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Tien jaar nru
Tien jaren van eendrachtig samenwerken in de Nederlandse radio-omroep

zijn achter de rug.
Waarmee niet gezegd wil zijn, dat er vóór die tijd geen samenwerking
bestond; die was er toen even onloochenbaar als er in die tijd sterk naar

buiten tredende meningsverschillen waren. Maar tien jaar geleden besloten
de omroepverenigingen tot een mate van samenwerking, welke vóór de

laatste wereldoorlog niet bekend was.
Het verheugt mij nu te mogen vaststellen, dat die samenwerking vrucht

dragend is geweest, het Nederlandse omroepbestel in binnen- en buitenland

in betekenis heeft doen toenemen en nog schone beloften inhoudt voor de
toekomst.
Over de organisatie van het Nederlandse omroepbestel kan men ver

schillend denken, maar stellig is die beter dan het verwrongen beeld, dat
nog te vele Nederlanders zich daarvan te goeder trouw hebben gevormd,
onbekend als zij waren met de verhoudingen, zoals die in de afgelopen

tien jaren zijn gegroeid.
Belangrijk is om vast te stellen, dat de samenwerking geheel vrijwillig is
tot stand gekomen, een basis, die zeer beslist een grotere garantie voor

duurzaamheid inhoudt, dan een van overheidswege opgelegde eenheid ooit
zou kunnen bewerkstelligen. In onze Nederlandse Radio Unie werken
landgenoten samen, die bij hun dagelijkse arbeid geleid worden door uit
eenlopende levens- en maatschappijbeschouwing. Maar het verlangen is

daarbij aanwezig, te streven naar hetgeen ons als landgenoten bindt en niet

naar hetgeen ons verdeelt.
De sterke bindingen tussen de Nederlandse luisteraars en hun omroep
verenigingen hebben de intensieve belangstelling van ons volk voor zijn
omroep gestimuleerd. En nu is het dan zo, dat Nederland, wat luisteraars

dichtheid betreft in de rij van Wcstcuropcsc landen een van de vooraan
staande plaatsen inneemt. In meer dan 90 pet. van de gezinnen in ons land

kan men de radioprogramma’s volgen.
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Dit kon mede bereikt worden door de gezamenlijke arbeid in de nru.
Het kwam ons bestuur wenselijk voor, na deze tien jaren aan de arbeid

van de nru ccns wat meer bekendheid te geven door het samcnstcllcn

van een boekje. De heer G. H. van Beek, perschef van de Katholieke Radio

Omroep was zo vriendelijk, zich met deze arbeid te belasten, waarvoor ons
bestuur hem zeer erkentelijk is.
Ik wil dit boekje graag in uw belangstelling aanbevelen, in de hoop dat
u na lezing met mij tot de overtuiging zult komen, dat de

nru

voor de

verschillende taken, welke zij tot nu toe verrichtte, heeft kunnen beschik
ken over vele hoogst bekwame medewerkers, die in goede samenwerking

gedurende de afgelopen jaren reeds een imponerend stuk constructieve
arbeid hebben tot stand gebracht.

In de volgende tien jaren zullen de resultaten, waarvoor de grondslagen

nu zijn gelegd, stellig nog sterker aan de dag treden. Wanneer dan al deze

gezamenlijke arbeid van bestuurders, personeel en medewerkers er toe zal
mogen leiden, dat de radio-omroep erin slaagt zijn culturele — ook ont

spannende — taak met succes te verrichten en de goede reputatie van onze
vaderlandse omroep internationaal nog te verstevigen, dan zal dit voor het
NRU-bestuur een reden tot vreugde zijn.
J. W. Lebon, secretaris nru
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‘Overwegende
Het moet voor de Hilvcrsumsc notaris nir J. B. Luykx wel een bijzondere

dag geweest zijn, toen hij - het was de 15c januari 1947 - formuleerde:
‘...overwegende, dat op het gebied van de radio-omroep groter eenheid en

samenwerking en doeltreffender organisatie nodig is; overwegende, dat alle
door de comparanten vertegenwoordigde omroeporganisaties er belang bij

hebben, dat de haar toebehorende studio’s, gebouwen, inrichtingen, apparaturen, muziekbibliotheken, discotheken, rollend materieel, en in het al
gemeen alle haar bezittingen, voor zover voor de omroep bestemd, niet

langer afzonderlijk worden geëxploiteerd ten behoeve van de respectieve
eigenaressen doch als één geheel worden geëxploiteerd ten behoeve van de

Nederlandse omroep in zijn geheel, waardoor de belangen van de omroep
zeer zullen zijn gebaat...’

Maar niet alleen voor de notaris was dit getuigenis van een zo grote eens

gezindheid een bijzondere gebeurtenis. De comparanten voornoemd, de
heren G. de Clcrcq namens de AVRO, prof. drj. B. Korso.p. namens de

kro,

K. van Dijk namens de ncrv en J. W. Lcbon namens de vara, hadden als

gevolmachtigden van hun organisaties verklaard alle genoemde bezittingen
‘om niet ter vrije beschikking te stellen van een in het leven te roepen Stich
ting Nederlandse Radio Unie’. Daarmee brachten zij een keerpunt in de

geschiedenis van de Nederlandse omroep teweeg. Een gedachte die reeds
voor de oorlog geleefd had, en die in het illegaal overleg tijdens de oorlog op

papier was ontwikkeld, kreeg thans gestalte in deze akte van overeenkomst.
Op 10 februari daaraanvolgend verschenen de lasthebbers van de omroep
organisaties wederom voor de notaris, dit keer in gezelschap van een last-

hebster van de vpro. De statuten werden opgcstcld en in deze ‘grondwet’
van de Nederlandse Radio Unie werden doelstelling en de uitwerking daar

van nader omschreven. De Stichting Nederlandse Radio Unie was geboren.

Zij stelde zich ten doel ‘te geraken tot samenwerking op een zo uitgebreid

mogclijk terrein van de radio-omroep’.
De daad werd bij het woord gevoegd. Alle studiogebouwen van de om-

7

f

i-

roeporganisaties werden onder het beheer gesteld van de nru ter gemeen
schappelijk gebruik door allen. De technische verzorging, zowel van de
studio’s als van de programma’s werd toevertrouwd aan een in het leven

geroepen technische dienst, waaraan een laboratorium werd verbonden,
opdat de apparatuur steeds aangepast zou blijven aan de nieuwste ontwikke

lingen.

Met het eigen materiaal van de omroeporganisaties werd de kern gelegd
voor een centrale discotheek, een muziekbibliotheek en een wagenpark.

Gemeenschappelijk te gebruiken programma-apparaten werden tot stand

gebracht, zoals de orkesten, koren en een hoorspelkern. In het verband van

de Radio Unie nam men de zorg op zich voor het in stand houden van de
regionale omroepen, voor de verzorging van het Nationale Programma en
voor een vergaande coördinatie van de programma’s van beide zenders. Er

kwamen algemeen geldende salaris- en honorariumregelingen; de arbeids
voorwaarden en sociale voorzieningen voor alle omroepmedewerkers wer

den geünificeerd. Voor een goede pensioenregeling werd een personeelfonds gesticht, dat ook in aanvullende regelingen, uitgaande boven de

wettelijke voorschriften, voorzag. De

nru

nam de vertegenwoordiging van

de Nederlandse omroep tegenover het buitenland over, zoals ook alle bui
tenlandse contacten voortaan door haar bemiddeling tot stand zouden ko

men. De gelden, die voor de gemeenschappelijke taken en plichten nodig
zouden zijn, kwamen onder het zelfstandig beheer van de

nru.

Op i maart 1947 ging de Nederlandse Radio Unie van start als het orgaan

van de samenwerking, als een massaal dienstbetoon, als een enorm poten
tieel van technische en programmatische hulpmiddelen ten behoeve van de

omroeporganisaties, die elk voor zich nimmer over zoveel mogelijkheden
hadden beschikt.

Hoe de nru zich in de thans voorbije tien jaren heeft ontwikkeld en van

welke betekenis zij is voor de Nederlandse omroep hopen wij u te laten zien
in hetgeen hierna volgt. Tot uitgangspunt nemen wc het programma, dat

de omroeporganisaties u dagelijks aanbieden.
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De centrale discotheek
De grammofoonplaat speelt een grote rol in de radioprogramma’s en het

spreekt dus vanzelf, dat de Centrale Discotheek over een grote voorraad
moet beschikken. Dit is dan ook het geval. De programmasamcnstellcrs van
de omroeporganisaties kunnen hun keuze doen uit 75.000 handclsplatcn,

vermeerderd met rond 6000 langspccl- en 2000 zgn. 45-toerenplaten. Zij be

vatten muziek in alle genres en vele werken kennen bovendien meerdere
uitvoeringen. Het bekende kerstlied Stille Nacht steekt met 100 verschil

lende uitvoeringen boven alles uit, doch ook een nummer als Tea for two
brengt het nog tot 38 platen. Ook in het klassieke genre zijn er zulke ‘best

sellers’, zoals Bccthovcn’s Vijfde of de Unvollendete van Schubcrt. Kop
loper bij de operamuziek is de aria E lucevan 1c stelle uit Puccini’s Tosca.
Om een verantwoorde keuze te maken behoeft men niet de ovcrvolle

kasten langs te lopen; alle platen staan viervoudig geregistreerd naar titel,
componist, uitvoerenden en dirigent. Een kaartsysteem dat de platen rang
schikt naar speeltijd vergemakkelijkt nog de samenstelling van de program
ma’s. Zelfs de gebroken platen worden punctueel verantwoord in zgn.
schcrvcnbocken, waaruit o.m. te leren valt, dat sommige werkjes een merk

waardige voorkeur voor breken vertonen.
Het platenmateriaal, dat bij voorbeeld alle werken van Bach omvat,

wordt dagelijks uitgebreid met nieuwe aanwinsten, afhankelijk van wat er
op de markt komt. Elke plaat, welke bij nauwkeurige controle aan de eisen
voldoet en ook in de behoefte voorziet, wordt gekocht, waarbij men niet in

het minst beïnvloed wordt door de steeds feestelijker wordende hoezen.

Want elke nieuwe aanwinst krijgt prompt het discotheek-uniform aan, een
met plastic gevoerde hoes, waarop volgnummer en bijzonderheden worden

vermeld. Dagelijks worden in de discotheek de platen bijeengezocht, die de

volgende dag in de programma’s moeten meelopen. In grote kisten gaan zij

naar de studio’s en direct bij terugkomst worden ze aan een nauwkeurige
inspectie onderworpen. Beschadigingen, welke aanleiding kunnen geven
11
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Radio Pliilharnioiiisch Orkest

tot nare bijgeluiden, maken elke plaat ongeschikt voor het radioprogramma.
Het zijn evenwel niet alleen handelsplaten, welke aan de zorgen van de
discotheek zijn toevertrouwd. In de kelders staan minstens honderdduizend
platen bijeen als ‘c.o.’s’ of eigen opnamen van de omroeporganisaties. Ook
deze staan volledig geregistreerd en hun geboortebewijs, in de vorm van
een opdrachtbon van de technicus, blijft bewaard in een soort burgerlijke
stand van de e.o.’s. Ook de registraties op magnetofoonband staan hierin
vermeld, doch deze eigen opnamen hebben het voordeel, dat zij als ruw
materiaal opnieuw in roulatie kunnen komen na het uitwissen van de oor
spronkelijke opname. Dit geldt echter slechts in zoverre als de betrokken
omroeporganisatie geen prijs stelt op hun verder voortbestaan als opname.
De te bewaren bandopnamen lopen reeds in de duizenden.
Het bewaren van opnamen heeft primair de bedoeling om ze nogmaals
13

Omroeporkest

uit te voeren in het programma, doch sommige hunner dienen een ander
doel. Dat zijn speciale opnamen waarin bekende nationale of internationale
personen het woord hebben gevoerd of waarin reportages zijn vastgclegd
van historische betekenis. Samengevoegd in een historisch archief, dat een

geluidsgeschiedenis van de laatste twintig jaar bevat, bewijzen zij nuttige
diensten in herdenkingsprogramma’s van personen of gebeurtenissen. Na

genoeg alle radiotoespraken, door leden van het koninklijk huis in de afge
lopen 20 jaar gehouden, zijn in het historisch archief bewaard, maar ook de

stemmen van een Sarah Bernard of een Thomas Alva Edison leven hierin
voort. Voor latere geschiedschrijvers zal het historisch archief van onver

vangbare waarde blijken te zijn.
i-l

Onirocpkanierorkest

Muziek van vijf orkesten

Al bestaat het Nederlandse omroepprogramma overwegend uit muziek,

toch is het niet waar, dat deze muziek slechts van grammofoonplaten wordi
betrokken. Voor de vele concerten heeft de nru een eigen orkest-apparaai

opgebouwd, dat naar behoefte ter beschikking van de omroeporganisatie:

staat. Het omvat thans vijf orkesten, te weten:
het Radio Philharmonisch Orkest, 85 leden, geleid door Bcmard Haitink

en dr C. L. Walther Boer;

het Omroeporkest, 68 leden, geleid door Henk Spruit en incidenteel dooi

dr C. L. Walther Boer;

15
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Proniciiade-orkcst

het Kamerorkest, 37 leden, onder leiding van Roelof Krol en Maurits van

den Berg;
het Promcnadc-orkcst, 48 leden, geleid door Benedict Silberman en Hugo

de Groot;

met ten slotte het Mctropole-orkest, 38 man, onder leiding van Dolf van
der Linden.

Daarnaast heeft de

nru

een aantal musici in algemene dienst, een piano-

duo en verschillende pianisten, waardoor het totaal komt te staan op 292
musici, die te zamen in staat zijn alle soorten muziek te vertolken. Bij het

uitgebreide repertoire dat omroeporkesten moeten verzorgen, worden aan
16
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Metropolc-orkcst

dc musici hoge eisen gesteld, hetgeen bij het vervullen van vacatures in een
enkel geval kan leiden tot het aantrekken van buitenlandse krachten. Solo-

cellisten bij voorbeeld zijn in Nederland dun gezaaid. Om echter het in
heemse talent te begunstigen wordt zoveel mogelijk getracht in te ver

wachten vacatures te voorzien door het opleiden van jonge krachten. Via

het zgn. lecrlingcnstelscl kunnen jonge geschoolde musici dc nodige routine
opdoen, en als zij volleerd zijn kan hun aanstelling in vaste dienst volg';en.
Daarnaast bevordert dc nru dc muzikale ontwikkeling van haar musici en

verdere geïnteresseerde medewerkers door het geven van muzickthcorctischc cursussen. Verschillende voorzieningen dragen ertoe bij om de musici
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voor overspanning te behoeden en door uitwisselingsprogramma’s met

andere Nederlandse orkesten krijgen de orkestleden, die meestal voor blinde
muren spelen, ook geregeld de gelegenheid om contact te hebben met

publiek.
Van alle radiomusici wordt verwacht, dat zij zelf beschikken over een
goed instrument. De meer omvangrijke instrumenten zijn goeddeels het

bezit van de

nru,

wier instrumentenpark thans 35 vleugels, 1 Mozartvlcu-

gel, 6 piano’s, 3 klavecimbels, 12 celesta’s, 3 spinetten en 5 harpen telt.

Naast de ingebouwde orgels in enkele studio’s zijn er twee hammond-orgcls
beschikbaar, die naar elke studio kunnen worden verplaatst.

Heeft het eigen instrument van de musicus niet meer de verlangde kwali

teit, dan wordt hem de aankoop van een hoogwaardig instrument verge

makkelijkt via voorschotten uit het Instrumentenfonds van de

nru.

Als u

weet, dat een mccsterviool of een contrafagot minstens ƒ4000.- kost en
zelfs een beste klarinet nog ƒ 2500.- vraagt, komt u de instelling van dit

fonds wel aannemelijk voor. Bovendien wordt aldus bevorderd, dat de

musicus plezierig speelt en u als radioluisteraar de schoonst klinkende in

strumenten kunt horen.

Koren in variaties
Maar niet alleen instrumentalisten werken dagelijks mee aan de omroep

programma’s ; met een koor van zeventig beroepszangers en zangeressen in
vaste dienst, overtreft de nru alles op dit gebied. Treden zij gezamenlijk op,
dan vormen ze het Groot Omroepkoor en voeren dan grote werken uit als
het Requiem van Verdi of de Missa Solcmnis van Beethoven. Deze werken

komen echter niet dagelijks voor en derhalve zijn de vocalisten ingedeeld in
kleinere formaties.

Het Radiokoor telt 32, het Klein Radiokoor 22 en het Kamerkoor 16
leden, welk koor nog in twee gemengde kwartetten gesplitst kan worden.
Ook andere samenstellingen komen voor: het Klein Radiokoor, versterkt

met een dubbel kwartet leidt bijv, een zelfstandig bestaan als A-Capcllakoor.
Een drietal vaste koordirigenten, de heren Henk Milo, Carel Laóut en

Anton Krclage, leidt de verschillende koren.
18

Omroepkoor

Ook aan de vocalisten worden hoge eisen gesteld en het vervullen van
vacatures kan soms wel eens moeilijk zijn. Afgaande op de aanmeldingen
moet namelijk geconstateerd worden, dat wij overwegend een volk zijn
van bassen en alten.
Om een goede verstandhouding tussen medewerkers en leiding te be

vorderen zijn zelfgekozen koor- en orkcstcommissies werkzaam terwijl
daarnaast een contactcommissie een soort groepsraad vormt. Een regelmatig
verschijnend contactorgaan, ‘Consonant’ geheten, verstevigt de band nog.
Van de andere kant ziet een afdeling, Orkestzakcn genaamd, toe op de na

leving van de arbeidsvoorwaarden. Deze afdeling draagt voorts zorg dat
de door ziekte opengevallen plaatsen in de orkesten worden bezet.
Dirigentencursus
Ofschoon de muziekapparaten van de nru hun vaste dirigenten hebben,
worden toch ook regelmatig gastdirigenten uit binnen- en buitenland aan19
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getrokken voor dc afwisseling. Daarnaast poogt dc nru jong talent zijn
kans te geven en een middel daartoe is dc jaarlijkse dirigentencursus, welke
in zijn vierjarig bestaan reeds een internationale faam heeft verworven.

Aan dc praktische lessen, die door vooraanstaande dirigenten worden ge
geven, namen leerlingen deel uit alle Europese landen en uit Australië,
India, Israël, Canada en Mexico. Na dc cursus van vijf weken krijgen dc
beste leerlingen uitnodigingen van dc omroeporganisaties voor een gast
optreden. Verschillende leerlingen hebben aan dc NRU-opIciding een vaste
aanstelling te danken. Dit was o.m. het geval met een onlangs aangestcldc
BBC-dirigent, maar ook dc jongste dirigent van dc nru, Bemard Haitink,
kwam op het directiepodium via dc dirigentencursus.

