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Er wordt wel gezegd: ‘De AVRO neemt als ontstaansdatum ten onrechte
21 juli 1923 aan. Hij is pas opgericht op 1 januari 1928.’ Formeel is dat
juist. Maar de AVRO heeft in zijn geschiedenis altijd een continuïteit
gezien van de eerste proefuitzending in de Nederlandse Seintoestellen
Fabriek te Hilversum op 21 juli 1923 (met Willem Vogt als drijvende
kracht, programmabedenker en omroeper van het eerste uur), via het
‘Comité van luisteraars naar de Hilversumse Draadloze O inroep’ op 1 april
1924, via de ‘Stichting Hilversumse Draadloze Omroep’ op 1 maart 1926,
via de ‘Stichting Algemene Nederlandse Radio Omroep’ in maart 1927 en
via de fusie van de ANRO met de Haagse Nederlandse Omroep Vereniging
op 1 januari 1928 tot Algemene Vereniging ‘Radio Omroep’, nu Algeme
ne Omroepvereniging AVRO.
Wie over de vroege geschiedenis van de omroep in Nederland publi
ceert noemt uiteraard de Hilversumse Draadloze Omroep, die dus heeft
bestaan 1 april 1924 tot maart 1927. Diepgaander onderzoek naar die
drie jaren (en het halve jaar ervoor) heeft echter nauwelijks plaats gevon
den. Dat onderzoek naar te weinig verkend gebied wordt in dit boek
gedaan. Het kon worden verricht op grond van een aantal belangrijke
bronnen: het weekblad Radio-Expres, het dagblad De Gooi- en Eemlander,
vier boeken van Willem Vogt met kostelijke herinneringen (Radioleven,
AVRO 1923-1948, Spanne en Spanningen en Een Leven met Radio), het
programmablad de Radio Luistergids en een zich in het Nederlands
Omroep Museum te Hilversum bevindende map met door Vogt bewaar
de en door zijn dochter aan het Museum geschonken stukken.
De Radio Luistergids begon op 8 januari 1925. Van die dag af zijn de
lezers via vervolgens Aetherbode, Radiobode tot de huidige TelevizierAVRObode in de gelegenheid geweest kennis te nemen van de program
ma’s die in binnen- en buitenland werden uitgezonden. De AVRO-Documentatiedienst bezit de reeks programmabladen van 1925 af compleet.
Maar hoe zat het in die prille jaren 1923 en 1924? Hoe wisten toen de
luisteraars (‘radio-amateurs’) wie in ons land uitzonden en wat men uit
zond? Het is onjuist om aan te nemen dat we dat niet meer kunnen ach
terhalen. Die jaren zijn geen prehistorie in de zin van: er ontbreken
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geschreven bronnen over. Want de vele radioprogramma’s van de NSF en
van de Hilversumse Draadloze Omroep zijn indertijd uitgebreid gepubli
ceerd in het op 1 maart 1923 opgerichte weekblad Radio-Expres van de
Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie, geredigeerd door J. Corver
en met als eerste zin in het eerste nummer: ‘Radio is een tooverspreuk, die
duizenden in beweging brengt’. Slechts schaars is die kostbare bron benut
om de geschiedenis (en zeker de programmageschiedenis) van de eerste
anderhalf jaar omroep in Hilversum te schrijven: de protohistorie tussen
prehistorie en de volhistorische tijd van het jonge medium.
De vergelijking met de legpuzzel is oud maar juist: vele stukjes kwamen
op de goede plaats te liggen en er ontstond een beeld. Of: een beslagen
ruit kon redelijk schoongewist worden.
De waardevolle teksten zijn in dit boek in cursief opgenomen, in de
spelling van toen en ook met de fouten van toen, zoals ‘Frülingsduft’. Uit
het feit, dat cursieve teksten overheersen mag opgemaakt worden dat dit
boek het karakter wil hebben van een betrouwbaar bronnen-dossier, dat
de kiel legt van het schip waarop de geschiedenis van de AVRO geschre
ven kan worden. Het onderhavige boek wil (om te beginnen) het aanloopjaar 1923 opnieuw tot leven brengen, indachtig aan wat H. Schaafema al meer dan 25 jaar geleden, in 1970, schreef in zijn Geschiedenis van
de omroep: ‘Jammer is het, dat een gedetailleerde geschiedschrijving van
de Nederlandse omroep tot dusver niet is verschenen. Zij zou zowel op de
politieke als op de culturele ontwikkeling van de afgelopen halve eeuw een
misschien wat eenzijdig gericht, maar zeker verhelderend licht kunnen
laten schijnen’. Het jaar 1923 blijkt een boeiend jaar te zijn geweest met
voor die tijd vermetele ideeën en geslaagde stunts, bedacht door een
groepje geestdriftige figuren onder leiding van Willem Vogt. Daarom ver
schijnt dit boek in het jaar dat de AVRO zich bezint op de viering van zijn
75-jarig bestaan in 1998. Dat de vaardige en soms geestige stylist Willem
Vogt er zo vaak in geciteerd wordt moge een hommage zijn aan de Flilversumse radiopionier, die eens mijn directeur was.
Jan van Herpen
(I
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De oerknal
Na proefnemingen, waarbij een pianola voortdurend de Marche Militaire
van Schubert speelde, ving het aan op 21 juli 1923. Dat is de datum waar
op de radio in Hilversum begon. De dag, of liever de avond, van de oer
knal, waaruit het ingewikkelde radio- en televisie-universum in ons land is
ontstaan.
In de Radio-Expres van 19 juli 1923 stond het volgende bericht:
Telefonieproeven der N.S.R
Zaterdag 21 Juli.
De Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum schrijft ons:
Dames en Heeren Amateurs [amateurs waren de bezitters van radio-ontvangtoestellen, die met een zekere bezetenheid thuis op hun hoofdtelefoon of op
luidsprekers zenders probeerden op te vangen] worden uitgenoodigd hun
gewaardeerde medewerking te willen verleenen bij de beproeving van een
nieuwe Nederlandsche telefonie-zender, vervaardigd door de N.S.F.
Bij den bouw van dezen zender heeft voor oogen gestaan de groote belang
rijkheid, om de muziek gaaf en onvervormd de lucht in te zenden. Te dien
einde is door den heer Ir. G. W. White, Chef van het N.S.F. Laboratorium
een nieuw systeem van modulatie en geluidsoverbrenging op den zender
bedacht, dat is toegepast op het N.S.F.-toestel, welk apparaat een antenneenergie ontwikkelt van ongeveer 500 watt. De microfoon is er een van bij
zondere constructie, waarbij degrootst mogelijke aandacht isgeschonken aan
de samenstelling van alle energie transformators die zich bevinden tusschen
microfoon en antenne, teneinde de daarin optredende spraakvervorming tot
een minimum te beperken.
Met het oog op de reeds bestaande omroepdiensten, was het niet gemakke
lijk, een behoorlijk uur voor de eerste proefneming gereserveerd te krijgen.
Dank zij de groote vriendelijkheid van den heer P. Middelraad te TJmuiden,
zal de proef thans plaatshebben op Zaterdagavond 21 Juli, van 8.30-10 uur
(n.l. op de uren waarop anders PCMM seint). Golflengte 1050 meter.
Voor het muziekprogramma zorgt de Larensche Jazzband, gevormd door de
heeren: L. Mees, viool; H. Mossel, Jazz; J. Loeber, cello en K. Lommel, piano.
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Teneinde vrijheid te hebben in de keuze der stukken, die voor een proefne
ming als deze noodig is, ziet de N.S.F. af van publicatie van het volledige
program. Voor iedere transmissie zal de naam van het komende nummer
opgegeven worden [omroeper: Willem Vogt].
Waarschijnlijk zullen bovendien enkele zangnummers ten gehoore worden
gebracht.
De N.S.F. verzoekt de heeren amateurs wel te willen mededeelen hunne
bevindingen omtrent geluidsterkte en kwaliteit. Voor een billijke beoordeeling van de kwaliteit der uitgezonden muziek is het noodig, dat amateurs
zich rekenschap geven van de vervorming der muziek die optreedt in bijna
alle ontvangers. Soms is deze vervorming werkelijk ernstig. Meestal moet dit
worden toegeschreven aan de eigen grondtrilling van laagfrequen t-transfo rmators en telefoonmembramen, aan te zware terugkoppeling, roosterkringstroomen die optreden bij luide signalen e.d. Indien meer dan een trap laagfrequentversterking wordt gebruikt, is het wenschelijk de secundairen van
den laagfrequent-transformator te shunten met een weerstand van 200.000
d 500.000 ohm. Een dergelijke shunt zal in den regel de hoofdoorzaak der
vervorming wegnemen.
Vervorming die hetgevolg is van de gebruikelijke telefoons en luidspreken
de telefoons kan niet worden voorkomen, althans niet op het ontvangstation.
Een bijzonderheid van den nieuwen zender der N.S.F. is nu, dat een
poging isgedaan om zekere gedeelten uit de modulatiefiguur met opzet ver
vormd uit te zenden, teneinde te bereiken dat de vervormende werking der
meest gebruikelijke telefoonmembramen van telefoons en luidsprekende tele
foons voor een groot deel wordtgecompenseerd.
Wat was de Nederlandse Seintoestellen Fabriek in Hilversum? We moeten
honderd jaar terug in de geschiedenis en naar de jonge Italiaanse ingeni
eur Guglielmo Marconi, die er in 1895, al experimenterend op het land
goed van zijn vader in Pontecchio bij Bologna, in slaagde telegrafische
signalen zonder draad door de ruimte over te brengen. Hij noemde zijn
uitvinding draadloze telegrafie. Draadloos werd een nieuw begrip: wireless,
Drahdos, sans fil1. Telegrafie langs de draad bestond al wel (er lagen sinds
1850 kabels in de zeeën) en de telefoon kwam op, maar een schip op volle
zee kon nog niet worden bereikt.
In 1896 reisde Marconi naar Londen waar zijn apparaten en hun werking
getoond werden. Nu kon zijn wonderlijke vondst ook geëxploiteerd wor
den. Zakenlui stichtten in 1897 de Wireless Telegraph and Signal Company Ltd., een naam die in 1900 gewijzigd werd in Marconi’s Wireless Tele
graph Company Ltd. Oorlogs- en koopvaardijschepen konden nu met de
‘draadloze’ uitgerust worden. Ze kregen een radiohut en de telegrafist
daarin werd de ‘marconist’ genoemd. Fabrieken gingen zend- en ont
vangststations maken en voor de bediening ervan marconisten opleiden.
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Ook Nederland kreeg belangstelling. Met de nieuwe vinding ’radio’
zouden immers niet alleen schepen op zee bereikt kunnen worden, er zou
ook een verbinding tot stand kunnen komen met het verre Nederlands
Oost-Indië. De Eerste Wereldoorlog ging weliswaar storend werken maar
in 1916 werd door de grote scheepvaartmaatschappijen en de Bataafse
Petroleum Maatschappij Radio Holland opgericht, een Nederlandse
exploitatiemaatschappij. Nu diende er ook een Nederlandse fabriek van
radio-apparaten te komen. Na vele onderhandelingen wilde men geraken
tot ‘de oprichting van een NV, wier doel zal zijn: het maken van alle
installaties, inrichtingen, toestellen en werktuigen, bestemd voor of
betrekking hebbende op draadloze telegrafie en telefonie, seinwezen en
andere soortgelijke onderwerpen’. Het werd op
27 februari 1918 de NV Nederlandse Seintoestellen Fabriek met als direc
teur: A. Dubois.
De NSF werd in maart 1918 in Hilversum gevestigd, aanvankelijk in een
oude, leegstaande weverij op de Groest 106a-108a. Maar al midden 1918
besloot men een nieuwe fabriek te bouwen aan de Naarderstraat, daar
waar zich nu een bioscoop bevindt. En in 1921 betrok men nog weer een
nieuwe behuizing aan de Jan van der Heydcnstraat, in die tijd op de heide.
Maar het ging de fabriek niet goed, hij werd zelfs met sluiting bedreigd.
Het radio-amateurisme kwam op2. Radio-amateurs wilden de geheim
zinnige wereld van de radio binnentreden en hadden daar de middelen
voor nodig. In 1923 kwam de NSF met een prijscourant van ontvangtoe
stellen en van onderdelen voor het zelf bouwen ervan, al of niet geholpen
door de boekjes van J. Corver, zoals Het Draadloos Ontvangstation voor
den Amateur uit 1915 en Het Draadloos Amateurstation uit 1922. Maar
wat kon de koper of vervaardiger van een toestel er nu eigenlijk aan
muziek en gesproken woord op ontvangen? Niet zo erg veel meer dan het
Engelse experimentele omroepstation in Writtle en schaarse uitzendingen
van Idzerda en zijn PCGG-zender in Den Haag. De NSF besloot zelf
radioprogramma’s te gaan uitzenden en kwam, na een aantal voorberei
dingen, met het al gemelde persbericht van 19 juli 1923 over de eerste
uitzending op 21 juli.

