevoerd. Ook niet aan de mannen van socialistisch of communistisch
kader die hun lessen van opstandigheid geven aan wie er maar naar
luisteren wil, met alle bange gevolgen daarvan.’

Zelfs wie geen radio heeft, moet (’niet-werkend’)
NCRV-lid worden.
’Ook al bezitten wijzelf geen radio, deze zaak dient gesteund evenals
onze scholen ook altijd gesteund zijn door zoo velen, die zelf geen
kinderen hebben.’

Wanneer de NCRV eind 1927 samen met de KRO
de Huizer zender in gebruik neemt, verdwijnt een
flink stuk van de spanning, die het delen van één
golflengte met ook AVRO en VARA oplevert. Men
kan - desgewenst - het toestel afgestemd laten staan
op de ’rechtse’ zender. Op hun beurt kunnen AVROen VARA-aanhangers gemakkelijker de orthodoxe
dominees en pastoors ontlopen, nu er twee zenders
in de lucht zijn. De vraag: radio in huis nemen of
niet, verdwijnt naar de achtergrond. Vermeldt een
dagblad als De Standaard dan slechts de programma’s
van de Huizer zender, het Chr. Tijdschrift voor Radio
blijft óók de programma’s opnemen van AVRO en
VARA. Worden in de omroepstrijd steeds vaker argu
menten gehanteerd, die appelleren aan behoefte lot
handhaving van het cultureel en geestelijk isolement,
het NCRV-beleid blijft erop gericht de leden vrij te
laten in hun keuze. In het Geelkerkenconflict in 1926
vermijdt het angstvallig partij te kiezen. Zowel de
portretten van dr. Geelkerken, ds. Buskes als van prof.
K. Dijk prijken in het omroepblad. Als er verwijten
komen, luidt dat eerder dat de mannen van hel Her
steld Verband te vaak dan te weinig aan het woord
komen. Het in kerkelijk opzicht vroeg-oecumenisch be
leid slaat aan bij de mensen. De aanwas van NCRVleden groeit in 1927 van 6000 tot 20.000 en in 1929 zullen
het er 60.000 zijn.
In diezelfde jaren krijgt de pluriforme omroeporgani
satie in Nederland gestalte, die de naam zal krijgen
van ’het bestel’. Met name NCRV-voorzitter mr. Van
der Deure speelt in die ontwikkeling een centrale rol.

’Naar billijkheid’

Hel 'bestel’ zoals dat vastgelegd is in de omroepwet,
die in 1969 van kracht werd, staat niet op naam van
de een of andere minister. Het is een stuk wetgeving,
dat bij stukken en brokken door het Nederlandse
parlement afgedwongen is aan de zich vaak weerbarstig
opstellende bewindslieden, die met deze zaak te maken
hadden.
In andere landen ontwikkelden zich ruwweg onder
scheiden twee soorten omroepen: (1) In Europa staatsof semi-staatsomroepen, die in meer of mindere mate
onder controle staan van de overheid. (2) In Amerika
commerciële omroepen, in handen van ondernemingen
met winstoogmerken.
Neigingen hebben altijd ook in ons land geleefd om de
omroep van een van beide machten - of een combi
natie daarvan - afhankelijk te maken. Het parlement
heeft zich daar altijd hardnekkig tegen verzet en dat
gaf in de Tweede Kamer nogal eens een crisissfeer.
Met name het feit dat de volksvertegenwoordiging
wat anders wilde dan de opeenvolgende kabinetten
moet als de oorzaak worden beschouwd, dat pas 45
jaren na de start van de radio in ons land er een
volwaardige omroepwet van kracht werd. Daarvoor
was tenslotte zelfs een kabinetscrisis nodig.
Weliswaar was het niet het parlement dat het kabinetMarijnen 26 februari 1965 ten val bracht; het bezweek
aan onderlinge verdeeldheid over de omroepkwestie.
Maar dat gebeurde toen er weinig twijfel meer be
stond over de vraag wat het parlement in meerder
heid wenste en over de bereidheid van de volksver
tegenwoordigers het kabinet naar huis te sturen, wan
neer het zou trachten een andere conceptie door te
drukken. Op het terrein van de omroepwetgeving heeft
de Tweede Kamer zich in bijzondere mate laten gelden.
De eerste keer was in 1928 toen met ’n paar aanvullin
gen van de Telegraaf- en Telefoonwet de eerste om
roepwetgeving in Nederland tot stand kwam. Tegen
de zin van de minister werd bij die gelegenheid een
amendement aangenomen dat verstrekkende gevolgen
zou hebben. Eigenlijk was het een nogal vreemd

amendement, want de formulering was zodanig, dat
eigenlijk niemand er met goed fatsoen tegen zou
kunnen zijn. Het kwam van de anti-revolutionair J. J. C.
van Dijk (vroeger minister van Oorlog) en de tekst
luidde aanvankelijk:
’Bij hel verleenen van een machtiging, wordt, den Radioraad ge
hoord, de beschikbare zendtijd naar evenredigheid verdeeld over de
omroeporganisaties, die voldoen aan nader bij dezen algemeenen
maatregel van bestuur te stellen eischen.’

Maar de minister, de anti-revolulionair Van der Vegte
wilde er eerst niet aan. ’Naar evenredigheid van wat?'
vroeg hij. Men koopt er niets anders door dan een
kat in de zak. Ik kan de wet op dezelfde wijze uitvoeren
zonder en met dit amendement.
'Gelach' meldt de kamerverslaggever van De Stan
daard, na deze woorden van de bewindsman. Dat
staat niet in de Handelingen, en daarom is het goed,
dat ook journalisten opschreven wat er gebeurde, want
met dat gelach werd zoveel te kennen gegeven als
’hou je niet van de domme’. De Standaard (a.r.)
schreef nog eens ten overvloede dat de minister heel
goed wist wat de Kamer bedoelde.
De zendtijd diende te worden verdeeld naar de grootte
van de diverse levens- en wereldbeschouwelijke stro
mingen in ons land. Het a.r. kamerlid Van Dijk maakte
nog eens duidelijk, dat het ging om ’het getal’. Wat
anders? Maar een precieze uitwerking hoe de verdeling
moet worden uitgevoerd, bevatte het amendement niet.
Moesten de neuzen van de leden worden geteld?
Moet globaal gelet worden op de aanhang van de
politieke stromingen, zoals die zich in het parlement
weerspiegelde of van de kerkelijke richtingen?
'Naar evenredigheid van wat? Dat staat er juist niet
in. Laat men dat zeggen, dan kan men daar over spreken, ’
zei minister Van der Vegte.
Het parlement kon tijdens de discussie uiteraard on
mogelijk even een waterdicht stelsel uit de mouw
schudden. Het ging ervan uit, dat met de klompen kon
worden aangevoeld wat globaal werd bedoeld. De
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Links, minister Van der Vegte, rechts zyn opvolger Reymer.
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woorden 'naar evenredigheid’ werden in het amende
ment geschrapt en vervangen door 'naar billijkheid’.
In feite had de minister daaraan nóg minder houvast,
want wat is 'billijkt En wie kon er nu tegen een
'billijke’ verdeling zijn?
De AVRO vond het billijk, dat zij net zoveel zendtijd
kreeg als alle andere omroepen tezamen, omdat zij
pretendeerde ’algemeen’ te zijn, terwijl de anderen
erkenden zich op een levens- of wereldbeschouwing te
baseren. Maar de andere omroepen vonden dat hoogst
onbillijk. Ze roken - terecht - aan de AVRO een
liberaal-conservatief luchtje, zich niet zozeer uitend
in politieke uitzendingen, als wel door de afwezigheid
daarvan.
Wie alles in de maatschappij wil laten zoals het is,
heeft zélf geen behoefte aan politieke uitzendingen,
maar geeft de voorkeur aan amusement. Steeds duide
lijker was de AVRO door de drie grote emancipatiestromingen herkend als een uiting van een óók be
paald politiek-geestelijk-cultureel klimaat. Het was niet
billijk om deze omroep te bevoorrechten boven andere,
zo vonden de drie emancipatiestromingen.
En dat bedoelde men ook tot uitdrukking te brengen
met het merkwaardige amendement-Van Dijk in 1928,
waarin wettelijk werd vastgelegd, dat de zendtijdverdeling ’naar billijkheid’ diende te geschieden.
Wie kon daar tegen zijn?
Slechts drie - naar De Standaard schreef - ’verstoktZ/óera/e’heren, felle-AVRO-voorstanders stemden in de
Tweede Kamer tegen dit amendement en zorgden er
aldus voor dat het wetsartikel zijn politieke lading
bleef behouden. Pas twee jaar later zou het exploderen
en de klap zou aanleiding zijn voor de grootste buiten
parlementaire actie in Nederland tussen beide wereld
oorlogen (op die van 1918 na).
In haar proefschrift over de vooroorlogse geschiedenis
van het omroepbestel, verwondert mej. dr. J. de Boer
zich erover dat er niet meer tegenstemmen waren.
'Er is maar één verklaring, nl. deze, dat zij de draagwijdte
ervan niet hebben voorzien.’ Het is mogelijk. Aanne-
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melijker is evenwel, dat de kamerleden, die tegen
’sectarisme in de ether' waren getracht hebben met hun
voorstemmen het amendement van z’n politieke lading
te ontdoen. Als iedereen had voorgestemd - vóór
een billijke verdeling - dan was immers het amende
ment volstrekt nietszeggend gebleven. Wie is er nu voor
een onbillijke verdeling? Het ging er maar om wat men
billijk vond en juist daarover was in de jaren 1924-1928
een heftig meningsverschil ontstaan in ons land.
Voordat de NCRV23 december 1924 baareerste radiouitzending bracht, werd voorzitter mr. A. van der Deure
al politiek actief. Direct nadat tot oprichting was be
sloten van een christelijke omroep wendde hij zich
tot de minister van Verkeer en Waterstaat, die over
de verdeling van golflengten ging. Hij vroeg dringend
volledig rekening te houden met de belangen van het
christelijk volksdeel bij de toekomstige regeling van
de omroep. Graag één gehele golflengte voor religieuze
uitzendingen.
Dit was overvraagd, want er waren voor Nederland
slechts twee golflengten te verdelen, ’n Hele golflengte
ging niet, liet de minister weten, maar op de eerste
vraag wilde hij uiteraard niet nee zeggen.
In feite begon daarmee een nieuw hoofdstuk in de
omroepgeschiedenis van ons land. Van een technisch
werd het een politiek vraagstuk. Vanaf 1919 was er
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De eerste uitzendavond van de
NCRV, 24 december 1924.

door diverse fabrieken geëxperimenteerd met radiouitzendingen, ten behoeve van radio-amateurs die
vooral geïnteresseerd waren in de techniek van het
geval. Gretig speurden ze met hun zelfbouwtoestellen
de ether af om geluiden op te vangen van schepen,
persbureaus, kuslstations en wat er meer aan draadloze
telefonie deed. Tussen 1914 en 1917 werd het zelfs
verboden, wat de 'sport' extra aantrekkelijk maakte.
De Nederlandse ir. Hanso Henricus Schotanus a Steringa (in 1944 door de Duitsers gefusilleerd) is de eerste
ter wereld, die vanuit Den Haag met geregelde muziekuitzendingen begint. Hij mag als de grondlegger van
'de omroep’ worden beschouwd. De economische
malaise brengt de Ned. Seinloestellen Fabriek in Hil
versum - die tot dan vooral schepen zendapparatuur
levert - op het idee ontvangtoestellen op de markt
te brengen, waarmee ook technisch niet onderlegde
mensen uit de voelen kunnen. Men kwam op het idee
op zoek te gaan naar een markt voor een nieuw
produkt. De NSF, die nauwe relaties onderhield met
Philips, was niet zelf geïnteresseerd in het doen van
uitzendingen. Wel gaf het in 1923 een paar mede
werkers van de fabriek, onder wie oud radiotelegrafist
Willem Vogt, gelegenheid om vanuit de fabrieksstudio
ook met uitzendingen te beginnen. Terwijl geldgebrek
de andere (zwakkere) zenders successievelijk noopte
te stoppen, kon Vogt, die het Comité Hollandse Draad
Omroep had gesticht, doorgaan dank zij de steun van
NSF-Philips. De zender was overigens slechts zo nu en
dan in de lucht. Iedereen, die het geld er voor overhad,
kon op andere uren de zender van de NSF huren voor
reclame- of andere doeleinden. Johannes de Heer
deed dat een keer, toen Willem Vogt hem niet voor
niets in z’n HDO-program wilde laten optreden.
De NCRV was najaar 1924 de eerste grote contractant
van de NSF door de zender voor één jaar elke woens
dagavond te huren. Het enige verschil tussen de HDD
en de NCRV was dat Willem Vogt c.s. de zender
gratis kregen, terwijl Van der Deure c.s. er f3000,- voor
moesten betalen. Men maakte gebruik van dezelfde
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zendconcessie, nl. de experimenleervergunning van de
NSF, maar Van der Deure had evenwel - getuige
z’n verzoek aan de minister - al snel begrepen dal men
voor het veiligstellen van zendrechten bij de overheid
moest zijn en niet bij de industrie.
De overheid maakt zich in het begin van de jaren
twintig echter nauwelijks druk over de radioproblematiek, die haar later zoveel hoofdbrekens zou kosten.
Haar voornaamste zorg was, dat degenen die met
draadloze telefonie experimenteerden (Idzerda en nog
enkele industrieën) hel draadloze telegraaf- en tele
foonverkeer niet zouden storen.
Een PTT-commissie brengt juni 1924, wanneer de zes
mannen besluiten tot oprichting van de NCRV, een
rapport uit, waarin o.a. gesteld wordt ’De radio-omroep
in Nederland behoort aan het particulier initiatief te
worden overgelaten
Het rapport pleit ook voor een Maatschappij lot Ex
ploitatie van een Nederlandschen Omroep, waarin de
handel, luisteraars en vertegenwoordigers van culturele
belangen moeten zijn opgenomen. Contact is er met
een studiecommissie Bruins, die voor wat betreft de
culturele belangen in verbinding staat met de Volks
universiteiten. Uit deze commissie ontwikkelt zich in
1925 een nieuwe (onofficiële) commissie-Posthuma,
waarin we mr. Van der Deure aanlreffen en ook een
vertegenwoordiger van het rooms-katholieke volksdeel.
Direct na de eerste uitzending van de NCRV werden
ook in r.k. diverse initiatieven ontwikkeld, die in de
loop van 1925 leidden tot de oprichting van de KRO.
Hoezeer de NCRV op dat moment al denkt in termen
van ’strijd’ blijkt uil de wijze waarop de KRO een
hartelijk welkom wordt toegeroepen. De NCRV ver
wacht er ’een versterking van eigen positie van’. Mr. Van
der Deure schrijft 2 juni ’25:
’Beide staan ze op hel standpunt, dat ook op hel gebied van de
draadloze het uildragen van eigen levensbeginsel tegenover de zooge
naamde neutraliteit een dringende noodzakelijkheid is. Als zoodanig
steunen ze elkander. En daarom is het ook zoo gelukkig dat bij de
voorbereiding van den Nalionalen Omroep de samenwerking tusschen
beide organisaties is verzekerd.’