Weliswaar staan alle orkesten en koren van dc nru gelijkelijk ten dienste

van dc omroeporganisaties, maar toch kan dit niet op een gelijk tijdstip het
geval zijn. Vandaar dan ook, dat in het overleg van dc muzickcommissie,

waarin zowel dc nru als dc grote omroeporganisaties hun vertegenwoor

digers hebben, het gebruik ervan wordt vastgcstcld. Dit geschiedt dan in
grote lijnen en vooral ten aanzien van dc grote uit te voeren werken. De

kleinere uitvoeringen worden in een later stadium ingevoegd, waarbij toe

gezien wordt, dat dc verdeling naar billijkheid geschiedt. Dit heeft uiteraard
slechts betrekking op dc n r u-medewerking. Het engageren van verschil

lende ensembles, stedelijke orkesten of solisten voor dc programma’s is

volledig het werk van dc omroeporganisaties zelf, die eventueel ook ter
aanvulling dc beschikking hebben over eigen orkesten of vocalisten.

Tivee-meter-opera

Dc muziek welke in de programma’s wordt uitgevoerd, wordt geleverd
door dc muziekbibliotheek van dc nru, een instelling waar dc radiowereld
met recht trots op kan gaan. Dat dc bibliotheek thans 91000 nummers telt
zegt u nog weinig, omdat zo’n nummer betrekking kan hebben op een
enkel blaadje muziekpapicr, maar ook op een complete opera, waarvan dc

partituren, klavicruittrekscls en koor- en orkestpartijen een boekenplank

van twee meter lengte kan vullen. Een dirigent, die Mozarts opera Don
21
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Een zeldzame Mozart-partitimr

Giovanni uitvoert, heeft een partituur voor zich van 500 pagina’s...

Dat de 1500 meter muziek, welke in 250 kasten staat samengeperst, voor
f 2 milhocn is verzekerd, blijft ook een vage aanduiding, daar er zeldzame

werken bij zijn, wier waarde onbepaald blijft door hun onvervangbaarheid.
Een zeldzame partituur als van de opera Titus van Mozart is nergens meer

te koop of te huur.

Een bclangrijkcr maatstaf om de betekenis van de muziekbibliotheek te
meten is aan het daglicht gekomen, toen Radio Salzburg in het Mozartjaar

alle Europese radiobibliotheken om opgave verzocht van de aanwezige
werken van Mozart. Na vergelijking bleek Nederland verreweg het best
22
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De catalogus uau de muziekbibliotheek

gesorteerd te zijn en het moet onze nationale gevoelens goed doen, dat
Mozart’s eigen stad, Salzburg, werken van Mozart leende bij de nru-

bibliothcck.
Bij bet uitbreiden van de muzickvoorraad heeft men niettemin uitsluitend
het oog op de geschiktheid van de muziek om uitgevoerd te worden in de
omroepprogramma’s. Dit kan zowel nieuwe werken als oude betreffen, en

men houdt dan ook zorgvuldig bij wat er aan de markt komt alsook wat de

antiquariaten in binnen- en buitenland te bieden hebben. Een heel enkele

maal heeft men geluk gehad met het overnemen van oude muziek die op
geslagen had gelegen op zolder of in een pakhuis. Een begeerde partituur
23

van Donizetti’s Rcgimentstochter, ongeveer loojaar oud en enigszins aan
gevreten door dc ratten, kwam op die manier in het bezit. Meer gebrui

kelijk is dc aanschaf van nieuwe werken, welke echter ook vaak betrekking
hebben op oude meesters. Want dagelijks speuren musicologen ijverig naar
dc oorspronkelijke composities, omdat gebleken is, dat in dc loop der jaren

vreemde elementen zijn ingcslopen.

Dc muziekbibliotheek heeft werken van Handel in voorraad, waarin

trombone- en klarinetpartijen zijn verwerkt, ofschoon deze instrumenten
in Handels tijd nog niet bestonden.
De aankoop van een pianopartijtje van een populair muziekje is voor de
muziekbibliotheek pas het begin. Deze muziek moet immers uitgevoerd
worden door ensembles die sterk in samenstelling variëren, zodat eerst dc

arrangeur het nummer moet arrangeren. Dc verschillende partijen moeten

dan worden overgenomen, voor welk doel dc muziekbibliotheek dc be
schikking heeft over een veertig- tot vijftigtal kopiisten als losse medewer

kers. Onder hen bevinden zich krachten, die in dc oude muziek gespeciali
seerd zijn, omdat oude werken herschreven moeten worden in het thans
gangbare notenschrift en in dc thans gebruikelijke volgorde van partijen.

Enige maanden arbeid kan met dit kopiëren zijn gemoeid. Komen dc uit
gewerkte partijen terug, dan worden ze nauwkeurig gecontroleerd, opdat
niet straks een groot orkest veel tijd zal verhezen aan het opsporen van

kleine foutjes.
Voorspel tot een tragedie
Ook dc bezetting van de muziekbibliotheek kent een specialisatie. Er zijn

medewerkers die alles van de Echte muziek, anderen die alles van dc ernstige

muziek afweten. Er zijn programmaverzorgers, wier taak het is tijdig dc
muziek voor hun bepaalde ensembles te reserveren en tijdig naar dc studio’s

of repetitielokalen te zenden. Voor hen en alle andere bezoekers van dc
bibliotheek is een voortreffelijk ingericht catalogiscringssystccm beschik

baar, dat alle muziek onderbrengt in hoofdgroepen, overeenstemmend met

de apparaten die haar uitvoeren. Daarnaast zijn vele werken naar titel en
componist gerangschikt in dc kaartsystemen. Een overweldigend groot
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aantal titels blijkt dan met ‘ik’ te beginnen in: ik heb, ik zit, ik houd van enz.
Dit is een internationaal verschijnsel en ook van alle tijden. Behoeft men

aldus niets bijzonders achter dit ik-complcx der tekstdichters te zoeken, dan
kan men zich toch afvragen, waarom uitgerekend het allereerste nummer,
dat in de muziekbibliotheek werd ingeschreven, tot titel moest dragen:

Voorspel tot een tragedie.
Naast het aankopen, beheren en uitlenen van de muziek verricht de muziek
bibliotheek nog een speciale functie: zij huurt muziek. Het vroegere ge

bruik, dat men muziek kon kopen, heeft de laatste decennia plaats gemaakt
voor een praktijk, waarbij muziek, vooral de moderne, gehuurd wordt.

Uitgevers brengen vaak muziek niet meer in de handel doch verhuren deze

aan belangstellenden. Bij deze huur-activiteit onderhoudt de muziekbiblio
theek een nauwe samenwerking met de stichting Doncmus, welke de be

langen behartigt van praktisch alle componisten in ons land. Ook deze
stichting verhuurt muziek en alleen in de afgelopen twee jaar reeds heeft de
Nederlandse omroep op deze wijze 100 grote werken gehuurd en uitge

voerd. Hieronder waren werken als het Hooglied van Bcrtus van Lier, het
Requiem van W. Landrc of de Apocalyps van Henk Badings. De stichting
belast zich ook met kopieerwerk en de gewoonte heeft zich al ingeburgerd,

dat bij nieuwe opdrachten aan componisten, uitgaande van

nru

of omroep

organisaties, Doncmus wordt ingeschakeld voor het vervaardigen der par

tijen. Aldus komt het betrokken werk ook ter beschikking van derden.
Analoog aan het historisch archief van de discotheek, heeft de muziek
bibliotheek een antiquitcitcn-rcpcrtoire opgebouwd, waarin alle populaire

nummers uit de laatste vijftig jaar zijn bijeengebracht. Al is de schlagers en de

hits geen lang leven beschoren dan leven ze toch voort in de muziekbiblio
theek, die aan alle behoeften moet kunnen voldoen. Deze behoeften zijn
niet alleen die van de omroeporganisaties en de

nru,

ook de Wereldom

roep en incidentieel de nts doen een beroep op dit muzickrcscrvoir. Ten
slotte hebben ook de regionale omroepen hun verlangens, terwijl meer dan
ccns buitenlandse omroepen een beroep doen op de bibliotheek van de
Nederlandse zusterorganisatie. En voor zover het in het vermogen ligt van
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de bibliotheek, worden ook somtijds de landelijke orkesten geholpen aan
het door hen verlangde materiaal.
nru

bevordert muziekcultuur

Misschien mag, hierop aanknopend, er terloops op gewezen worden welke
grote betekenis de nru en de in haar samen werkende omroeporganisaties

hebben voor de bevordering van de nationale muziekcultuur. Het meest

direct geschiedt dit door het geven van opdrachten aan componisten, maar
ook haar lidmaatschap van de Prix Italia biedt de nru de gelegenheid

om telkens een Nederlandse componist te laten meedingen naar deze, een
internationale faam gekregen hebbende, prijs. Werken van de componisten
Henk Badings en Ton de Leeuw werden respectievelijk in 1954 en 1956
met deze prijs bekroond. Verschillende componisten behoren tot de staf of
de vaste medewerkers van de nru o.m. in de functie van muzickrcgisseur.

Alle Nederlandse werken, welke op plaat of als bladmuziek in de handel
komen, worden gekocht door discotheek en muziekbibliotheek, welke
laatste de werkzaamheid van de stichting Doncmus gulhartig bevordert.

Het Omrocpkamcrorkcst speelt meer Nederlandse muziek dan welk ander
orkest ook. De landelijke orkesten komen regelmatig voor de microfoon

en genieten dan alle faciliteiten, zoals het gebruik van de muziekbiblio
theek c.d. Daarnaast worden jaarlijks vele concerten overgenomen. Ver

schillende officiële en officieuze contacten worden onderhouden met het
Nederlandse muziekleven, o.m. in de Contactcommissie van Nederlandse
Symfoiüe-orkcsten, de stichting Gaudcamus en andere. Jong muzikaal talent
krijgt zijn kansen door middel van leerlingenstelsel en dirigentencursus.
Ten slotte bevorderen de regelmatige aanbiedingen aan buitenlandse om

roepen om radioprogramma’s te rclaycrcn de propaganda van de Neder

landse muziek in het buitenland. Het leek ons nuttig ook dit facet van het
NRU-werk te belichten.
Studieruimte gevraagd

Met de naoorlogse ontwikkeling van het programma naar een veel groter verscheidenheid van korte programma’s en de daarmee samengaande
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uitbreiding van medewerkenden en uitvoerenden, heeft de vergroting van
de studioruimte geen gelijke tred gehouden. Toch vereist elk programma,

van welke vorm ook, ruimte voor uitvoering en voorbereiding, hetgeen
kan inhouden, dat voor een programma van een uur enige dagen een grote
studio bezet is. Voegt u daarbij het feit, dat de studio’s over Hilversum ver
spreid liggen, dan hebt u een idee hoeveel inspanning het kost om de voor
allen beschikbare studioruimte naar behoefte te verdelen. Deze distributie-

werkzaamheden zijn opgedragen aan de afdeling Studio-indcling van de
nru welke wekelijks voor het probleem gesteld wordt om in vier grote
studio’s de vijf omroeporkesten en verschillende koren, de grote ensembles

in dienst van de omroeporganisaties en alle uitzendingen met publiek, zoals

de bonte avonden, onder te brengen. Zelfs met de beschikking over twee

hulpstudio’s is de grote ruimte onvoldoende om aan alle verlangens voor

repetitie-, microfoonrepctitie-, opname- dan wel uitzendgelegcnhcid te vol
doen. Het vereist dan ook een eindeloos passen en meten om de puzzel
op een aannemelijke manier op te lossen want ook de kleine uitzendingen,

die in de kleinere studio’s worden verzorgd, komen vaak beter tot hun
recht in grotere ruimten. Maanden vooruit wordt reeds een grove in

deling gemaakt voor de vaststaande grote uitvoeringen en geleidelijk aan
worden de details aangebracht, zoveel mogelijk overeenkomstig de gc-

uitc verlangens. Is men tot dit punt gekomen, dan moeten verschillende
lijsten worden gemaakt, die alle belanghebbenden inlichten over de huis

vesting van hun rubrieken en uitzendingen. Ondanks de zorgvuldigheid
waarmee de oplossing is geconstrueerd, is het bericht, dat één solist door

omstandigheden niet op het vastgcsteldc tijdstip kan optreden voldoende,
om het hele kaartenhuis in elkaar te laten vallen. Dit soort wijzigingen en
verplaatsingen is dagelijks aan de orde en aangezien de studio’s niet alle
gelijk zijn in hun mogelijkheden, kunnen zulke wijzigingen niet naar wille

keur worden opgevangen.
Studio-indeling stelt met de toewijzing van studioruimte ook de dienst
tijden vast van de

n r u-pianisten

en moet voorts zorgen, dat de vleugels en

andere grote instrumenten, waarmee bij voorkeur niet te veel gesleept moet
worden, te juister plaatse aanwezig zijn. In die plaatsingen zijn dan weer
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vooral de pianostemmers geïnteresseerd, die dagelijks elk instrument moe
ten controleren.
Zevenhonderd spelen per jaar
Met de uitvoering van zevenhonderd grote en kleine spelen per jaar is de

hoorspclafdeling van de NRU een zeer produktieve afdeling. Voor haar bij
drage in de omroepprogramma’s heeft zij de beschikking over een vaste

kern van gemiddeld dertig acteurs en actrices, die naar behoefte aangcvuld
worden met losse krachten.

Het zware werk ten spijt, - men heeft soms twee hoofdrollen per week
te vervullen - heerst er in de kern een goede sfeer. Deze wordt bevorderd
door een objectief roulatiesysteem, dat ieder lid op z’n tijd een grote rol

garandeert en ook door de collectief gedragen spanning, welke tijdens een
opname heerst; allen ‘rijden’ dan mee, zoals dat heet. Over afwisseling heeft

men nooit te klagen en als er ccns weinig voldoening ligt in het medewerken
aan een bepaald spel, dan weet men toch dat het na drie dagen achter de rug
is en er nieuwe kansen Eggen in het volgende spel. Al heeft de hoorspcler
tegenover zijn collega op het toneel het nadeel, dat hij het directe contact

met het publiek mist, uit velerlei reacties blijkt hem toch wel hoe zijn spel

ontvangen is. Hij schrikt er echt niet van, als een broodbezorger hem met

‘moordenaar’ naroept, wanneer hij de vorige avond een sinistere rol heeft
moeten vertolken. De hoorspelcr heeft het grote voordeel dat hij ’s avonds
bij de uitzending zijn eigen optreden kan volgen en zo nodig tekortko
mingen later kan herstellen. Dit wordt hem mogelijk gemaakt, doordat
hoorspelen steevast worden opgenomen. Het systeem van de opname vloeit

enerzijds voort uit de vaste arbeidstijden en de grote produktie, welke dwingt
om vóór te werken, maar heeft anderzijds het voordeel, dat versprekingen
uit de magnctofoonband kunnen worden weggeknipt.
Er zijn luisteraars, die tegen het ‘inblikken’ bezwaren hebben, omdat dit

de kwaliteit van de uitzending zou verminderen. Zo’n opvatting is niet
alleen inconsequent, omdat de opname maar een klein verlengstukjc is

van de gehele radiotechniek, maar bovendien bij de huidige stand van deze
techniek ook niet meer houdbaar. Proefnemingen van terzake kundigen op
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dc hoorspclafdehng hebben dit glashard aangetoond. Dat het spanningsclemcnt door de opname zou verminderen moet evenzeer worden ontkend.
Het spreekt vanzelf, dat dc hoorspclkcrn niet overal tegelijk kan zijn, terwijl

ook dc beschikbare hoorspclstudio’s beperkt zijn. Om toch aan alle ver
langens van dc omroeporganisaties te kunnen voldoen, worden dc repetities

en opnametijden in overleg vastgestcld, hetgeen geschiedt in dc hoorspclcommissie, waarin dc omroepen en nru vertegenwoordigd zijn. De keuze
van dc spelers ligt bij dc regisseurs van dc omroeporganisaties, die zo nodig
gastrollen kunnen laten vervullen. Het aantrekken van toneelacteurs of

-actrices voor deze gastrollen, dan wel voor aanvulling, geschiedt eveneens

door bemiddeling van dc hoorspclafdeling van dc nru.
Belangstelling voor het hoorspelwerk is er genoeg en omdat men een

tekort heeft aan kinderstemmen, worden van tijd tot tijd audities gehouden
voor jonge mensen. Over het algemeen zijn dc resultaten dan teleurstellend,
zodat dc hoorspclafdeling dit jaar voor het eerst besloten heeft een korte
opleidingscursus voor jongens en meisjes beneden dc twintig jaar in te stel

len. Of dc cursus tot resultaten leidt zal dit jaar moeten blijken. Het begin

was wel goed: er werden 1160 aanvragen ontvangen, maar... uiteindelijk
zijn er zes meisjes en vijf jongens overgebleven, waarmede de cursus een

aanvang neemt.

Dagelijks honderdtwintig stencils
De hoorspelteksten moeten vermenigvuldigd worden, voor welk doel de
manuscripten doorgezonden worden naar dc centrale schrijfkamer van de
nru.