Willem Vogt (1888-1973) kwam in 1904 bij de telegraafafdeling van het
regiment Genietroepen in Utrecht en werd in 1906 aangewezen voor
proefnemingen met de draadloze telegrafie: draadloze verbindingen tus
sen allerlei plekken in Nederland en Utrecht. In 1911 vertrok hij naar
Nederlands Oost-Indië om er een circuit van telegrafische radiostations te
helpen opbouwen. Het boeiende werk heeft hij beschreven in zijn boek
Radioleven. Na korte tijd op het station Koepang op Timor was hij ver9

volgens chef van het radiostation op Ambon. Met de telefoon op het
hoofd en de hand aan de seinsleutel, ontving en verzond hij telegrammen
in morsetaal volgens een reeks proefnemingen ontworpen door Ir. C. J. de
Groot, evenals Vogt in Den Helder geboren, chef van de radiodienst in
Bandoeng en auteur van Radio -telegrafie in de Tropen. Na 4x/2 jaar
Ambon reisde Vogt in 1916 naar Bandoeng, waar hij De Groot opnieuw
ontmoette en diens plan vernam om uit een bergkloof in Malabar op zuid
west-Java met een 600 m hoge antenne en met een in Amerika gekoch
te boogzender Nederland telegrafisch te bereiken. De onderneming
lukte niet. Bij de nabijgelegen dessa Tjangkring pikte Vogt drie jaar lang
’s nachts intussen wel Europese radiostations en hun oorlogsnieuws op.
Hij maakte er bulletins van die naar de gouverneur-generaal en de Indi
sche pers gingen. Na negen jaar tropendienst keerde Vogt met verlof terug
naar Nederland. In Den Helder ontving hij van De Groot het telegram:
‘Als je lust hebt in Blaricum te luisteren naar seinen uit Malabar wend je
dan tot Ir. Dubois NSF Hilversum.’ In een eenzaam hutje op palen op de
Meent tussen Huizen en Eemnes vingen Vogt en anderen inderdaad het
technisch nu geavanceerdere Malabar op: telegrammen van de gouver
neur-generaal aan de minister van Koloniën. Het seinen van Nederland
naar Indië ging nog niet. Slechts enkele maanden in 1920 heeft het ont
vangstation op de Meent bij Blaricum gewerkt. De taak werd overgeno
men door de vestiging van een betere installatie in het Brabantse Sambeek. In 1920 trad Vogt in dienst van de NSF, waar hij betrokken werd bij
de bouw van een zender bij de Amsterdamse Effectenbeurs, die er zijn
vele effectenhandelaren in het land vlotter mee kon bereiken, en nu niet
meer per radiotelegrafie (morse) maar per radiotelefonie (spraak). Het
Persbureau Vaz Dias volgde. Als chef Verkoop wist Vogt vervolgens Plesman, directeur van de KLM, door proefnemingen in de praktijk te over
tuigen van het nut van radio aan boord van vliegtuigen3. Toch maakte de
Nederlandse Seintoestellen Fabriek het niet goed. Het laatste hoofdstuk in
Vogts Radioleven heet ‘De Geboorte van een omroep’. Hij beschrijft
daarin hoe in de gelagkamer van hotel Hamdorff in Laren (het is winter,
dus het zal begin 1923 geweest zijn) aan een tafeltje bij het raam twee
figuren zitten.
Het zijn de Engelsche chef-ingenieur [Ir. George William White, door de
Marconi Maatschappij Londen, waarvan de NSF het agentschap had voor
Nederland en koloniën, op het laboratorium van de NSF geplaatst] en de
Hollandsche chef van de afdeeling aVerkoop” [Willem Vogt] van de fabriek
[NSF], die al is geteekend als: de zieke fabriek. Zij zitten er met bezorgde
gezichten... want het onderwerp van hun gesprek heeft de zorggewekt.
aDe eenige oplossingf zegt de Engelschman, ais abroadcasting*; de radioomroep kan ons nog redden. Maar zoodra wij ontvangtoestellen gaan maken
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en je probeert om ze aan de man te brengen, dan is de eerste vraag, die een
adspirant-kooper stelt: awat kan je er mee hooren.33 En... dan sta je ‘pretty
well3 met je mond vol tanden. Wat is er met een radio-ontvangtoestel te hooren ? O zeker Idzerda in Den Haag en wanneer er niet te veel tegenspoed in
de lucht is, de proeven van Marconi op Writtle... maar dat is alles tesamen
niet voldoende om de groote massa voor abroadcasting33 te interesseeren33
a-Zie jij nou geen kans om zoo}n zendertje in mekaar te schroeven ?33 vroeg
de chef van de verkoop.
a- Hoe kom ik aan een transformator voor de hoogspanning?33
a- Staat er niet nog een op 3t magazijn van een onafgewerkt marinestationV3
a- Maar degeneratorlampen dan?33
a- Er zijn twee lampen van Marconi gekomen, die doorgezonden moeten
worden naar Indië... maar die kunnen nog wel even vastgehouden worden.33
a- Heb je dan een mast voor een antenne?33
a- We hebben nog die oude telescoopmast van dat radioveldstation, die op
de Effectenbeursgestaan heeft.33
a- Hoe hoog is die?33
a- Twintig meter.33
a- Dat is eigenlijk te weinig... maar 3t zou gaan. 3t Is te probeeren.33
a- Wat heb je nog meer noodig?33
a- Een microfoon.33
a- Nou, die hebben we toch bij bosjes!33
a- Ja, maar 3t kan geen gewone koolmicrofoon zijn... wij moeten akwali
teit33 hebben. Maar voorloopig zie ik daar wel een gat in door een schelp van
een hoofdtelefoon te nemen.33
a- Dan zijn we er zoowat.33
a- En de accu3s dan?33
a- Die hebben wijgenoeg over van de beursinstallaties die ingeleverd zijn.33
a- En een bescheiden studio?33
a- Ik sloop alle gordijnen van de kantoorramen weg en behang er de teekenkamer mee.33
a- We zullen toch eens kijken of er wat bij elkaar te scharrelen is,33 zeide de
chef-ingenieur... amaar zonder een crediet van een paar honderd gulden
komen we er niet.33
a- Dat vraag ik aan den directeur,33 zei de chef van den verkoop.
a- Afrekenen, Willem!33 riepen beiden.
[•••]
In de rookerige zaal van de Gooische herberg was het zaadgevallen voor het
wild tierende gewas van den Nederlandschen omroep. Het kiemde reeds in
het bewustzijn der metgezellen aan het tafeltje bij het raam. Het zou snel
wassen. Van zijn bloemen zouden velen de behaaglijke geur opsnuiven... aan
zijn vruchten zouden velen zich verkwikken; maar zijn doornen zouden
11
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wonden en stormen zouden woeste vlagen striemen door zijn kruin.
Maar het vermoeden van doornen en storm} verduisterde niet de vreugde
van een nieuw geopend verschiet.
Nog enkele keren heeft Vogt over die eerste primitieve zender verteld:
In Een Leven met Radio:
In een vergaderland - gelijk de omroep van nu kan worden aangeduid staat één vorm van vergaderstof: - de cbrainstorming3 - hoog genoteerd. Er
wordt een tumult in de hersenen der aanwezigen verondersteld, dat gericht
is op een concreet probleem van betekenis. Aangezien het een eervolle, meteo
rologische beroeringgeacht wordt in ieders denkapparaat, doet men er - statushalve -gaarne aan mee.
Op de NSF heerste die vergaderziekte niet; de persoonlijkheid van de direc
teur was er niet naar. Maar waar het bestaan van de fabriek er meegemoeid
was, wilde hij kennis nemen van sluimerende denkbeelden. Aan de orde
kwam de mogelijkheid van enige nuttige vervangende werkzaamheid, die
verricht kon worden met het werktuigkundig potentieel van de fabriek, in
samenhang met de vindingrijkheid van de staf. Een van de denkbeelden die
geopperd werden, was een werkzaamheid ter aanmoediging van het ontlui
kende amateurisme op radio-gebied. Konden wij een betaalbaar toestelletje in
de fabriek maken, dat in de plaats kwam van apparatuur, die door onderne
mende HBS3ers, uit karton en draad, werd vervaardigd? Daarbij puttend
uit de boekjes van Corver? Die toestellen zouden een markt kunnen vinden,
bij die vaders, die niet beschikken over het bezit van vaardige zonen; maar die
ergenoeg van hadden om bij kennissen, die wel van die zonen hadden, te wor
den oversnoefd met radioresultaten, die zij zelve begeerden te bereiken. Zo ont
stond een gezellig houten toestel, voor een schappelijke prijs, dat met honingraatspoelen was voorzien, twee leuke draaicondensatortjes, en een clamp3.
De vertegenwoordiger ging ermee op reis naar de installateurs van elek
trische apparaten, keerde terug met alle lof voor uiterlijk en bediening van
het toestel - kortom: cfrisgoed3 - maar... Wat is de “maar33? vroeg de braintrust3. ‘Als ik mijn toespraak had voltooid3, antwoordde de vertegenwoordi
ger, ‘stelde men telkens een vervelende vraag.3 Wat was die vraag?3 De
braintrust spitste de oren. Nu zou 3t komen. Wat kun je 3r mee horen?3 was
3t antwoord van de reiziger. En dan moest ik wel antwoorden: ‘Niets!?3 Goed,
ik mompelde wat over het weerbericht van Vossegat en misschien het tijdsein
van de Eiffeltoren in morse, maar dat was niet voldoende om de ‘dealers3 te
enthousiasmeren. Ze wilden - als 3t kon - muziek en gezang.
Dit was het historische en psychologische moment voor de NSF. ‘Als wij de
fabricage van deze frisse toestelletjes ter hand nemen, kunnen wij dan, tege
lijkertijd, niet proberen zelve enige aangename klanken voort te brengen;
12
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waarheen wij verwijzen, bij onze pogingen het gezellige toestel aan de man
te brengenV Zo’n idee is gauw gelan ceeerd, maar eer het uitgevoerd is, zijn
er massa’s voorbereidingen te treffen. Men krijgt het gevoel door een rijste
brijberg te moeten eten.
Het was het tijdperk van de ‘Caravelli’s3 met ‘gouden’ mondstuk. Deze
sigaretten d 20 cent per schuifdoosje, werden gerookt bij het overdenken van
de talloze problemen, die opdoemden bij de verwezenlijking van het denk
beeld: ‘Kunnen wij een omroepzender bouwen en wat mag dat kosten?’
Tot de staf van het laboratorium behoorde de Engelse ingenieur George
William White, die door de Marconi Maatschappij Londen, waarvan de
NSF het agentschap had voor Nederland en koloniën, aan de fabriek was
‘uitgeleend’. Hij was een tengerefiguur MSc BA. Afkomstig van Cambridge
University, begaafd pianist. De achtervoegsels van zijn naam betekenden:
Master of Science en Bachelor of Arts. Voor Nederland: Ir. en een kandidaats-graad in een kunstrichting. Hij was captain in de British Expeditionary Force op Franse bodem in de eerste wereldoorlog, 1914-1918. Te velde
had hij een gasvergiftiging opgelopen, nadat de Duitsers strijdgassen gingen
gebruiken. Daaraan had hij een lijden overgehouden, dat hij nooitgeheel te
boven is gekomen. Een longaandoening heeft tenslotte - nadat hij in Enge
land was teruggekeerd - een einde aan zijn leven gemaakt.
In weerwil van zijn grote kennis en van zijn vaardigheid zich, met
bescheiden technische middelen, te kunnen behelpen, was hij een verlegen
man, die volstrekt niet geteisterd werd door de vlammen der ambitie. Hij
had een sterk gevoel voor humor; begreep sommige aspecten van het Neder
landse gedrags- en leefpatroon, - dat op een aantal punten verschilde van het
Britse - niet, of had er moeite mee.
Tussen ons ontstond vriendschap. Ik heb het als een onderscheiding, en een
voldoening gevoeld, dat hij mij aanvaardde als gids en vertaler van het
Nederlandse omgangspatroon in het Britse; waarbij de humor fonkelde. Vele
malen stapten wij - na gedane dagtaak - af in de auberge van Hamdorff,
Laren, om - onder een sober glas - zonder opdracht opgediend door de legen
darische Hamdorff-ober, later manager, ‘Willem’ - te beraadslagen. Daar
zaten de schilders Dooyewaard, Pothast, Heyenbroek, Pieters en vele anderen;
de altviolist Bram Mendes, de zaken van kunst en wereld beschouwelijk af te
doen, kortom: daar heerste de ontspannen vakbroederschap van mensen, die
elkaar goed kennen. In die sfeer van ‘geëngageerde’ themabehandeling,
bespraken wij de maatregelen, die genomen moesten worden om het groene
licht te krijgen voor de bouw van een omroepzender, die - tenminste in het
hart van het land - goed kon worden ontvangen met bescheiden ontvangmiddelen. Op dat historische ogenblik was ondergetekende, los van radio-,
beurs- en persdienst der NSF metgerichte abonneebestemmingen.
De onderneming moest aan de overheid worden overgedaan tegen een destijds - edelmoediggeachte schadeloosstelling. Daarmee was mijn Exploita13