Mr. A. B. Roosjen (links) in gesprek met Willem Vogt.

In de commissie-Posthumus, waarin beraadslaagd
wordt over de vorm die deze Nationale Omroep moet
hebben, treffen we verder aan SDAP-secretaris de heer
C. Werkhoven. Maar deze denkt op dat moment nog
zeer beslist niet aan een socialistische omroep. In
tegenstelling tot de beide andere emancipatiestromingen, hebben de socialisten geen schoolstrijd achter
de rug. Prol.-christelijke organisaties en rooms-katholieke organisaties worden door de socialisten gewan
trouwd, want zij houden de arbeiders verdeeld in de
klassenstrijd. Dal was in 1918 duidelijk gebleken. De
heer Werkhoven is voorstander van een staatsomroep
met een opperste programmaraad, die elke vier jaar
rechtstreeks door de luisteraar moet worden gekozen.
'Censuur, in welken vorm ook, is uit den boze.’
De vrijzinnig-protestantse stroming, in de commissie
vertegenwoordigd door mej. dr. A. Bruining, voelt ook
voor een Nationale Omroep met (ook) vrijzinnige
invloed in de top. Pas later - in 1927 - zal men zelf
als VPRO gaan uitzenden maar tot in lengte van jaren
blijft de VPRO de ene blauwdruk na de andere produ-

ceren met haar opvattingen hoe de verdraagzaamheid
hier te lande moet worden georganiseerd.
Verder bevat de commissie-Posthumus een vertegen
woordiger van radio-amateurs, ir. A. Dubois van de
NSF, die handel en industrie vertegenwoordigt, en
iemand van het hoofdbestuur van de PTT.
De HDO van Willem Vogt zit merkwaardigerwijs niet
in deze commissie. Wel begint het comité van Vogt
in de loop van 1925 het denkbeeld te koesteren dat
de regering de HDO zal aan wijzen als de Nationale
Omroep, als ware het de gunning van een interessante
order. Vogt verlaat de NSF om zich als redacteur van
de Luistergids geheel aan de HDO te wijden. Juli 1925
schrijft hij daarin, tot z’n Luistervinken:
’Zou hel nu werkelijk zoo gek zijn, wanneer de regeering zich
eens van de buiten onze huisdeur beraadslagende groep losmaakte
(bedoeld wordt de commissie-Posthumus) en nederzittende aan onzen
disch, tot de HDO zeide: Kijk eens hier! Jullie hebben het vrij
aardig gedaan. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt . . maar alles bij
elkaar genomen lijkt het ons alleszins gerechtvaardigd om met den
HDO in zee te gaan . Om kort te gaan, wat zou er eenvoudiger
zijn, dan een verbouwing van den Hilversumschen Draadloozen
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Mr. A. v. d. Deure.

Omroep in den Nederlandschen Draadloozen Omroep, of in Omroep
Maatschappij "Muziek en Literatuur".’

Want zo stelde Vogt zich de omroep voor: het moest
een (uiteraard beschaafd) amusementsbedrijf worden.
Van kermis tot concertgebouworkest. Geen politiek.
En ook niet te veel godsdienst. 'Laten wij ermee ophou
den, het geeft onaangenaamheden, ’was de eerste gedach
te van het HDO-comité toen het de vrijzinnigen met
protesten en wensen op de stoep kreeg omdat de
HDD kerkuitzendingen ging verzorgen uit de (ortho
doxe) hervormde kerk van Hilversum. De keus was
gemaakt voor het gemak van de technische dienst
vanwege de korte lijnverbinding. Het was puur toevallig
dat er orthodoxe preken de lucht ingingen, veront
schuldigde de HDD zich. Als het toevallig een vrijzin
nige kerk was geweest, dan hadden we ’t ook gedaan.
’Het HDO-comité bestond uit mensen, die de culturele
kaart van Nederland niet kenden,’ zou later mej. dr.
De Boer in haar proefschrift constateren. Aan deze
deskundigheid was in 1925 meer behoefte op het terrein
van de radio dan aan kennis inzake honingraatspoelen
en anodebatterijen. De radio was bezig van een
technisch, eén geestelijk en cultureel vraagstuk te
worden. En op dat terrein was NCRV-voorzitter Van
der Deure thuis. De HDO-dromen de Nationale Om
roep te worden, werden door hem in het Chr. Tijdschrift
voor Radio (4 augustus ’25) op krachtige wijze ver
stoord.
’Wij kunnen (. . .) nooit accoord gaan met hunne gedachte, om
den met onze belastinggelden gefinancierden Nationalen Omroep
aan hunne zorgen toe te vertrouwen.’

Een nationale omroep achtte mr. Van der Deure
onmogelijk.
’Het verschil in levensbeschouwing tusschen de stroomingen in ons
volksleven laat zich niet wegdoezelen. De eenige mogelijkheid voor
een Nationalen Omroep is samenwerking tusschen die groepen, waar
bij iedere groep, overeenkomstig hare sterkte en belangrijkheid het
recht krijgt, programma’s van hare richting en in haren geest voor
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de microfoon te brengen. We achten dn tot nu toe heel goed
mogelijk. Blijkt dit op den duur niet te gaan, welnu, dan zullen we
inderdaad moeten komen lot verschillende omroepstations Ons
volksdeel zal er echter nooit accoord mede gaan, dat van vrijzinnigen
geest dóórtrokken programma’s ons als de ware neutraliteit worden
voorgezet. Daarvan hebben we in de vorige eeuw van die "neutraliteit'’
te veel genoten ’

Opgetogen over de zich snel ontwikkelende markt voor
ontvangers, adverteren Philips en andere industrieën
met toestellen, radiolampen, condensators, luidspre
kers, koptelefoons, kristalontvangers en alles wat men
nodig heeft om de geluiden uit de ether op te vangen.
De verdraagzaamheid van het volk wordt zwaar be
proefd, want nergens komen de volksdelen met hun
subculturen elkaar opeens zo hinderlijk tegen als in de
ether, elk met eigen vooroordelen, rotsvaste zekerhe
den en heiligste gevoelens.
Najaar 1925 installeerde de minister van Verkeer en
Waterstaat een ’Regeeringscommissie voor den Nationa
len Omroep’ waarin de christelijke partijen overwegend
vertegenwoordigd waren. Het rapport van de officieuze
commissie-Posthumus achtte hij onbevredigend. Zowel
NCRV als KRO distantieerden zich van het voorstel
één particuliere gemonopoliseerde omroepmaatschappij in het leven te roepen. Hen stond een meer fede
ratieve samenwerking voor de geest, waarin elke gees
tesrichting, buiten verantwoordelijkheid van de ander,
kon uitzenden wat hij wilde.
Het in de prullenmand verdwijnen van de ideeën van
de commissie-Posthumus wekt diepe ergernis bij te
genstanders van christelijke organisaties. De wijze
waarop het NCRV-blad 20 oktober ’25 z’n lezers inlicht
over de kritiek is zowel informerend als (schoolstrijdveteranen) mobiliserend.
’De benoeming der Regeeringscommissie Ruys is voor een deel der
linksche persorganen een welkomen aanleiding geweest om nog weer
eens even hun haat te luchten tegen "de fijnen en de dompers"
en uiting te geven aan hun ergernis over het feit, dat niet meer,
zoals vroeger, alle dingen worden geregeld en behandeld door het
"denkend deel der natie”. De Nieuwe Rotterdammer Courant jam
mert, dat op deze wijze wordt verhinderd om op werkelijk nationale

VAN DE OMROEPsCOMMISSIE.
Daar onze nieuwe zender spoedig in
gebruik zal komen, moeten wij uitzien naar
een grootere organisatie van den Omroep.
Reeds sinds langen tijd waren de com
missieleden er van overtuigd, dat getracht
moest worden te komen tot meer vaste en
regelmatige medewerksters en medewerkers.
Daarom worden thans pogingen aangewend
tot het vormen van een Chr Radio»koor,
Chr. Radio-orkest, enkele trio’s, kwartetten
of eventueele sextetten of octetten voor
instrumentale muziek en zang. Daarom doet
de OmroepsCommissie thans in ons officieel
orgaan een oproep aan dames en heeren,
genegen om mede te werken inzake een

Chr. Radio-koor, waarvan als leider voor«
loopig zal optreden de bekende koor
dirigent, de Heer J. H. Smit Duyzentkunst
te Hilversum. Er zal één avond per week
gerepeteerd worden. Onder meer zal door
dit koor ook medewerking verleend moeten
worden bij onze morgenwijdingen, die.
naar wij hopen, binnenkort in eere zullen
worden hersteld. Ook worden zoowel be
roeps- als amateurs#musici gezocht voor d
samenstelling van een flink Chr. Radic
orkest. Enkele instrumentpartijen zijn reec
bezet, doch nog velen kunnen zich oj
geven.
Helpt allen m°dc om de Vereeniging i
dezen tot bloei te brengen, gaat Uw kennis
senkring
geeft ons
'1 W

A

De Huizer zender in aanbouw:
oktober 1927 roept het NCR V-b!ad
nieuwe medewerkers op.
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DIENAAR OF SPLIJTZWAM i
Dc Duitsche draadlooze omroep
staat als dienaar van het algemeen be
lang boven de strijdvragen der poli,
tiek en der levensbeschouwing' .
Dit schreef de Duitsche regeer ingscomrausaris voor hot omroepwezen. Dr. Hans Bredow, in „De Telegraaf"’* van 24 December jl.

HOE IS HET BIJ ONS ?
Ir. Nederland werd ia 1927 dc nlgemecue <onpolitieke omroep ten
bate van politieke radio-vereenigiogen door eeni overheidsdaad beroofd
van het auteursrecht op zijn programma's ;
. In Nederland werd in 1927 de door dc luisteraars \xd elke rkhhig verafschuwde

!
wijze te arbeiden aan de cultureele verheffing van de massa, en
verwijt mr. Van der Deure, dat hij met zijn eischen de zaken
overbracht op het gebied van de politieke macht over den radioomroep.
De Oprechte Haarlemmer Courant verontrustte zijne lezers met een
artikel onder het vette opschrift: "Een element van culturele ver
heffing bedreigd". Het Volk riep zijne drommen te wapen om den
Christelijken Dompers te weren. En in Vrijheid, het officieele orgaan
van den Vrijheidsbond, greep zelfs Ton van Tast naar zijn teekenstift
om in zijn wekelijkse film in een negental caricaturen het sectarisme
in den aether te hekelen, en aan te toonen hoe het in de toekomst
zal worden, dank zij "het geniale denkbeeld van mr Van der Deure.
vertegenwoordiger van de Christelijke radioluisteraars en nu ook weer
lid van de allernieuwste commissie van advies.’

Wat wilde de NCRV niet en wat wilde zij wel?
Het wordt in hetzelfde artikel uiteengezet. Zij is tegen
een ’neutrale’ omroep, want die zou alleen kunnen
uitzenden wat overeenstemt met ieders levensbeschou
wing en dat is - goed beschouwd - niet veel. Het zou
veto’s regenen als er in één besturend college over zou
moeten worden beslist. De NCRV bepleitte daarom:
laat iedereen vrij uit te zenden wat hij wil.
’Wat willen we dan wel? Kort samengeval dit, dat iedere levens
beschouwing, iedere volksgroep gelegenheid zal krijgen, de dingen
rond te zenden welke in die groep leven en daar belangstelling
wekken, dat iedpre richting den nattonalen zender zal kunnen
benutten om hare leden te bereiken, toe te spreken, en te bearbeiden
en daarnevens kan trachten, hare denkbeelden aan anderen duidelijk
te maken . Natuurlijk zijn er aan deze regeling bezwaren verbon
den. Iedere groep moet zich wat inschikken. De Katholieken zouden
liever niet zien, dal de Gereformeerden den zender gebruikten. De
Orihodox-Hervormden zullen zich ergeren, wanneer een Vrijzinnige
zijne theologische gevoelens uiteenzet. Maar deze regeling is billijk
en eerlijk. En alleen op de basis van volkomen rechtvaardigheid schijnt
ons eene nationale omroep mogelijk.’