Voor de typistes, die hier bergen routinewerk verzetten, dat hun

bereikt van allerlei diensten, is het een prettige afleiding van tijd tot tijd het

werk te kunnen afwisselen met het op stencil brengen van een hoorspel
tekst. Er zijn teksten van sensationele spelen, waar bijna om wordt gevoch

ten. Ook is hier echter menige tekst overgetypt, terwijl dc typiste de tranen

over dc wangen hepen.
Nadat alle stencils nog eens gelezen zijn, worden zij verwerkt in dc cen

trale stcncilkamer van dc N r u, waar enkele gespecialiseerde krachten stapels

werk verzetten. Wat hier gepresteerd moet worden tonen dc cijfers aan:
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36000 stencils in 1955, te zamen goed voor 1.400.000 vellen papier. Hetgeen
zeggen wil, dat men hier dagelijks gemiddeld 120 stencils afdraait van 39

afdrukken elk.
Geluidenmakers van beroep

Naast de tekst en de spelers, moet de hoorspclrcgisseur nog de beschik

king hebben over de geluidenmaker, die in de studio de deuren open- en
dichtdoet, de kopjes laat rinkelen of het weglopen van de stilstaande acteur
waarneemt. De hoorspclafdcling heeft vijf van die medewerkers, inspeci-

enten, in haar dienst die geacht worden alles van geluiden af te weten. Voor
zover de regisseur geen speciale hoorspelmuziek laat schrijven, zoekt de
inspecicnt naar bijpassende muziek in de discotheek om zich vervolgens

geheel toe te leggen op zijn eigenlijke vak, geluiden maken. Voorkeur heeft
het natuurlijk geluid in de studio zelf, maar vaak is het natuurlijk geluid

onbruikbaar. Een dotje magnetofoonband vlak voor de microfoon in de
palm van de hand laten knisperen geeft een veel echtere in druk van knetterend
vuur dan welke opname van echt vuur dit vermag. Moet vervolgens het

huis met z’n eeuwenoude balken in elkaar storten, dan gaat er niets boven
het fijnknijpen van een lucifersdoosje vlak voor een microfoon. Dit soort

geluiden moet door een lange ervaring ontdekt worden met toepassing van

de vereiste fantasie. Het geluid van vatenwassen lijkt voor de microfoon
veel meer op een vrolijke keuken van de kermis en dus moet dit geluid
geïmiteerd worden. Het effect van rinkelende arresleebellen kan zonder

moeite bereikt worden door een kettinkje te laten rammelen in een bodem
loze fles. Om een vleessnijmachine-geluid te imiteren is het regelmatig neer
drukken van een plaatje aluminium op de ronddraaiendc schijf van een

grammofoon voldoende.
Maar naast de direct gemaakte geluiden en de kunstmatige is er nog een
grote categorie, welke via geluidsopnamen word weergegeven. In het

geluidenarchief van de

nru

zijn thans zo’n vierduizend geluidsplatcn ver

zameld. Vervoersmiddelen als auto’s en vliegtuigen komen er in vele varia

ties voor, evenals het geluid van allerlei menigten. In baby’s is men niet zo
best gesorteerd; er zijn er twee, een van tien dagen en een van een halfjaar.
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Zc zijn natuurlijk steeds in de uitleen. Klokken daarentegen overtreffen
alles; bijna alle Nederlandse klokken hebben hun aandeel geleverd. Er zijn
ook zeldzame opnamen als het geluid van een bijenkoningin.
Dat Nederland nog wat kan leren van het Amerikaanse perfectionisme
moge u blijken uit de lijst van uit Amerika verworven gcluidsplatcn, waarin
voorkomen: happende garnalen (150); happende garnalen veertig meter
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diep; bastaard forel twintig kilometer uit de kust, enz. Men heeft nog niet de
gelegenheid gehad deze geluiden op hun natuurlijkheid te controleren.
Regelmatig komen er nieuwe geluidsopnamen bij, dank zij het onvermoeide
ijveren van een aan het archief verbonden technicus. Men heeft namelijk
nooit geluiden genoeg voor de vele aanvragen, welke van alle afdelingen
binnenkomen. Soms zijn er de vreemdste verzoeken onder. Er worden vlieg33

tuiggeluidcn aangevraagd, zonder vermelding of een oude Fokker bedoeld
wordt dan wel een supersonische straaljager. Door langdurige ervaring weet
men op het geluidenarchief doorgaans toch wel wat er gevraagd wordt
en zo kon men eens een plaat van paardengetrappel uitlenen, toen er officieel
gevraagd was om het geluid ‘van hollende paarden, die stilstaan.’
Ook de programmamedewerkers doen ervaring op; van de tientallen
soorten applaus gaat toch meestal de voorkeur uit naar ‘applaus 2458’. Het
is een der weinige nummers welke bekend blijken te zijn.
Techniek heeft sleutelpositie

Bij het opsommen van de vele diensten, welke de nru de samenstellers der
omroepprogramma’s verleent, is nog geen sprake geweest van de techniek,
die bij de radio toch ’n sleutelpositie inneemt. De kostbare en ingewikkelde
radio-apparatuur mag namelijk alleen bediend worden door technisch ge
schoolden. Tot dezen behoren o.m. de tachtig technici van de afdeling
Omroeptechniek, in de wandeling O.T., die het nauwst bij de programmaverzorging zijn betrokken. Dat bij hun aanstelling onvoorwaardelijk een
muzikaal gehoor geëist wordt, zal voor u geen verrassing zijn.
Het zijn de mannen van O.T., die de microfoons opstellen in de studio’s,
die de controlekamers en opnamekamers bezetten en die het uitgaande
programma regelen in de hoofdcontrolckamcr. Voor zover zij de buiten
dienst vormen liggen hun werkzaamheden buiten de studio’s, bij de repor
tages en verdere buiten-uitzendingen. Hun dienstroosters worden wekelijks
opgemaakt door de administratieve sector van O.T., welke steeds voor het
dubbele probleem geplaatst is om de beschikbare technische ruimten naar
billijkheid te verdelen over de omroeporganisaties, die ze nodig hebben en
om vervolgens de juiste man op de juiste plaats in die ruimten in te delen.
De verlangens van de omroeporganisaties zijn van verschillende aard. Be
treffen zij opnamen in studio Den Haag, dan blijft het wel ovcrzichtclijk,
omdat deze voorpost van Hilversum permanent bemand is en vooral ge
bruikt wordt voor causerieën, als parlementaire overzichten; in het algemeen
voor die sprekers, die in Den Haag of omgeving wonen. Ook als het gaat
om de medewerking in te roepen van de regionale studio’s in Groningen en

34

Maastricht zijn er geen speciale zorgen. Anders ligt het met de technische
ruimten, welke in de Hilvcrsumse studiogebouwen aanwezig zijn. Elke grote
studio beschikt over een bijbehorende controlekamer en afhankelijk van het

werk in die studio zal er een klank- of een hoorspel-technicus aanwezig
moeten zijn. De registratiekamers, bestemd voor opnamen op band en
plaat, kunnen echter overal worden ingeschakeld al betreft het uitvoeringen
in studio’s die kilometers van elkaar verwijderd zijn. Het gebruik daarvan
vereist dus weer de bekende distributiercgcling, waarvan eerder sprake was.

Met ten slotte het vaste gegeven van de diverse hoofdcontrolckamcrs, die
van ’s morgens 7 of 8 uur tot middernacht in bedrijf zijn, kan men aan het

puzzelen gaan om met de beschikbare mensen alle werkzaamheden in die
ruimten uit te voeren. Hierbij heeft men rekening te houden met een be
paalde specialisatie en voorts ook met de voorkeuren van de verschillende

programmamensen en dirigenten. Het laat zich verklaren, dat deze laatstcn,
vooral als het om grote programma’s gaat, graag werken met die technici
waarmee zij door langdurige samenwerking vertrouwd zijn en die hunner
zijds precies weten welke intenties hun opdrachtgevers hebben. Een vlot en
efficiënt werken wordt door het tegemoet komen aan deze voorkcurvcr-

langcns alleen maar bevorderd. Want het mag u misschien wat boud klin
ken, de technicus kan elke uitzending maken en breken.
Als alle dienstroosters aan het einde van de weck gereed zijn, weten alle

technici daaruit, welke werkzaamheden zij de komende weck gaan vervul

len ; andere lijsten stellen de belanghebbenden in de studiogebouwen ervan
in kennis, wanneer, voor welk programma en door welke technici de ver

schillende ruimten dagelijks bezet zullen zijn. Als in dit grondpatroon

wijzigingen moeten worden aangebracht - en die zijn dagelijks aan de orde
- dan zijn er steeds vele instanties en personen, die hiervan in kennis moe

ten worden gesteld.

Vele lijnen lopen tiaar Hilversum
Met al deze bezigheden zijn wc steeds in de studiogebouwen van Hilver

sum en elders gebleven. Er worden evenwel ook regelmatig programma’s

uitgezonden uit andere plaatsen en gebouwen, uit militaire legerplaatsen,
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Directe uitzending. Het studiogeluid wordt via controlekamer
en hoofdschakelkamcr naar de
hoofdcontrolckamcr geleid en
zet vandaar zijn weg voort naar
de zender.

controlekamer

hoofd wecrgeefkamcr

hoofdschakclkamer

Opname. Bij opname wordt het
studiogeluid in de registratieka
mer vastgclegd. Band of plaat
worden later in de hoofdwccrgeefkamer afgcspecld.
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concertzalen en kerken. Betreft het een ‘levende’ uitzending, dan worden

de geluiden via PTT-lijnen naar de studio’s gevoerd ter doorzending aan de
zenders te Lopik. Voor het grote frequentiebereik van muziek zijn de nor

male telefoonlijnen onvoldoende; voor omroepdoeleinden heeft ptt een

netwerk van zg. muzicklijnen beschikbaar, waarop alle belangrijke plaatsen
in Nederland aangesloten zijn. Een technicus van de lijn- en reportagedienst

van de nru stelt in de zaal of kerk, vanwaar uitgezonden wordt, zijn micro
foons op en sluit die aan op een draagbare controlekamer, de zgn. lijnenset.
Ter plaatse kan hij op die wijze het geluid controleren, dat verder de voor

geschreven weg volgt. Een normale telefoonverbinding stelt de technicus
in staat het contact met de studio te onderhouden tijdens de uitzending. Met

de beschikking over elf van die lijnensets, kan de L. & R..-dienst dagelijks
uitzendingen van vele plaatsen in het programma brengen. Tenzij een groot

aantal van die apparaten gelijktijdig nodig is voor een programma, dat zijn

onderdelen uit verschillende plaatsen betrekt. Dit is bijv, het geval met het
zgn. kruisgesprek, waarbij elke plaats van uitzending met de studio ver

bonden wordt. Liggen die uitzendplaatscn in verschillende landen, dan zal
veelal de tussenkomst van de buitenlandse omroepstudio’s worden inge

roepen. Op dit gebied heeft de Nederlandse omroep baanbrekend werk
verricht in Europa. Het vereist een grote ervaring om zo’n kruisgesprek-

opcratic feilloos uit te voeren. Hilversum wordt in zo’n geval het hart van
een spinneweb, dat met drievoudige lijnverbindingen het contact onder
houdt : één muzieklijn om de buitenlanders het programma te laten volgen,

’n tweede muzieklijn om de bijdrage van die medewerkers te ontvangen
en een gespreklijn voor het telefonisch contact.
Het aantal directe uitzendingen is intussen in de Nederlandse omroep

programma’s niet zo groot meer. Men taxeert, dat het programma voor
70 pet uit opnamen bestaat en wil men dus de hoge lijnkosten besparen, dan

kan de opname het beste ter plaatse van uitzending worden gemaakt. Ook

hierop is de lijn- en reportagedienst volledig berekend. Niet minder dan

vijf mobiele registratiekamers in de vorm van opneem-apparatuur in kofters
zijn aanwezig om overal in het land gebruikt te kunnen worden. Een groot
aantal zalen in Nederland is door de n ru technisch uitgerust om zonder veel
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Op plaatsen als Concertgebouw, Kurhaus, Binnenhof en Olympisch Stadion, die regelmat

moeite het contact tussen ‘controlekamer’ en opneem-apparatuur tot stand

te brengen. Tot deze zalen behoren het Maastrichtse Staargebouw en ook
het Concertgebouw en het Scheveningse Kurhaus. Beide laatste beschikken

zelfs over permanente NRU-apparatuur, vanwege de vele programma’s
welke hier vandaan komen. Ook de Ridderzaal is van vaste kabels voorzien
en in het Olympisch Stadion beschikt de nru bovendien nog over een zestal
bedrijfsklare commcntaarccllen.
Om ook gebeurtenissen te kunnen uitzenden, die in de open lucht, bijv,

op een scheepswerf of een sportveld plaatsvinden, heeft de L. & R.-dicnst

een viertal rijdende studio’s in gebruik, de reportagewagens, welke alle
faciliteiten kunnen bieden. Zo’n wagen beschikt over microfoons en kabels,
welke het geluid van grote afstand naar de wagen kunnen overbrengen, maar

afhankelijk is men hier niet van, want ook zijn er draagbare FM-zcndcrtjcs
aan boord, die alles wat de microfoon opvangt draadloos naar de wagen ge

leiden. Bij een directe uitzending heeft de wagen aansluiting op een muzicklijn en fungeert dan als controlekamer; wordt een opname verlangd, dan
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trokken zijn bij bn itenu itzendingen, heeft de NRU blijvende technische voorzieningen aangebracht

heeft de wagen alle benodigde apparatuur voorradig om ook dit werk te
kunnen verrichten. Zelfs in de meest afgelegen hoeken kan de reportagewagen doordringen, want de omvormers die ze meevoeren, maken de

reportagewagens onafhankelijk van de elektriciteitsvoorziening. Als de re
porter met zijn FM-zendertje, z’n ‘walkie-talkie’, rondloopt, staat hij in

voortdurend contact met de technici in de wagen dank zij een ingebouwd

ontvangertje. Voor deze draadloze verbindingen worden metergolven ge

bruikt, die zich evenwel in een toenemende belangstelling verheugen.
Naast de FM-zenders in het noord- en zuidoosten van het land, gebruiken

ook de militaire diensten c.a. deze golven. Met dit alles neemt het aantal
storingsmogclijkhcdcn steeds toe en het is dan ook niets bijzonders meer, dat

bij een belangrijke uitzending als de reportage van de opening der StatenGeneraal, tijdig alle diensten verzocht worden zich van hun draadloos

verkeer te onthouden tijdens de uitzending. Aan dit soort verzoeken wordt
steevast voldaan, want de reportagedienst heeft zich in de loop der jaren

een grote goodwill verworven.
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Bijdraven uit het buitenland
Om der wille van de volledigheid moeten wc nog even stilstaan bij de

bijdragen, welke het buitenland levert aan de binnenlandse omroeppro 
gramma’s, want ook hier treedt de nru als de aangewezen tussenschakel op.

Zoals gemeld, treedt de Nederlandse omroep tegenover het buitenland op
als een eenheid; de nru is lid van de Europese Radio Unie (uer) en zij

vertegenwoordigt ons land in diverse internationale organisaties.
Het dagelijks contact met de buitenlandse omroeporganisaties wordt
onderhouden door het secretariaat van de nru. Dit secretariaat heeft pri
mair zijn bestaansredenen in het uit werken van bestuursbesluiten, in het

notuleren van de bestuurs- en andere vergaderingen met alles wat daarbij
komt, alsook het verstrekken van inlichtingen over de Nederlandse omroep

aan wie hierom zou mogen vragen. Daarnaast echter is het belast met de
taak van verbindingsofficier tussen binnen- en buitenlandse omroeporgani

saties. Willen eerstgenoemde reportages maken in het buitenland, dan
vraagt het secretariaat de verlangde faciliteiten aan. In de voorbereiding van
de Tour de France-rcportagcs bij voorbeeld zit voor het secretariaat wel drie

maanden werk. Omgekeerd komen de verschillende verzoeken van het
buitenland liicr terecht. Ze kunnen betrekking hebben op het gebruik van

studio’s of reportagewagens - waar alle buitenlandse reporters vol lof over
zijn - maar ook van andere aard. Zo vroeg onlangs de bbc om opgave van
de namen van een aantal Nederlanders, die bereid en in staat zouden zijn

enige kritische opmerkingen over Engelse auto’s te maken ten behoeve van

een op exportbevordering gericht BBC-programma. Een programmamedewerker van dezelfde omroep, die als officier de veldtocht van Montgomery

door Zuid-Nederland had mccgemaakt en deze tocht eens over wilde doen
voor een herdenkingsprogramma, kreeg prompt een auto ter beschikking in
plaats van het verlangde reisplan. De nru meende terecht dit gebaar te

moeten maken als blijk van de nog onverflauwde erkentelijkheid voor onze

bcvrij ding. Dit gratis diensten verlenen over en weer is een gevestigde ge

woonte, waar tegelijk een goed stuk internationale solidariteit in besloten
ligt. Nooit bestaat er enige behoefte om de wederzijds verleende diensten
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De hoofdzetels van de Weslenropese omroeporganisaties, waarmee de nru contact onderhoudt

tc vergelijken. Een Nederlandse commentator kan voor zijn gesproken

brieven altijd in de buitenlandse studio’s terecht. Zelfs de verzending van de

opname wordt veelal nog voor hem verzorgd.
Een actieve functie op dit gebied vervult het secretariaat door maandelijks

aan de Europese omroepen de concerten van Concertgebouw- en omroep
orkesten ter relaycring aan tc bieden. Dit relayeren kan ook via opnamen
plaatsvinden en de belangstelling hiervoor is groot. Het buitenland doet
evenzo ten opzichte van Nederland en het secretariaat geeft de aanbiedin

gen door aan de omroeporganisaties, die hier gebruik van kunnen maken.
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Het Nationaal Programma
Was er tot nu toe slechts sprake van medewerking aan de programma’s

die de omroeporganisaties zelfstandig ontwerpen, dan mag niet onvermeld

blijven, dat bij verschillende gelegenheden de nru zelf verantwoordelijk is

voor hetgeen uitgezonden wordt. Dat is telkens het geval, wanneer geheel
Nederland deelneemt aan de viering van koninklijke verjaardagen, vreugde
uit om zijn bevrijding of rouwt om de offers van die bevrijding. Op die

momenten demonstreert de omroepwereld zijn nationale verbondenheid

door het brengen van een nationaal programma onder de vlag van de nru.
Dan worden alle krachten gebundeld voor uitvoering van een programma,
dat ontworpen is door de Nationale Programmacommissie, waarin zowel

de nru als de omroeporganisaties en de wo vertegenwoordigd zijn. Ook
de opening van de Staten-Generaal op Prinsjesdag wordt steeds uitgezonden
als Nationaal Programma over beide zenders. De minister van O. K.&W.

kan bovendien bij andere gelegenheden een nationaal programma vorde
ren, terwijl van hun kant de omroeporganisaties zo’n programma kunnen
voorstellen, zoals geschiedde bij de ondertekening van het Statuut van het

Verenigd Koninkrijk. Wanneer de omstandigheden en het belang van de
luisteraar dit vorderden, heeft de omroepwereld nimmer geaarzeld om een

eenheid te vormen, men denkc slechts aan de Watersnoodramp of, nog re
center, het drama in Hongarije.
Een groot aantal programma’s ten slotte wordt dagelijks uitgezonden als
een programma van de nru. In uw omroepblad vind u ze terug als ‘Gcz.
Pr’. Hierbij is het echter gebruikelijk, dat de betrokken omroeporganisatie
de programma’s zelf ontwerpt en ze vervolgens met instemming der andere

organisaties inbrengt als gezamenlijk programma.
Coördinatie reikt ver

Bij liet stichten van de nru verplichtten de omroeporganisaties zich o.m. om
door coördinatie tot een harmonisch geheel en tot een evenwichtig program

ma op beide zenders te geraken. Is het Nederlandse omroepbestel uniek in de
wereld, het aantal omroepen dat een zo nauwgezette coördinatie van pro-
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gramma’s doorvoert als in Nederland, zal beslist niet groot zijn. Er zijn

overigens ook weinig vergelijkbare landen, die twee middcngolf-programma’s in dezelfde taal tegelijk uitzenden. Deze voorkeurspositie dankt Neder
land aan zijn radiopionicrschap en dat er werkelijk van keuze sprake kan zijn

tussen twee programma’s, waarborgt de pee, de Programma-coördinaticcommissie. Deze door bestuursleden van de nru gevormde commissie
komt enige malen per jaar bijeen om de zomer- en winterprogramma’s der

verschillende omroepen in grote lijnen te coördineren. In later stadium
worden incidentele inbreuken op de coördinaticvoorschriftcn gerappor
teerd en in het overleg tussen de programmaleiders verholpen voordat de
programma’s gepubliceerd worden.
Die voorschriften houden o.m. in, dat nimmer gesproken-woordprogramma’s als hoorspelen, klankbeelden, lezingen of discussies mogen samen

vallen op beide zenders. Dit betekent, dat niet twee hoorspelen tegelijk
mogen worden uitgezonden; dat er een lezing tegenover een hoorspel staat
is uiteraard wel toegestaan. Hetzelfde geldt voor cabaret en bonte avonden,

waarbij evenwel aanvaard is, dat internationaal de zaterdag als de amuse-

mentsavond wordt beschouwd. Bij een overwicht aan muziek uitzendingen
ten opzichte van gesproken woord zal men regelmatig muziek kunnen be

luisteren op beide zenders. In die gevallen zullen echter nooit symfonische

concerten, kamermuziek, orgclrccitals, opera of Echte muziek van dezelfde
geaardheid samenvallen. Alleen godsdienstige en principiële uitzendingen
vallen buiten de coördinatie.