tie-afdeling weggevallen. Ik was tot chef van de verkoop gebombardeerd. Met
het ambt komt het verstand. Ik deed daarbij in hetgroot - het relatieve ‘groot3
van die dagen wel te verstaan - door leveringen van bijv. een grondstation
voor de militaire luchtmacht; door vijf auto3s met radio-apparatuur voor het
toenmalige Koninklijke Nederlands-Indische leger; door leveringen aan de
Koninklijke Marine. Alle leverantiesy die met ‘en gros3 konden worden
bestempeld. Maar nu moest ik mij begeven in de detailhandel. Weldra zou ik
merken, dat als nevenbedrijf van deze detailhandel, een interessante creatie
ve noodzakelijkheid zich voegde. Dat was het programmeren van de eerste
Nederlandse werkelijke omroepzender, die was ‘going to stay3; die zou blijven.
Maar wie praat daar over programmal We hadden nog geen zender. Op
geen stukken na! En wat erger was: voor zo3n zender hadden we de toestem
ming nodig van de overheid, volgens bepalingen van de Telegraaf- en Telefoonwet... ik geloof1904. De obstakels waren ruwweg van tweeërlei aard.
1. de technische noodzakelijkheden;
2. de formele en financiële.
Als White de minimum technische noodzakelijkheden opsomde, zou ik
beproeven de obstakels te slechten.
Een generale opheldering is onvermijdelijk, vóór ik tot de uiteenzetting
van onze werkwijze tot realisatie van de Hamdorff-denkbeelden overga. Er
is immers nauwelijks iemand, die zich de sfeer van weten in het pre-radio
tijdperk kan voorstellen. Wetenschap, die iedereen nu heeft van het reizen
van radiogolven door de lucht naar alle huiskamers van het land, bezat nie
mand. Er was telefoon - nauwelijks automatisch - er was het opwindende
telegram en de krant. Toen zou men zich voor de gek gehouden voelen, als
iemand de voorbijgangster in de Kalverstraat Amsterdam, een soort ‘lolly3
voorhield met de vraag: ‘Wat denkt u van de Raad van State V
Nu is men terstond ‘in3. De begrippen ‘radio3 en ‘televisie3 zijn volkomen
in het omgangs- en informatiepatroon geassimileerd. Toen niet.
Omstandige verklaringen waren onvermijdelijk, vóórdat men begreep
waarover het ging. Nu trekt men de das al recht voor de tv-camera, als de
huisbelgaat.
De antenne werdgerekwireerd uit ‘dump3-materiaal uit het NSF-pakhuis.
Daarin bevonden zich de resten van een Brits veldstation compleet met sta
len kokermastjes van een meter of zeven hoogte. De transformator voor het
opwekken van de hoogspanning werd besteld bij Smit, en de condensatoren en
lampen Cbuizen3) kwamen met - ‘après nous le déluge3 - roekeloosheid uit het
magazijn. De regering boog zich tot welwillendheid, onder het betoog, dat
een fabriek die pretendeerde radiozenders te maken, die zenders bezwaarlijk
aan de gebruikers af kon leveren, als zij niet in de praktijk waren beproefd.
Daartoe moest men de ether verstoren; en het verstoren van de ether mocht
niet volgens de Telegraaf- en Telefoonwet 1904. Zodoende ontstond het sys
teem van de vergunning voor fabriekszenders. In de wandeling aangeduid
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als fabrieksvergunning’. Over de fondsen voor de programma’s werd niet
gesproken. We waren nu met de ‘hardware3 bezig - zoals men de werktuigen
en materiële noodzakelijkheden nu in een nieuw jargon aanduidt; over de
1software3 van de geestelijke leveringen konden we }t hoofd niet breken. ‘In
den beginne was immers de techniek3.
Eerst de ingewikkelde materie... dan de imponderabele waarden van de
ziel. ‘All art is perfectly useless3, zei Oscar Wilde.
Het team dat de gereedkomst van de zender voorbereidde werkte met die
toewijding, die alleen voortspruit uit het plezier dat men in het werk heeft.
Het werk, waarin men gelooft; en dat door de omgeving in een saus van
grappen wordt genuttigd, als de inspanning van een aantal dwazen, die
onvertrouwde dingen najagen. De apparatenfabriek die tot taak had de
wonderen van de radiotechniek uitvoeringsgestalte te geven, verlaagde zich
om nieuwe markten te veroveren, via de constructie van apparatuur, die, in
de voorname ether, zou optreden voor de uitbreiding van de werkingssfeer
van een draaiorgel. Zo voelde men dat.
In AVRO 1923-1948:
Met behulp van een aantal in het magazijn aanwezige zendlampen, afkom
stig van de Marconi-maatschappij in Engeland, werd de eerste zender
gebouwd.
Denk niet dat dit instrument eenige gelijkenis vertoonde met de prachtige
zenders, die wij thans in Lopik gebruiken. Het begrip aop een schoen en een
slof3 was op het zonderlinge samenstel draad, lampen, transformatoren,
accu’s en weerstanden in 1923 volkomen van toepassing. Alles was uitgestald
op een tafel, waarop een groote inductiespoel het meest in het oog vallende
apparaat was. Want de golflengte was niet minder dan 1000 meter en de
factoren, capaciteit en zelfinductie, die de golflengte bepaalden, werden
maar spaarzaam gevonden in de poovere antenne die buiten op het veld was
opgericht. Geen grootse zendmast van 100 en meer meter hoogte, doch een
klein mastje, dat op den oud-roest hoop gevonden was en vroeger had behoord
bij een militair station voor radio-telegrafie te velde. Met deze apparatuur,
die dank zij de zorgen van den Engelschen ingenieur G. W. White was
gebouwd, werd in Juli 1923 de eerste uitzending begonnen.
In de Radiobodevan 14 juli 1933:
Onze eerste antenne van 1923 was nauwelijks 20 meter hoog. Zij hing tusschen twee stalen mastjes, die uit stukken van een meter of vier ieder waren
opgebouwd. De mast werd in zijn geheel op de grond uitgelegd, rechthoekig
daarop werd een hefboommast - derrick -gestoken en met deze ‘derrick’, die
natuurlijk ‘dirk’ genoemd werd, kwam de groote mastgemakkelijk omhoog.
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De manschappen, die bij de tuidraden stonden, moesten daarbijgoed uit de
oogen kijken, opdat zijjuist zooveel draden vierden of inpalmden, als noodig
was, om de mast omhoog te krijgen.
Het antennestelsel van 1923 werd door twee van zulke mastjes, die afkom
stig waren van een militaire draadlooze telefooninstallatie, gedragen. Het
wasvoor de golf, die toen gebruikt werd -1071 m - niet de gunstigste antennevorm, terwijl ook de antennehoogte veel te klein was; maar er was niets
beters beschikbaar; zoodat wij het er wel mee moesten doen.
Geschikt om de elementen onder alle omstandigheden te trotseeren was dit
antennestelsel heelemaal niet. Hetgebeurde dan ook wel eens, dat des nachts
de piketten door stormwind uit de losse heidegrondgerukt werden, waardoor
het heele dradensamenstel plus masten in een kluwen op de grond lag. Het
allermerkwaardigste bij deze primitieve antennesituatie was wel de goede
ontvangst, die toch uit alle hoeken des lands werd gerapporteerd. Om dit te
verklaren, dient men echter te bedenken, dat het korps luisteraars toen nog
bestond uit een gilde van voortrekkers, die 100% uit hun ontvangtoestel wis
ten te halen, zonder dat hun geduld met het verstrijken van de uren ook
maar iets aan elasticiteit inboette.
Het was toen voor onze technische mensen, vergeleken bij tegenwoordig, een
gemakkelijke tijd.
Goede sterke ontvangst werd niet in de eerste plaats gewaardeerd als een
prestatie van de zender... nee, de ontvanger was 3t (meestal zelfgemaaktl),
die 3t 3m deed. Het woord van waardeering voorgoedegeluidsterkte, dat men
ons schreef, hield in de eerste plaats voldoening in van de luisteraar over de
schitterende ontvangstkwaliteiten van zijn toestel. Brieven uit die dagen ver
halen ons nog met trots van de keiharde ontvangst, die - zonder een dure
laagfrequent-transformator - met het (Koomans-schema3 kon worden verkre
gen, terwijl maanden lang de Siemens-Schottky-lamp vele amateurharten
sneller deed kloppen.
Over J. Corver in Een Leven met Radio:
J. Corver was een merkwaardige figuur. Corver was van huis uit journalist.
Hij verzeilde bij de tachygrafische afdeling van de Tweede Kamer. Deze had
tot taak de onleesbare Handelingen der Tweede Kamer saam te vatten in een
begrijpelijke nevenuitgave. Het tachygrafisch verslag werd op bezuinigingsgronden afgeschaft. Corver kwam op wachtgeld. Het ‘wachtgeld3 veroorloofde
hem - de oud-zeevaartscholier - tot het ongebreideld uitvieren van zijn hobby.
Zijn wiskundig ingestelde geest en zijn bondig formulerende pen maakten
hem een autoriteit op eengebied, dat velen fascineerde. Hij schreefboeken over
de liefhebberij in de radio, die oplagen van duizenden beleefden. Hij was een
gids. Hij was een sieraad van de, in 1917 opgerichte 'Vereniging voor Radio
Telegrafie3. De radio van Corver moest in de gaten gehouden worden.
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Vogt in Intercom, Maandblad voor radio- en televisiepersoneel, le jaargang,
no. 4 (1962);
De fabriek had 3t moeilijk, want ze maakte apparatuur voor schepen.
Radiozenders en -ontvangers, scheepstelegrafen en -kompassen; bovendien
als ereopdracht stroomsnelheidsmeters voor de Commissie Lorenz, teneinde
deze in staat te stellen de drooglegging van de Zuiderzee voor te bereiden. Ja,
ze deed méér dan dat. De fabriek maakte ook aslingertoestellen33 om Profes
sor Vening Meinesz te veroorloven in een onderzeeboot de massaverdeling in
de aardkorst na te pluizen.
Ze zou in staatgeweest zijn secondewijzers te fabriceren voor de stopwatches
der Olympische Spelen in Amsterdam. Maar dan in quantum!
En... weest er zeker van! Als de ruimtevaart toen wat helderder geweest
was, zoudt u haar in het voorste gelid hebben aangetroffen! [...]
De scheepvaart kwijnde in een arecessie33 na de eerste wereldoorlog, zodat er
een flauwe markt was voor onze scheepsinstrumenten.
Watermeters en slingertoestellen maakt men niet aan de lopende band.
Daar zat roem en eer in, geen brood!
Er was een geheide conjunctuurinstorting en er waren geen doctorandus
sen in de economie om de malaise weg te analyseren.
De brokken lagen er reëel.
Het spook van de ondergang rees in zijn volle lengte op.
De reders, die onze fabriek financierden, barstten in hoongelach uit, als het
woord adividend33 werd genoemd, maar hun lach klonk gedempter, als er
nieuw kapitaal moest worden gefourneerd.
Het begrip abodemloze put33 was veeleer een beknopte samenvatting van
hun denkwereld.
Wat doet men onder zulke omstandigheden, temeer wanneer er geen
Arbeidsbureau is om te waken over de stevigheid der dienstbetrekkingen ?
Op zo3n fabriek vergadert men zelden, omdat vergaderen alleen met de
welvaart toeneemt. Het is er een begeleidingsverschijnsel van.
Hiemand kan geheel buiten zorg; als allesgoedgaat, vergadert men om de
illusie te behouden van de tegenspoed. Maar nu was de zorg echt!
De probleemstelling ter vergadering was helder.
aAls niemand onze produkten begeert, kunnen we dan misschien iets
anders maken, waaraan wèl behoefte bestaat?33
Ik laat daar, dat men overging tot het produceren van zoiets uitgekookts
als fietsen... Als bewijs van de aanwezigheid van de spirit om alles aan te
pakken, illustreert het de mate van vertwijfeling... we zouden zelf niet teruggschrokken zijn voor diligences... maar er was gelukkig een tweede denkbeeld:
het op de markt brengen van een ontvanger voor de amateur!
Het idee had niet de verlokking van hetgrootse!
De directeur begroette het met het enthousiasme, dat men kan verwachten
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van de hoofddirecteur van het KNMI\ als iemand het aanbod doet hem met
een ballonnetje uit de “Bijenkorf9 bij te staan in zijn onderzoekingen naar
de gedragingen der luchtstromingen boven het noordelijk halfrond.
Desondanks werd het toestelletjegemaakt; het was bestemd voor vaders zon
der zoons op de HBS.
Die zoons wisten raad met een “Koomans schema”.
Maar de vaders zaten vergeefsgebogen over “de boekjes van Corver”.
De reizigersgingen ermee opstap en rapporteerden bij hun terugkomst dat
het qua uiterlijk en getemperde adem van het wonder, een goed onthaal had
genoten, doch dat het onderhoud met de adspirantkopers altijd uitdraaide op
de hinderlijke vraag: “wat kan je V mee horen?”
En dan moest het hoge woord eruit: “Niets”!
Tenzij men bereid was in zwijm te liggen van verrukking over het weerbe
richt (in morse!) van Vossegat.