In feite betekent het NCRV-standpunt een regelrechte
doortrekking op omroepgebied van de opvattingen over
democratie, zoals deze in het gereformeerde emanci
patieproces onder Kuyper waren gegroeid. Er wordt
geen gooi gedaan naar één, van staatswege op te
leggen christelijk-nationale omroep. Elke volksgroep
mag uitzenden wat hij wil, zonder dat een ander
daarvoor verantwoordelijkheid draagt. Wie iets niet
wenst te horen, moet het toestel maar afzetten
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VERPOLITIEKING VAN DEN RADIO
voortgezet door een regeericg, die den zender Ie Huizen geheel voor
politieke propaganda laat misbruiken en maar al te ved neiging ver
toont om deo Hilversumschen zender voor de helft aan de socialisten
af te stann ;
In Nederland werd m 1927 de invoering voorbereid eencr radiobelasting, die ah eepigen bestaansgrond heeft de noodzaak om pcluiekRoumsche, -Christelijke en -Socialistische omroepen door staatsdv.'ang
te helpen aan de geldmiddelen, die de luisteraars vrijwillig nooit aan

BEDERVERS VAN RADI0GEN9T

!•

1

geven ;
In Nederland wa» hel in 1927 mogchjk. dat eca vcbbtxde rcgccrins bet politieke paard in den otnrotp haalde en de seclarijchc drijven
metterdaad steunde in hun nanslngen op den Algcmeencn Onpelilieken

I

Onvoep.

In ons land is het streven van cllv beroepspolitici er op
gericht den Nederlandse!er> draadloozcn omroep ondergeschikt te maken aan de strijdvragen der politiek en
levensbeschouwing.
Het Algemeen Belang is er echt» - .dat mede gediend, dal dtudoor
destructieve elementen een krachtig propagandamiddel ter ondermij
ning der maatschappelijke orde ‘.rijgen er. de

Luisteraars zich met weerzin van de
Nederlandsche stations afwenden.

Uit de Telegraaf 8 januari 1928.

In wezen doet wat Van der Deure voorstaat een sterk
beroep op de verdraagzaamheid van de luisteraar. Ieder
een zal dingen te horen krijgen, die strijdig zijn met zijn
levensbeschouwing. Maar de staat is er niet om zulks te
voorkomen. Weinigen echter proeven het Kuyperiaansdemocratische in de opstelling van de NCRV.
Een van de zeer weinigen die het wel ziet is de vrij
zinnige hoogleraar R. Casimir. In z’n al eerder aan
gehaalde artikel in De Telegraaf van 17 oktober 1926
schrijft hij:
’Dr. Abraham Kuyper blijkl, voor zijn eigen menschen en voor ons
geheele volk, een man geweest te zijn met een groots gezicht op
de toekomst. Hij zag ongeziene mogelijkheden en wist ze als van
te vooren te waardeeren. Wel was hij in zijn laatste levensjaren in
zijn gedachten en geschriften steeds bezig met de voleinding, maar
dit belette hem niet, nog groote dingen te verwachten.

"Alles wat in de natuur besloten ligt aan krachten en ontwikke
lingsmogelijkheden, moet nog eerst ontbloeien, om Gods souvereine
macht te doen uitkomen en Zijn heerlijkheid te openbaren."
Zoo ongeveer liet hij zich cens uil in een gesprek En hij had reeds
vroeger zijn volk de cultuur leeren waardeeren en aldus een gcheele
volksgroep toegankelijk gemaakt voor de opneming en gebruikma
king van de vondsten der tegenwoordige wetenschap en techniek.

Het leerstuk dat er bij den val des menschen kleine overblijfselen
van Gods beeld gebleven waren, dat der gemcene gratie, werd door
Kuypcr uitgebouwd tot een groot stelsel, waarin plaats was voor een
geordend samenleven en voor samenwerking lusschen de menschen.
Voor ons volksleven is dit van uiterst gewicht geworden, omdat
onze gereformeerde landgenooten niet achterblijven in de verschil
lende takken van ons nationaal leven.
De rede, door oud-ministcr Van Dijk over de betekenis der radio
gehouden, is openbaring van dien geest. Het is de Calvinistische
leer, zooals die door Kuypcr werd gegeven, toegepast op een vraag
stuk van den modernen tijd. En voor die rede, waarbij de radio
dankend aanvaard wordt als een gave Gods en ook haar gebruik ter
verheerlijking van ’s Heercn naam mogelijk en dus wenschelijk wordt
geacht, moet men wel zeer dankbaar zijn. Zij betekent dat de radio
als geoorloofd culiuur-element is aanvaard en erkend. Men stelle
zich voor, welke wrijvingen er zouden ontstaan, indien dit niet
hel geval ware
Niet wat gespeeld wordt, niet welke dans gedanst wordt, bepaalt
de Gereformeerde levenshouding tegenover tooneel en dans, maar
deze beide worden als zóódanig afgekeurd Vandaar zoovele strubbe
lingen in onze vertegenwoordigende lichamen over dansvergunningen en subsidies aan tooneel.
Maar bij de radio-uitzending zal het criterium liggen in den aard
van hel uitgezondene, maar uitzending en ontvangen zullen op zich
zelf geen voorwerp van gcdachtenwisseling zijn. Er is erkenning en
daarmede ook toenadering van de verschillende volksgroepen: in onze
zoo veelvuldig gespleten maatschappij is er weer een element van
eenheid gekomen dat binding teweeg brengt door gemeenschappe
lijke waardeenng en gemeenschappelijk gebruik van een uitvinding.’

'Deze uiting van prof. Casimir is in hooge mate te waardeeren, en zeer leerrijk tevens, ’ zegt de anti-revolutionaire oud-premier mr. Th. Heemskerk op 22 oktober ’27
bij de opening van de Huizer zender (van KRO en
NCRV samen). Uitvoerig leest hij z’n gehoor voor uit
het dan een jaar oude Telegraafartikel, dat kort na het
verschijnen, met instemming van veel in het stuk is
overgenomen door het Chr. Tijdschrift voor Radio.
Merkwaardig lijkt dat wel, want in feite bedoelt prof.

Oproeu «m
Dat de Radio Omroep van groote beieekenis is voor
ons volksleven, ook voor ons Christelijk volksleven,
wordt algemeen erkend. Onverantwoordelijk zou het
zijn, den Omroep geheel aan de Vrijzinnigen prijs te
geven.
Met Gods hulp heeft de Ned. Chr. Radio Ver. be
reikt, dat de .Radio’’ niet voor Orthodox Proiestantsch
Nederland verloren is gegaan.
Maar nog altijd dreigt het gevaar, opzij te worden
gedrongen en ons rechtmatig aandeel in de uitzendingen
te verliezen. Daarom doet het bestuur der N. C. R. V.
een zeer dringend beroep op alle Orthodoxe Protestanten
in Nederland, luisteraars en geen luisteraars, om zich
bij de Ned. Chr. Radio Ver. te voegen. Slechts door
een zeer groot ledental is het mogelijk te behouden,
hetgeen bereikt werd. Het geldt het belang van ons
Chr. volksleven, van kerk en evangelisatie, van onze
Chr. cultuur, het geldt het belang van onze Chr. ge
zinnen.
Toone Chr. Nederland in dezen cyn roeping te ver*
staan.
HET BESTUUR DER NED.
CHR. RADIO VER.
Corr.: P. R. HAZENBERG.

RADIO-Petitionhement
Man eischt van vrijzinnige zijde in een Peti
tionnement van den Minister de beate omroepgolt' voor alle zenduren.
Rest dus voor onze Ned. Chr. Radio Ver. de
slechtste golf en veel minder Radiouiizendingcn.
Geheel Orthodox-Protestant Nederland protestecre hiertegen en sluite zich aan bij de
Ned. Chr. Radio Vcreeniging.
Versterkt onze «lederen, wordt lid of be
gunstiger. Voor hen die leden (begunstigers)
willen verzamelen, lijsten beschikbaar
Adres: D.Percboom, Huize.,Vooglenzang”,Ede.
Schrijf oog heden briefkaart.
Indien men radio heeft, worde men werkend lid.
Minimum contributie f 4.- por
jaar, de
Omroepgids inbegrepen.
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Tijdens het proefwerken van
onzen nieuwen zender te Huizen
wordt een gramafoon gebruikt,
om de modulatie-proefnemingen
uit te voeren. De hoofdingenieur,
Mr. White, is op deze foto daar—
mede bezig.

Casimir een pleidooi te houden voor verregaande sa
menwerking tussen uitzendende partijen onder leiding
van één, buiten partijverband staand leidend en rege
lend lichaam. Maar wat de NCRV-leiding vooral blijkt
te hebben aangesproken zijn de volgende uitspraken:
’Het is- volkomen te billijken, dal bepaalde volksgroepen Gods
dienstoefeningen en toespraken wenschen, die aansluiten bij hun
diepste levensovertuiging’,

en
'Ieder Nederlander erkenne dan ook het recht van een hem vreemde
groep om uit te zenden wat die groep wenschelijk vindt.’

Dat Casimir’s beschouwing in 1926 wordt overgenomen
onder de'jubelende kop ’Het daghet..illustreert hoe
zeer de NCRV-leiding van mening is, dat deze gedach
ten nog verre van gemeengoed zijn. Wat betreft gods-
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dienstige uitzendingen wordt in de geschiedenis van de
Nederlandse omroep inderdaad al vroeg gestuit op re
serves bij hen, die de omroep overwegend een amu
sementsfunctie willen geven. Door haar strijd voor het
goed recht van (ook) godsdienstige uitzendingen, eist
de jonge NCRV in feite voor de omroep een veel
bredere functie op, namelijk die van communicatiemid 
del voor levens- en wereldbeschouwingen. En het is
haar niet voldoende wanneer er in de programma’s
ook ruimte komt voor kerkdiensten en andere religieu
ze uitzendingen.
Mr. Van der Deure:
’Onbewust komt telkens bij iedere levensuiting van een mensch,
zijne levensbeschouwingen naar voren. We zien dit bij de school,
we bemerken dat in de pers.’ (4 augustus 1925)

J>en volledige radio-omroep

Met het ontstaan van de omroep ontbrandt de strijd
over de functie, die eraan moet worden gegeven. Amu
sement, vinden velen. En voorzover de culturele elite
uit de beginjaren niet afwijzend stond tegenover het
nieuwe massa-communicatiemiddel, achtte men het
een middel tot culturele verheffing van het volk.
De start in 1925 van omroepen die zich bewust baseer
den op een levens- of wereldbeschouwing (NCRV,
KRO en VARA), die alle drie een zendavond bij de
NSF huurden, wekte een groeiende ergernis bij bezit
ters en bouwers van ontvangtoestellen die uitsluitend,
althans hoofdzakelijk verstrooiing wensten. HDO-voorzitter Baron Tindal moet waarschijnlijk gemeend heb
ben hen te dienen, wanneer NCRV en KRO zouden
verhuizen naar een eigen zender. Als lid van de com
missie Ruys de Beerenbrouck stemde hij in 1926 in
ieder geval niet tegen, toen geadviseerd moest worden
over het verzoek van de twee omroepen om een eigen
golflengte voor de te bouwen Huizer zender. Het is
hem later hevig kwalijk genomen. Aanvankelijk echter
ging de HDO er op vooruit, want zij kreeg alle vrijko
mende zendtijd op Hilversum. (De VARA bleef haar
ene avond op die zender houden. De VPRO kreeg
voorts een avond toegewezen op de Huizer zender).
Het waren allemaal voorlopige verdelingen, maar de
eerste felle perscampagne van De Telegraaf tegen de
NCRV stamt uit die tijd, want de regeringsbeslissingen
bevatten in feite de erkenning van de NCRV als een
'gewone' omroep en die zich niet zouden beperken tot
een paar uurtjes godsdienst in het verband van één
nationale omroep (bijv, de HDO). Dit laatste had de
NCRV principieel afgewezen.
’Wij mogen niet tevreden zijn met af en toe een christelijk "toe
voegsel”. Wij mogen zelfs niet tevreden zijn met hetgeen we thans
bereikt hebben! Ons ideaal moet zijn een volledige radio-omroep,
met zeer gevarieerde programma’s, doch die alle dit gemeenschappe
lijk hebben, dat zij kunnen strekken tot eer van onzen God.’ (26
november '26)

En op de algemene vergadering in oktober ’26 zei mr.
Van der Deure:

’Wij eischen vrijheid van levensovertuiging en verlangen die niet aan
onze nationale "eenheid” te offeren.’

Regelrecht werden de uit de schoolstrijd stammende
opvattingen doorgetrokken naar het terrein van de om
roep, tot wrevel en woede van nationalisten, cultuurpaternalisten en hen die de omroep als een onderdeel
zagen van de amusementsindustrie.
Terecht werd ook in conservatieve kringen gevreesd,
dat de erkenning door de overheid van het goed recht
van godsdienstige omroepen wel eens de loopplank kon
zijn waarover ook de socialisten in brede rijen de ether
zouden binnenmarcheren. Inderdaad is dit het effect
geweest. In haar strijd voor het goed recht van een chris
telijke omroep, bevocht de NCRV tegelijk een stuk
etherdemocratie voor alle levens- en wereldbeschou
wingen. Kort voor het kamerdebat in 1928 lucht De
Telegraaf haar woede over deze ontwikkeling.
’ln ons land is hel streven van alle beroepspolitici er op gericht den
Nederlandschen draadloozen omroep ondergeschikt te maken aan de
strijdvragen der politiek en levensbeschouwing.’

heet het in een pamfletachtig opgemaakt stuk op 8 ja
nuari 1928.
’ln Nederland werd in 1927 de door luisteraars van elke richting
verafschuwde
VERPOLITIEKING VAN DE RADIO
voortgezet door een regeering, die den zender te Huizen geheel voor
politieke propaganda laat misbruiken en maar al te veel npiging ver
toont om den Hilversumsche zender voor de helft aan de socialisten
af te staan.’