Vervolgens wordt er gewaakt tegen doublures bij de ernstige muziek,

zodat nooit de grote muziekwerken zomin als integraal uitgevoerdc opera’s
of operettes in een week twee maal beluisterd kunnen worden, ongeacht in

welk programma van die week. Dat het systeem functioneert moge blijken
uit de jongste cijfers (ie halfjaar 1956). Men ontdekte en rapporteerde toen:

bij de ontwerpscheina’s 384 coördinatiefouten (15 per week); in tweede

instantie 48 coördinatiefouten (2 per week) waarvan ten slotte slechts 4

overblcvcn, waarvoor geen oplossing gevonden kon worden.
Voor de doublures geeft het overzicht een totaal van 108 voor het eerste

halfjaar (of 4 per week). Hiervan bleven slechts 6 gehandhaafd. Uit het
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feit, dat de programmacommissaris nog nooit van zijn bevoegdheid om
correcties te kunnen voorschrijven gebruik heeft gemaakt, zal u blijken, hoe
ernstig de programmaleiders het met de coördinatie menen. Men heeft er
immers zelf het grootste belang bij.
In velerlei commissies en onderling overleg wordt het zinloos elkaar
‘vliegen afvangen’ of het ontstaan van doublures in de programma’s ver
meden en zulks met geen ander doel dan de Nederlandse luisteraar zo goed
mogclijk te bedienen.
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De nru verzorgt de radiotechniek
Het is geenszins toevallig, dat in de stichtingsakte van de nru als eerste
middel tot het gestelde doel staat aangegeven ‘het in het leven roepen van
het noodzakclijke gezamenlijke technische apparaat’. In het eerste hoofdstuk
hebben we gepoogd uiteen te zetten tot welke consequenties de overweging
heeft geleid, dat ‘de belangen van de omroep zeer zullen zijn gebaat’ door
gezamenlijke exploitatie van alle studiogebouwen en apparaten. Maar wat
zou het voor zin hebben om over een menigte van diensten te beschikken
en om de hoogste eisen te stellen aan de uitvoerende apparaten, indien de
beste programma’s verminkt zouden kunnen worden door onvoldoende of
ondeugdelijkc technische installaties. Radio is immers programma plus
techniek, het een kan niet zonder het ander.
Het waren deze overwegingen, welke het aanschijn hebben gegeven aan
een technische dienst, die er zonder chauvinisme trots op mag gaan de Ne
derlandse omroep technisch een leidende positie te hebben verschaft.
Wanneer u als luisteraar zich zelden of nooit behoeft te ergeren aan tech
nische storingen op het omroepterrein, dan dankt u dit aan de toegewijde
zorg van de technici van de nru. Misschien klinkt dit wat cliché-achtig,
maar voor radio doeleinden wordt een zeer verfijnde en gecompliceerde
apparatuur gebruikt, die de volle zeventien uren, welke de zenddag telt,
geen enkel gebrek mag vertonen. Er wordt uit gehaald, wat er in zit en
als u weet, dat bij voorbeeld in de technische vleugel van de KRO-studio
meer dan 30.000 contactpunten evenveel aanleidingen kunnen geven tot
storingen, dan behoeft zo’n storinkje in het geheel niet iets bijzonders te zijn.
Voor een snel ingrijpen bij het optreden van een storing is er dagelijks in elk
studiogebouw een speciale technicus aanwezig als een soort brandwacht,
maar bovendien houden verschillende technici in de avonduren thuis vrij
willig telefoonwacht om bij het eerste sein te kunnen uitrukken. Deze noodzakelijke storingsdienst maakt echter slechts een klein gedeelte uit van de
afdeling I. O.&M., Installatie, Onderhoud en Meettechniek, die het devies
van de technische dienst waar maakt, dat voorkomen beter is dan genezen.

49

Dagclijks zijn er drie groepen technici op pad om overal in Nederland,

waar radiotechnische apparatuur staat opgcstcld, de vereiste controles uit te
oefenen. Om de 400 a 500 bedrijfsuren worden alle grote installaties grondig

doorgemeten op eventuele zwakke plekken, welke dan hersteld worden.

Meer dan 1200 versterkers, die met radiobuizen zijn uitgerust, zijn regel

matig in bedrijf en om de 1500 branduren worden deze buizen verwisseld

om zorgvuldig getest te worden in de meetkamer van de I. O.& M. Ook de
microfoons, die zeer kwetsbaar zijn en waarmede dagelijks wordt gemani
puleerd, worden alle 300 regelmatig in de onderhoudscontrolcs betrokken.
Ook de versterkers zelf en de controlc-luidsprekcrs behoeven hun periodiek

onderhoud. Om de zes a acht weken komen de reportage wagens ‘dokken’
en alles wat zij aan boord hebben wordt dan grondig nagezien. Want ook
de rijdende studio’s moeten altijd en overal op hun taak berekend zijn.

Hoe nauw het werk van de I. O. & M.-afdeling kan luisteren wordt dui

delijk gedemonstreerd bij de magnctofoonmachincs, die de op band vastge
legde programma’s ook afspclcn. Indien de draaisnelheid slechts i/.soostc

zou afwijken, ontstaat er reeds een hoorbaar toonverschil als de aansluitende
band op een tweede machine wordt afgedraaid. Zou de snelheid niet con

stant zijn, dan kreeg u zonderlinge effecten te horen en als de draaiende

schijf niet volkomen vlak was zouden de vrij dure banden te veel slijten bij
het opspoclcn. Om al deze redenen wordt elke magnctofoonmachine - en

ook daarvan zijn steeds 68 stuks in gebruik — om de 200 uur op alle facetten
gecontroleerd.

Het nationale uurwerk
Met z’n dagelijks terugkerende tijdseinen is de radio het grootste uurwerk
van Nederland. In talloze huisgezinnen worden de klokken gelijkgezet op
de radiotijd en gezien deze grote verantwoordelijkheid is ook de controle

op de juiste tijd een onontbeerlijk iets. Er staan in de A v RO-studio twee moedcrklokken, waarvan het mechanisch gangwerk elke seconde gecorrigeerd

wordt door kleine stroomstootjes, die van

ptt

in Den Haag afkomstig zijn.

Afgeleid van een kristalgestuurde prccisicgcncrator van zijn laboratorium

heeft de

ptt

de precieze natuurtijd, welke door middel van een synchroni50

satie-signaal per seconde wordt doorgegeven aan de radioklok. Om de
zekerheid te hebben, dat iedere seconde de juiste is, geniet elke 54ste seconde

de eer een dubbcl-langc impuls te ontvangen. Met een opglociend lampje
is dit verschil zonder moeite te constateren. De daarop volgende zes secon
den maken de minuut rond. Zij kunnen telkens als dit gewenst wordt in

het radioprogramma worden ingeschakeld in de vorm van de u bekende
zes fluittoontjes, waarvan de laatste dus de beslissende is. Een volle minuut
tijdsverschil is uitgesloten, want bij de minste storing schakelt de tweede

moederklok zich automatisch in om de tijdsaanduiding correct te houden.
Minstens zo belangrijk als voor de huiskamer is de precieze tijd voor het
radioprogramma, dat met seconden werkt. In alle technische ruimten zijn
derhalve klokken aangebracht, die aangesloten zijn op de moederklok. Dit

systeem zal straks nog uitbreiding ondergaan, als de elektrische stopwatch
in gebruik wordt genomen. Tot nog toe was men aangewezen op de me

chanische stopwatch voor het ‘timen’ van de programma’s en de tijdsduur

van platen. Ook hierbij werkt men in seconden nauwkeurig en elke afwij
king wreekt zich. De elektrische klokjes, aangesloten op de moederklok,
zullen ook deze mogelijkheid uitbannen. Naast de vele verbindingslijnen
tussen de Hilversumse studiogebouwen hebben zich sinds lang de klokken-

lijnen gevoegd, waarlangs de moederklok haar instructies geeft aan een toe

nemend klokkenkroost.
O Nederlant let op ti saeck

Er bestaat, naast het tijdsein, nog een regelmatig voorkomend programma
onderdeel, dat geheel onder de zorgen van de technische dienst valt. Het

is het bekende pauzeteken met de beginregel van ‘O Nederlant let op u
saeck’, dat vanuit een centraal punt in elke programma-pauze kan worden
ingeschakeld. Het carillon van Den Bosch heeft de tonen geleverd, maar het

vernuftige apparaat waarop een vaste magnetofoonband die tonen telkens

opnieuw weergeeft, is een vinding van het laboratorium van de nru.
Dit laboratorium heeft vóór alles ten doel om gericht rescarchwerk te

verrichten op alle gebieden, waar de uitvoering van radioprogramma’s mee
te maken heeft. Met de hulp van een welvoorziene technische bibliotheek
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wordt de jongste ontwikkeling van de techniek overal ter wereld op de voet

gevolgd en bij elke nieuwe vinding, die bekend wordt, vraagt het labora
torium zich af welke toepassingsmogelijkheden er zijn voor de omroep. Als
nict-commerciëlc instelling heeft men daarbij het gemak, dat men zich

niets van internationale patentrechten behoeft aan te trekken. Toen bijv, het
vraagstuk van het FM-zcndsystccm actueel werd kon het laboratorium op
korte termijn een proefzender in werking stellen om de eigenschappen van
dit nieuwe systeem te bestuderen. Aan deze omstandigheid hebben de luis

teraars in het Gooi het te danken, dat zij elke avond de beide Hilvcrsumse
programma’s op de FM-band kunnen ontvangen. Een onbemand en zich

automatisch uitschakelend procfzcndcrtjc, dat niet veel méér ruimte vraagt
dan een klerenkast, zorgt voor het rclaycrcn.

Veel vindingen van het laboratorium zijn een direct resultaat van de
eisen van het programma of van de verschillende

n r u-diensten.

De walkie-talkies van de reporters zijn kleine FM-zcndcrtjes, die door de

technische dienst zijn ontwikkeld. Naarmate het gebruik van de FM-band
toenam werden de storingen groter, zodat ook hiervoor een oplossing
moest worden gezocht. Ze werd gevonden in een uitwijken naar het
grensgebied van de FM-band die, voor zover het radio betreft, bij de 100

MHz ophoudt. Het gevolg was echter weer, dat zowel zendertjes als ontvangers op de nieuwe frequentie moesten worden aangepast.
bi het algemeen is op dit gebied de grootste vraag naar de kleinst moge

lijke zendertjes met niettemin een maximaal bereik. Gehoor gevend aan dit
verzoek heeft het laboratorium diverse zendertjes ontwikkeld, die men

onderscheidt in vestzak- en brockzakzcndertjcs, de laatste zelfs aangevuld

met een microfoon in polshorloge. Dat met zo’n uitrusting merkwaardige
reportages gemaakt kunnen worden hebben sommige waarzegsters wel eens

ondervonden.
Ook in andere behoeften moet worden voorzien. De afwijkende draai

snelheid van uit het buitenland afkomstige banden noodzaakte tot de aan
passing van de magnctofoons op verschillende snelheden. Het schoon
maken van geluidsbanden vergt veertig minuten, indien de band langs de

wiskop van een magnctofoonmachinc moet lopen. Een door de technische
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dienst ontwikkeld instrument doet ditzelfde werk in enkele seconden.

Een der nieuwste snufjes van het laboratorium is een rcgistraticapparaat,
dat van een geheugen is voorzien. Tot een maximum van acht seconden,
nadat een geluid ‘de deur uit is’, zal men door vertraging nog in de gelegen

heid zijn datzelfde geluid op de band vast te leggen. Dit kan van groot be
lang zijn bij het reconstrueren van een bepaalde storing. Anderzijds biedt
zo’n geheugen natuurlijk ook kansen om een onparlementair woord, dat
voorbijgeglipt is, nog even te achterhalen.
Maar m’ct alleen om al deze eisen van de programma-praktijk is het bc-

schikkcn over een technisch brein voor de technische dienst noodzakclijk.
Wordt van de apparatuur de hoogste perfectie verlangd, niet minder geldt

dit voor de te gebruiken materialen. Slechts die blanco platen worden aan
geschaft, die van het laboratorium na velerlei proeven het hoogste waar

deringscijfer hebben verworven. Van nieuwe soorten magnctofoonband
worden monsters aangevraagd, waarvan de kwaliteit zorgvuldig wordt

nagegaan.
Met een reeks folteringen als rekproeven, schokprocven, warmte- en

elasticiteitsprocvcn wordt de nieuwe band te lijf gegaan, waarna dan nog de

magnetische en elektrische kwaliteiten worden gemeten. Bij hoge leeftijd

kunnen de banden namelijk gaan doordrukken, hetgeen zeggen wil, dat de
wikkelingen op een spoel elkander gaan beïnvloeden. Pas als het materiaal
tegen alles opgewassen blijkt te zijn, komt het in aanmerking voor radio-

gebruik.
Nagciliiien verboden
Het is nog geen dertig jaar geleden, dat in Hilversum de akoestiek van

een studio werd vastgcstcld bij simpel handgeklap. Het uitblijven van een

hoorbare nagalm of echo bewees, dat de studio bruikbaar was. Er is sinds

dien het een en ander veranderd. Thans beschikt de technische dienst van de
nru

over meetapparatuur waarmee het akoestisch gedrag der studio’s bij

alle frequenties of aantallen trillingen gemeten kunnen worden. Treft men

Op het dak van het Technisch Centrum staat de zendantenne van de FM-procfzcnders
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bij bepaalde frequenties ernstige afwijkingen van de normaal tocgestanc

een a twee seconden aan, dan wordt dit diepgaand nagezocht. Zo bleef in
een NCRV-studio ccns een bepaalde frequentie dertig seconden nagalmen.
Na langdurig speuren ontdekte men, dat een veer in het orgel resonneerde
op die bewuste frequentie.

Vanouds wordt het bereiken van een goede akoestiek in de studio’s be
vorderd door het gebruik van speciale wandmaterialen. De akoestische

afdeling van het laboratorium, die zich op dit belangrijke facet van de radiouitzendingen geheel heeft gespecialiseerd, kent van een grote variatie

materialen alle eigenschappen. Voor het vaststellen daarvan heeft zij o.a.
de beschikking over een der merkwaardigste ruimten van geheel omroep

land, een dode kamer. Zoldering, wanden en vloer van deze kamer zijn

bekleed met spits toelopende turven van tinslakkenwol en bij het ver
richten van metingen heeft men hier de zekerheid, dat elke nagalm absoluut
onmogelijk is. Met de wandmaterialen alleen kan echter niet worden vol

staan. Bij gladde wanden, waar de architect meestal voorkeur aan geeft,

zou een vlak geluid ontstaan, dat weinig aantrekkelijk is. Het is om deze
reden, dat de akoesticus graag oneffenheden aan de wanden ziet aangebracht,
waardoor de geluidsgolven weerkaatsen en het geluid diffuus wordt. Daar

naast zijn nog andere middelen uitgedacht om het geluid te beïnvloeden. Zo

kent men de variabele zaalakoestiek, waarbij geluidabsorberende schotten
de studioruimte kunnen aanpassen aan de omvang van het ensemble, dat
er speelt.