u

“Als men dan met ons toestel niets hoort, kunnen wij dan niets uitzenden,
dat de moeite van het aanhoren waard is?”
Wij voelden ons als de ontdekkingsreiziger Cortez, die, na de Cordilleros de
los Andos te zijn overgestoken, de mateloze uitgestrektheid aanschouwde van
de Stille Oceaan!
Trekt men, als parabel bij deze geboorte de dag, waarop Romulus en
Remus ter wereld kwamen, dan mag de Britse ingenieur ingenieur White,
die bij de NSF onderzeebootstations ontwierp, als de wolf worden gezien, die
de tweeling zoogde in de eerste ogenblikken van hun bestaan.
Uit “scrap” uit het magazijn werden de ingrediënten bijeengezocht voor
een twee kW omroepzender.
Als antennemastje diende een rudiment van een veldstation van het Brit
se leger.
Alles was er tenslotte... behalve de kostbare zendlampen - zogenaamde
Marconi MT33s - want Philips hield zich nog bij zijn leest van gloeilampen!
Maar - zei men - er waren lampen in huis voor de onderzeeboot.
Waarom die niet even op deugdelijkheid beproefd in de omroepzender in
aanbouw?
En zo kwamen we in het voorjaar van 1923 in de lucht.
De microfoon was een doodgewone hoofdtelefoon, voor de romantiek
geplaatst in een vierkant houten kastje, dichtgeplakt met smetteloos wit
papier. Omdat White de kwaliteit van de spraak - niet de uitspraak! - het
liefste toetste aan de Engelse taal, telden we eindeloos: “one, two, three, four,
five, six, seven, eigth, nine, ten”, afgewisseld door het nursery-rijm
“Mary had a little lamb
ltsfleece was white as snow
And everywhere that Mary went
The lamb was sure to go”.
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Toen we aan de muziek toe waren, werd die geleverd door een gehuurde
pianola van Eender, die tot ziedens worden toe, de aMarche Militaire* van
Schubert speelde. Pomperdepompom, pomperdepompom, pom... enzovoort.
Waarom geen grammofoonplaten ?
aPeace Citizens!33, kom kom! Waar was de apick-up33?
Die moest nog uitgevonden worden! Had Hannibal bulldozers?
Zeker! We hadden aHis Masters3s Voice33 met het hondje en mechanisch
akkoustisch - met de toeter! - opgenomen platen.
Wat eruit kwam was al erggenoeg zonder radio.
Voor de aafstemmars33 - zoiets als de akkoustische testplaat -ging dat nog
wel. Het was de aKoninklijke Marine Defileermarsch33 van A L. Hazebroek.
Hoorn voor de microfoon en no electric questions asked.
De respons van het nog weinig talrijke van geestdrift bruisende luiste
raarskorps, was verkwikkend. Alles werd mooi gevonden, omdat hier zoveel
apadie geoogst werd, die men zélve gezaaid had33.
Wij verteerden bijna in de gloed van het vuur van de aanmoedigingen.
Wij zaten niet als wanhopigen met het ochtendblad voor ons, badend in
toegedichte schande!
De Pers nam geen notitie van ons; de radio en TV-redacteuren sluimerden
in hunne wiegen of kregen de fles.
Geen Regerings Commissaris voor het Radiowezen, geen Programma
Coördinatie Commissie, geen debatten in de Kamer.
De Regering had een machtiging gegeven voor een fabriekszender voor
proefnemingen en dat was dat!
Geen lijnuitzendingen... althans voorlopig niet, en alles alive33!
Ons toestel ging er weldra in als koek! We kwamen er boven op... en later,
toen degelijkrichter kwam voor het laden van de accu3s, snorden de drijfrie
men in de fabriek dag en nacht! Nou... nacht?
In Een Leven met Radio:
Het team hield de adem in, toen - in 1923 - Ir. White, op zekere avond, de
hoofdschakelaargreep om de hoogspanning op de anodes van de zendlampen
los te laten. De knallen der ontladingen, die de lucht van het laboratorium
uiteenreten, als Dr. Zecher bezig was aan een zender voor de militaire lucht
macht te Soesterberg, bleven uit. Zacht rood - als een rijpende meikers - kleur
de het cilindertje van de anode in de glazen bol van de lamp, ten teken dat
de hoogspanning haar werk deed. In de tot studio ingerichte tekenkamer van
de NSF - die de tekenaar Don de verzuchting ontlokte dat hij van nu af
moest tekenen in een Cchapelle ardente3 - stond de microfoon, bestaande uit de
oorschelp van een Sterling-hoofdtelefooti, later vervangen door de beroemde
Sykes-Round-microfoon van de BBC, om de klanken op te vangen van een
pianola van de firma Bender, Amsterdam, welks (gaatjesrol3 voortdurend de
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‘Marche militaire3 van Schubert in klank voortbracht:
Bezorgde gedelegeerde commissarissen die een periodiek bezoek aan de
fabriek brachten mompelden weleens: ‘Moet dat nu zo?3 Maar daar maakte
ook de jonge NSF zich niet zo druk over. Als een fabriek een goed artikel
maakt, dat door omstandigheden door niemand wordt begeerd, wat doet
zo3n fabriek dan? De kopstukken vergaderen onder leiding van de directeur
en men kijkt elkaar aan. Datgebeurde op de NSF. Hetgebeurde niet in een
paniekstemming. Het meesterschap der directie om de aandeelhouders te
boeien met de schoonheden der vogels in de lucht, tegenover de ene in de hand,
is nooit overtroffen. Hier zijn directeuren groot. Ook al zijn zij in veler ogen
alleen maar geschikt voor directeur.
De NSF werd op de been gehotiden met kapitaalinjecties door de zacht
pruttelende reders, die wel eens voorzichtig informeerden of nieuw geld ver
schaffen, geen overeenkomst vertoonde met het beschikbaar stellen van nieu
we overhemden om oude overhemden te herstellen.
Gesteld werd dat het produkt van de fabriek goed was; maar tijdelijk niet
op de beperkte markt werd begeerd.
Natuurlijk! De vraag stellen: ‘Kunnen we niet iets anders maken, waar
aan wél behoefte bestaat?3 Waaraan bestond - binnen het raam van de kun
dig- en mogelijkheden van de fabriek - behoefte? Aan toestellen om leken dat zijn amateurs - in staat te stellen radioseinen op te vangen. In het diepst
van haar hart vond de NSF zulk een activiteit derderangs. Men vond het een
teruggang, die edele verworvenheid van de mensheid te laten verzanden in
‘Spielerei3. Maar ‘navigare necesse est3. ‘Goed dan. Maken jullie dan maar
zo3n amateurapparaat.
Op de gedenkwaardige avond van 21 juli 1923 stonden Vogt en White
aan de wieg van de al beschreven eerste radio-uitzending van de NSF, de
eerste uitzending uit Hilversum. Niet de eerste uitzending in Nederland.
In Den Haag zond Idzerda met zijn Nederlandse Radio Industrie
(PCGG) al sinds 5 november 1919 uit en het eerste nummer van RadioExpres( 1 maart 1923) gaf al het volgende weeklijstje van andere zenders:
Maandag 9-10 n.m. Nederlandse Radio Industrie, Den Haag, PCGG,
Concert.
Dinsdag 8-10 n.m. Laboratorium Heussen, Den Haag, PCUU.
Woensdag 8.30-9.30 n.m. Smith en Hooghoudt, Amsterdam, PA 5, Con
cert.
Donderdag 9-10 n.m. Nederlandse Radio Industrie, Den Haag, PCGG,
Concert.
Vrijdag 9-10 n.m. Fa. Velthuisen, [Den Haag], PCKK.
Zaterdag 9-10 n.m. Middelraad, IJmuiden, PCMM, Concert.
Zondag 3.20-5.20 n.m. Nederlandse Radio Industrie, Den Haag, PCGG,
Concert.
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Golflengte van allen 1050 m. En op 2000 m het Persbureau Vaz Dias en
de Vereniging v.d. Effectenhandel, beide in Amsterdam.
In oktober 1923 kwam de Groningse Electriciteits Mij Gema erbij en eind
1924 de Fa. W. Boosman in Amsterdam.
Alleen de NSF zou op den duur levensvatbaar blijven, maar de fabriek had
daarvan op die 21ste juli 1923 natuurlijk nog geen idee.
J. Loeber, de cellist van het Larense orkestje in dat eerste programma, ver
telde in een vraaggesprek dat ik op 6 september 1973 (vijftig jaar later)
met hem had en dat zich onder de signatuur 15004 in het Historisch
Archief van de NOB-Fonotheek bevindt (de gestelde vragen zijn hier
weggelaten):
Ik was twintig jaar en mijn kornuiten waren iets jonger, achttien of negen
tien. Wij speelden, hoewel we ons orkestje Larense Jazz Band noemden, lang
niet alleen jazzmuziek, die was trouwens nog nauwelijks in Nederland in
opkomst. Wat wij speelden waren de voor die tijd normale dansen, foxtrot,
wals, Engelse wals, twostep, tango, ragtime ook. De charleston was toen nog
nauwelijks bekend. Hier in ieder geval speelden wij die niet. Mees speelde
viool. Mossel speelde piano (geen viool zoals de heer Vogt meent) en verder
drumde hij ook (destijds spraken we van slagwerk), en Lommel speelde behal
ve piano ook xylofoon, de echte xylofoon van hout. Mees was een goed violist.
Zijn toon was niet sterk en daardoor kwam hij in lawaaiige omgevingen niet
altijd door en we namen hem dan weleens op de hak en zeiden: Leen Mees
speelt weer voor de film. Dat is een grapje dat tegenwoordig niet meer
opgaat. Maar destijds kenden we alleen nog de zwijgende film, dus dat bete
kende: je kunt hem ook niet horen. We zijn begonnen als vrienden die elkaar
kenden, Larenaars, Blaricummers en Leen Mees was Hilversummer. We zijn
begonnen bij onderlinge feestjes en we hebben de eerste paar jaar nogal eens
gespeeld op wat ik zou willen noemen bruiloften en partijen. We speelden in
Hilversum, we hadden er toen een dansclub in Corvin op de Bergweg, dat
toen een café-restaurant was. En later wel in Hamdorff en een keer in
Amsterdam in de Stadsschouwburg toen daar een groot feest was van De
Kring, dat was een vereniging van intellectuele artisten en artistieke intel
lectuelen. In Het Gooi traden we hier en daar nogal eens op en dat was zeker
de reden voor de heer Vogt om ons te vragen op die eerste proefavond op te tre
den. We ervoeren het niet als een griezelige geschiedenis, want dat was het
natuurlijk niet, maar inderdaad enerverend door de situatie in de studio.
Om te beginnen: de microfoon was nog nietzo3n klein apparaatje wat zo ple
zierig is voor mensen die met hun handen geen raad weten. Eerlijk gezegd
heb ik die microfoon niet gezien. Die zat namelijk ingebouwd in de muur
van de studio. Het enige wat we wel zagen was een groot rond plakkaat van
perkamentpapier waarachter dan de microfoon verborgen was. De studio
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zelfwas een houten loods achter de NSF, destijds nog op de heide. De direc
teur was de heer Dubois, maar we hadden te maken met de heer Vogt en de
technische uitvoering was in handen van de Engelse ingenieur White. Om
onnodige resonantie tegen te gaan was de studio bekleed met zwartfloers en
daardoor leek hij wel een chapelle ardente. Om het geluid goed over te doen
komen moesten we ons samendringen vlak voor de microfoon of voor het perkamentpapier. Ik moest daar vrijwel met mijn violoncel tegenaan zitten.
Links van mij stond de piano en rechts van mij het slagwerk en de violist
moest om ook goed over te komen over mijn schouder hangend, viool spelen,
wat nog tot een ongelukkig incident aanleidinggaf want toen de violist mij
eens een stootje tegen de ellebooggafprikte ik met mijn strijkstok door het perkamentpapier heen. Ik herinner me wel dat de heer Vogt daar helemaal niet
over te spreken was. Maar ik meen niet, dat het de geluidskwaliteit (voor
zover daarover te spreken was) nadelig heeft beïnvloed.
Er hebben wel mensen geluisterd, maar ik heb er weinig van gehoord,
omdat er haast nog niemand een radiotoestel had. Dat waren grote uitzon
deringen. Wijzelfhadden er ook geen. Ik meen dat in die jaren Hans Mossel
er wel een had maar de andere jazzbandkornuiten niet. Bijna niemand had
nog een radiotoestel. Zoals het tegenwoordiggaat, dat iedereen in de muziek
wereld, ook in de lichte muze, dag en nacht wat horen kan en zo zijn oordeel
vormen, dat was iets wat toen niet bekend was. Wij moesten kiez&n uit de
muziek die we speelden, van de bladmuziek, die in de winkel te koop was of
die we ook wel zelf importeerden uit West-Europese landen, Spanje en ZuidAmerika. Of we moesten muziek spelen die we kenden van hetgehoor van de