Als ’Bedervers van radiogenot’ zo worden NCRV, KRO
en VARA aangeduid.
’ln Nederland was hel in 1927 mogelijk, dal een verblinde.regeering
het politieke paard in den omroep haalde en de sectarische drijvers
metterdaad steunde in hun aanslagen op den Algemeenen Onpolitieken Omroep . . . Het Algemeen Belang is er echter niet mede gediend,
dat daardoor destructieve elementen een krachtig propagandamiddel
ter ondermijning der maatschappelijke orde krijgen en de luisteraars
zich met weerzin van de Nederlandsche stations afwenden.’
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PRONKEN MET ANDERMANS VEEREN.

Ook een andere gebeurtenis in 1927 droeg daar sterk
toe bij. Volkomen onverwachts wijzigde Willem Vogt’s
HDO haar naam opeens in ANRO (Algemeene Nederlandsche Radio Omroep). Het motief bleek hoofd
zakelijk te zijn geweest om door formele opheffing van
de HDO af te komen van het contract dat men had
met de drukkerij Jac. van Campen (Alg. Handelsblad)
voor het uitgeven van de Luistergids. De zaak groeide
uit tot een nationaal schandaal, toen bleek dat de
manoeuvre vooral bedoeld was om de order toe te
spelen naar De Telegraaf.
Van Campen nam dat uiteraard niet en bleek niet de
enige in liberale kring, die geen waardering kon op
brengen voor de HDO-stunt. Er werd een nieuwe
omroep opgericht, de NOV (Ned. Omroepvereeniging),
die ongeveer hetzelfde wilde als de HDO-ANRO,
maar dan met een programmablad van de persen van
Van Campen. Het verschil tussen beide omroepen was
echter zo gering, dat het minister Van der Vegte ge
lukte om beide organisaties na verloop van tijd tol een
fusie te bewegen. (Bij het programmablad werden zowel
De Telegraaf als Van Campen betrokken). Dat werd de
AVRO, die 1 januari 1928 begon te zenden.
Het bestuur van de NOV geleid door oud-minisler
Posthuma, bestond geheel uit liberalen, wat NCRV en
KRO een grotere bereidheid deed verwachten tot het
tonen van een politiek gezicht. Juist was dit niet. De
statuten van de NOV meldden nadrukkelijk:
’Zij stelt zich op het standpunt, dat de omroep met mag worden
gebruikt ten behoeve van politieke partijbelangen.'

Het draadloos vrije luistervinkje, vogelvrij aan den politieken spijker.

De Telegraaf (21 febr. 1928) neemt het op voor de geestverwante,
onpolitieke A VRO, die een veer zal moeten laten

Het verwijt aan de NCRV, dat zij een politieke omroep
zou zijn, was overigens niet terecht. Wel had de NCRV
de krachtige politieke steun der christelijke partijen
hard nodig, maar angstvallig zorgde zij ervoor
'gezien het feit, dal omtrent de staatkunde onder de orthodoxproteslanlen, en onder de leden onzer vereeniging verschil van
inzicht bestaat . . . zooveel mogelijk alleen naar voren te brengen,
datgene wat vereent en niet wat tot scheiding aanleiding zou kunnen
geven’ (december ‘27).

Veel kan het dus niet geweest zijn, wat de NCRV aan
politiek bracht. Niettemin was de relatie, die De Tele
graaf legde tussen godsdienst en politiek terecht. Cam
pagnes als De Telegraaf voerde, zouden mede tot het
bondgenootschap leiden tussen KRO, NCRV en
VARA, dat vandaag nog voortbestaat in de Federatie
van Omroepverenigingen.
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Niettemin bleek achter de oprichting van de NOV een
politiek motief van de éérste orde verborgen, zoals
september 1927 onthuld werd door de VARA. Gepu
bliceerd werd een vertrouwelijke circulaire van de NOV
aan bankiers en andere figuren uit het bedrijfsleven,
waarin om steun wordt gevraagd. In deze circulaire
wordt herinnerd aan een vertrouwelijke brief, die door
het Verbond van Ned. Werkgevers en andere onder
nemersorganisaties aan minister Van der Vegte zou
zijn gezonden, waarin aangedrongen was op het buiten
de ether houden van de politiek.
Met name de oprichting van de VARA 1 november 1925
bleek ernstige verontrusting in ondememerskringen te
hebben gewekt. De minister had echter laten weten in
dit stadium geen mogelijkheid te zien een verbod tegen
een van de omroepverenigingen uit te vaardigen. De
NOV-stichters, allen liberaal, schreven in hun circulai
re:
'Een der motieven lot het oprichten van de NOV was de onbe
vredigende houding van de Minister van Verkeer en Waterstaat.
Men hoopte, dat de minister met ongevoelig kon blijven, wanneer
in hel bijzonder uit kringen der luisteraars - waarvan ongetwijfeld
de overgrote meerderheid niet van politiek in de radio gediend is een krachtig geluid zou worden vernomen om den omroep te ver
lossen van politiek.’

NAAR DE 100.000

Maak de Christelijke Radio Vereeniging sterk !
Eenheid onder alle orthodox-protestanten bekrachtigt het werk
Teekent de lijsten in ’t bezit van de leden der N.C.R.V.,
Uw steun is noodig!
Uw naam telt mee I
N.C.R.V.. Vooglenzane" EDE.

Advertentie uit De Standaard, 11 mei 1928.

Bezoekers van de NCR V-landdag in Apeldoorn in 1933.

In z’n anti-socialisme bleek de NOV dus een zuiver
politiek middel na te streven, maar dat middel dat men
daarbij voor ogen had was niet het verspreiden van
liberaal-politieke opvattingen, maar amusement, bij
toenemende onkerkelijkheid van de arbeider inderdaad
’n krachtiger ’opium voor het volk’ dan godsdienst.
De werknemer diende in z’n vrije uren te worden
geamuseerd, niet gepolitiseerd, zo kan men deze ge
dachte vertalen. Liberaal is een dergelijk streven niet te
noemen. Het is zuiver conservatisme. Wie alles wil
laten zoals het is, heeft zelf geen behoefte om zich
kritisch met de bestaande maatschappelijke orde bezig
te houden. Hij wenst na gedane arbeid slechts ver
strooiing; geen politiek en ook niet teveel godsdienst.
Hij heeft er - sterker nog - politiek belang bij dat de
omroep in het geheel niet gebruikt wordt om politieke
bewustwording te bevorderen, want dat kan gevestigde

verhoudingen bedreigen. Hét politieke belang van het
conservatisme is het staken van politieke discussie.
Bij de orthodox-protestantse en rooms-katholieke
emancipatiebewegingen, hoewel anti-socialistisch, von
den de anti-politieke strevingen echter geen weer
klank. 'Begrijpelijk dat de VARA wild is,’becommenta
rieerde het Chr. Tijdschrift voor Radio het NOVstreven, 'Ontneem aan de VARA de politiek en zij heeft
weinig reden van bestaan meer.’
Het streven van de NOV ('Eew wolf in schaapsvacht,’
aldus Het Volk) droeg er sterk toe bij begrip bij de
socialisten te wekken voor een eigen omroep. De start
van de VARA was maar aarzelend geweest. ’Sectarisme in de ether’ leek strijdig met het standpunt van
de SDAP inzake de openbare school en de ideeën,
die men had over een staatsomroep. SDAP en NVV
stonden dan aanvankelijk ook zeer gereserveerd te-
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gen°ver het idee van een socialistische omroeporga
nisatie- Aan een massa-organisatie werd aanvankelijk
door de VARA-stichters niet gedacht. Naarmate hen
duidelijker werd welke politieke functie de amusementsomroep van Vogt c.s. vervulde, verdwenen de
reserves. In de strijd om de VARA op te bouwen
werden niet NCRV en KRO ervaren als concurrenten,
maar ANRO-AVRO, door Schaafsma terecht meer
een burgerlijke’ dan een 'liberale’ omr.oep genoemd.
Niet zonder beduchtheid werd in deze kringen afge
wacht hoe de minister de zendtijdverdeling ’naar bil
lijkheid’ (amendement Van Dijk) zou gaan hanteren.
Maar eerst moest de in 1928 ingestelde Radioraad zich
over hel netelige probleem buigen. Niet zonder arg
waan zagen de diverse omroepen dit nieuwe advies
lichaam de deuren van het vergadervertrek achter zich
dichttrekken voor geheim beraad. De AVRO vreesde
van meetaf veren te moeten laten. Maar ook de andere
omroepen waren niet geheel gerust; immers er zaten
huns inziens te veel liberalen in terwijl ook niet alle
orthodox-protestantse leden geheel werden vertrouwd.
Onverminderd woedde de papieren oorlog voort. De
AVRO organiseerde in 1929 een ’volkspetitionnement’
om kracht bij te zetten aan haar eis 'zendtijd van een
volle week op een eigen zender op de beste omroepgolf’,
wat in socialistische krantjes, protestantse kerkbodes en
in r.k. kring zelfs vanaf de kansel leidde tot dringende
waarschuwingen niet te tekenen. En enkele dagen voor
hij oktober 1929 gehoord zou worden door de Radio
raad, poogde Willem Vogt via de microfoon de luister-,
vinken op te wekken om dit lichaam te overstromen
met schriftelijke protesten tegen het vermoede plan om
de AVRO te kortwieken. Het moest een spontane
actie worden. Bij het uitspreken van het woord 'spon
taan ’, draaide de PTT-ambtenaar de knop van de zender
om omdat hij meende dat zulks niet te pas kwam.
Woedende protesten. AVRO-aanhanger Clinge Doorenbos dichtte in De Telegraaf een vers, dat aldus
begon:
'Ons denkbeeldig Vrijheidsbeeld zit
Met de handen in het haar,
Arme over-over-pa,
Vocht u daarvoor tachtig jaar?
Arme over-over-pa,
Gaf u daarvoor geld en goed?
Stroomden daarvoor in ons Neerland
Hectoliters heldenbloed?’

S
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Onbekommerd streed men de radiostrijd. Ook de so
cialisten kregen er steeds meer aardigheid in, getuige
een ingezonden stuk van de plaatselijke afdeling van
de VARA in de Enkhuizer krant, 11 april 1929:
'Het wordt hoog tijd, redactie, dat meerdere arbeiders zich aan
melden bij de VARA, en dal andersdenkenden zich aansluiten bij
de KRO, NCRV en VPRO. De twist, die de AVRO thans uit

VOgt draag!
dozen vol hand
tekeningen naar
mfnister Van der Vegt,te
-an AVRO-luistervinken
die een hele golflengte
wensen (1929).

lokt, zal de principe-menschen wakker schudden, de menschen
zullen hun plaats weten te vinden bij den omroep die hun geestes
leven weet te voeden, en de weinigen, de principe-loozen, mogen
bij den omroep blijven die zich neutraal en algemeen noemt, maar
in werkelijkheid zuiver fascistisch is.’

Een merkwaardig bondgenootschap was het overigens
wel wat zich ontwikkelde tussen de drie omroepen.
Maar als de AVRO haar zin kreeg, zouden NCRV en
KRO voor de VARA op de Huizer zender een plaats
moeten inruimen. Problemen gaf het zo nu en dan al
omdat in roomse huiskamers onvervalst reformatori
sche geluiden klonken, terwijl in protestantse huiska
mers het Ave Verum meegeneuried werd. Beide volks
delen verzuimden vrijdags wel eens de radio af te
zetten zodat vrijzinnige VPRO-geluiden kans kregen
aan de Zekerheden der orthodoxie te knagen. Onver
dragelijk moet voor vele protestantse en katholieke
leidslieden de gedachte geweest zijn ook nog VARA’s
'Teun den Klepperman’ op de Huizer zender te moeten
dulden.
Was het Radioraad-advies, maart 1930 een halfslachtig
compromis (de AVRO moest wel een veer laten, maar
werd toch nog bevoordeeld boven de andere omroe
pen), Hilversums oud-burgemeester minister Reymer
hakte na enkele weken studie de knoop door. Na het
bekend worden van het zendtijdbesluit donderdagmid
dag 15 mei 1930, werd de NCRV in Hilversum opge
beld door een onbekend gebleven heer, 'die in snel
tempo een reeks vloeken uitte’, aldus de Omroepgids van
24 mei. De post bezorgde de NCRV ook tal van ano
nieme brieven met schimpscheuten over
'psalmgezang’, 'huichelachtig gefemel’, 'hemeltergend 'gepreek’,
'oorverscheurend psalmgejammer’, ’vroom gedaas’. ’Vele waren
doorspekt met vloeken; één bevatte zelfs niets anders dan een uitge
zóchte verzameling ergerlijke godslasteringen’.

Het ’bestel’ was geboren.
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Het zendtijdbesluit

Het besluit van minister Reymer kwam neer op volle
dige gelijkstelling per 1 juli van AVRO met NCRV,
KRO en VARA. In de praktijk betekende dit dat de
AVRO praktisch werd gehalveerd en dat de VARA
opeens een volwaardige omroep werd. Groot was de
vreugde bij de winnaars van de radiostrijd; woedend
waren de verliezers.
De NCRV gaf een extra nummer van de Omroepgids
uit, waarin mr. P. J. Reymer gehuldigd werd als
’De man, die ons recht deed’. NCRV-voorzitter mr. Van
der Deure hield ’s avonds een radiotoespraak:
'De verdeling van den zendtijd is de kroon op ons werk (. . .j.Naast
God is de overwinning in de radiostrijd te danken aan den strijd
van onze voorouders in de schoolstrijd.’