Tenslotte zijn er de clcktro-akoestischc middelen, die een ruimtelijke
werking aan het geluid geven. Niet overal immers kan men gebruik maken
-

van de galmkelders, welke zich onder vele studio’s bevinden en die bij voor

<
i

orkest in de bak van een schouwburg blijft bij radiouitzending tamelijk

beeld bij hoorspelen zo effectief benut kunnen worden. Het geluid van een

droog. Platweg uitzenden is strijdig met de perfectie, waaraan de luisteraar

gewend is en derhalve wordt hier het geluid kunstmatig van een nagalm
voorzien, gebruik makend van een systeem van vertraging.
■

Lichtbaiidbreedte-jrequcntiekaraktcristiek
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Nog een belangrijke cis welke aan studieruimten gesteld wordt, is de
geluidsisolatie. In alle studio’s moet naar hartelust geschetterd kunnen wor
den, zonder dat dit in nabijliggende studio’s hoorbaar is. Ook de gcluidstrillingcn van buiten mogen niet tot de studio doordringen en om in dit alles
te voorzien past men bij studio’s het systeem van doosbouw toe. Elke studio
heeft zijn eigen wanden, zoldering en vloeren, tot z’n eigen, zorgvuldig van
andere gescheiden fundering toe en maatregelen worden genomen om te
voorkomen, dat verwarmingsbuizen e.a. geluiden kunnen overbrengen.
Om ook op dit gebied experimenten te kunnen uitvoeren heeft de nru
een proefhuisje in aanbouw, dat uit vier gescheiden cellen bestaat. In de
wanden zijn openingen gehouden, waarin straks verschillende materiaal
soorten zullen worden geplaatst. Aldus hoopt men ook op dit gebied de
nodige ervaring op te doen. Dit proefhuisje kan tegelijk benut worden voor
akoestische metingen.
Op zoek tiaar nieuwe vindingen
In het radiobedrijf, niet zijn veelzijdige werkzaamheden en apparatuur, gaat
dagelijks heel wat om aan materialen en onderdelen. Met uitzondering
van de typische kantoorbehoeften, waar de financiccl-cconomische dienst
voor zorgt, worden alle aankopen van nieuwe artikelen verricht door een
centrale inkoopafdeling, welke uiteraard tot de technische dienst behoort.
Alles wat voor installaties en programmaverzorging nodig is, van complete
auto’s via allerlei radiotechnische onderdelen tot deurknoppen toe, wordt
door deze afdeling regelmatig aangeschaft. Het normale verbruik van lakplaten en banden alsmede van meer dan tienduizend radiobuizen per jaar
brengt voor de inkoopafdeling slechts routinewerk met zich mee. Gaat het
echter om leveranties van onderdelen, waar volgens de planning op zeker
tijdstip behoefte aan zal zijn, dan is het zaak om de goederen tijdig in voor
raad te hebben en de leveringstermijnen bij te houden. En als die goederen
binnenkomen, dan moet, zonodig met de hulp van het laboratorium of de
mectkamcrs onderzocht worden of alles ook werkelijk zal voldoen. De grote
zorg van de inkoopafdeling is het om door vakliteratuur en bezoeken aan
internationale jaarbeurzen e.d. op de hoogte te blijven van alles wat nieuw
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aan dc markt komt. De radiotechniek ontwikkelt zich nog steeds en zodra
nieuwe onderdelen bekend worden, waarvoor misschien belangstelling zal
zijn, worden monsters aangevraagd en onder dc aandacht gebracht van de
technici, die ermee werken moeten. Op die manier bevordert ook deze

afdeling het op peil houden van dc apparatuur. Voor het opslaan van alle
aangekochte goederen beschikt men over een centraal technisch magazijn,

waarin drie- tot vierduizend verschillende artikelen en onderdelen ordente
lijk bijeen zijn gebracht. Dc houtsoorten, welke voor dc installaties nodig
zijn, liggen opgcslagcn in een submagazijn, terwijl in dc grote autowerk
plaats een voorraad auto-ondcrdclcn is ondergebracht.

Intussen is niet alles, wat dc radio-apparatuur behoeft, in dc handel.
Sommige kabels bij voorbeeld moeten speciaal gemaakt worden. In andere
gevallen moeten dc industrieprodukten geschikt gemaakt worden voor
radio-gcbnük en dan hangt het van dc omstandigheden af, of men dc fabriek
opdracht geeft zijn produkt te verbeteren of aan te passen, of dat men besluit

het gewenste produkt zelf te ontwikkelen. Dit laatste is in veel gevallen zelfs

noodzakclijk, omdat het gevraagde commercieel niet interessant is voor dc
industrie. In die gevallen, zal meestal het laboratorium dc grondgedachte

voor het verlangde artikel uitwerken. Het ontwerpbureau zal aan het proef
stuk der laboranten die vorm trachten te geven, welke het onderdeel het
beste toegankelijk maakt voor dc onderhoudswerkzaamheden van dc

I. O.& M.-afdeling en tegelijk het best aansluit op dc bedieningservaring
van dc technici van O.T.
Heeft men deze vorm tot aller genoegen gevonden, dan worden de teke
ningen gemaakt, waarop elk draadje en elk contactpunt of onderdeel tot in

details verantwoord worden. Eenmaal zover gevorderd, kan het werk wor

den uitbesteed aan een speciaal bedrijf, dat dan dc beschikking krijgt over dc
tekeningen, maar het kan ook zelfstandig worden ontwikkeld in de proe

ven werkplaats van het ontwerpbureau. Ten slotte is er nog een mengvorm
mogelijk, waarbij dc technische dienst niet alleen dc tekeningen maar ook
speciale, op dc proevcnwcrkplaats vervaardigde onderdelen levert, waarna

een hiervoor ingcricht particulier bedrijf dc rest van het werk doet. Om
het nog ingewikkelder te maken mogen wc u vertellen, dat sommige appa-
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Door de technische dienst ontwikkelde standaard-

raten enige malen tussen technisch centrum en speciaal bedrijf kunnen heen

en weer reizen, omdat het bedrijf bepaalde werkzaamheden niet kan ver

richten, die dan weer door de proeven werkplaats worden overgenomen.

Standaardisatie drukt storingen
Het in eigen beheer ontwerpen van radio-apparatuur sluit aan op de tien

jaar geleden vastgclegde wens om tot standaardisatie van alle apparatuur te
geraken. Het verst is men intussen gekomen bij de microfoons, het contactsystcem, dat als univcrseel-stckcr bekend staat en de versterker-eenheden met

bijbehorende kasten, welke overal precies gelijk zijn. Het grote voordeel

hiervan springt vooral in het oog als men denkt aan het periodiek onder
houd en de produktie van die eenheden. Zo zijn er thans versterkers in ge

bruik, die ongeveer in alle studiogebouwen reeds gediend hebben, omdat ze
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apparatuur, v.l.n.r. vcrstcrkcrkast, univcrscel-stekcr, microfoon en lijnen—set

na elke onderhoudsbeurt elders kunnen worden ingezet. Ook alle controle
kamers zijn thans uniform uitgerust, zodat iedere klanktechnicus overal

waar hij komt een hem vertrouwde apparatuur aantreft. Als de standaar
disatie eenmaal voltooid is, zullen alle studiogebouwen in Hilversum tech

nisch een eenheid vormen.
De standaardisatie verhindert intussen niet het toepassen van nieuwe radio-

tcclinische uitvindingen. Dit zou onaanvaardbaar zijn, omdat de technische
dienst niet slechts tot opdracht heeft de installaties in stand te houden, maar

vooral ook om haar aangepast te doen zijn op de hedendaagse stand van de
techniek.
Dit streven naar steeds grotere perfectie komt de programma’s zeer ten

goede, want ontwikkeling leidt tot nieuwe mogelijkheden.
Daarnaast drukt zij in belangrijke mate het optreden van storingen en zij

6l
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maakt ook besparingen mogelijk. Terwijl de installaties steeds gecompli

ceerder worden, wordt de bediening ervan steeds eenvoudiger, zodat zelfs
hier een zekere automatisering optreedt.

Zelfs als deze ontwikkeling van omroepwege niet uitdrukkelijk verlangd

werd, zou ze toch geëist worden door de omstandigheden. Want ook dc
tocstelfabrikantcn zitten niet stil, terwijl de grammofoonplatcnindustriceven

eens haar produkten steeds meer perfectioneert. Het zou dc luisteraar
spoedig opvallen, wanneer de radiotechniek niet gelijke tred liicld met dc

stijgende lijn die zich op genoemde gebieden demonstreert.
Voorsprong op het buitenland

Doordat dc

nru

in haar technische dienst dc mogelijkheid bezit om on

afhankelijk van derden haar apparatuur te ontwikkelen en aan te passen,

heeft dc Nederlandse omroep een technische voorsprong op het buitenland,
dat in veel grotere mate van de industrie afhankelijk is. Bij nieuwe vindingen
duurt het immers enige tijd alvorens deze hun weg gevonden hebben in dc

handelsprodukten. Uit deze omstandigheid is het te verklaren, dat buiten

landse bezoekers altijd verbaasd staan over dc grote perfectie van dc

nru-

apparatuur. Zelfs hebben buitenlandse omrocp-technici, die na een studiereis
door Europa ook het technisch centrum bezochten, hun enthousiasme ge

toond door de technische dienst te vragen hen te adviseren. Naast het aan

passen van de bestaande installaties staat dc algehele vernieuwing, welke
eveneens een arbeidsterrein van de technische dienst is. Om dc tien a twintig

jaar moet zo’n algehele vernieuwing plaatsvinden, omdat dan dc zaak te
veel is verouderd. Het tijdstip waarop dit geschiedt wordt bepaald door
verschillende overwegingen o.a. dc urgcntic-volgordc waarin dc vernieu

wingen tot stand moeten komen. Het geld ervoor moet aanwezig zijn,
want het beschikbare budget moet ook toereikend zijn voor vernieuwingen
in de regionale en Haagse studio’s. Verder moet er rekening mee gehou

den worden, dat bepaalde ruimten buiten bedrijf gesteld moeten worden

en de vernieuwing moet dus geschieden zonder de normale bedrijfsgang
te hinderen. Ten slotte kan de vernieuwing van een vertrek dc aanpassing

van andere ruimten noodzakclijk maken. Al deze factoren moeten bezien
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Met lichte opiicem-apparaten kunnen overal reportages worden gemaakt

worden vooraleer ten slotte besloten kan worden iets nieuws tot stand tc

brengen.
Is het besluit gevallen, dan wordt gepoogd vooruit te lopen op de toe

komstige ontwikkeling, welke naar de ervaring geleerd heeft, verbazend
snel is. Het gebruik van de magnetofoon bij voorbeeld dateert pas van na de
jongste oorlog. Niettemin blijkt deze vorm van registratie thans reeds over

heersend te zijn. Een nieuwe mogelijkheid is ontstaan door het toepassen van
het z.g. retoursignaal, waarbij men ter correctie van opneemfouten of ver

sprekingen het laatste gedeelte van een opname terug kan spelen in de studio.
Vat men daar de draad dan op, waar ze werd afgebroken, dan loopt de op
name gewoon door en behoeft er niet later geknipt en geplakt te worden
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Opnecni-apparatnnr voor band en plaat in de reportagetuagen

met de materiaalverspilling daaraan verbonden. Een ander voorbeeld van
vooruitzien leveren de reportagewagens, welke thans, na 250.000 kilometer
te hebben afgclcgd, nodig vernieuwd moeten worden. Toen deze wagens

gebouwd werden verkeerde het FM-zcndertjc nog in het laboratorium.

Niettemin werd met latere inbouw hiervan rekening gehouden en inder
daad was men twee jaar later in staat om zonder veel moeilijkheden de

wagens up to date te doen zijn. De onlangs gereedgekomen hoofdcontrolckamcr van de KRO-studio loopt vooruit op identieke installaties in andere

studiogebouwen en op een toekomstige situatie, waarbij ons land geheel

binnen het bereik van FM-zendcrs zal komen te liggen.

Alvorens een technische ruimte geheel vernieuwd wordt, komen vele

64

In de tekenkamer van het Technisch Centrum worden alle nieuwe installaties op tekening gebracht

raderen in beweging. Er wordt overleg gepleegd met de betrokken om
roeporganisatie en alle technische afdelingen, die hun wensen kenbaar maken.
Vervolgens komt men tot een voorontwerp. In de grote tekenkamer van
het ontwerpbureau, waar eveneens de specialisatie hoogtij viert, worden de
tekeningen gemaakt, die door een eigen lichtdrukafdeling vermenigvuldigd
worden. Een voorcalculatic is nodig en de begrote kosten worden opgevoerd
in het zgn. meerjarenplan, een begroting van technische werken, die de
goedkeuring van bestuur en regeringsinstanties behoeft. De installaties moe
ten vervaardigd worden, voor een groot deel in de eigen procvenwerkplaats.
Daar is men volledig uitgerust voor hout- en metaalbewerking en voorzien
van een vcrfspuitcrij enz. Een planningafdcling zorgt voor de inpassing van
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Een geheel door de technische dienst ontworpen en geïnstalleerde hoofdschakelkanter

het nieuwe werkobject in de bestaande werkzaamheden en de inkoopafdeling

begint reeds de straks benodigde onderdelen in te slaan. Het bedraden van de
installaties wordt toevertrouwd aan de I.O.&M., omdat hier de technici

zitten, die eerst de aansluiting van de installatie in de betrokken ruimte zullen
verzorgen en later voor het onderhoud verantwoordelijk zullen zijn. Op

die manier kan men met alle praktische behoeften rekening houden zodat

reparaties betrekkelijk snel verricht kunnen worden. Het zelf vervaardigen
van de prototypes heeft zonder meer reeds het voordeel, dat de verschillende

wenselijkheden in de installaties verwerkt kunnen worden. Voor de acsthc-

tischc vormgeving van het geheel zorgt het ontwerpbureau, dat er prijs op

stelt om ook het oog wat te gunnen. Een goede vormgeving bevordert im
mers een prettiger werken met de installatie en ook een voorzichtiger be
handeling.
Wamicer dit alles zijn beslag heeft gekregen, worden in regelmatig ge

houden planningsbijeenkomsten de werkzaamheden zorgvuldig gecoördi
neerd om een vlotte afwikkeling te verzekeren.
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Niet alle techniek heet radiotechniek

Zodra cr sprake is van vernieuwingen van ruimten komt er nog een afde
ling van de technische dienst in het geweer en wel de Algemene Techniek.

De omroep heeft immers niet alleen te maken met radiotechniek, maar ook
de bouwwerken, de verlichting en verwarming met als heel belangrijk
onderdeel de luchtbehandeling in de studio’s, stellen hun zeer specifieke

eisen. Het is de A.T., die deze zijde van het totaal der werkzaamheden voor
haar rekening neemt en wel in de eerste plaats wat het onderhoud betreft.
Dagelijks controleert een viertal opzichters alle omroepgebouwen, waar
onder te verstaan zijn de grote studio’s met daaromheen een krans van losse

villa’s, waarin veelal de programma- en administratieve diensten zijn ge

huisvest. De NRU-afdclingcn en alles wat buiten Hilversum tot de omroep
wereld gerekend wordt bezetten gezamenlijk zesendertig gebouwen en ook

deze worden met alle erbij behorende tuinen in de regelmatige controles

betrokken. Worden tekortkomingen ontdekt, dan gaan de opdrachten uit
aan schilders, loodgieters en andere bedrijven, die voor reparatie- en onder

houdswerk in aanmerking komen. Daarnaast staan op grote lijsten alle ge
bouwen en vertrekken met hun kenmerkende onderhoudsbeurten geregi

streerd om periodiek onder handen genomen te worden.
Voor de elektrotechnische werkzaamheden beschikt elke studio over een
eigen elektricien, terwijl voor het toezicht op de luchtbehandclingsinstalla-

tics, de centrale verwarming en het stoken van de grote ketels een hoofd

machinist met zijn helpers vaste huisvesting genieten in de studio werkplaat
sen. Ook de signalering- en oproepsystemen alsmede het regelen van de
interne telefoonverbindingen via ptt maken deel uit van de zorgen

van A.T.
Moeten vernieuwingen of verbouwingen van kleine omvang worden
uitgevoerd, dan beschikt A.T. hiervoor over eigen krachten en deskundigen

en houdt zij rekening met de verlangens welke andere afdelingen stellen.

Betreft het complete nieuwbouw, dan treedt de Algemene Techniek op

als de afdeling der deskundigen, die het contact onderhoudt voor alle

nru-

afdelingen met de opdrachtgevende omroeporganisatie en haar architect en
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De spreiding van de oinroepgebouiven over Hilversum
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adviscurs. De gespecialiseerde kennis van zaken van de technische dienst is
bij elke nieuwbouw zeer waardevol en zelfs onmisbaar. De volkomen van

de buitenlucht afgesloten studio’s zijn beslist geen alledaagse bouwprojecten

vanwege hun bijzondere behoeften. De luchtbehandelingsinstallaties moe
ten ervoor zorgen, dat steeds verse lucht van vastgcstcldc temperatuur en

vochtigheid wordt binnengebracht en afgezogen, zonder dat daarbij tocht
mag ontstaan. De volledig op kunstlicht aangewezen musici kunnen niet

met een bescheiden verlichting volstaan, doch het opvoeren van het aantal
lichtbronnen heeft zijn consequenties ten aanzien van het warmtepeil, dat

altijd gelijk moet blijven.
Voor een goede uitvoering van haar werkzaamheden beschikt A.T. over
een tekenkamer en een timmerwerkplaats, waar zo nodig ook houten
gebruiksvoorwerpen als speciale kasten, magnetofoontafcls c.d. gemaakt

kunnen worden.
Hnisvestingspcrikelcii
Het is met de huisvesting van de omroepwereld maar zonderling gesteld.

In enkele tientallen gebouwen over heel Hilversum verspreid, variërend van
kapitale villa’s tot een oude sigarenfabriek zijn de verschillende diensten
ondergebracht en om enigszins het contact te onderhouden functioneert er

een verbindingsdienst, die met de regelmaat van de klok alle studio’s en ge

bouwen afrijdt om boodschappen en voorwerpen af te leveren en op te
halen.
Maar ook in die gebouwen zelf is de toestand verre van ideaal. Men be
hoeft niets op oude sigarenfabrieken tegen te hebben om toch te menen,

dat zo’n fabriek niet het meest geëigende onderkomen is voor een technisch
centrum. In de discotheek is het ruimteprobleem alles overheersend; de

platenkasten worden steeds hoger en als er even iets uit de kelders gehaald
moet worden, waar de eigen opnamen zijn opgcslagcn, dan moet men
enige honderden meters te voet afleggen. De brandbare Millcr-banden met

oude opnamen zijn zelfs ondergebracht in de bunker van de voormalige
Hilversumse Ortskommandant. Minstens zo nijpend is het probleem in de
muziekbibliotheek, die bovendien zeer excentrisch is gelegen. De grote op-
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AVRO-Studio

bergkastcn zijn hier reeds zo dicht bij elkaar gebracht, dat enigszins gezette
figuren niet behoeven te solliciteren.
Maar ook daar, waar het voor de omroep als zodanig het meeste op aan
komt, de grote studieruimten, is er een groot tekort. Het programma is
oneindig gevarieerder en veel ‘filmischcr’ geworden dan voor de oorlog het
geval was. Toch is de studioruimte sinds die tijd nauwelijks toegenomen,
vermits de enige nieuwbouw, welke in de naoorlogse jaren tot stand kwam,
de nieuwe vleugel van de KRO-studio, toch ook ter vervanging diende van
reeds bestaande studioruimte.
Om de huisvestingsmoeilijkheden van de nru te verlichten en tegelijk
een efficiënter werkwijze mogclijk te maken, werd enige jaren geleden door
70

K R o-sttidio

dc toenmalige technische commissaris een plan ontworpen, dat bekendheid
kreeg onder de naam ‘Radio City’. Een terrein hiervoor werd gevonden en
de zestien hectare grond, die nodig zouden zijn om ook een grote televisie
studio te bouwen, werden inmiddels aangekocht. Maar zoals gezegd, is
studioruimte het belangrijkste en het spreekt dus vanzelf, dat hieraan
prioriteit moet worden gegeven. Een belangrijke stap op dit gebied is thans
gezet in de vorm van een grote uitbreiding van de VARA-studio. Zodra dit
omvangrijke werk voldoende gevorderd is, zal de NCRV-studio worden
verruimd en ook hiervoor liggen dc plannen gereed. Er zal echter nog
menig uur moeten worden uitgezonden, vooraleer zich enig merkbaar
effect van deze uitbreidingen kan doen gevoelen.
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ncrv-studio

Het wagenpark
Zoals in dc Akte van overeenkomst van 1947 werd bepaald, hebben de

omroeporganisaties ook hun rollend materieel in dienst van de gezamenlijk
heid gesteld. Aldus ontstond het wagenpark van dc nru. Verschillende
van die wagens zijn met chauffeurs gedetacheerd bij de omroeporganisaties
voor direct gebruik. Een ander deel ressorteert onder dc lijn- en reportage-

dienst en dc overblijvende auto’s vormen dc ‘pool’, waarover elke omroep

organisatie en de

n r u-afdelingcn

naar behoefte kunnen beschikken.