een of andere band, die hier of daar optrad. Wegingen dan vele malen lui
steren en zo bijvoorbeeld hebben we een paar tango3sgespeeld waarvan we de
naam nooit hebben geweten, maar die we zuiver op hetgehoor hadden en op
die manier imiteerden. We hebben geen honorarium ontvangen, dat moet de
AVRO na vijftig jaar maar eens uitkeren. Op 8 augustus, dus een paar
weken later, zijn we nog eens opgetreden, op dezelfde manier, alleen was toen
de avondgesplitst in een serieus en een minder serieusgedeelte. Het serieuze
gedeelte bestond daaruit dat Mevrouw Schlüter uit Blaricum verschillende
liederen zong en die werden door Lommel aan de piano en door mij aan de
violoncel begeleid. Ik herinner me alleen van wat ze gezongen heeft nog Panis
Angelicus, maar het verdere repertoire ben ik vergeten. Daarna zijn we niet
meer opgetreden. Ikzelf ben er mee uitgescheden het volgend jaar, want ik
ging toen naar het buitenland en er zijn in de jaren daarna verschillende
anderen in de band gekomen, onder andere Jack Pisuisse, de zoon van de
grote Jean-Louis. Ze wisselden nogal eens. Lommel en Mees zijn gaan stude
ren en alleen Hans Mossel is doorgegaan. Hij is beroeps-saxofonistgeworden
en een goeie en heeft tot de oorloggespeeld. Hij heeft de oorlog niet overleefd4.
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Er is nog een tweede verslag uit de eerste hand. Het is te vinden in het
dagblad De Gooi- en Eemlander van 23 juli 1923:
Plaatselijk Nieuws
Hilversum, 23 Juli 1923
Zaterdagavond waren wij getuige van het draadloos uitzenden van een
proefconcert door de Nederlandsche Seintoestellenfabriek, alhier.
In een houten loods naast hetgebouwencomplex der fabriek was een deel als
zendkamertje gezelllig ingericht. De wand was behangen met donkere kleeden, ter voorkoming van een hollen klank bij het uitzenden terwijl een paar
electrische lampen, geel gekapt een intiem karakter gaven aan ditgeimproviseerde zendkamertje.
Aan één der zijden was een klein apparaat opgesteld, de microfoon, die de
geluiden tot zich neemt, waarna ze door den zender worden verwerkt. Ver
schillende muziekinstrumenten waren aanwezig in dit compartiment.
Omstreeks half negen na aankondiging aan de aduizenden” (?) toehoor
dersgaven de heeren L. Mees, viool, H. Mossel slagwerk, J. Loeber, cello en K.
Lommel, piano, als leden van den Larenschen Jaszband [sic] eenige num
mers tengehoore voor het onzichtbaar auditorium.
Een bijzonder afwisselend programma werd ten beste gegeven, shimmy’s,
bostons foxtrots, enz.
Mevr. Schlüter-Van der Bruggen uit Laren, evenals de heeren A. Ros en J.
Struik uit Hilversum gaven eenige mooigezongen zang-nummertjes voor het
radio-apparaat, vooral kunnen wij hier noemen het aPanis Angelicus”
gezongen door mevr. Schlüter.
Bij de muziek of tusschen de nummers was het amondje dicht” want elk
geluidgaat mee door den microfoon de lucht in en ook is het ahandjes thuis”
want de zender werkt met een antenne-energie van 500 Watt, en een plaatspanning van pl.m. 10.000 volt op een golflengte van 1050 Meter.
De zender op zich zelf is een ingewikkeld mechanisme, dat wij onder lei
ding van den chef van het Laboratorium der N.S.F., den heer G. W. White
nog in oogenschouw konden nemen. Interessante vindingen op hetgebied der
radiotechniek ziet men hier tentoongesteld, groote Marconi zendlampen, enz.
evenals in de machinekamergroote dynamo’s voor het opwekken van de ener
gie, die heel wat spectakel veroorzaken, waardoor men ook genoodzaakt was
de musici op een afstand van heg machine-gebouw te laten musiceeren.
Omstreeks ruim 10 uur was men aan het eind van het programma geko
men, waarna als laatste afscheidsnummer aan de onzichtbare luisteraars het
aWilhelmus” ten gehoore werd gebracht, waarna met een anu sluiten we en
wenschen u wel te rusten - slaap wel - saluut” deze radio-muziekavond werd
besloten, die dank zij de bemiddeling van den heer P. Middelraad te IJmuiden kon plaats vinden, die zijn radiozenduren met de P.C.M.M. dezen
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Zaterdagavond had afgestaan aan de N.S.F., waardoor het mogelijk werd
uit Hilversum een proefconcert aan de talrijke radio-amateurs over ons
geheele land te zenden.
Vermelden wij nog3 dat de leiding van dezen merkwaardigen avond was
toevertrouwd aan den heer Ir. W. Vogt, die deze taak tot aller tevredenheid
vervulde.
Is het de (onbekende) journalist (letterlijk en figuurlijk met een antenne
voor het nieuwe medium), die op het idee kwam naar de NSF te gaan
voor zijn stukje? Of werd hij uitgenodigd door de fabriek, en dan waar
schijnlijk door Vogt, die ook in zijn latere loopbaan als directeur van de
AVRO een uitstekend PR-man zal blijken, een aanduiding, die in 1923
nog niet bestond. Maar het siert De Gooi- en Eemlander, dat de krant mel
ding maakt van een gebeurtenis waarvan de draagwijdte in die dagen toch
nog moeilijk was in te zien5. Want het gesprek van de dag, of liever van het
weekeinde, zal eerder het volgende bericht in de krant zijn geweest:
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Rechtbank te Amsterdam.
(Zitting van 20 Juli).
Verloren of verduisterd?
Hij was een vijftal maanden als chauffeur in dienst bij den heer B. aan
den Steijnweg te Hilversum. Behalve zijn patroon rijden, moest hij ook nu
en dan een boodschap voor hem doen.
Zoo werd hem den 5en April opgedragen een drietal aangeteekende stuk
ken van het postkantoor te halen.
Uiterst zenuwachtig kwam hij terug en hij deelde zijn patroon mede, dat
hij een dergehaalde brieven verloren had.
Groote ontsteltenis; want die brief bevatte ongeveer ƒ 1500 aan bankpa
pier!
De patroon vond het wel toevallig3 dat zijn chauffeur juist den brief met
geld verloren had. Bovendien was het stuk van een dusdanige afmeting3 dat
het niet zoo makkelijk te verliezen was. Hij gafhet geval in handen van de
politie.
Deze deed den volgenden dag dadelijk een huiszoeking bij den chauffeur;
doch het leverde niets op.
De chauffeur werd ontslagen en kwam zonder werk.
Een vijftal weken liep hij werkloos rond en in plaats van armoede te lijden,
viel het de politie op3 dat hij vrij royaal leefde.
Hij schafte zich nieuwe kleeren aan en fuifde verscheidene avonden en
nachten in het Amsterdamsche Zeedijkkwartier.
De politie deed nogmaals een huiszoeking bij den chauffeur en vond er
ƒ 175 in bankpapier. De nummers van de bankbiljetten waren echter niet
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dezelfde als die van de biljetten uit den aangeteekenden brief.
De zaak werd verder onderzocht en heden stond de chauffeur wegens ver
duistering van den brief terecht voor de Vacantiekamer der Rechtbank.
Bekl. hield vol den brief verloren te hebben. Hij verklaarde evenals bij de
politie, dat hij de ƒ 175 verdiend had in den tijd dat hij werkloos was. Waar
mee kon hij niet vertellen, want dan zou hij namen moeten noemen van per
sonen, die door zijn onthullingen gedupeerd zouden worden.
President: Is hetgeld gestolen?
Bekl.: Neen.
President: Dan door misdrijf verkregen ?
Bekl.: Neen.
Pres.: Dan kunnen voor U ook geen bezwaren bestaan, het mede te deelen.
Bekl.: Dan zou ik namen moeten noemen...
President: Namen worden van TJ niet verlangd.
Bekl.: Ik kan het niet zeggen.
President: Dan is er natuurlijk niet veel van waar...
De zittinggaat dan een oogenblik verder metgesloten deuren.
Bekl. wil echter niet vertellen, waarmee hij hetgeld dan wel verdiend heeft.
Benige bewoners uit het Zeedijkkwartier worden vervolgens als getuige
gehoord.
Van een photo hadden zij bekl. herkend als dengene, die verscheidene avon
den met hem gefuifd had. Nu bekl. in werkelijkheid aanwezig was, herken
den zij hem niet.
De Officier van Justitie, mr. Van Lier, wees er op, dat bekl. reeds tot 1 jaar
veroordeeld wasgeweest wegens een fietsendiefstal. Ook had hij reeds een voor
waardelijke strafgehad. Spr. achtte de verduistering bewezen en vroeg 2
jaargevangenisstraf.
De verdediger, mr. B. E. Asscher, pleitte vrijspraak en vroeg onmiddellijk
ontslag uit de preventieve hechtenis.
De Rechtbank wees dit verzoek van de hand.
Hilversum was nog een rustig dorp, met misschien een enkele auto. Uit
de krant van 23 juli 1923 is het bericht: ‘Op de ’s-Gravelandseweg ter
hoogte van de Oude Torenstraat werd gistermiddag de wielrijder R. door
een auto aangereden. Het ongeval liep best af, zelfs het rijwiel werd niet
beschadigd.’ Op de ’s-Gravelandseweg, waar medio jaren dertig, nauwe
lijks twaalf jaar later, de AVRO zijn moderne studio zal bouwen. En ook
de ’s-Gravelandseweg waarop de paardetram naar ’s-Graveland nog slechts
enkele maanden reed. Het jaar 1923 bracht een belangrijke cesuur in de
geschiedenis van Hilversum. Op 21 juli 1923 begon de omroep en op
zaterdagavond 30 september van dat memorabele jaar reed de oude
paardentram (na 36 jaar trouwe dienst) voor het laatst.
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Wie die avond van de 21ste juli niet afstemde op de NSF zat misschien te
lezen:
Advertentie: Schaaf}s Leesbibliotheek Vanafheden bedraagt de leesprijs 8 ct.
p. boek p.w. Men kan zich abonneeren 24 nommersf 1.50. De boeken worden
wekelijksch ontsmet.
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Of kon naar de bioscoop:
De titel van de film, die heden in de a'Flora Bio” loopt, doet weer denken aan
den grooten wereldoorlog met al zijn verschrikkingen.
Hoe sterk brengt deze film weder in onze herinnering den aDuikbootoorlog”, toen vele schepen werden getorpedeerd door onderzeeërs. Berucht waren
vooral de Duitschers met hun U-klasse duikbooten, waar tegenover ook weer
staat 3t succes en de mooie prestatie van degroote handelsduikboot aDeutschland”, die levensmiddelen uit Amerika ging halen. In de film ade Duikbootkapitein33, een Pathé Superfïlmwerk in 7 afdeelingen, speelt een Pransche
duikbootkapitein van de duikboot °Lauzun33 de hoofdrol. De manoeuvres
met degroote slagschepen, vliegtuigen, onderzeeërs zijn geweldig, evenals de
noodlottige aanvaring van een duikboot tegen een mijn. Een fraaie reeks
opnamen met interessante zeegezichten en een boeiend scenario maken deze
film tot een bewonderenswaardiggeheel.
Het bijprogramma is om te schateren. Harold Lloyd, het oolijke Kareltje,
heeft in de 2-act klucht, aHet spookkasteel33 het leeuwenaandeel.
In de New-Tork Bio wederom een mooi programma. Bijzonder is het jour
naal: de begrafenis van Sara Bernardt. Verder een paar aardige kluchten in
2 acten en als hoofdfilm: Filmstad met de bekende Henny Porten in de hoofd
rol. Allen, die deze filmartiste kennen, weten wat zij presteert. 3t Is een heel
bijzondere film, waarin zij op onnavolgbare wijze de verschillende rollen in
deze geestige comedie vervult.
En hoe was de weersverwachting op 21 juli? Moesten Vogt en White een
onweer vrezen, dat hun uitzending atmosferisch zou kunnen storen? Nee.
Meest matige, wellicht later tijdelijk krachtige wind, meest uit Westelijke
richtingen. Zwaar tot half bewolkt, of betrokken met weinig of later eenige kans op regen. Aanvankelijk zelfde temperaturen. Temperatuur in Hil
versum: hoogste stand 23°, laagste 16°. Om 12 uur 23°.
We weten van welke plek er uitgezonden werd. In 1920 is begonnen met
de bouw van de eerste echte fabriek van de NSF in de Jan van der Heydenstraat, op de heide. Er is een door de KLM gemaakte luchtfoto uit
1923 van (ook opgenomen in Spanne en Spanningen). Men ziet een kan
toorgebouw en een grote fabriekshal. Achter de hal is een uitbouw te zien,
26