Na het bekend worden van het zendtijd-besluit in 1930 gaf de NCRV
een extra (jubel-) nummer uit van de Omroepgids.
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De Standaard (a.r.) uitte zich in gelijke geest:
’Het past christelijk Nederland, hier, naast God. dank te brengen
aan Minister Reymer, die den zedelijken moed had, zijn beslissing
te funderen op recht, en die het aandurfde, op die wijze een begin
van orde te scheppen in den radiochaos

Ook De Nederlander (C.H.) achtte de ministeriële be
slissing 'een daad van rechtvaardigheid’, al was men
niet geheel voldaan.
’Wij zouden hel meest gevoelen voor een christelijken nationalen
omroep of voor een omroep welke dat ideaal zooveel mogelijk be
nadert.’

KRO-voorzitter pater Perquin jubelt:
'Hiermede is de volledige gelijkstelling in den aether bewerkt ’

■

Het Volk (SDAP) constateert:
'De VARA is recht gedaan!’

'Tot in den huiskamer begeert zij buit, wenscht zij den na een
werkdag vermoeiden man en diens gezin te vervolgen met de pro
paganda voor het partijprogram dat zij het hare noemt. Eén leuze
kent zij, en die alleen: de politiek van de wieg tot het graf.’

En J. Oudegeest schrijft:

En Clinge Doorenbos dicht het vers 'Roofmoord':

’Wij mogen een woord van dank niet achterhouden voor een maat
regel, door welken een groot onrecht uit de wereld geholpen wordt.’

Groot is evenwel de woede buiten de kringen der drie
emancipatiebewegingen. Liberalen, conservatieven,
nationalisten en fascisten van allerlei herkomst lopen te
hoop in tal van protestbijeenkomsten, die de AVRO
her en der in het land organiseert.
'Ook van den aether heeft de politiek zich meester gemaakt.’

klaagt De Telegraaf.

’ ’t Is een schrale troost, Vriend AVRO
Maar vrij, denkend Nederland
Zegt hartgrondig Ajasses
na het lezen van de krant.
En den smaad die men u aandoet ,
Door den diefstal van Uw tijd,
’t Is een schrale troost. Vriend A VR O
Voelt men als persoonlijk feit.
Vóór l juli zal het wezen,
Vóór 1 juli brengt een dag
Een volvette, vieze vetvlek
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Op de Nederlandse Vlag.
En dan komt de groote Zegen
voor het Radio-publiek,
Poli-poli-politiek-tiek,
Politiek en politiek.

Tromp, De R uyter en zoo velen
Van ons Vrijheids-Heldendom
Keerden zich als Zij het hoorden,
Allen in hun praalgraf om.

Mijn schild en mijn betrouwen
Waart Gij, o Reymerheer:
Ik mag geen zender bouwen,
Verraad mij nimmermeer. ’
Her en der worden door de AVRO protestbijeenkomsten belegd, waarbij het niet overal even waardig toe
gaat. AVRO-predikant ds. L. C. W. Ekering (later
NSB-er) scheurt Reymers portret in het Amsterdamse
Concertgebouw aan stukken en noemt Van der Deure’s
reactie op het zendtijdbesluit een godslastering. Hierop
volgden daverende toejuichingen, meldden de kranten
en geroep ’Van der Deure is een Judas’.
'Als dat de cultuur en de beschaving is, welke de zich
algemeen noemende omroep brengt, dan ziet het er met
die beschaving en die cultuur wel droevig uit,’ reageert
de NCRV met een pamflet dat in grote oplagen wordt
verspreid. In het parlement heeft Reymer geen moeite
zich staande te houden wanneer de liberaal mr. G. A.
Boon interpelleert, immers hij deed precies wat bedoeld
was met het amendement-Van Dijk.. De motie-Boon
waarin aangedrongen wordt op een 'algemeen pro
gramma’, de gehele week hoorbaar, wordt met 58
tegen 15 stemmen verworpen.
Voor zijn slechts de liberalen, de vrijzinnig-democraten en ds. Lingbeek van de Hervormd (Gereformeerde)
Staatspartij, die oordeelt dat de minister het volk aan
stukken heeft gehakt en de socialisten onvoldoende
aan banden legt.
'Deze politiek siert zich met den naam van Christelijk, doch zij
is een politiek die alleen streeft naar macht en invloed van Rome
en zijn trawanten.’

’Vroolijkheid’, meldden de kranten na deze woorden.
Ds. Kersten (SGP) laat zich in gelijke geest uit: ’Men
geeft aan Rome en aan de revolutie vrijheid hun denk
beelden het volk in te prenten.’ Hij is tegen alles, tegen
de radio zélf en dus ook tegen de motie-Boon. De
communist Lou de Visser acht het boekdelen spreken
dat de VARA opeens zoveel zendtijd krijgt; het is een
bewijs van de fascistische verwording van de SDAP,
die zich in deze zaak aan de zijde der bourgeois
plaatst. De huidige SDAP wordt kennelijk weinig
gevaarlijk meer geacht.
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Op de publieke tribune zit temidden van andere jeug
dige AVRO-aanhangers W. A. Herwijer, die in Aken
werktuigbouw studeerde. Hij is geschokt. Naar eigen
zeggen verloor hij hier zijn vertrouwen in het stelsel.
Hij zal later toetreden tot de NSB en in 1941 directeurgeneraal worden van de genazificeerde Nederlandse
Omroep.
Buiten hel parlement woedt in 1930 de agitatie tegen
het zendtijdbesluit voort. Er verschijnt zelfs een spe
ciaal blad ’Vrij Nederland’, dat in steeds fellere taal
ageert tegen de beslissing. Het parlement zou niet de
wil van het volk hebben vertolkt. De snel groeiende
aanhang van KRO, VARA en NCRV wordt gene
geerd. De NCRV slart in die dagen een campagne:
’Nog enkele forsche slagen en wij hebben de honderd
duizend bereikt!’
Zeer veel NCRV-leden dringen er bij het bestuur op
aan evenals de AVRO ook vlaggen uil te geven om er
demonstratief mee de straat op te kunnen gaan. Hel
bestuur oordeelt dat zulks niet moet. Hel klinkt beza
digd. Minder bezadigd is het advies om als protest
tegen de volksverdelende AVRO-agitalie op fietsen en
auto’s de nationale driekleur te laten wapperen.
Minister Reymer krijgt het zwaar te verduren. Ge
poogd wordt zijn privéleven door het slijk te halen.
Er wordt tegen hem gedemonstreerd als hij naar Hel
Loo gaat en bij de opening van de rijksweg AmsterdamHet Gooi blijft hij weg als de AVRO de Amsterdamse
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'luistervinken’ optrommelt voor een demonstratie. Een
hoogtepunt bereikt de buitenparlementaire actie op
6 september 1930 op Houtrust. Nooit eerder zag Ne
derland zoveel automobielen bij elkaar. De AVRO
zelf houdt vol dat er 130.000 a 140.000 protesterenden
bijeen waren: het waren er in ieder geval veel.
Maar ook daarna duurt de opgewondenheid voort.
Een NCRV-lid stuurt de omroepgids een verslag van
een AVRO-bijeenkomst oktober 1930 gehouden in
Ede, waar NCRV-bestuurslid Pereboom zich in de
strijd werpt tegen Willem Vogt, maar hij komt nau
welijks aan het woord. Er brak een ’helsch lawaai’
uit, zo meldt de Omroepgids en er werd geroepen:
'Gooi Pereboom er uil! We willen alleen luistervinken
hooren!’
Tevoren liet Willem Vogt zich aldus uit volgens dit
verslag:
’Wat 15 Mei gebeurd is. is schandelijk.
(Geroep. 'Mei de verkiezingen!' Schreeuwen en bulderende toe
juichingen).
Door de onrechtvaardigheid van 15 Mei zijn wij gedwongen de
straat op te gaan. Wij zijn geworden revolutionairen, opstandigen.
Bij de interpellatie-Boon is er een politiek zaakje van gemaakt.
Voor fatsoenlijke, normale overwegingen was geen plaats De Minister
heeft een in den grond oneerlijk besluit verdedigd. (. . . ) De rede
van den heer Vogt werd voortdurend door geschreeuw "schande”
e d onderbroken Tevergeefs trachtte de Voorzitter na de rede de
orde te herstellen. Een vloek mocht zelfs niet baten. De massa bleef
brullen.’ (Omroepgids 25 oktober 1930)

Uit louter behoefte aan verstrooiing (het primaire
AVRO-doel) kan men de emoties van 1930 niet meer
verklaren; met de omroep als inzet is het volk al
vlaggenzwaaiend onderling slaags geraakt over de
vraag welke zijn identiteit nu in feite is.
De drie emancipatiebewegingen zijn in die jaren al
over het punt heen, waarin zij elk voor zich streven
naar dominantie. Onder Kuyper hebben de gerefor
meerden (in de ruimste zin van het woord) hun streven
naar de protestants-christelijke staat laten schieten.
Democratie werd als middel aanvaard.
De coalitie met de rooms-katholieken hield acceptering in van het feit, dat Nederland geen exclusief
protestantse natie was. Op hun beurt moesten de
rooms-katholieken zich ook bij de spelregels van de
democratie neerleggen, althans op staatkundig vlak.
De socialisten vormden de derde partij, die (zeker na
1918) deze regels accepteerden en daarmee hun droom
van een exclusief-socialistische staat moesten opge
ven.
Het verbond NCRV-KRO-VARA was de belichaming
van een en ander. Kregen de sociaal-democraten daar
voor felle verwijten naar hel hoofd van de commu
nisten, ook onder de orthodoxe protestanten waren er, die
weigerden hun weinig democratische dromen te vergeten.
Extreem christelijk-nationalisme verdroeg zich niet
met de NCRV. Nergens scherper dan in het bestaan
van deze organisatie werd tot uitdrukking gebracht, dat
In de jaren dertig toonden leden van de omroeporganisaties grote
behoefte zich met vlaggen en vaandels op straat te begeven.
Links een A VRO-optocht; rechts een NCR V-mars in Dordrecht.
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en wy hebben
de Honderdduizend bereikt /
LEDEN, VRIENDEN van den Chr. Radio Omroep, wilt ge
deze roeiers helpen?
Mogen wij U dan vragen onzen Christelijk Natlonalen
Omroep bij Uwe kennissen aan te bevelen?
Laat Uw sympathie blijken door ons een lid op te geven.
Ons adres is u bekend — Ned. Chr. Radio Vereeniging,
Huize „Vooglcnzang" te Ede.
Het lidmaatschap bedraagt met WEKELIJKSCHE GRATIS
toezending van de beste Omroepgids f 4.— per hall jaar
of 18 cent per week. Begunstigers 50 cent per half jaar.
Orthodox Christelijk Nederland blijkt ook thans nog tot
groote dingen in staat indien er slechts eendrachtige samen
werking is. NOG DEZE WEEK EEN PORSCHE SLAG.

NEDERLANDSCF1E
CrtRISTELIJKE

—~

RADIO

VEREENIGING
#1*4(51

Vrienden, leden van de Nederlandsche Christelijke RadiO'Verceniging. cngc<
twijfeld hebt U kennis genomen van de agitatie tegen onze verccniging, welke
in de laatste weken is ontketend.
Men spreekt op de z g protestvergadcringen van ons als van „roovers"
Onder daverende toejuichingen schc dt men onzen voorzitter voor een Judas
Men verzoekt niet, doch men eischt van de regcering Van ceibicd voor he'
wettig gezag wordt maar heel weinig vernomen Het is minachting voor de wet.
voor de volksvertegenwoordiging, voor den Minister als Dienaar der Kroon,
welke de hoofdtoon heeft.
De laagste middelen worden aanbevolen, zelfs het „loslaten van den zg
Mexicaanschen hond", om het luisteren onrrogelijk te maken. Wel is dat later
getrach' weer goed te praten, doch zelfs het Handelsblad. die voorvechter van
de A.V.R.O., moet erkennen, dat dit een „al te doorzichtige handigheid” was.
De groote z.g neutrale Pers helpt ijverig, om de pub'iekc meenmg in het
verkeerde spoor te brengen
Weliswaar verontrust dit alles ons niet, omdat wij weten, het recht aan onze
zijde te hebben.
Doch anderzijds mogen wij onze oogen niet sluiten voor den invloed, die zulk
een Hetze kan hebben op hen, die slecht zijn ingclicht Dat zou roekeloos zijn
Daarom: leden, staat eendrachtig achter ons bestuur.
Dat doet gij, wij weten het
Maar dan ook. steunt het daadwerkelijk in zijn zware taak
Wilt gij helpen, valsche meeningen te bestrijden?
Mogen we thans een ernstig beroep doen op uw medsw rkLng?
Wilt gij helpen, bijgarnd inmifest te verspreiden?
Wilt ge zorgen, dat ieder in Uw omgeving hiervan kennis neemt?
Wilt gij het geven aan vrienden, aan weifelaars, ook aan uitgesproken vijanden
der N.C R V ?
Aan iedereen?
Wilt gij onze gelederen versterken?
Wilt gij er op uittrekken en zorgen, dat nog vóór Zaterdag 7 Juni minstens
tien nieuwe namen van nieuwe leden (werkende- of nict-werkcnde leden) op
deze lijst staan?
Laat geheel Nederland weten, wat de waarheid is in den radio^strijd
Op aanvrage aan onderstaand adres zijn nog duizenden exemplaren van dit
manifest ter verspreiding verkrijgbaar.