De huisvesting der auto’s ontmoet dezelfde problemen als voor de gehele
omroep gelden; een aantal kan onderdak vinden in een grote boxengarage,
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VARA-Studio

die weer enkele kilometers verwijderd ligt van de centrale werkplaats. Ten
slotte zijn er links en rechts in Hilversum kleinere garages bijgchuurd.
In de centrale werkplaats worden de onderhoudswerkzaamheden uitge
voerd. Ook hier huldigt men als principe dat voorkomen beter is dan ge
nezen en volgens schema komen de auto’s daarom hier terecht voor hun
periodieke onderhoud. Het komt bij de radiowerkzaamheden te vaak op
snelheid aan, dan dat er aan de wagens iets zou mogen mankeren.
Letten op de dubbeltjes

Evenmin als andere bedrijven ontsnapt de technische dienst aan de nood
zaak van planning en administratie, van begroting en registratie. Over die
73
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vPRO-studio

planning schreven wc reeds, dat ze onmisbaar is voor het goede functio

neren van het bedrijf, inzoverre er van produktie sprake is en voor de juiste
coördinatie van werkzaamheden, waaraan achter en door elkaar verschil

lende afdelingen het hunne bijdragen. Dat bij dit alles op de dubbeltjes gelet
moet worden spreekt vanzelf. Met deze taak is een administratieve groep
belast, welke jaarlijks de begroting opstelt van de technische uitgaven. De
te besteden bedragen voor onderhoudswerken blijven gescheiden van de
uitgaven op langere termijn, die in een meerjarenplan worden begroot; een

soort kapitaaldienst. Dank zij dit meerjarenplan heeft de technische dienst

wat ruimer armslag voor de grotere projecten, die zich niet precies aan het
boekjaar laten binden. Beschikt op deze wijze elke afdeling over haar eigen
budget, dat niet overschreden mag worden, daarnaast ziet de boekhouding

toe op de doelmatigheid der uitgaven. Geen rekening kan bij de kassier

komen, zonder dat eerst de boekhouding, die o.m. over voldoende toch74

nisch inzicht moet beschikken, haar goedkeuring aan de uitbetaling heeft
gehecht.

Alles staat in de boeken
Bij een spreiding van alle omroepgoederen over een zo groot aantal ge

bouwen en studio’s kan het niet anders of deze voorwerpen moeten ergens

geïnventariseerd zijn. Dit voorwerpen-kadaster, dat ruim genomen moet
worden, omdat ook de gebouwen zelf en alle vaste installaties hierin zijn

opgenomen, wordt dagelijks bijgehouden door de afdeling codering. Die
naam slaat terug op het feit, dat hier alle bestaande en nieuwe voorwerpen
van een codenummer alsmede van een NRU-plaatjc worden voorzien. Kan

men u op het ontwerpbureau aan de hand van tekeningen precies vertellen
hoe elke technische installatie en zelfs elk onderdeel er van binnen uitzict en
hoeveel draadjes erin zijn verwerkt, en heeft de afdeling algemene techniek

door haar tekeningen een precies overzicht van de bouwstructuur alsmede

van de plaatsing van lichtlcidingen, verwarmingsbuizen en luchtkanalen, op
de codering kan men u vertellen, dat er ongeveer twee duizend stoelen in

gebruik zijn in heel omroepland. Zo u dit zou wensen, kon men zelfs ver

tellen waar die stoelen staan en in welk vertrek en ditzelfde geldt dan voor
alle 14000 a 15000 duurzame artikelen, wier waarde varieert van enkele

tientjes tot een ton. Wordt er een instrument in bruikleen gegeven, dan
staat zulks hier geregistreerd; verhuizen apparaturen, kasten, klokken of
onderdelen van de ene studio naar de andere, dan wordt dit conform ge
boekt in het voorwcrpcnkadastcr. Natuurlijk ontbreekt in de praktijk het

nodige aan de uitvoering der voorschriften en ter controle hiervan brengen
de mannen van de codering regelmatig bezoeken aan alle gebouwen om

alles wat er is te registreren. Na zo’n bezoek wordt een rapport opgemaakt
en dan kan blijken, dat er platenspelers te weinig zijn, klokken zijn ver

dwenen en hele boekenkasten niet zijn aangetroffen. Meestal blijkt dan een
verhuizinkje te hebben plaatsgehad, waarvan administratief geen kennis
was gegeven. In sommige gevallen echter ziet men zich verplicht tot re-

chcrchc-wcrk en vist dan bij voorbeeld in een of andere legerplaats een
achtergebleven strijkbas op. Deze registratie geeft niet alleen inzicht in
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wat cr zoal nodig is voor een goed functioneren van dc totale omroep, zij

is ook van grote waarde voor dc onderhoudsdienst. Elk instrument of
apparaat, dat aan periodiek onderhoud is gebonden, heeft naast zijn per
soonsbewijs nog een reparatickaart, waarop men precies kan lezen waar het

apparaat gebruikt geweest is en welke reparaties eraan zijn verricht. Blijkt

een bepaald defect regelmatig terug te keren dan wijst dc reparatickaart uit,
dat hier een diepergaand onderzoek gewenst is.

T.D. heeft internationale betekenis

Wij mogen dit overzicht van dc technische dienst niet beëindigen zonder
nog even gewezen te hebben op het feit, dat dc betekenis van deze dienst

verder reikt dan dc omroepwereld alleen. Nationaal en internationaal wor

den voordelen ondervonden van dc activiteiten van de technische dienst.

Heeft het laboratorium een vinding gedaan, dan wordt hiervan kennis ge
geven door middel van publikaties in dc internationale vakpers. Dat hier
voor belangstelling bestaat bewijzen dc vele reacties, die uit verzoeken om

inlichtingen of persoonlijke bezoeken uit het buitenland bestaan. Vóórdat

dc Südwestfunk in Duitsland zijn nieuwe studio ging bouwen, werden dc

ervaringen van dc

nru

op akoestisch gebied zorgvuldig bestudeerd. Een

door het laboratorium ontwikkelde condensatormicrofoon is in dc binnen
landse produktic gekomen, zoals het systeem van een nieuw reportagezen-

dertje graag werd overgenomen door een Duitse fabriek. Vaak ook worden
schema’s opgevraagd door buitenlandse omroepen. Voor het bouwschema

van dc reportagewagens kwamen aanvragen uit Zweden, Turkije en Ar

gentinië. Namens dc

nru

heeft een vertegenwoordiger van de technische

dienst zitting in dc technische commissie van dc Europese Radio-Unie
en experts van dc technische dienst vergezellen dc PTT-afvaardiging naar

internationale conferenties.
Op grote congressen, die internationaal belegd worden op het gebied van
dc akoestiek of radiotechniek is meestal dc nru door een harer technische
experts vertegenwoordigd en dan blijkt het meestal, dat Nederland niet zo
heel veel van het buitenland kan leren. Ook in ons eigen land onderhouden

verschillende afdelingen van de technische dienst contacten met weten-
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Maquette van een deel van 'Radio City’

schappelijke onderzoekcentra o.m. op het gebied van de bouwkunde, de
luchtbehandelingssystemen c.d. Het gcluidsgcdcclte van de Nederlandse
televisie profiteert in grote mate van de kennis en apparatuur van de nru
en ook de technische dienst van de Wereldomroep wordt desgewenst van
alle verlangde gegevens voorzien.
Waarmee slechts gezegd wil worden, dat de technische dienst van de
nru naast een groot omroepbelang ook een nationaal belang dient.
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De

nru

en haar betrekkingen

In de doelstellingen van de nru staat o.m. omschreven, dat zij de Neder
landse omroepwereld als een eenheid vertegenwoordigt tegenover het
buitenland. Zij doet dit, zoals eerder vermeld, door haar lidmaatschap van
internationale radio-organisatics en door haar tussenkomst bij het contact
met buitenlandse zusterorganisaties. Daarnaast evenwel treedt de nru in

gelijke functie op tegenover binnenlandse instanties, die bij de radio betrok

ken zijn. Deze relaties betreffen op de eerste plaats de regionale omroepen,
die volledig verzorgd worden door de nru.

Zij zijn twee in getal, de Regionale Omroep Noord die te Groningen is

gevestigd en de Regionale Omroep Zuid te Maastricht.
Achter de Martinitoren
In de schaduw van de Martinitoren, op een der oudste plekjes van Gronin

gen ligt het Prinsenhof. Het gebouw heeft in de loop der eeuwen talrijke

bestemmingen gehad, doch dat het nog ooit een modern communicatie
middel als de radio zou dienen, kan men bij de bouw ervan nooit vermoed

hebben. Toch is hier de Regionale Omroep Noord, meestal aangeduid als
de ron, gehuisvest, als productiecentrum van een regionaal programma,
dat gemiddeld een uur per dag wordt uitgezonden.
Dit programma wordt verzorgd door het hoofd van de regionale omroep,

die in zich de functies verenigt van programmachcf en zakelijk leider, met

zijn twee vaste medewerkers, die eveneens in dienst zijn van de nru. De
uitzendingen zijn bedoeld voor de drie noordelijke provincies en zo heeft
men er eenmaal per weck een ‘Fryske ütstjüring’, een‘Grunncger octzcnden’

en een ‘Drènsc uutzendink’, met daarnaast een voor het gehele noorden be

doeld programma, dat actualiteiten, noordelijke sport, een noordelijk weer
bericht, regionale muziek, literatuur e.d. omvat. Een onlangs gecreëerde
adviesraad staat de programmastaf van de ron ter zijde. De raad is samenge
steld uit vertegenwoordigers van de betrokken provincies, waarbij boven

dien Ovcrijscl en de Achterhoek zijn betrokken in verband met de toekom-
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Het Prinsenhof te Groningen

stige uitbreiding van de ron tot rono. Deze laatste O staat dan voor
oosten, voor welk gebied een eigen streckprogramma aan de uitzendingen
van de ron zal worden toegevoegd.
Dagelijks wordt in Groningen de verbinding tot stand gebracht van de
studio met de steunzender te Hoogczand, die normaal Hilversum II rclayeert, alsmede met de FM-zcnders te Irnsum en Hoogczand. Ook over de
3e lijn van de Draadomroep kan het RON-programma worden beluisterd.
De omstandigheden brengen met zich mee, dat het grootste deel van het
programma uit opnamen bestaat. Met de beschikking over één lokaliteit,
die als studio dienst doet en één moderne spreekstudio is het hulpmiddel van
de opname onontbeerlijk, te meer daar de losse medewerkers overdag hun
normale bezigheden hebben. De technische verzorging van de programma’s
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alsook van alle buitenuitzendingen en reportages is toevertrouwd aan twee
NRU-technici, die van alle markten thuis moeten zijn. In de kleine controle-,
tevens registratiekamer jongleren zij tussen bedieningspanelen en magnctofoonmachines met een indrukwekkende trefzekerheid. De apparatuur is

geheel van de bekende standaardtypes, die de nru heeft ontwikkeld; het
periodiek onderhoud geschiedt door de Technische Dienst vanuit Hilversum.
Tussen Maas en Marktplein
Dezelfde omstandigheden, technische uitrusting en organisatie als in Gro

ningen vindt men terug in Maastricht, waar de Regionale Omroep Zuid

dagelijks een Limburgs programma van gemiddeld een uur verzorgt.

De gelijkenis gaat zelfs zover op, dat ook de roz in een oud gebouw, een
fraai herenhuis uit de 18c eeuw, is gehuisvest. Het staat aan de Van Hasselt-

kade, ongeveer halfweg tussen Maas en Marktplein. Ook hier wordt het
programma verzorgd door een Hoofd van de regionale omroep met zijn vaste

staf, die twee maal per jaar het programma-overzicht voorlegt aan een uit

Limburgers samengestelde adviesraad. Gericht tot geheel Limburg omvat

dit programma alles wat de Limburgse cultuur oplevcrt en naar omstandig
heden bedient men zich van de landstaal dan wel van het eigen dialect. Ook

hier worden regelmatig actualiteiten, Limburgse sport, een zuidelijk weer

bericht c.d. uitgezonden, met daarnaast een eigen nieuwsrubriek, die men in
het noorden niet kent. Dit verschil vloeit hieruit voort, dat de Limburgse
pers uit ochtendbladen bestaat. Zowel in Groningen als in Maastricht be

schikt men over een eigen discotheek van regionale muziek. Ofschoon dan

ook weinig geleend behoeft te worden van de centrale discotheek te Hilver

sum, sluit dit niet uit, dat de nru op velerlei gebied dezelfde diensten aan
de regionale omroepen verleent als aan de omroeporganisaties. Omgekeerd
staan de regionale studio’s met de technici veelvuldig ter beschikking van
Hilversum, alsook van de Wereldomroep.
Evenals dat in het noorden geschiedt wordt voor de regionale program

ma’s in Limburg gebruik gemaakt van de steun- en FM-zendcr te Hulsberg,
die Hilversum n relayeren en vindt uitzending plaats op de 3e lijn van de

draadomroep in deze districten. De zenders hebben vanzelfsprekend in de
8i
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eerste plaats ten doel dc programma’s van dc omroeporganisaties te re
layercn en dc uitzendtijden worden in Groningen en Maastricht dan ook
zo gekozen, dat zij geen principiële uitzendingen van de zender Hilversum
11 overlappen.

Voorzover dc correspondentie van luisteraars, persvermei dingen c.d. een
graadmeter mogen zijn, genieten de regionale omroepen dc waardering van
dc bevolking, waarvoor zij bestemd zijn.
Hier is de Nieuwsdienst!

Zeven maal per dag kunt u door dc luidspreker vernemen dat dc nieuws
dienst verzorgd wordt door het Algemeen Nederlands Persbureau, het
anp

‘voor dc Nederlandse Radio Unie’. Ofschoon dc uitzendingen plaats

vinden in dc zendtijd van dc omroeporganisaties, loopt de samenwerking

met het

anp,

welke contractueel is geregeld, via dc nru.

In vele landen heeft dc radio in zijn begintijd de tegenwerking of een

volmaakt doodzwijgen ondervonden van de krantenwereld, die in de
nieuwsverstrekkende functie van het nieuwe medium gevaarlijke concur

rentie zag. Sinds lang heeft deze zienswijze plaats gemaakt voor een tegen

gestelde opvatting en met name in Nederland is het zelfs een stichting van dc
Nederlandse Dagbladpers, het anp, die de nieuwsuitzendingen verzorgt.
Het redigeren van radionieuws is een zeer gespecialiseerde arbeid. Dc inhoud

van dc zeven actuele nieuwsbulletins bereikt telkens gemiddeld i>/3 miljoen
luisteraars, wier aantal op dc zondagen gemakkelijk het dubbele kan berei

ken cn zich in dagen van bijzondere spanning zelfs kan uitstrekken tot het
gehele Nederlandse volk. Bij een zo belangrijk aandeel in dc opinievorming

van een volk moet het nieuws volkomen betrouwbaar zijn cn objectief. Het
moet ook helder geformuleerd zijn, opdat het voor iedereen toegankelijk is,
terwijl elk bericht in zijn beknopte vorm toch alle essentiële punten moet
omvatten. Het gesproken woord is vluchtig, zodat het gebruik van dc juiste

woorden cn een begrijpelijke zinsconstructie moeten voorkomen, dat een
verkeerde indruk zou kunnen ontstaan door hetgeen men hoorde. Ten

slotte moet bij het selecteren van het nieuws cn bij het bezigen van bepaalde
uitdrukkingen er rekening mee gehouden worden, dat het in dc huiskamer
82
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De Regionale Omroep Zuid zetelt in een statig herenhuis aan de van Hasseltkade te Maastricht
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In deze sprcckstndio van de nieuwsdienst wordt zevenmaal daags het nieuwsbulletin voor de microfoon

ontvangen wordt door luisteraars wier levens- en maatschappijopvattingen

sterk uiteenlopen.
Om deze taak te vervullen is de redactie van de nieuwsdienst met onder

breking van slechts drie nachtelijke uren permanent bezig de zeven verschil
lende ‘edities’ van het nieuwsbulletin samen te stellen. In een NRU-villa aan
het Hilversumse Mclkpad leveren vier telexverbindingen al het nieuws af,
dat

anp,

United Press, Associated Press en Reuter met de daarmee gebeerde

nationale persagentschappen van Europa, bijeenbrengen. Daarnaast stelt

een luisterdienst de redactie in staat om het laatste radionieuws uit het buiten
land te vernemen, voor welk doel regelmatig het Europese etherruim wordt

afgetast.
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Dc indrukwekkende vcrbiiidingsccntrale van ptt in de 'radiokanier' te Hilversum

Uit deze overstelpende toevloed van nieuws moeten eerst de belangrijkste
onderwerpen gekozen worden, waarna de vele telexberichten over die on

derwerpen gecomprimeerd moeten worden tot enkele regels, die het meest
essentiële bevatten. Een parlementair redacteur van dc nieuwsdienst voegt

het laatste nieuws uit Eerste en Tweede Kamer toe aan het bulletin, dat door
ervaren nieuwslezers voor dc microfoon wordt gebracht. Om elk tijdver
lies uit te sluiten beschikt de nieuwsdienst in zijn villa over een kleine sprcck-

studio, welke kan worden doorverbonden met alle studiogebouwen. Deze
studio is evenals de verdere uitrusting van dc nieuwsdienst verschaft door
dc nru, die ook alle andere materiële voorzieningen verzorgt. Dc nieuws-

dienstrcdacteurcn worden gehonoreerd volgens de algemene
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welke

voor de omroep geldt en ook hun sociale voorzieningen zijn dezelfde als die
van de overige NRU-medewerkers. Wat zijn werkzaamheden betreft is de
nieuwsdienst onafhankelijk, hetgeen hem in staat stelt het basis-nieuws te

verschaften, dat voor een democratische samenleving onmisbaar is.
ptt

en de oniroep

Zeer nauwe bindingen heeft de

nru

ook met de ptt en dan minder om

de 70.000 poststukken die de Centrale Postkamer van de nru in 1955 ver

zond, als wel om zaken die het meest essentiële van de omroep raken. De
golflengten, waar de omroep zich van bedient, worden in Europa door
internationaal overleg toegewezen aan de verschillende landen. Op deze
conferenties wordt Nederland vertegenwoordigd door ptt en hoe gunsti

ger de verworven golflengten zijn, des te beter is de radio-ontvangst in ons

land. Het is ook de ptt, die door zijn dienst Luister- en Kijkgelden de radiorctributic incasseert voornamelijk door middel van de bekende radiozegcls.