\
\

i
i
■i

i

de tekenkamer, die tot ‘studio’ was ingericht. Een excursie met een foto
graaf op 23 januari 1997 moest helaas leiden tot de conclusie: de uitbouw
is er niet meer. Vogt schrijft erover in de Radio Luistergids van 11 juni
1926 onder de titel ‘Studio-Dammcrung’:
Toen wij een dezer dagen eens op het N.S.F.-terrein rondzwierven, kwamen
wij via een hoop cokes tot voor de nog steeds hecht- en wel-doortimmerde keet,
die eertijds gediend heeft als aStudio33 en die zelfs in oogenblikken waarin
scherts ons verre was, ook zoogenoemd werd.
Vanuit die studio had men een riant uitzicht op de Hilversumsche heide,
althans wanneer men een soort valluik in de wand opende. Was ditgesloten, dan
leek het vertrek meer op een niet zonder smaak gestoffeerde chapelle ardente.
Het valluik opende de mogelijkheid van toestrooming van de onvervalschte Gooische heidelucht, maar hetgaf tegelijkertijd vrij spel aan vagebondeerende geluidsgolven, komende van de vlakte en nietgeschikt noch bedoeld ter
transmissie met onze toenmalige zender.
Wij hebben onze waardigheid wel eens aan gruis zien slaan, toen een onzer
eerste zangeressen uit Mignon zong van aC3est ld que je voudrais mourir33 en
gelijkertijd door de stille zomeravondlucht de forsche klanken van een opge
wekt in koor gezongen aHoudt er de moed maar in33 op den microphoon
afkwamen. Natuurlijk repte niemand van de rapporteurs over Mignon,
maar er was ergeen enkele onder, die zijn blijdschap voor zich hield over het
hooren van het populaire hoslied.
Hoewel talenten voor het bespelen van een klassiek tokkel-instrument ons
helaas ten eenenmale zijn onthouden, volstaan wij toch met te zeggen, dat
wij de juiste gemoedsstemming, die ons bij het terugzien van de keet beroer
de, niet beter weten te omschrijven, dan door het aanhalen van AdolfPressels
lied aAn der Weser
Hier hab3 ich so manches liebe Mal
Mit meiner Laute gesessen.
Vogt in AVRO 1923-1948:
In de N.S.F. werd een ruimte ingericht als omroepstudio. Gordijnen bedekten
de muren. Een zwaar kleed op den grond dempte hetgeluid van de voetstap
pen. Iedereen bewonderde de acoustiek. Helaas men was toen nog niet wijzer.
Wat zouden de moderne geluidsingenieurs ervan zeggen als ze dit eerste hei
ligdom nog weer eens konden betreden om er een uitzending te beluisteren.
Maar de jonggeboren omroep reilde en zeilde er voortreffelijk. Tal van
beroemdheden en vooraanstaande personen kwamen voor de microfoon.
Omroepgeschiedenis werdgemaakt. Weliswaar werd er nog maargeduren
de enkele uren per dag uitgezonden, maar als de begintijd aanbrak, zat heel
27