Boven: Showgirls worden in de omroepstrijd geworpen.
Onder: Uit de omroepgids van juni 1930, na het bekend worden van
het zendtijdbesluit.
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Prijsgegeven was het idee van nationale eenheid op een
protestants-christelijke noemer. Een aantal nationalis
tische orthodox-hervormde predikanten keert zich dan
ook fel tegen het zendtijdbesluit (L. C. W. Ekering,
H. E. Gravemeijer, A. G. H. Hoogenhuyze). Nationa
lisme, anti-papisme en anti-socialisme gaan bij hen
(evenals bij ds. Lingbeek in de Kamer) hand in hand
in hun verzet tegen het zendtijdbesluit, dat in wezen
de erkenning inhoudt van het feit dat er geen toon
aangevende stroming in ons land is en dat ieder z’n
dominantiestreven maar moet vergeten. Prof. dr. G.
van der Leeuw constateert in die tijd (zuchtend) dat
er eigenlijk geen Nederlands volk is, maar vier ver
schillende, die in administratief verband samenleven;
hel protestants-christelijke, het rooms-katholieke, het
socialistische en ’de rest’.
De laatsten hebben het het moeilijks! om zich neer te
leggen bij het compromis. Het is een bonte verzame
ling die zich verzamelt onder de AVRO-vlag van
Willem Vogt: conservatieven, liberalen, a-politieke
burgers, felle nationalisten, fascisten, jonkheren en
baronnen. Wal men gemeen heeft is een sterke be
hoefde om zijn identiteit uit te drukken in het Nederlandschap, een afkeer van de emancipatiebewegingen,
met name van hel socialisme, een burgerlijk-conservatieve gezindheid. De Telegraaf herkent de AVRO:
'Deze omroepvereniging is opgetrokken op eenzelfde gees
telijke basis als ons blad.' Al krijgt de AVRO in het
parlement steun van liberalen en vrijzinnig-democraten, hardnekkig ontkent de omroepvereniging een
bepaalde politieke signatuur te bezitten. Zij wil 'alge
meen' zijn en 'neutraal'. Wanneer NSB-leden van de
AVRO in de jaren dertig een georganiseerde poging
ondernemen om zich van de omroep meester te maken,
stuit dit op verzet; de statuten worden er zelfs voor
gewijzigd. De AVRO vertegenwoordigt een gezind
heid, burgerlijk-nationalistisch en behoudend, maar
géén politiek program.
Het dominantiestreven van deze stroming is onmis
kenbaar. Men wil de 'nationale’ omroep van Neder-

land zijn. Hel zendtijdbesluit-Reymer dwingt hen in
een positie van gelijkberechtigdheid met de drie eman
cipatiebewegingen in Nederland. De woede daarover
zal menig AVRO-lid in nationaal-socialistische wate
ren doen belanden.

Willem Vogt zelf zal in 1940 een (vergeefse) poging
ondernemen om met hulp van de Duitse bezetters en
de NSB alsnog het tien jaar eerder verijdelde nationale
omroep-streven te verwezenlijken.
Het zendtijdbesluit-Reymer wordt door vele AVROaanhangers gezien als een teken dat het stelsel van de
parlementaire democratie niet deugt. In plaats van
nationaal besef te bevorderen rond de AVRO als sym
bool, levert de regering de omroep uit aan volksverdelend sectarisme (NCRV en KRO) en internationa
lisme (VARA). Het zendtijdbesluit-Reymer raakt in
derdaad een uiterst gevoelige zenuw.
Bij hel 5-jarig bestaan gaat NCRV-secretaris C. A.
Keuning in op het verwijl dal de NCRV verregaande
splijtzuchl bevorderde.
'Door dal verwijt zijn inderdaad enkelen afgeschrikt. Bekoord werden
ze door het beeld van één omroep voor heel de natie, door hun
verlangen naar steeds grootere nationale eenheid.
Inderdaad, die gedachte is bekoorlijk.
Een sterk nationaal besef is een gave Gods.
Maar we vragen: Mogen we de gave stellen boven den Gever?
Indien een christelijke omroep het nationaal besef schaadt, dan is
daardoor onze natie veroordeeld.’

Prof. mr. P. S. Gerbrandy, het enige lid van de Radioraad, dat minister Reymer adviseerde, zoals deze
besloot, motiveert in zijn in 1934 verschenen boek
'Het vraagstuk van de Radio-omroep’ z’n standpunt
aldus:
’Een omroep opgebouwd op vier grote organisaties, elk vertegen
woordigend een historisch aanwijsbare geestesstrooming in het Ne
derlandse volksleven en gedragen door achter die organisaties staande
volksgroepen, is in zijn totaal een nationale omroep, in wezen veel
meer echt nationaal dan de door gelijkschakeling elders verkregen
schijneenheid.'
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Minister Reymer was volkomen gerechtigd, aldus
Gerbrandy, de NCRV, KRO en VARA als gelijk
waardig aan de AVRO te behandelen, immers ook zij
'beoogen zich ie richten tot het gansche volk en te zijn voor hel
gansche volk, zij zijn slechts wat openhartiger in de erkenning dal
dit streven niei slaagt. Het eenige verschil lusschen haar en de
AVRO beslaat in hel feil, dal die andere organisaties erkennen,
dat zij, althans nog niet, zijn voor en uit het gansche volk maar
zullen blijven strijden om het te worden, terwijl de AVRO (...) dat
niet-slagen niet aanvaardt en kunstmatig de positie van eigenlijk voor
heel het volk te zijn, wil handhaven’.

In z’n boek waarschuwt hij ook
'dal elke poging om kunstmatig een schijneenheid te verkrijgen lot
mislukking is gedoemd of uitloopt op bevoorrechting van die opvat
ting, welke dweept met de eenheidsinstituten in het Nederlandse
volk en een voorliefde heeft voor de neutraliteit’.

Uitgerekend het Londense Kabinet, waarvan Gerbran
dy premier is, zal bij K.B. van 17 september 1944 de
basis leggen voor een dergelijke poging. Bepaald wordt
dat het Militair Gezag na de bevrijding voorlopig zal
worden belast met de samenstelling en uitvoering van
de programma’s.
’ln hoeverre en in welke mate daarbij onmiddellijk van de op 10 mei
bestaande omroeporganisaties zal worden gebruik gemaakt, kan thans
niet worden beslist. Hel is zeer wel denkbaar, dat in Nederland ook
verlangd wordt, dal met betrekking lot de organisatie van het om
roepwezen maatregelen worden genomen, die een verdergaande
splitsing keren of waardoor die organisatie naar builen meer als een
eenheid optreedt.’

Het is niet onmogelijk, dat teleurstelling bij Gerbrandy
over het gedrag van de omroeporganisaties in de eerste
periode van de bezetting een rol heeft gespeeld. Men
dacht iets te redden uit handen van de nazi’s; men
werd gebruikt. De ’vrijheid van levensovertuiging’ was
15 mei 1940 verdwenen, maar de bezetter had er geen
belang bij, dat het volk dit direct besefte.
Vanaf de eerste dag stond de omroep onder Duitse
censuur. Met tijdloze prediking, los van de actualiteit,
dacht de omroepleiding van de NCRV nog iets van haar
doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Men raakte
er mee in een steeds compromitterender situatie.
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Dal de bezetter de omroeporganisaties 1 april 1941
verbood en verving door de Nederlandse Omroep
onder nazileiding, bespaarde de bestuurders de ver
leiding tot nog meer concessies. Van meetaf werd
beseft dat het Nederlandse omroepstelsel als zodanig
botste met nationaal-socialistische opvattingen. Hel
feit dat de Duitsers 15 mei 1940 niet direct de conse
quenties van eigen opvattingen trokken, schiep de ver
warring waarin men zich aan illusies begon over te
geven. De belangrijkste was dat men door zélf, vrijwil
lig, wat toe te werken en te redeneren naar wat de
Duitsers verondersteld werden te willen,de NSB buiten
de deur zou kunnen houden. Zo begon men bij de
NCRV schoorvoetend mee te werken aan een beperkt
concentratiestreven, toen de NSB o.l.v. de voormalige
AVRO-dominee L. C. W. Ekering zomer 1940 een 'Na
tionale Omroep’ startte. NCRV-secretaris C. A. Keu
ning laat in de Omroepgids van 10 augustus boet
vaardige geluiden horen over de verdeeldheid in hel
verleden.
’Wij geloven, dat de groote meerderheid van ons volk er van
overtuigd is, dat we in het verleden onze vrijheid menigmaal mis
bruikt hebben, door op grond van verschil van opvatting in onder
geschikte punten uiteen te gaan, waar samenwerking gewenscht en
noodig, dus plicht was.’

Hij is voor 'gezonde concentratie'.'
Het woord is evenals de begrippen 'saamhorigheid’,
’eendracht’ en 'bundeling’ niet van de lucht in deze
dagen van opgang van de Ned. Unie. Jan Schouten
zegt 8 augustus echter kort maar krachtig in een rede:
’Elke concentratie, welke inhoudt een opgeven van de geestelijke
vrijheid en een gelijkschakeling op geestelijk gebied, moet worden
veroordeeld.'

In de Omroepgids van 17 augustus zet C. A. Keuning
zich ook duidelijk schrap.
'De vrijheid om partij te kiezen, dit is onze geestelijke vrijheid, is
een rijk nationaal bezit,echt Nederlandsch.en hel is on-Nederlandsch
op deze vrijheid te smalen.’

Prof. mr. P. S. Gerbrandy spreekt de Jubo-bezoekers toe. Arnhem 1949.
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Een democratische opvatting, zij het niet onder deze
benaming aangeboden.
Helaas wist de gecensureerde NCRV toen reeds dat
deze vrijheid wat haar betreft al verdwenen was. Slechts
door niet te hard aan de ketenen te rukken, kon men
zich wijsmaken, dat het nog wel wat meeviel. Zo wordt
juni 1940 in de tekst van een uit te spreken Bijbel
lezing bij voorbaat alvast de volgende passage ge
schrapt:
'Ik denk mei huivering aan ons werelddeel, aan ons eigen volk,
aan dezen lijd. Nog gaal de verkondiging uil van God den Heilige,
den Heerlijke, den Genadige. Maar ach, in de kerk en buiten de
kerk hoeveel doove ooren, die hooren, maar niel verstaan; hoeveel
verblinde oogen, die niet zien, maar niel opmerken; hoeveel gesloten
harten, gevoelloos en stug. Geen bekeering. En daarom geen gene
zing. En reeds zie ik het voortschrijdend oordeel: steden in puin,
zonder inwoners, huizen van menschen verlaten, akkerland’ ver
woest, bevolkingen verdreven, in land bij land de verlatenheid groot,
de ondergang, als God het niet verhoedt, van dit Avondland.
Vreeselijk!’

De protesterende predikant kreeg van de omroepleiding
te horen:
'Conflicten trachten wij (. . .) te voorkomen en wij doen dit door
schrappingen aan te brengen, die de kern van de zaak o.i. niel raken
en die mogelijk kunnen bewerken, dal een toespraak nog gehouden
kan worden.’

De bijbellezing is niet doorgegaan want de spreker
weigerde zich te laten censureren. Het verhaal is te
lezen in het in 1947 verschenen Hilversumsch Haneboek van ds. F. R. A. Henkels. De hier beschreven
houding is kenmerkend voor de houding van tal van
leidslieden in die dagen. Prof. H. H. Kuyper waarschuwt
ds. Veldkamp naar aanleiding van diens artikelen in de
Friesche Kerkbode ’het Bewind waaronder we verkeeren’
niet ’noodeloos te prikkelen’. En prof. V. Hepp schrijft
augustus 1940, dat vele christenen thans de beheersing
over hun geest verloren hebben.
’De werkelijk sterke man laat de reacties in zichzelf afreageeren.
Hij bidt dat de Heere een wacht zet voor zijne lippen en deuren
voor zijn mond . .
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Dal slaat regelrecht op prof. KI. Schilder (NCRVoprichier), die in zijn blad De Reformatie als een der
weinigen proefondervindelijk onderzoekt of de geeste
lijke vrijheid in ons land nog bestaat.
Het blijkt van niet. Op 22 augustus wordt Schilder
gevangengenomen. Drieëneenhalve maand later laten
de Duitsers hem weer vrij met een schrijfverbod.
Met name houdingen als door de omroepleiding van
de NCRV aangenomen, werden door prof. Schilder in
z’n Reformatie-artikelen fel gehekeld.

’Het bloed der martelaren, maar niet het angstzweet der
martelaren-ten-halve is het zaad der kerk, ’ schrijft hij
5 juli 1940. Het staat in een artikel 'Centralisatie’,
dat zich met name keert tegen een Omzendbrief van
het A.N.V. (Alg. Ned. Verbond) waarin opgeroepen
wordt tot vorming van ’een gezonde centrale organisatie,
van waaruit het geheele cultuurstreven kan worden geleid
en bevorderd’.
Schilder roept op om ronduit tot zulke Nederlanders
te zeggen ’dankuwel, we doen niet mee’.
'Voor het klaar doorzien der situatie en voor het onderkennen
van de principiële bedoelingen van den staat, die over onze grenzen
is gekomen, is hel beter, dat niemand als vrijwillige handeling aan
dient wat door hem in het wezen der zaak wordt aangezien voor
opgelegden, indirecten dwang.’