Het staatsbedrijf heeft voorts de technische exploitatie van de zenders in
handen en het zorgt ervoor, dat meer dan een half miljoen aangeslotenen
op de draadomroep de programma’s vlekkeloos thuisbezorgd krijgen. Ten

slotte is het de radio-afdcling van

ptt

in Hilversum, welke geheel en al ten

dienste staat van de omroep. Deze afdeling beheert de radiokamcr of radio-

post, waar een indrukwekkende verbindingscentralc de contacten tot stand

brengt tussen de studio’s onderling en tussen de hoofdcontrolekamers en de

zenders te Lopik en de FM-zenders. Ook de contacten van de Wereldomroep

met de kortegolfzenders en van de Bussumsc televisiestudio’s wat het gcluidsgcdccltc betreft, lopen alle over deze radiokamcr. Het grote netwerk van de
draadomroep vindt hier zijn aansluiting op de beide Hilversumse program
ma’s voor lijn 1 en 2, terwijl het speciale lijnennet voor radiodocleindcn,

de reeds eerder genoemde muzieklijnen, zijn hart heeft in deze radiokamcr.
‘ Wij schakelen nu over naar..

Het is op dit gebied, dat de gehele radio-afdcling van

ptt

haar meeste

werkzaamheden vindt. Bij een reportage of uitzending van ‘ergens in Ne
derland’ afkomstig, verricht de radio-afdcling ongeveer evenveel voorbe-
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De zendmasten van Hilversum 1 en Hilversum 11 te Lopik, met op de achtergrond het zcndgebouiv

reidend werk als dc lijn- en reportagedienst van de

nru.

Dat begint op de

plaats van uitzending, waar twee telefoontoestellen tijdelijk buiten gebruik

gesteld moeten worden voor de aansluiting op een muzicklijn en een
sprccklijn. Eerstgenoemde loopt over verschillende versterkerstations en der

halve moeten alle districten die bij de doorzending betrokken zijn, tijdig
gewaarschuwd worden. Dit geschiedt met behulp van tclcx-berichten,
waarvan er jaarlijks ongeveer 20.000 uitgaan ten behoeve van de gehele

omroep. Ook een sprccklijn moet voor de duur van dc uitzending aan het
normale telefoonverkeer onttrokken worden. Op dc dag van uitzending
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weten de technici van de radiokamer precies welke lijnen zij kunnen ver
wachten en langs welke wegen die binnenkomen. Een kwartier vóór het
tijdstip, waarop zij besteld zijn, komt het contact tussen radiokamer en

plaats van uitzending tot stand, zodat vooraf het vereiste mectwerk kan
worden gedaan. Is de verbinding doorgegeven aan de betrokken studio, dan

heeft ptt zijn werk gedaan; de klant moet alleen nog melden, wanneer de
verbinding verbroken moet worden.
Het zijn niet alleen de nationale muzieklijnen, die gebruikt worden. In
het buitenland besclükken de PTT-dicnsten eveneens over zulke lijnennetten

en bij een uitzending over grote afstanden moeten dus alle uitzendende en

transitolanden tijdig op de hoogte gesteld worden van wat er van hen ver
langd wordt. In de radiokamer werken gespecialiseerde technici, die voort
durend contact onderhouden met de uitzendende studio’s en volgens sche
ma alle verbindingen doorgeven. Op een drukke zondag kan het voorko

men dat een veertigtal van zulke contacten tot stand gebracht moet
worden. Het spreekt vanzelf, dat tussen ptt- en omroeptcchnici een ver

standhouding is gegroeid, die de eersten tot een verlengstuk van de omroep
wereld hebben gemaakt. Voor de luisteraar is dit alleen maar plezierig.
Want het zijn niet zozeer de ordentelijk en op tijd aangevraagde verbin

dingen, welke de grote zorgen oplcvcren. Deze komen juist van de talloze

wijzigingen en van de aanvragen-op-het-nippertje. Om volle garantie te

kunnen geven, dat de verbinding technisch goed zal zijn, moet een aanvrage
3X24 uur van tevoren bij

ptt

zijn ingediend. Zouden noodgevallen dit

echter vergen, dan kan zo’n verbinding ook binnen een kwartier tot stand

komen, maar dan is dit te danken aan het feit, dat de PTT-mannen over het
gehele land begrip hebben voor de eisen van de radio en graag bereid zijn
hiervoor hun speciale medewerking te verlenen.
N. V. Nozenia heeft zendermonopolie

Als in het voorafgaande ptt in direct verband met de zenders werd ge
noemd, betreft dit uitsluitend de technische exploitatie der zend middelen.
In het zendgeboutu te Lopik controleren technici van
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ptt

de beide zenders
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De eigendom en het beheer daarvan vallen toe aan de N.V. Nederlandse
Omroep Zender Maatschappij, de Nozema. De Nozema is een gemengde
naamloze vennootschap, waarvan de staat 60 pet. en de vier grote omroep
organisaties met elk 10 pet. het aandelenkapitaal hebben verschaft. Strikt

genomen heeft de nru dus geen directe relaties met de Nozema, doch wel
de in haar verenigde omroeporganisaties. In onze uiteenzetting over de
nru mag ze echter niet ontbreken, al was het slechts, omdat de Nozema een

voorloopster is van de samenwerking, die in de nru op zo grote schaal
belichaamd werd. Zij kwam tot stand bij wet van 22 juli 1935, toen besloten
werd om te zamen met de Staat tot zenderbouw te geraken, welke zen

ders de gehele omroep ten dienste zouden staan. De N.V. verwierf een

monopolie wat het bouwen en beheren van omroepzenders in Nederland
betreft. Deze zenders worden tegen betaling beschikbaar gesteld aan ge

bruikers, die over een zendmachtiging beschikken.
Toen de nru gesticht werd omvatte het zenderpark van de Nozema drie

middengolfzenders, resp. Hilversum 1 en 11 en de reservezender Jaarsveld,

alsmede kortegolfzenders ten behoeve van de Wereldomroep. Tot dit
‘Zendccntrum Lopik’ behoort ook het grote zendergebouw, waar de zend-

lijncn binnenkomen, die het programma uit Hilversum aanvoeren. Om de
ontvangstmogelijkheden in het noorden, oosten en zuiden van het land te
verbeteren, waren drie hulpzcnders opgcstcld in Hoogezand, Hengelo (O)
en Hulsberg (L), welke zenders tevens gebruikt worden voor de uitzending
der regionale programma’s. In een later stadium ontwierp de Nozema een

plan, dat mettertijd geheel Nederland binnen het bereik van FM-zenders
moet brengen. De eerste fasen van dit plan zijn reeds uitgevoerd voor die

gebieden, waar de ontvangst onvoldoende bleef. Aldus relayeren een F Af

zender te Hoogezand en dubbelzcnders, eveneens voor

fm,

te Irnsum (Fr.),

Markelo (O) en Hulsberg de programma’s van Hilversum 1 en 11.
Ook ten aanzien van de kortegolfuitzendingen van de Wereldomroep is

het zenderpark van de Nozema inmiddels belangrijk uitgebreid. De tele

visiezenders in Nederland zijn eveneens eigendom van de Nozema.
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De

nru

als werkgeefster

Tegenover een landelijk gemiddelde van achttien dagen ziekteverzuim per
werknemer slaan de n r u-medewerkers met een gemiddelde van tien tot
twaalf dagen verzuim beslist geen slecht figuur.
Toch kan dit verschijnsel niet geweten worden aan financieel nadeel, dat
zij bij ziek zijn zouden kunnen ondervinden. Het tegendeel is namelijk waar.
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Een nr u-werknemer, die langer dan vijfjaar in dienst is, kan tweejaar ziek
zijn met behoud van het volle salaris; voor de volgende tweejaren ontvangt
hij dan tweederde deel van zijn inkomen en daarna wordt hem nog ccns
tweejaar de helft van zijn salaris uitgekeerd. Zou hij na verloop van die tijd
nog niet zijn werkzaamheden kunnen hervatten, dan kan hij onder de zor
gen van het Personcclfonds worden gesteld, dat hem 30 pet van zijn jaar
inkomen, vermeerderd met 1 pet per dienstjaar, blijft uitkeren tot zijn vijfen zestigste jaar. Zijn pensioenrechten blijven intussen onverkort gelden.
Waimccr dan ook de statistici gelijk zouden hebben en het ziekteverzuim
in bepaalde verhouding zou staan tot de algemene arbeidsverhoudingen in
een bedrijf, dan blijft er slechts een conclusie over: de nru is een goede
werkgeefster.
De Dienst voor Personeel en Sociale Zaken heeft dan ook doorgaans
weinig moeite om openkomende plaatsen bezet te krijgen. Misschien speelt
hierin de veronderstelde radio-romantiek mee, want op advertenties waarin
personeel wordt gevraagd komt meestal een groot aantal sollicitaties binnen.
Toen onlangs een nieuwslezer werd gevraagd meldden zich niet minder dan
450 sollicitanten. Het is de taak van genoemde dienst om in samenwerking
met het diensthoofd of de betrokken afdelingschef nieuw personeel aan te
nemen, zij het dan dat hierbij de personeelscommissaris het laatste woord
heeft. Dat dit werk geen sinecure is moge u blijken uit het feit, dat bij een
recente functie-analyse het aantal onderscheiden functies in het gehele om
roepbedrijf op 331 werd gesteld. In dit aantal waren weliswaar verschillende
gradaties van eenzelfde functie vervat, maar zelfs na aftrek hiervan blijven
er genoeg over. Bovendien worden er vaak typische eisen gesteld. Een
technicus van de afd. O.T. moet muzikaal zijn, een boekhouder van de
technische dienst moet technisch onderlegd zijn. Voor een enigszins be
langrijke functie komt niemand in aanmerking, die een uitgesproken dialect
spreekt en meestal wordt de eis gesteld dat kandidaten voldoende represen
tatief zijn.
Salaris en arbeidsvoorwaarden staan nauwkeurig omschreven in collec
tieve arbeidsovereenkomsten met daarbij behorende salarisrcgelingen. En
kele opvallende punten mogen niet onvermeld blijven. De salariëring van
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De nru heeft werk voor vele handen ...

man en vrouw is bij de omroep gelijk. De vakantieregeling voorziet in een
vakantie van ten minste drie weken, waarvan een weck snipperdagen. Wie

in gebreke blijft de bepalingen van de cao na te leven kan geschorst of
zelfs ontslagen worden. Ter waarborging echter van ieders rechtspositie

functionneert een scheidsgerecht van onafhankelijke deskundigen.
Elke omroepcomponent kent zijn eigen groepsraad, welke vergeleken
kan worden met een ondernemingsraad. De raad heeft tot taak de goede
samenwerking tussen leiding en werknemers te bevorderen, toezicht te

houden op de naleving der CAO-voorwaarden enz. Daarnaast bestaat sinds
kort een pcrsoncelraad, waarin afgevaardigden uit de groepsraden aange

legenheden bespreken, die voor de gehele omroep van belang zijn en voor

zover zij betrekking hebben op de arbeidsverhoudingen.
93

Ruiterfecst van de O.S.O.

Een ideeënbus honoreert de bruikbare ideeën, welke door personeelsleden
worden ingediend. Ten slotte subsidieert de nru de ‘Omroep, Sporten

Ontspanningsvereniging’, die de bij haar aangesloten leden een keur van

mogelijkheden biedt voor sportbeoefening, culturele ontwikkeling en ont
spanning.
Voor het geval dat nr u-personccl in persoonlijke moeilijkheden zou ge
raken staat hem een sociale afdeling ten dienste, waar een maatschappelijk
werkster adviezen geeft, bemiddelt of zo nodig contacten legt met ter

zake bestaande organisaties en instellingen. Het zwaartepunt van de vcclzijdigc activiteiten van deze afdeling ligt thans nog bij de huisvesting
van omrocpgeziimen en alleenstaanden. In dit opzicht is haar taak de

laatste jaren belangrijk verlicht door de stichting Omroepwoningbouw.

Deze stichting is uit de nood der tijden geboren; haar bestuur bestaat uit

drie leden van de nru, twee leden van de Wereldomroep en een van de

Via de stichting konden de laatste jaren vierhonderd radio- en tclcvisicgezinnen verlost worden uit de barre nood van samenwoning of onvol
nts.

doende huisvesting. Bij de inspannende taak, die vele omroepmedewerkers
doorgaans moeten verrichten, is een gezonde huisvesting bepaald geen over

daad. Niet allen zijn gehuisvest in eigen woningen van de stichting; deze
beperken zich thans tot 184 stuks, waarnaast evenwel 142 woningen tot
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stand kwamen met medewerking van de stichting. Dat Hilversum in zijn

Jacob van Campcnlaan de muzikaalste laan ter wereld bezit is te danken aan
de voortvarende activiteit van de stichting Omroepwoningbouw.
Een voorbeeldig personeelfonds

Dat personeelfonds, waarvan eerder sprake was, is eveneens een voort
vloeisel van de vaker geciteerde overeenkomst, waarin de omroepbestuurders stelden: ‘dat de pensioenverzorging van hun personeel zal worden

ondergebracht bij een te stichten gezamclijk pensioenfonds voor de omroep’.

Na het ontstaan van de nru werd door de vijf omroeporganisaties, de
Wereldomroep en de nru een fonds gesticht, dat de officiële naain kreeg

van ‘Stichting Personeelfonds voor de Radio Omroep in Nederland’. Deze

titel is terecht zo gekozen, want ongeveer allen, die met de radio-omroep en
sinds kort ook met de televisie bemoeienis hebben, zijn aangesloten bij het

fonds. Het doel van het personeelfonds, dat een ondernemingsfonds is, staat
omschreven als het gezamelijk behartigen van de gezinsbelangcn en van de

sociale belangen van de deelnemers, in casu de personeelsleden van alle aan
gesloten organisaties.
Dit begrip is veel ruimer dan het aanvankelijk beoogde pensioenfonds.

Het omvat dan ook een groot aantal voorzieningen, die in drie groepen uit
eenvallen, te weten een spaarregeling, een pensioenregeling en een regeling
voor bijzondere voorzieningen.
In de spaarregeling zijn allen opgenomen, die destijds te oud of thans nog
te jong zijn om in het pensioenfonds te worden opgenomen. Bij de 5 pet van

het salaris, die voor de spaarregeling worden ingehouden, legt de werkgever
eenzelfde bedrag, zodat een aardig spaarpotje kan worden gevormd. Het

gehele bedrag wordt namelijk eigendom van de spaarder en voor vrouwe
lijke deelneemsters, die wegens huwelijk de dienst verlaten, is de regeling
bijzonder attractief. Voor jonge spaarders, die overgaan naar het pcnsiocnfonds, vormt het gespaarde bedrag de inkoopsom, waarbij de spaarjaren als
dienstj;aren meetellen. Dit heeft z’n voordeel omdat het pensioen berekend
wordt naar 2 pet per dienstjaar met een maximum van 70 pet. Het pensioen
gaat in op vijfenzestigjarige leeftijd voor mannen, op zestigjarige leeftijd
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voor vrouwen. Het pensioenfonds heeft een graad van volmaaktheid be
reikt, welke voorbeeldig genoemd mag worden. De uitbetaling van het

pensioen geschiedt namelijk volgens het z.g. final pay systeem, hetgeen
zeggen wil, dat men vrijwel naar het laatst genoten salaris gepensioneerd
wordt. Voor dit alles betaalt de werknemer 7 pet van zijn jaarsalaris, terwijl
de werkgever het ontbrekende aanvult. Gemiddeld kwam dit naar de laatste

stand op 16 pet te staan, meer dan het dubbele dus van het werknemersaan

deel.
Met de algemene instemming van stichters en deelnemers is inmiddels
een bevredigende aanpassing op de algemene ouderdomsvoorziening tot

stand gebracht.
Aan het pensioenfonds is een weduwenpensioen verbonden, dat de
weduwe in het bezit stelt van 60 pet van het door haar echtgenoot genoten
of te genieten pensioeninkomen, zulks met een minimum van ƒ 1500.pcr jaar. Zouden minderjarige kinderen achterblijven, dan wordt per kind
een achtste van dit salaris resp. 30 pet van het weduwenpensioen als wezen
pensioen uitgckcerd. Het maximum van weduwen- en wezenpensioen sa

men Egt dan bij het volle salarisbedrag. Per 1 januari 1956 telde het pen

sioenfonds 1794 deelnemers.

Bijzondere voorzieningen
Naast deze zorg voor de oude dag en eventueel voor de nagelaten betrek
kingen kent het personeel fonds nog een regeling voor bijzondere voorzie

ningen, welke van verschillende aard zijn. Alle werknemers van radio en
televisie dragen bij tot dit fonds en ook van werkgeverszijde wordt het
nodige bijgepast. Het totaalbedrag dient om uitkeringen te doen bij blijven
de invaliditeit, bij huwelijk (eenmalig), bij bevalling en ter tegemoetkoming
in begrafeniskosten. Het grootste aandeel nemen evenwel de uitkeringen

wegens ziektekosten, waaronder opname in ziekenhuis of sanatorium, specialistcnkostcn boven een bepaald bedrag uitgaande, chirurgische behande
ling, röntgenfoto’s enz. worden begrepen. De normen worden in het alge

meen ruim genomen, ofschoon elk geval wordt voorgclcgd aan een me
disch adviseur. Laten de uitkomsten van dit fonds zulks toe, dan kan van
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I
jaar tot jaar worden besloten om de uitgaven voor artsen en apotheek, welke

boven de 2 pet van het jaarsalaris uitgaan, te vergoeden. Bij de regeling

bijzondere voorzieningen waren per 1 januari 1956 1948 personen aange

sloten of met inbegrip van de gezinsleden 5157 personen.

Vermelden wc tot slot, dat het bestuur van het pcrsoncclfonds ten dele
bestaat uit leden, die door de stichters zijn aangewezen, ten dele uit leden
die uit en door de deelnemers worden gekozen.
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kassierster van de omroep

Het is nog niet zolang geleden, dat in de Tweede Kamer erop werd ge
wezen, dat men. de omroep moest zien als een modern miljoenenbedrijf.