luisterend Nederland met spanning te wachten op de klokslag. Niet de slag
van de hypermoderne A.V.R.0 klok, welke thans weerklinkt, doch de klok uit
het kantoor van de N.S.F. Als de klokslag uitgezonden moest worden, werd de
klok voorzichtig van den schoorsteenmantel waar zij stond, opgetild en naar
de microfoon gedragen. De omroeper stond met zijn horloge in de hand en op
het uur van den klokslag, verzette hij degroote wijzer van de klok. Dreunend
klonken de slagen uit de luidspreker. Na de aankondiging sloop de omroeper
behoedzaam met de klok in zijn armen weer naar de directiekamer om haar
op den schoorsteenmantel te plaatsen. Uit dien begintijd zouden vele anecdoten kunnen worden opgehaald. Van zenuwachtige sprekers, die er niet toe te
bewegen waren om te beginnen, van artisten die microfoonkoorts hadden,
e.d. Af en toe lekte het dak.
In het persbericht van 19 juli 1923 verzocht de NSF de amateurs hun bevin
dingen over de uitzending te melden. Dat deden ze. Vijf dagen later ver
scheen de Radio-Expres\an 26 juli. Op de voorpagina stond een advertentie:
De N.S.F. betuigt hiermede haar dank aan de zeer talrijke amateurs die zoo
vriendelijk waren rapport uit te brengen omtrent de sterkte en de kwaliteit
van de muziek die bij wijze van eerste proef op Zaterdag door de N.S.F. werd
uitgezonden.
Stand by voor het volgende N.S.F.-concert!
De redactie van de Radio-Fxpres merkte op:
De telefonie-proeven der Nederlandsche Seintoestellen-Fabriek.
Omtrent de Zaterdagavond j.l.gehouden telefonie-proeven der N.S.F. verne
men wij, dat door een aantal amateurs de opmerking is gemaakt, dat de
lage tonen te veel domineerden.
De N.S.F. meent met zekerheid te kunnen zeggen, dat dit euvel wel kan
worden verholpen. De modulatieproeven in het laboratorium toonden aan,
dat het stuurlampsysteem gedurende het concert niet op zijn best werkte, in
elk geval niet zóó als men wenschte.
Men hoopt te Hilversum in de gelegenheid te komen, de proeven te herha
len, die dan weer zullen worden aangekondigd.
Van de tweede uitzending op woensdag 1 augustus is het programma
onbekend. Opnieuw verstrekte de NSF een persbericht. De Gooi- en
Eemlander van 31 juli 1923 meldde:
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Draadloos concert.
De Nederl. Seintoestellenfabriek zal morgenavond wederom een proefconcert
geven op een golflengte van 1050 Meter. Het programma zal worden uitge
voerd tusschen 10-11 uur. Dat vele amateurs van deze gelegenheid gebruik
zullen maken, is geen gewaagde veronderstelling.
Radio-Expres nam het persbericht op in zijn nummer van 2 augustus
1923:
Telefonie-proeven Nederlandsche Seintoestellenfabriek.
De N.S.R vervolgde hare proefnemingen tot het verbeteren van een modulatie-methode van draadlooze zenders en beproefde het verbeterde systeem voor
de eerste maal op Woensdag j.l. tusschen 10 en 11 uur nam.
Een volgend concert zal worden gegeven op Woensdag 8 augustus van 10
tot 11 uur3s-avonds, op 1050 Meter golf.
De tengehoore te brengen nummers zullen zijn ten deele vocale, anderdeels
instrumentale muziek.
H.H. amateurs worden door de N.S.F. verzocht rapporten te willen inzen
den. Het seinuur schikt in de oogen van de N.S.F. slecht, zoowel voor luiste
raars als voor medewerkers, doch de autoriteiten wenschen het zoo en niet
anders.
De Gooi- en Eemlander van 2 augustus 1923 berichtte:
Radio-concerten.
Gisteravond heeft de Nederlandsche Seintoestellenfabriek wederom een
draadloos proefconcertgegeven en daarmede de talrijke amateurs wederom
een prettig uurtje bezorgd. Dat er veel belangstelling bestaat voor deze radioexperimenten getuige de rapporten, die uit verschillende deelen van ons land,
zelfs uit Birmingham in Engeland, zijn ingekomen na het eerste concert.
Het ligt in de bezoeling om gedurende de geheele maand Augustus des
Woensdagsavonds van 10-11 draadlooze proefconcerten te geven. Op onze
afdeeling voor draadlooze ontvangst hebben wij een concert der N.S.F.
mogen volgen, waarbij bleek, dat aardige afwisselende nummertjes ten
gehoore werden gegeven.
In de Radio-Expres van 2 augustus 1923 stond een advertentie van de
NSF. Een tekening (gesigneerd W. Frens) toonde het verheugde gezicht
van een luisteraar met een hoofdtelefoon op en een ontvangtoestel voor
zich6. De tekst luidde:
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Radio NSF
Draadlooze Muziek.
Proefconcert der N.S.F.
Woensdagavond 8 Aug. as., van 10-11 uur nam.
H.H. Amateurs worden beleefd verzocht hunne rapporten in te zenden.
De Nederlandsche Amateurs verlangen
ENERGIE.
De N.S.F. zal het hun geven. Golflengte 1050 M.
Nederlandsche Seintoestellenfabriek Fabriek - Hilversum.
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De Gooi- en Eemlander van 7 augustus 1923 wist ook de aard van het
muziekprogramma mee te delen:

I

Draadloos concert.

I

De N.S.F alhier zal morgenavond van 10 tot 11 uur een draadloos proef
concert geven, dat voornamelijk zal bestaan uit zangnummers. Het pro
gramma wordt op den avond zelve draadloosgeannonceerd. Mevr. Schlütervan der Brugge, zangleerares te Laren, zal voor de microfoon zingen.
Bezitters van een ontvangtoestel worden uitgenoodigd aan de N.S.F. alhier
rapporten in te zenden, inhoudende hun oordeel over hetgehoorde.