De woorden van Schilder slaan regelrecht op de situatie
waarin de omroeporganisaties verkeren. Weinigen zul
len thans nog z’n gelijk betwisten. Maar tot ver na de
oorlog (1959) zullen in het parlement enkele stemmen
volhouden dat in de bezettingstijd een omroepbestel,
gebaseerd op vrije omroeporganisaties 'een volkomen
fiasco’ is gebleken.
Het wordt als argument voor een nationale omroep
aangevoerd met voorbijzien van het feit dat in 1940
de belangrijkste fout der omroepen was dat zij niet
volstrekt zichzelf bleven (ze waren dan stellig eerder
verboden), maar zich in de richting van een nationale
omroep lieten drijven. Onder het welwillend oog der

nazi’s werden de argumenten tegen het zuilensysteem
nog eens opgepoetst en in stelling gebracht. Zelfs
Seyss Inquarl deed een duit in hel zakje van het concentratiestreven toen hij september 1940 in een rede stelde:
'Wij moeten er (. .) tegen opkomen, wanneer banden der dogma
tiek als politieke kenteekenen worden beschouwd en zoo tot splijting
van het volk leiden. Want voor ons zijn de volkeren in hun door
den bloede bestemd karaktej de door God gewilde bouwsteenen
der menschheid ’

Meer verdedigbaar is de stelling, dat de nazi’s in 1941
met hun verbod van de omroepen de restanten ruimden
van een stukje democratie, dat er niet toe kon komen
zélf een eind te maken aan het schijnbestaan, dal het
toegestaan werd in hel eerste bezettingsjaar. Hand in
hand gaat in 1940 in Nederland het concentratiestreven
op politiek en cultureel terrein en het afgeven op de
democratie, die gefaald zou hebben. Schilder is een der
weinigen, die hier vierkant tegen opkomt.
'Elk onpartijdig meepralen met de dictatoriale propaganda, ook al is
’t over de leuterpraat der democratie, is gevaarlijk in een interim
Voorlopig moetje niet de democratische leuterpraat bevechten, maar
de vrije praat proberen te redden. Dal lijkt me intenmswerk. En je
moet bedenken, dat leuterpraat van democraten nog geen democrati
sche leuterpraat is.’

schilder is een der zeer weinigen, die het waagt het
op te nemen voor de democratie in een tijd, waarin het
populair en veilig is de schaduwzijden van het stelsel
breed uit te meten. Het gebeurt veelvuldig. Het a.r.
dagblad De Standaard schrijft 17 juni 1940 zelfs be
wonderend over Hitlers legers: ’Dat zou een democratie
niet zoo goed in elkaar gezet kunnen hebben. ’

Is het alleen vrees? Veelvuldige uitlatingen over de
'verziekte’ democratie in de jaren dertig getuigen van
een veel bredere afkeer van het stelsel dan de aanhang
van de NSB doet vermoeden. Ook waar geen gevangenis
of concentratiekamp dreigde, in Engeland, heerst in
kringen rond de Londense regering een bepaald anti
democratisch klimaat. Tal van figuren zullen hun auto

ritaire opvattingen vanuit de Nederlandse Unie mee
dragen in de Nederlandse Volksbeweging, die bij de
bevrijding van start gaat in een wolk van nationalisme.
In het autoritaire na-oorlogse klimaat past geen plu
riform omroepstelsel, maar enkele dagen na de bevrij
ding barst meteen de omroepslrijd weer los.
'Even gevaarlijk als de staatsradio is de eenheidsradio. Men zegt dat
deze oorlog gevoerd is ter verdediging van vrijheid en democratie?
Welnu dan!’

schrijft protesterend Trouw, enkele weken tevoren nog
een illegaal verschijnend blaadje. Op de bevrijdings
dag zijn alle omroepverenigingen, die mei 1944 alvast
de koppen bijeen hadden gestoken in een 'Federatie
van Omroepverenigingen’ hun studio’s weer uitgezet
door het Militair Gezag. Premier Schermerhom van het
sinds juni optredende nieuwe kabinet zegt in een
radiopraatje:
'Het omroepstelsel van voor 1940 is een vorm waarvan wij gerust
durven zeggen, dat de overgrote meerderheid van het Nederlandse
volk deze niet blijvend zoude wensen.’

Drees ziet niet veel in het plan van Schermerhom en
Van der Leeuw om een nationale omroep te stichten,
maar het kabinetsslreven in die richting is toch der
mate sterk dat het een van de redenen zal zijn, waarom
de anti-revolutionaire partij weigeren zal deel te nemen
aan de regering.
De AVRO is realistisch genoeg om te beseffen dat zij
al blij mag zijn naast de anderen in de ether te mogen
terugkeren. Willem Vogt, die grote moeite heeft door
de zuivering te komen, heeft z’n dominantiestreven op
gegeven en pleit thans voor 'rechtsherstel’. Tot 1967
zal de AVRO lid blijven van de Federatie van Om
roepverenigingen; dan steekt het dominantiéstreven
weer de kop op.
Tegenover zich vinden de omroepen in 1945 een poli
tiek en cultureel bonte verzameling Vernieuwers’, die
de gemeenschappelijke vreugde over de bevrijding
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wensen om te kneden in wat Trouw misprijzend noemt:
een nationale ideologie.
Prof. De Quay treffen we erin aan, Beel, mr. P. A.
Blaisse, dr. J. R. M. v. d. Brink en Van Walsum,
namen die we later weer zullen tegenkomen in de
omroepgeschiedenis. Op omroepterrein is 2eer actief
dr. Spelberg, wiens VPRO van meetaf voorstander was
van een van overheidswege in het leven te roepen
nationale omroep. Voor haar leek de verwezenlijking
van hel oude ideaal in 1945 ineens voor het oprapen.
Ook de organisatie van omroep-medewerkers,die onder
de genazificeerde omroep waren blijven doorwerken,
verklaarde zich voor een nationale omroep. 'Volks
voorlichting en cultureele opvoeding dienen niet aan par-

ticuliere of groepsbelangen te worden overgelaten, ’ heette
het in het jargon van de zojuist verdreven heersers.
De synode van de Ned. Hervormde Kerk sprak zich
eveneens voor een nationale omroep uit.
Betwijfeld moet worden of al deze voorstanders wel
hetzelfde voor de geest zweefde, maar onvermijdelijk
zou wat Trouw de ’eenheidsradio’ noemde, sterk auto
ritaire trekken krijgen. Bestuur en directie van de
Stichting Radio Nederland in Overgangstijd werden
b.v. door de minister benoemd. Het nationale omroepstreven van 1945 voltrok zich in een weinig demo
cratisch klimaat, vol nationale eendrachtsleuzen,naïeve
vernieuwingsdrang, modieuze meelopers, vrees voor
communisme
mythevorming. De belangrijkste

I

mythe was die van het zich eendrachtig tegen de nazi’s
verzettend Nederlands volk, dat de vooroorlogse
scheidsmuren zou hebben geslecht. Weg met de anti
these en de klassenstrijd. In het blad Je Maintiendrai
(voortgekomen uit kringen van de Ned. Unie) werd in
het eerder bevrijde zuiden reeds in deze geest geschre
ven, tot verontrusting van het illegale Trouw. Het pro
testeert januari 1945 tegen de suggestie dat de drang
naar nationale eenheid op alle terreinen
’nu precies datgene was wat de illegaliteit had bezield tot haar
ondergrondse werk. (. .) Wij willen uitdrukkelijk verklaren dat wij
en velen met ons, niet in de laatste plaats gedreven zijn tot ons
ondergronds werk om dezen drang, die wij aan de nat.soc. idee
verwant achten, te bestrijden'.

De heer H. W. Hofmeester spreekt 'Een woord voor de dag’.

En in dezelfde geest schreef het prot.-chr. tijdschrift
’Op de Uitkijk’ februari 1946:
'Ge laat den vrucht van den verzetsstrijd verloren gaan, indien ge u
door de onverdraagzaamheid der verdraagzamen laat ophitsen tot
hel oproepen van alle spoken uil hel verleden, die in de jaren 19281932 rond den radio-omroep hun heilloos spel hebben gespeeld. In
Nederland zal niet de eene groep uitmaken hoe de andere heeft
te denken, zich wil uiten of zich wil organiseren. De besten onder
hen, die de afgelopen jaren vielen, streden legen den valsen waan
van een eenheid, die niet Nederlands was, omdat de nationale eenheid
in geestelijke zin een fictie is.’

In volle omvang herleefde de vooroorlogse discussie.
Benieuwd hoe het volk er over deze en andere zaken
denkt, is het kabinet-Schermerhorn niet. Pas een jaar
na de bevrijding zijn er verkiezingen voor een nieuw
parlement, en in december 1946 vindt pas het eerste
omroepdebat plaats. Voor die tijd was echter al wel
duidelijk gebleken dat Schermerhorn en Van der Leeuw
zich ernstig hadden vergist. Februari 1946 kon de
NCRV weer uitzenden.
Een slecht voorbeeld van democratie leverde overigens
het parlement in 1946 toen het de motie van oudverzetsman Wagenaar verwierp, dat alle in het volk
levende en maatschappelijke stromingen naar billijk
heid over zendtijd zouden kunnen beschikken. Vóór
stemden slechts de 9 gekozen communisten, de 4 leden
van de Partij van de Vrijheid en 10 van de 21 PvdAleden. De rest van het parlement bleek beducht dat dan
ook ’Radio Werkend Nederland’ (communistisch)
zendtijd zou moeten worden verleend. De ’koude
oorlog’ was inmiddels begonnen en vrees en vrijheid
zijn natuurlijke vijanden.
Veel voorstanders van een nationale omroep bleken de
na-oorlogse nederlaag niet te kunnen verkroppen. In
de jaren ’50 werd een ontwerp voor een omroepwet op
stapel gezet (Höppener), waarin gezocht werd naar
een compromis tussen een stelsel van vrije omroepen
en ideeën voor een nationale omroep (verplichte sa
menwerking). De VPRO bleef pleiten voor een Na
tionale Omroep (plan 1960), maar een bedreiging voor
het bestel vormden deze ideeën niet meer.

V.V.D. KRIJGT ZENDTIJD
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DE GROTE ZUILEN: „Als ie ons maar niet gaal ondergraven”

Dit was wel het geval bij de interesse die vanuit
het bedrijfsleven getoond werd voor de zich in de
jaren 1951-1955 aarzelend ontwikkelende televisie
uitzendingen van de omroepen. De belangstelling werd
min of meer opgeroepen door minister Cals die publie
kelijk met de gedachte speelde aan tv-reclame als bron
van neveninkomsten om de televisie te financieren.
Meer dan de huidige STER stond hem daarbij niet voor
ogen, maar in Engeland gebeurde iets wat sommigen
in ons land op een idee bracht.
Werd in ons land een nationale omroep naar het voor
beeld van de BBC aangeprezen als ideaal, de Britten
zelfwaren met deze ene omroep minder gelukkig. Met
het argument dat het BBC-monopolie doorbroken dien
de te worden, gaf de conservatieve regering in 1954
na jarenlange felle discussies zendvergunningen aan
een aantal daartoe opgerichte ondernemingen om op
een tweede net met commerciële televisie te starten.
'Een vergunning om bankbiljetten te drukken,' zou men
in Engeland al gauw zeggen.
Acht dagen na de start van de Britse commerciële
televisie lag er al een eerste aanvraag om een zend
vergunning bij O. K. en W. in Den Haag, enkele
maanden later volgde de tweede. De aanvragers voeg
den zich samen tot de OTEM (Onafhankelijke Televisie-Exploitatie Maatschappij). De 29 oprichters vorm
den samen een van de machtigste pressiegroepen die
ons land gekend heeft. Vanuit een kantoor in Den
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Haag werd de actie geleid om politieke partijen, pers
en publieke opinie te beïnvloeden. Tot de oprichters
behoorden de grootste Nederlandse ondernemingen,
Philips, Unilever, AKU, C & A, V. en D., Heinekens
Bierbrouwerij, Stokvis, de Amsterdamse Bank en de
Rotterdamse Bank, verzekeringsmaatschappijen en vijf
grote dagbladen.
’Het staat vast dat in de OTEM een groot stuk finan
ciële, economische en ook (conservatieve) politieke macht
is samengebald,’aldus J. W. Rengelink (VARA) in zijn
in 1959 verschenen brochure 'Sprong in het duister’.
De aanblik van deze machtsconcentratie verlamde ve
len. Daar leek geen vechten tegen. In kringen van
artiesten en omroepmedewerkers heeft jarenlang de
overtuiging geleefd dat de OTEM het zou winnen. Dit
scheen inderdaad het geval, toen na de val van het
kabinet-Drees, het in 1959 optredende kabinet-De
Quay zich positief begon op te stellen tegenover het
idee om een tv-zender toe te spelen naar het kapitaal.
Het behoorde tot de taak van mr. Ynso Schollen, die
tot de CHU toetrad nadat hij staatssecretaris was ge
worden, om een nota in die richting voor te bereiden.
Politiek leken de kansen niet ongunstig. De WD was
zonder meer voor, maar ook KVP en CHU telden
vele voorstanders (behalve - uiteraard - De Quay,
Romme, Blaisse, Van Rijckevorsel, Veldkamp, Van de
Wetering, jkvr. Wttewaall van Stoetwegen, Beemink).
Zelfs de PvdA-fractie telde enkele leden (Goedhart),
die het idee bepleitten, zij het dat bij hen uitsluitend
het idee voorzat nog iets van het nationale omroepidee
te redden, via het kapitaal ditmaal.
De OTEM deed vergeefse pogingen het gesloten a.r.blok onder leiding van de fractievoorzitter Bruins Slot
te breken. Er waren wel enkele individuele anti
revolutionairen, die voor de OTEM-club voelden, maar
partij en fractie bleven scherp afwijzend. Herhaaldelijk
liet men weten, dat er politieke brokken zouden ko
men, wanneer het kabinet-De Quay een breekijzer in
het omroepbestel zou zetten.
In kringen van het bedrijfsleven wekte dat verwon
dering. Een van de vooraanstaande figuren uit de
OTEM-club zei eens tegen Bruins Slot: ’Het gaat er toch
om de socialisten terug te dringen!’ Bruins Slot bleek
niet gevoelig voor het argument.
De aartsconservatieve liberale senator Harm van Riel
probeerde het commerciële tv-streven voor te stellen
als iets progressiefs. Over Scholtens nota zei hij:
’De behandeling in het parlement zal aan het Nederlandse volk
duidelijk maken waar de conservatieven zitten en waar de vooruitstrevenden.’