Een eenvoudig rekensommetje wijst dit al uit: per 1 januari 1957 waren
er, afgerond, 2,78 miljoen geregistreerde luisteraars, die per jaar J 12,-

radiorctributic moesten betalen, voor zover zij hiervan althans niet waren

vrijgesteld op sociale gronden. Van de totale opbrengst van die radioretributic moeten alle instanties en organisaties, die zich met de radio in wijde
zin bezighouden, gefinancierd worden. Hoe die financiering is, moge blijken
uit het overzicht op pag. 102-103, dat is opgesteld aan de hand van de be
groting over het jaar 1956.

Per 1 januari 1957 waren er officieel geregistreerd:
2.235.052 radiotoestellen
543.710 aansluitingen op de radiodistributic

2,778.762 luisteraars, die, naar geschat wordt, over het jaar
1956 zullen ingébracht hebben . . . ,

ƒ29.000.000

Hiervan gaat allereerst af:
Inningskostcn ptt

. . ƒ 3.000.000

Vcrzorgingskostcn zenders (ptt)

. . -

Zendcrhuur (Nozcma)

. . - 3.000.000

500.000

6.500.000
Inkomsten voor de omroep

ƒ 22.500.000

Voor de besteding van deze inkomsten verwijzen wij u naar genoemd
overzicht. Daarbij moet worden opgemerkt, dat ook in omroepland dc

kosten — niet in het minst de uitgaven voor salarissen en honoraria — be
langrijk gestegen zijn sinds het ontstaan van dc N r u. Dc ontvangsten
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hebben hiermede geen gelijke tred gehouden, hetgeen jmoge blijken uit
bovenstaande grafiek, waarin wij de procentuele stijging; van de ontvangsten en de, eveneens in procenten uitgedrukte stijging van dc kosten der
en Wereldomroep laten zien.
Het jaar 1948 is als uitgangspunt gekozen, aangezien de nru in 1947 geen
nru

vol jaar heeft gewerkt.

Beheer en controle
De dienst van de

nru,

die belast is met het beheer van de geldmiddelen,

is de Financieel Economische Dienst, welke dienst ten aanzien van bepaalde
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De boekhouding van de

nru

is in hoge mate gemechaniseerd

taken ook als kassier van de omroepverenigingen optreedt. Terwijl de om

roeporganisaties elk voor zich een begroting opstellen voor de eigen pro
grammakosten - overwegend dc salarissen van de eigen staf en de honoraria
der losse medewerkers - stelt dc F.E.D. dc begroting op van dc gehele NRU.
Dit geschiedt pas dan, als dc verschillende diensten hun behoeften voor het
komende jaar hebben geraamd en dc Commissarissen deze behoeften in

overeenstemming hebben gebracht met het financieel mogelijke. Maande
lijks stelt dc F.E.D. overzichten op van alle uitgaven, welke voor dc onder
scheidene diensten en afdelingen zijn gedaan, en elk c overschrijding van

het begrote bedrag wordt zonder verwijl gerapporteerd. Doordat alle be
talingen van dcNRU over dc centrale kas lopen, kan er niets aan dc aandacht

van dc F.E.D. ontsnappen.

Het zijn echter niet alleen dc betalingen met bijbehorende verantwoor
ding en dc controle daarop, die dc werkzaamheden van dc F.E.D. uitmaken.
De centrale loonadministratie voor dc bijna 1000 n RU-mcdcwcrkcrs wordt
hier gevoerd en vooral wanneer een technische salarisherziening of een
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nieuwe loonrondc de orde verstoort, komt de betrokken afdeling handen
te kort om alles aan te passen aan de nieuwe toestand. Voor zover contracten
financiële consequenties hebben, worden ze afgesloten door de F.E.D., die
ook alle assurantiezaken behartigt.
De F.E.D. is ook belast met de financiële controle op de re;gionalc omrocpen, die rckenplichtig zijn.

Verder behartigt de F.E.D. alle deviezenzaken, ook waar het de omroepverenigingen betreft.

Uniforme honoraria

Een van die bepaalde taken, waarmede de F.E.D. is belast, is de uitbetaling
aan de losse medewerkers. Onder laatstgenoemden worden allen verstaan
die op enigerlei wijze aan de programma’s medewerken zonder vaste dienst

betrekking. Vier medewerkers van de F.E.D. hebben hun handen vol aan
het verzorgen van de enkele duizenden uitbetalingen, die per week moeten

geschieden in de verschillende studiogebouwen. Bij dit alles heeft de F.E.D.

de controle op zulke uitbetalingen, want ze zijn gebonden aan vaste normen,
die het NRU-bestuur heeft vastgestcld. Dit vaststellen van de normen van

alle honoraria is eveneens een uitvloeisel van de overwegingen, die bij de

stichting van de nru hebben voorgezeten. Ofschoon het behoud van een
artistieke concurrentie tussen de omroeporganisaties als waardevol werd

beschouwd, zag men niettemin niet het geringste voordeel in een financiële
concurrentie, die nodeloos het kostenpeil zou opdrijven. Om hieraan te

ontsnappen werden uniforme tarieven ontworpen voor de honorering van

alle zgn. losse medewerkers. Een speciale commissie, de Honorarium Ad
vies Commissie, o.a. gevormd uit leden van de programmalciding van de

grote omroeporganisaties en de Wereldomroep, is belast met de taak het
Bestuur op dit gebied te adviseren. Aldus zijn er regelingen tot stand ge

komen voor het honoreren van uitvoerende kunstenaars, voor schrijvers
van hoorspelen, sketches, causerieën, voor het maken van arrangementen
c.d. Ongeacht voor welke omroeporganisatie deze medewerkers optreden,

hun honorering zal overal gelijk zijn bij gelijke prestatie en evenzo de ver105

goeding der bijkomende kosten. Van een wegkopen van goede krachten is

op deze manier geen sprake. Zelfs de contracten, waarin hun medewerking

wordt vastgclcgd, bevatten voor elke omroeporganisatie gelijkluidende be
palingen. Intussen is de artiestenwereld geen statisch geval; vooral in de lichte
muze kunnen onbekenden een komcetachtigc carrière maken. Deze voort

durende schommelingen houden in, dat de H.A.C. steeds actief is om de uni
forme tarieven aan te passen aan de omstandigheden. Alle correcties op de
honorarialijsten worden gemotiveerd voorgclegd aan het NRU-bestuur, dat
deze moet goedkeuren.

Bijna f i miljoen aan auteursrechten

Met een bedrag van bijna ƒ i miljoen per jaar, is de post auteursrechten
zeker niet de meest bescheiden van de begroting. Als een orkest voor de
microfoon een compositie ten gehore brengt, zijn er verschillende belang

hebbenden zoals de componist, de tekstdichter, de arrangeur en eventueel
de uitgever van het betrokken werk. Allen hebben hun rechten, die geho
noreerd moeten worden. Het uitzonden van een grammofoonplaat brengt
niet alleen de kosten van aankoop met zich mee, maar de artiesten, die

spelen en de componist, die de muziek gemaakt heeft, krijgen iedere

keer voor het draaien van de plaat ook hun deel. Het zou praktisch niet
te doen zijn, dat de omroep en welk uitvoerend lichaam ook, zoals or
kestverenigingen, aan de componisten de hun toekomende rechten zou
den betalen. Daarom hebben componisten en ook auteurs het behartigen
van hun rechten toevertrouwd aan auteursrechtenbureaus. Deze bureaus

hebben internationale verbindingen en zo worden de rechten van buiten
landse componisten en auteurs onderling verrekend. Een au te ursrcch ten

bureau heeft een bepaald repertoire, d.w.z. dat een aantal met name ge

noemde werken of bepaalde soorten van werken - lichte muziek, drama
tische werken c.d. - bij deze bureaus zijn ondergebracht. Zo’n bureau ver
deelt dan periodiek de ontvangsten, na aftrek van administratiekosten c.d.
Er bestaan dus contracten tussen de omroep en de diverse auteursrechten
bureaus en belangengemeenschappen van artiesten. De nru sluit deze con106

tracten af ten behoeve van de omroepverenigingen en de Wereldomroep.
Zo bestaan er voor betaling van de diverse rechten contracten:

met het buma - Bureau voor Muziekauteursrechten;
met diverse auteursrechtenbureaus, die auteursrechten incasseren voor de
uitvoering van dramatische werken als opera, operette c.d. Deze rechten

vallen meestal toe aan de uitgevers van de werken zelve en de tarieven zijn
internationaal geregeld;
met de seba- Stichting tot Exploitatie en Bescherming van Auteursrechten,
welke Stichting in Nederland de belangen behartigt van de letterkundigen;

met desTEMRA- Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproduktierechtcn der Auteurs; welke organisatie de rechten bezit voor het op plaat of
band laten vastleggen van de composities van de aangesloten auteurs;

met de International Federation of the Phonographic Industry, aan welke
organisatie een bedrag betaald wordt voor de artiesten, die u via ’n handclsgrammofoonplaat uit uw luidspreker hoort.
Alle bovengenoemde instanties moeten hun gegevens krijgen en hiermede

is ook een afdeling van de nru belast, de Auteursrechtenafdeling. Van ieder
muziekwerk, dat door eigen orkesten gespeeld wordt en van iedere grammo
foonplaat, die u hoort, moet een opgave verstrekt worden.
Dit alles is ingewikkeld en veel van het bovenstaande Egt op internatio

naal en juridisch terrein.
Maar wij hebben niet zonder opzet van een en ander melding gemaakt,

omdat hieruit blijkt, dat de omroep in zijn geheel niet alleen voor het uit
voerende talent, maar ook voor het scheppende talent in materieel opzicht
van zeer groot belang is.
Huishoudelijke zorgen
Aan dcF.E.D. is een speciale afdeling verbonden, die men de Huishoudelijke
Dienst noemt. Haar werkzaamheden zijn veelsoortig en omvatten o.m. de

gecentraliseerde aankoop van alles wat tot kantoorbehoeften en -meubilair

behoort. Ook op dit gebied wordt naar standaardisatie gestreefd. Een cen
traal magazijn levert de ongeveer 1000 verschillende artikelen aan de afde
lingen en diensten, die ze behoeven. Ook alle omroeptransporten vinden
io8

door bemiddeling van de huishoudelijke dienst plaats, terwijl voorts het
toezicht op het schoonhouden van alle studio’s en gebouwen dezerzijds

wordt uitgeoefend. Voor het onderhoud van de ongeveer 400 schrijf- en

kantoormachines zijn vier vaste reparateurs in dienst van de nru. Vervol
gens is er de zorg voor de NRU-kantincs en de verantwoording dcr genoten
consumpties. Uit deze boekhouding kan men bij voorbeeld vernemen, dat
de omroepwereld steeds dorstigcr wordt; alleen het koffievcrbruik nam de

afgelopen vijfjaren reeds met 50 pet. toe. Ten slotte zorgt de Huishoudelijke
dienst ervoor, dat jaarlijks gemiddeld 13.500 cursisten de Engelse radiolessen
thuisbezorgd krijgen.

i
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Volgens artikel 5 van de statuten wordt de Stichting Nedcrlandschc Radio
Unie bestuurd door vertegenwoordigers van dc Algemeene Verecniging
Radio Omrocp, dc Katholieke Radio Omroep, dc Nederlandse Christelijke
Radio Vereniging, de Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs en dc
Vrijzinnig Protestantse Radio Omrocp.
Laatstgenoemde :s met een lid, dc overige vier zijn met elk twee leden
vertegenwoordigd in een bestuur, dat verantwoordelijk is voor dc gehele

gang van zaken in dc nru.
Toen de nru werd gesticht bestond het bestuur uit dc volgende personen:
Prof, dr J. B. Kors O.P. (kro), voorzitter
J. W. Lebon (vara), secretaris
G. dc Clercq (avro), penningmeester
Mr A. van der Deure (ncrv), vicevoorzittcr
Mej. dr N. A. Bruining (vpro), lid
I 10

Het bestuur van de NRU, zonder Jhr T. Röell, in vergadering bijeen. Rond de tafel zijn ge
schaard van links naar rechts: dr J. A. de Koning, prof dr L.J. M. Boel, regeringscommissaris
voor het radioivezen, prof, dr mag.J. B. Kors O.P., J. IV. Lebon, mr A. B. Roosjen, J. B.
Broeksz, mr A. H. van der Veen, drs A.J.J. van der Made, D. Repko en H.J. M. Salters,
chef van het Secretariaat

J. B. Brocksz (vara), commissaris voor de programma’s

K. van Dijk (ncrv), commissaris voor personeel en sociale zaken
P. A. M. Speet (kro), commissaris voor economische zaken

W. Vogt (avro), commissaris voor de techniek

In de loop der jaren vonden door overlijden of aftreden de volgende muta
ties plaats:
Mr. A. van der Dcure, uitgetreden op 11.9/47
K. van Dijk, uitgetreden op 1.3/51 wegens bereiken pensioengerechtigde
leeftijd
W. Vogt, uitgetreden op 7.7/52 wegens ontslagname bij de

avro

J. Corver, bestuurslid namens de avro van 7.7/52- 30.10/53. Overleden
3.2/56
Drs G. J. Ligthart, was commissaris voor personeel en sociale zaken van

I

1.1/53 - 30.10/53. Overleden 25.9/56

G. de Clcrcq, overleden 30.10/53
Dr H. Molhuysen, bestuurslid namens de

avro

van 1.11/53 -23.7/54

en van 14.7/55 - 14-1/56
Jhr H. G. A. Quarlcs van Ufford, bestuurslid namens de

avro

van

23.7/54 - 14.7/55. Overleden 14.7/55

P. A. M. Speet, overleden 22.1/56
Mcj. dr N. A. Bruining, uitgetreden op 1.9/56
Het bestuur bestaat thans uit:
Prof, dr J. B. Kors O.P. (kro), voorzitter

Mr A. B. Roosjen (ncrv), vicevoorzitter

J. W. Lebon (vara), secretaris
III

____

Jhr Th. Röcll (avro), penningmeester

Dr J. A. de Korting (vpro), lid
J. B. Brocksz (vara), commissaris voor de programma’s
Drs A. J. J. v. d. Made (kro), commissaris voor economische zaken

D. R.cpko (avro), commissaris voor personeel en sociale zaken
Mr A. H. v. d. Veen (ncrv), commissaris voor de techniek

Voor de dagelijkse leiding heeft het bestuur uit zijn midden vier commis
sarissen gekozen, wier werkzaamheden liggen op het terrein van de programma-apparaten, financieel-economische aangelegenheden, personeel en
sociale aangelegenheden en de techniek. De secretaris beschikt over een

secretariaat, welks werkzaamheden wc reeds eerder aanduidden.
In regelmatige vergaderingen worden de werkzaamheden der verschil
lende commissariaten en diensten gecoördineerd, terwijl de commissarissen

bovendien elk halfjaar het bestuur schriftelijk verslag uitbrengen van de gang

van zaken van de diensten, die onder hen ressorteren.
De regering is vertegenwoordigd
Elke bestuursvergadering pleegt te worden bijgewoond door de regerings
commissaris, die de minister ‘met de zorg voor de omroep belast’ vertegen

woordigt. Bij de oprichting van de nru werd door de minister van Onder

wijs, Kunsten en Wetenschappen tot regeringscommissaris benoemd mr
L. A. Kesper en tot adjunct-rcgeringscommissaris mr Ph. de Vries. Eerst
genoemde werd op zijn verzoek - wegens vertrek naar het buitenland door de minister van O. K. & W. eervol ontslag verleend op 15 oktober

1955. De adjunct-regeringscommissaris mr Ph. de Vries kwam op 13 de
cember 1954 door een tragisch ongeval om het leven. De huidige regerings
commissaris prof, dr L. J. M. Becl werd op 29 oktober 1956 benoemd.

De regeringscommissaris heeft tot opdracht namens de minister ‘toezicht

over en controle op het gehele radio-omroepbedrijf te houden, met uit
zondering van de technische apparatuur en het radiodistributiebedrijf, voor
zover deze in beheer en exploitatie zijn bij het staatsbedrijf van ptt’. Dat
toezicht en die controle bewegen zich uiteraard in de eerste plaats op finan112

cieel gebied, daar de omroep immers aandeel heeft in de opbrengst van de
luistergelden, die door de overheid worden geheven. De begrotingen
van de nru en de omroeporganisaties worden in overleg met de regerings
commissaris vastgestcld, waarna ze ter goedkeuring aan de minister worden

voorgclegd. Voor de uitvoering van zijn taak heeft de regeringscommissaris
toegang tot alle gebouwen en inrichtingen, die voor de uitvoering van de
omroeptaak worden gebruikt en dcsverlangd moet hem inzage gegeven

worden van alle boeken en bescheiden, die hierop betrekking hebben. De
regeringscommissaris heeft de bevoegdheid om omroepmedewerkers, wier
gedrag voor de microfoon daartoe aanleiding zou geven, het optreden te
verbieden en tenslotte kan hij vorderen, dat alle organisaties, die zendtijd
hebben, de beschikking krijgen over technische outillage en uitzendgelcgen-

heid. Tot die organisaties behoren het Intcrkcrkclijk Overleg in Radio
aangelegenheden (i kor), de Radio Volksuniversiteit, de Rijks voorlichtings
dienst en - in verkiezingstijden - de democratische politieke partijen. Voor
de uitvoering van deze en andere taken beschikt de regeringscommissaris

over een bureau, dat te Hilversum is gevestigd.

Al deze bepalingen zijn necrgclcgd in de ministeriële beschikking van
15 januari 1947, waarin tijdelijke regelen zijn vastgesteld ten aanzien van
de samenstelling en de uitvoering van de radioprogramma’s. Deze tijdclijkc

regelen zijn nog steeds van kracht en met een zekere ironie zou men kunnen
zeggen, dat niets zo blijvend is als wat tijdclijk werd opgcsteld. Er is een
omroepwet in voorbereiding en deze is met de memorie van toelichting

bij de Tweede Kamer ingediend op 24 december 1953, maar is tot nu toe niet

verder gekomen dan tot het voorlopig verslag op 30 november 1954.
In genoemde beschikking kreeg de nru haar naam. De minister schreef
toen: ‘Deze stichting moet de naam dragen ‘Ncderlandschc Radio-Unie’
en moet ten doel hebben het beheer van een gezamenlijk technisch, artistiek
en administratief apparaat voor de binnenlandse radio-omroep.’

Hoe deze ambtelijke regels in de loop van tien jaren gestalte hebben ge
kregen en met welke resultaten, moge u gebleken zijn uit alles wat in de
voorliggendc pagina’s werd beschreven.
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