Hoewel velen het OTEM-streven toejuichten als ge
richt tegen het 'zuilenstelsel’, was de instemming uit de
hoek van de voorstanders van een nationale omroep
niet algemeen. De Ned. Herv. Kerk en de VPRO acht
ten dit middel erger dan de kwaal. De OTEM heeft

Dr. Bruins Slot feliciteert rnr. A. B. Roosjen bij het 40-jarig
NCR V-jubileunt.

overigens van meetaf (vergeefs) getracht haar streven
voor te stellen als niet gericht tégen het omroepbestel.
Met de luide toejuichingen van bestelbestrijders was
p.r. man dr. P. Gros allerminst gelukkig. In z’n 'Grijs
boek Televisie’, waarin hij in 1966 treurig terugblikt
op de door het kapitaal verloren strijd, verwijt hij de
zuilenbestormers de tegenstanders in de kaart te heb
ben gespeeld.
’De juiste taktiek behoorde (. . .) niet te zijn zich tegen het diver
gerende stelsel te verzetten, maar gebruikmakend van de verzuiling
een plaats te veroveren naast de bestaande omroepen. Men dient de
argumenten van de tegenstanders over te nemen, aan zijn eigen
bedoelingen aan te passen en hen daarmede te lijf te gaan. Een
taktiek, die in de politiek herhaaldelijk tot succes heeft geleid,
omdat men immers op die manier de opponent de grond onder
de voeten vandaan haalt.’

Meer dan taktiek was het echter niet. Volmondig geeft
hij toe, dat de voorstanders van commerciële televisie
vooral uitgesproken tegenstanders waren van de be
staande omroepstructuur. Van meetaf had het streven
een duidelijk politiek karakter.
Ook het kabinet-De Quay deed z’n uiterste best de dis
cussie buiten het terrein van de omroeppolitiek te
houden. Getracht werd het parlement te imponeren
met economische argumenten. Wie kon aantonen dat
iets de economische groei bevorderde, kon zich be
roepen op het ’algemeen belang’, want hij schiep
'werkgelegenheid’. Deze termen rolden dan ook in de
nota reclame-televisie. Nederland zou economisch le
lijk achterop raken, wanneer we er niet aan begon
nen, suggereerde staatssecretaris Veldkamp.
Maar waarvoor was het dan nodig dat er een geheel
nieuwe omroep zou komen? De welvaartsbevorderende
reclame zou het meeste effect hebben, wanneer pro
gramma’s dienst zouden doen als 'verpakking’ van de
reclame-boodschap, zo werd in de nota uitgelegd.
Vertwijfeld over dit hoogst ongelukkige argument,
rukten zuilenbestormers zich bijna de haren uit het
hoofd. Weinig bleef er over van hun hooggestemde
culturele verhalen. Enkele maanden na het uitkomen

van de nota probeerde staatssecretaris Schollen nog wal
goed te maken, door hel accent te leggen bij de vrije
meningsuiting.
Het gaai om onze democratie. Het niet toelaten *van commerciële
televisie is eigenlijk een vorm van geestelijke dwang. Het is onde
mocratisch!’

riep hij uit.
Hij maakte het daarmee alleen nog maar erger, want
geen Nederlander had in het verbond van multi
nationals, dagbladen, banken, verzekeringsmaatschap
pijen en bierbrouwerijen ooit een onderdrukte groep
gezien.
In feite vermeed het kabinet-De Quay een open strijd
met de Kamer op omroeppolitiek terrein. Het durfde
niet rechtuit te stellen, dat het weinig moest hebben
van hel bestaande omroepbestel. Met het aan hel be
wind komen van deze regering, verdween echter met
een het vergevorderde wetsontwerp-Höppener in de
ijskast. In 1961 werd een speciale commissie onder
leiding van Radioraadvoorzitter prof. L. W. G. Schollen
ingesteld om de hele zaak nog eens opnieuw te be
kijken. Met reclame-televisie mocht de commissie zich
echter niet bemoeien, want hel was de bedoeling één
tv-zender naar het bedrijfsleven-toe te spelen.
Uit hel november 1961 verschenen Voorlopig Verslag
bleek echter reeds dat de overgrote meerderheid van
hel parlement daar niets voor voelde. De meerderheid
van de fracties van KVP, PvdA en CHU waren tegen,
evenals de gehele AR-fractie, de PSP, de SGP en de
CPN. Alleen de VVD was onverdeeld voor.
Toch zette het kabinet-De Quay door. Gokte het erop
dat de Tweede Kamer als puntje bij paaltje kwam het
toch niet op een crisis zou durven laten aankomen?
Staatssecretaris Scholten werd maart 1963 met z’n
nota voor de Kamer gezonden. Hij leed een gevoelige
nederlaag.
Een wanhoopspoging kort voor hel Kamerdebat om de
zaak een nieuwe impuls te geven, was mislukt. Naast
de OTEM hadden zich nog meer gegadigden aange
meld voor een. zendvergunning. Het meest opzien
baarde de aanvraag van de TVN/TER-combinatie,
waarbij Reinder Zwolsman als financier optrad en Rot
terdams burgemeester Van Walsum als openlijke nationale-omroepideoloog. Zijn partij, de PvdA, zou hem
daarvoor een standje uitdelen, maar Van Walsum pro
testeerde in een brochure:
’Mag ik er aan herinneren dat de partij zich in haar eerste urgentieprogram na de bevrijding voor de nationale omroep heeft uitge
sproken?’

Het was met name de nederlaag van toen, waar Van
Walsum zich nooit bij heeft willen neerleggen. De
bedoeling was dat Zwolsman bij overrompeling de ge
hele OTEM zou meesleuren, maar dat mislukte. Me-
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nend de haven in zicht te hebben, had OTEM-voorzitter
dr. J. R. M. van den Brink (Amsterdamse Bank) geen
lust zich door Zwolsman op sleeptouw te laten nemen,
ook al kont deze zwaaien met de namen van burge
meester Malser (Arnhem), Feith (Voorburg), Witte
(Eindhoven), Bogaerdt (Rijswijk) en CHU-Kamerlid
Beernink, die tol zijn club waren toegetreden.
Schollens nederlaag in de Kamer kreeg gestalte in de
verwerping van een motie van mevrouw Van SomerenDowner (VVD), waarin gevraagd werd om uitvoering
van de nota (96 tegen 41). Hoewel het kabinet-De
Quay zijn ril op slechts enkele weken na had voltooid,
verkoos het te blijven zitten. Bij de vorming van hel
daaropvolgende kabinet-Marijnen, liet men de omroep
problematiek in het midden door hel toe te schuiven
naar een ’pacificatiecommissie’, die er tol juni 1965
op zou mogen studeren.
In feite was hel - zoals ook in 1927 - volkomen duide
lijk wat de overgrote meerderheid van hel parlement
wenste, maar van conservatieve zijde, de VVD en ’n
deel van de CHU, bleef men hardnekkig verzet bieden
tegen realisering van een omroepwelgeving op basis
van opvattingen over democratie van de drie vroegere
emancipatiebewegingen. Een politieke ingreep vanuit
het parlement werd fataal voor het kabinet-Marijnen.
Begin december 1964 werd de motie-Baeten geformu
leerd, waarin de regering - met name minister Bol werd uitgenodigd maar alvast te starten met tv-reclame
en een 'open bestel’, waarin eventuele nieuwe omroe
pen zendconcessies konden krijgen, mits zij voldeden
aan voor oude en nieuwe omroepen gelijke criteria.
Weinigen beseften meteen de betekenis van deze mo
tie. In haar memoires 'De freule vertelt’ herinnert jkvr.
Wttewaall van Stoetwegen zich het volgende.
’Er wordt bij eventueel in te dienen moties meestal gevraagd aan
de sprekers van andere fracties of men die wil tekenen. Ik zou dat
zeker gedaan hebben als de indieners er niet met de heer Kikkert
over hadden gesproken. Deze moest ’s avonds elders zijn en zei mij
als er een motie komt, ben ik er voor. Aangezien hij in het omroepvraagstuk altijd een ander standpunt innam dan ik, ging er toen
bij mij een rood licht branden. Ik besprak een en ander met mevrouw
Haya van Someren-Downer van de VVD die eerst zei: die motie
kunnen we wel nemen, waarop ik mijn ervaring vertelde. "Hé,” zei
ze, ”dat is niet pluis, dus handen af van de motie.” ’

Het was inderdaad niet ’pluis’ voor de bestelbeslormers.
Enkele dagen later bleek“dat de KVP de ’rijen gesloten’
had. Op ’n KVP-vergadering 11 december in Amster
dam verklaarde Kamerlid Blaisse commerciële televisie
niet meer te zullen verdedigen, omdat de meerderheid
van de Kamer tegen bleek. Zijn fractiegenoot mr. Van
Doorn (KRO-voorzitler) zette daarna de zaak op
scherp, aldus een ANP-bericht.
’De liberale en christelijk-historische ministers kan, aldus de heer
Van Doorn, bezwaarlijk worden verweten geen oplossing te willen
aanvaarden die voor hen onaanvaardbaar zou zijn. Wel zouden zij

onju*st bandelen door oplossingen of voorlopige oplossingen van dc
gesties open bestel en reclame te willen tegenhouden, zodat er
pjets gebeurt. Of deze ministers moeten aftreden of zij moeten een
Op|oss>ng, als door de meerderheid van het parlement gewenst,
•ilsnog accepteren, zei hij verder.'

In het besef dat het uur der waarheid gekomen was,
verenigden zich onder leiding van ir. A. G. Maris
(voorzitter van de Academische Raad) halsoverkop de
belangrijkste aanvragers voor een zendvergunning
(OTEM), Open Bestel (Televizier), TVN (Van Walsum) en TROS in de zgn. Coördinatiecommissie.
Als reactie op het initiatief-Baeten had minister Bol
(O.K- en W.) toegezegd voor 1 maart 1965 in een nota
de regeringsgedachten over de omroep te zullen ont
vouwen. Hij gaf daarmee vrij nauwkeurig het overlijdensuur van het kabinet-Marijnen aan. Bij aanhouden
de halsstarrigheid van VVD- en CHU-bewindslieden
zou het eind februari bezwijken. De doodsstrijd werd
verhevigd doordat ir. Maris van de Coördinatiecom
missie minister Bot en de andere bewindslieden tot
het laatste toe bleef bestoken met eisen, waarvan de
meerderheid van hel kabinet wist dat daarvoor nooit
een meerderheid in het parlement te halen was. Maar
een 'nee' legen Maris konden de VVD- en CHUministers niet meer verkopen aan hun door De Tele
graaf opgezweepte achterban. Men zat aan alle kanten
klem. Bijna dagelijks vergaderde men. Veertig jaren
omroepstrijd concentreerde zich in enkele uren.
De dag voor hel kabinet uileenspatte, stuurde ir. Maris
alle ministers nog ’n brief met z’n laatste eisen:
tenminste 18 uur zendtijd per week op hel tweede nel
(de andere omroepen hadden slechts 6l/2 uur); samen
met de 'gelijkgestemde’ AVRO wenste men de gehele
tweede zender voor ’n programma op basis van 'posi
tieve neutraliteit’. Men wenste zélf de reclame te
exploiteren. De pers diende géén tegemoetkoming te
ontvangen voor gederfde advertenlie-inkomsten. Men
wenste voorts niet te worden verplicht - ais de andere
omroepen - om mee te werken aan een ’algemeen'
NTS-programma.

’lk had nooit gedacht, dat er zoveel aan die televisie
vastzat; dat die zaak zo moeilijk was,' zei premier
Marijnen aan de vooravond van de crisis tot een tvreporter. Voor hem en vele anderen was het een tvkwestie. Maar in wezen draaide het om de vraag of al
of niet toegegeven moest worden aan het dominanliestreven van de conservatief-liberale stroming in ons
land, die - gesteund door een deel van hel bedrijfsleven
- een bevoorrechte positie in de Nederlandse samen
leving eiste, dezelfde vraag die speelde in 1927 en
1930.
Vrijdagavond 26 februari 1965 gaf het kabinet-Marijnen
de geest. Ook al was er geen conflict geweest met het
parlement, in feite capituleerde het bij voorbaat daar
voor.
Eindelijk was nu de weg vrij om hel Nederlandse om
roepbestel in een wel vast te leggen. In een oogwenk
waren PvdA, KVP en ARP het na de crisis eens over
het te treffen omroepcompromis. In grote trekken
kwam het neer op hetzelfde wat minister Reymer in
1930 al had gedaan. Enerzijds zou er sprake zijn van
gelijkberechtiging van alle omroepen, anderzijds zou
er ’n vorm van samenwerking moeten komen in een
algemeen programma, als concessie aan de nationale
omroepvoorstanders.
In het kabinel-Cals werkte minister Vrolijk de zaak uit
in een omroepwet, die voortbouwde op het ontwerpHöppener, dat met de val van het kabinet-Drees in
1958 in de ijskast was verdwenen.
Na de nacht-van-Schmelzer, waarin het kabineu-Cals
viel, hadden VVD en CHU geen lust meer de zaak
opnieuw op scherp te zetten. Duidelijk was ook hen
inmiddels geworden dat de meerderheid van het volk
niet achter hen stond. Het ageren legen ’de zuilen’
nam af, de waardering voor een pluriform omroepstelsel
groeide. Op 29 mei 1969 trad de Omroepwet in wer
king, .45 jaar na de start van de omroep in ons land.
Vuurwerk bij NCR V-jubileum 1949.
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Dit boek verschijnt ter gelegenheid van het vijftig-jarig jubileum van
de NCRV, opgericht: 15 november 1924. Het bevat een drietal bij
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landse omroepbestel, dat hij 'een unieke zaak in de wereld’ noemt.
Het grote aantal illustraties maakt van dit boek tevens een soort
familie-album van een halve eeuw protestants-christelijk Nederland.
Een kijk-, lees- en bladerboek in de beste zin van het woord.
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