i

De Radio-Expres van 9 augustus 1923 meldde:
De proefnemingen der N.S.F.
De N.S.F. gaf j.l. Woensdagavond tusschen 10 en 11 uur des avonds een
proefconcert met de nieuwe telefoniezender.
Dank zij de ook door de luisteraars zeer gewaardeerde medewerking van
de Regeering, zal de N.S.F in degelegenheid zijn voortaan - althans voor de
maand Augustus - de proefnemingen te houden op Zondagavond van 8.3010.30, op een golflengte van 1050 Meter.
Het eerstvolgende concert der N.S.F. vindt derhalve plaats op Zondag
avond 12 Augustus a.s., des avonds ten 8.30 uur.
De rapporten van amateurs zullen als gewoonlijk op prijs worden gesteld
en persoonlijk schriftelijk beantwoord worden.
In dezelfde Radio-Expres stond een artikel van J. Oorver:
Een nieuwe Omroepregeling?
Het hoofdbestuur van Posterijen en Telegrafie schijnt een regeling te willen
maken voor werkelijke omroepvergunningen in Nederland.
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Dat is iets nieuws.
Tot nu toe zijn in ons land alleen aan enkele fabrieken en particulieren
experimenteele vergunningen verleend. Dat bracht mede, dat bijv. alleen
gedrukte tekst mocht worden voorgelezen. Lezingen, mededeelingen, corres
pondentie, dat alles was verboden. De Ned. Ver. voor Radiotelegrafie heeft
dit ten aanzien van haar Omroep aan den lijve ondervonden.
Maar nu leest men in de Staatscourant van 1 Aug. No. 1487:
Het voornemen bestaat om dagelijks tusschen 7 en 10 n.m. en des Zondags
bovendien van 3 tot 5 n.m., na verkregen machtiging van den minister van
waterstaat, de gelegenheid te geven voor het rondzenden van mededeelingen
aan allen, zg. broadcasting, waaronder wordt verstaan het verspreiden van
mededeelingen van woord- en tooninhoud van ontspannenden, leerzamen,
politieken, ethischen en religieuzen aard, bestemd voor allen, die daarnaar
wenschen te luisteren.
Hiervoor zullen, in afwachting van internationale regeling, golflengten
van 1050 tot 1100 M. worden beschikbaar gesteld, terwijl vermoedelijk eene
retributie van 100gulden per weekuur per jaar zal worden geheven.
Degenen, die voor een desbetreffende machtiging wenschen in aanmerking
te komen, hieronder mede begrepen degenen, die reeds mededeelingen als
vorenbedoeld rondzenden, behooren zich met een schriftelijk verzoek te wen
den tot den directeur-generaal der posterijen en telegrafie, onder vermelding
van de dagen en uren, waarover zij zouden wenschen te beschikken, en ver
der onder opgaaf van de ligging van het station, van systeem, golflengte en te
bezigen antennevermogen. Hieraan kunnen dan al die inlichtingen
omtrent werkwijze als anderszins worden toegevoegd, welke den aanvrager
nuttig toeschijnen.
De verzoeken behooren vóór 15 Augustus te zijn ingekomen bij het Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie, Kortenaerkade 12, }s Gravenhage,
onder vermelding van den aard der mededeelingen, welke men zich voorstelt
te verspreiden.
Daarna zal overwogen worden op welke wijze door overleg met en samen
werking tusschen de aanvragers zoo volledig mogelijk aan de verzoeken kan
worden tegemoetgekomen.
De Minister van Waterstaat,
G. J. van Swaay.
Het geheel is nog wat vaag van opzet en eenige vaste toezegging ligt er nog
niet in. De administratie wil het terrein eens verkennen en daarna nader
haar standpunt bepalen. Zij staat tegenover de zaak nog wat vreemd; zij
schijnt zelfs schichtig te zijn, die zaak bij haar Hollandsche naam te noemen
en praat daarom voor de duidelijkheid in het Engelsch! Zoo op de manier
van dien vader die zijn zoontje Jan bij verkorting Bartholomeusje noemde!
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[Corver had de woorden ‘omroep3 en *omroeper3 bedacht]
Maar er is een begin van beweging. - Als die ten minste niet vastloopt in
dingen van zoo langen adem als politiek, ethiek en religie, die er nu óók bij
gehaald zijn. Zulk een breedheid van standpunt wordt haast schrikwekkend...
Dat de Ned. Ver. voor Radiotelegrafie, wanneer er een verruiming van de
bepalingen komt, van haar omroep iets zal weten te maken [de NWR zond
een avond per week via PCGG van Idzerda in Den Haag uit] dat de leden
in de uiterste deelen des lands weder nader brengt tot de (radio-centra3, daar
kan men zeker van zijn.
J. Corver
Vogt ging in Spanne en Spanningen nog iets verder terug:
De successen van beurs- en persdiensten, alsook de eerste stappen die door de
Marconi-maatschappij in Engeland werden ondernomen in de richting van
een organisatie voor eeyi verschijnsel, dat later abroadcasting33 zou gaan
heten, vormden voor directie en commissarissen van de NSF herhaaldelijk
aanleiding tot bespreking.
[-]
Geïnspireerd door het Engelse voorbeeld, waarbij particulieren met abroadcasting33 waren begonnen, trok de NSF de stoute schoenen aan en wendde
zich tot de Regering met het verzoek om een machtiging tot aomroepen33.
De overheid wist met dat vreemde verzoek nietgoed raad en stelde het dus
om advies in handen van de Permanente Commissie voor Radiotelegrafie:
een college, dat reeds eerder was ingesteld om zaken, de radiotelegrafieverbindingen betreffend, te bestuderen.
De heer Dubois lichtte het NSF-verzoek, waarin ook werd gesproken over
bescherming van nationaal fabrikaat met betrekking tot de ontvangtoestel
len, toe. De uit te zenden programmal - zo dacht men zich de organisatie zouden door [het Persbureau] Vaz Dias worden geredigeerd en de kosten
ervan zouden hoofdzakelijk worden bestreden uit de opbrengst van gesproken
advertenties.
De Permanente Commissie voelde echter niet veel voor dit plan. Er was trou
wens een soortgelijke aanvraag binnengekomen van de heer A.W.K. Tamson,
een kleinindustrieel uit Den Haag, die meer het accent legde op de culturele
betekenis van radio-uitzendingen. In april 1923 riep de commissie dus
belanghebbenden bijeen om, na hen te hebben gehoord, op 23 juli 1923 aan de
Regering advies uit te brengen. De conclusie was, dat men ter zake van de
omroep en de daarvoor te verlenen concessies geen regelen moest stellen, zolang
nietgrondig was nagegaan, wie er alzo tot dit doel in de markt was. Op 1
augustus 1923 verscheen deswege in de Staatscourant een hoogst merkwaardi
ge oproep: allen, die ambitie hadden zich op dit terrein tegaan bewegen, werd
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verzocht zich vóór een bepaalde datum bij de Regering aan te melden.
[•••]
Het resultaat was verrassend: niet minder dan 23 kandidaten, onder wie
17 handelaren en fabrikanten, melden zich aan! Het is duidelijk, dat de
Regering tegenover deze overweldigende belangstelling geen andere houding
kon aannemen dan een terughoudende. Zij adviseerde de betrokkenen om het
op de een of andere wijze onderling eens te worden over een gezamenlijke
rechtspersoon. Intussen ontweek zij de dreiging van een vacuüm tussen het
zich snel ontwikkelende heden en de nog onzekere toekomst door het verlenen
van een zogenaamde fabrikantenmachtiging, met de bedoeling radiofabrieken in staat te blijven stellen omroepzenders te ontwikkelen en te beproeven.
Eén der overwegingen van de fabrikanten die zulk een machtiging vroegen
was natuurlijk mede, dat, wie op het moment der beslissing met een zender
in de lucht was, ein de schuit3 zat en dusgrote kans had op meevaren.
Nu moest dus de NSF - het ijzer heet wetend - ook gaan smeden! Het aan
vragen van een fabrieksmachtiging, wat onverwijld geschiedde, was slechts
één kant van de zaak. De technische kant van het vraagstuk, het bouwen van
een passende zender, was moeilijker. Maar daarop had ingenieur White zich
reeds enige tijd beraden.
De Gooi- en Eemlander van 9 augustus 1923 schreef over de uitzending
van 8 augustus:
Radio-Concerten.
De Nederlandsche seintoestellenfabriek alhier, heeft gisteren wederom het
onzichtbare auditorium vergast op een fraai draadloos concert.
Mevr. Schlüter-V.d.Bruggen zangleemres uit Laren, gafmooie composities van
verschillende bekende cojnponisten tengehoore, w.o. stukken van Strauss, Brohms
enz. Mevr. Landré begeleidde op uitynuntende wijze de zangeres aan de piano.
Het zangprogramma werd afgewisseld door aardige nummertjes op het
vocalion -instrument.
Tevens werd draadloos mededeeling gedaan, dat voortaan de N.S.F. Zon
dagsavonds van 8.30-10.30 uur radio-proefconcerten zal uitzenden op 1050
Metergolflengte, hetgeen door de vele amateurs zeergeapprecieerd zal worden,
daar er Zondags nog niet veel op radiogebied tengehoore wordtgebracht.
De Gooi- en Eemlander van 11 augustus 1923 wist het programma van 12
augustus te melden:
Draadloos concert der N.S.F.
Morgen van 8.30 tot 10.30 3s-avonds (golflengte 1050 Meter), geeft de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek opnieuw een proefconcert.
1
>
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Ditmaal treedt voor den zender op de heer Humalda van Eysinga, bekend
bariton-zanger te Laren (N.H.)
De heer Breman te Laren zal worden uitgenoodigd aan de piano plaats te
nemen.
De heer Eysinga zal voornamelijk Hollandsche liederen zingen.
Verder zullen medewerken:
Mej. Trude Oosterveld, viool en mej. Rie Deutekom, piano.
Deze dames zullen het volgende programma uitvoeren: Concert van Rode
no. 6 in Bes. Ases Tod van Grieg. Romanze van Svendsen. Berceuse de Jocelijn van Godard. Larghetto van Handel - Uit de D-dur Sonate. Romanze in
F, van Beethoven.
De N.S.F. noodigt de luisteraars uit Pmn oordeel over hetgehoorde aan de
N.S.F. mede te deelen.
Dc Radio-Expres van 16 augustus 1923 schreef:
Telefonie proeven.
[...] De telefonie-proeven der Ned. Seintoestelelenfabriek te Hilversum, voorloopig nu op Zondagavonden van 8.30 tot 10.30, hebben reeds zeer de aan
dacht getrokken van onze amateurs, die door inzending van rapporten er
ook hun medewerking aan verleenen. Voor zoover ons bekend werd, gaat het
er daar vooral om, de kwaliteit der muziekoverdracht te vervolmaken. Waar
de zender volgens het stelsel der Marconi-zenders metgelijkgerichten wissel
stroom werkt, is het streven van Lr. White der N.S.F. er vooral op gericht, den
bij directe bespreking daardoor steeds hoorbaren wisselstroomtoon weg te
nemen, aangezien die bij muziekoverdracht storend werkt. In plaats van
directe bespreking wordt daarom bespreking op afstand toegepast, met de
microfoon in een ander lokaal ofzelfs in een andergebouw. Bij de eerste proe
ven gaf dit evenwel aanzienlijk verzwakte modulatie. Dat was zeer merk
baar aan het spreken. Zoodra Engelsche ontvangers worden toegesproken,
werd weer op directe bespreking overgegaan en dan kwam de wisselstroom
toon weer boven, maar was ook de modulatie veel sterker. Bij de laatste proe
ven werd echter algeconstateerd, dat dit verschil niet meer zoo groot was.
Op 19 augustus 1923 vond de eerste ‘buitenuitzending’ of lijnverbinding
plaats. De Radio-Expres van 16 augustus deelde mee:
De proeven van de N.S.F.
Er zijn vele oorzaken - zoo deelt de N.S.F. ons mee - die totgevolg hebben dat
draadlooze muziek en spraak vervormd wordt uitgezonden.
VeU van de meest voorkomende storende invloeden zijn thans opgespoord.
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De resultaten van dezen onderzoekingsarbeid zijn toegepast op den telefonie-zender der N.S.F.
De N.S.F. zal thans een stap verder gaan en hare proeven uitstrekken tot
het weergeven van muziek, zang en hetgesproken woord dat den zender over
landlijnen wordt toegevoerd.
Op Zondag 19 Augustus van 8.30-10.30 des avonds op een golflengte van
1050 Meter zal de eerste proefneming op ditgebied plaats vinden.
De N.S.F. verzoekt de amateurs haar vooral hunne meening over het
gehoorde mee te deelen.
Wat ergebeuren zal is het volgende:
Door de zeer op prijsgestelde medewerking van het Hoofd van den P. en T.
dienst en van de Directie van het Hótel Hamdorff te Laren (N.H.) is het
mogelijk, gedurende het a.s. draadlooze Zondagvond Concert eenige num
mers van de Jazz Band van Hótel Hamdorff draadloos weer te geven.
Voor degenen die Laren en het aloude Hótel Hamdorffniet kennen zij ver
teld dat gedurende de zomeravonden het gebruikelijk is, aldaar openlucht
bals in de hotel-tuin te organiseeren.
Onder de stralende belichting van honderdengloeilampjes beweegt zich een
zeer mondain publiek door den min en over de dansvloer; onderwijl de Jazz
Band de nieuwste foxtrots, shimmies etc. tengehoore brengt.
De N.S.F. kreeg nu de beschikking over een telefoonlijn Laren-Hilversum
en langs dleze lijn zal zij Zondagavond een deel van het dansmuziek pro
gramma naar den zender overbrengen om het dan opnieuw draadloos uit te
zenden. De afstand Laren-Hilversum bedraagt ongeveer 3 K.M.
Het eigenlijke N.S.F. concert zal bestaan uit muziek en zangnummers,
waarbij vele luisteraars van Zondagavond met genoegen zullen vernemen
dat de dames [Trude] Oosterveld en [Rie] Deutekom [viool en piano] uit
Haarlem alsmede mevrouw Schlüter uit Laren weer tot de medewerkenden
behooren.
Het programma wordt nog nader in de pers bekendgemaakt.
Verder heeft de N.S.F. het voornemen een speciaal Jubileumconcert
[Koningin Wilhelmina regeerde 25 jaar] te organiseeren op 3 September a.s.
De Gooi- en Eemlander van 18 augustus 1923 meldde hetzelfde bericht.
Een uitzending dus van de locatie waar enkele maanden eerder Vogt en
White hun plannen smeedden. Aan te nemen is, dat.de jazzband dezelfde
was als die van de eerste uitzending. Het experiment slaagde. De Gooi- en
Eemlander van de volgende dag, maandag 20 augustus berichtte:
Een bijzonder aardigen en muzikalen avond heeft de N.S.F. gisteravond
haar luisteraars bezorgd. De antenne functionneert weergeheel na het onge
val van Woensdag, toen de bliksem de antenne vernielde. Omstreeks half
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w^w jrm/ op 1050 M. golflengte aIl Trovatore” als eerste nummer van het
programma het luchtruim ingezonden. Mej. Deutekom speelde op de piano,
terwijl mej. Oosterveld de viool bespeelde. Mevrouw Schlüter-v.d.Bruggen
zong weder eenige fraaie nummers, we noemen hier het aAgnus Dei”, aDer
Schmied”, aZueignung” en het bekende aAve Maria”, alle op uitmuntende
wijze ten gehoore gebracht.
Plots echter komt de mededeeling, dat men den zender zal aansluiten op
hotel Hamdorff in Laren, een oogenblik is het doodstil tot eensklaps... een
gejoel engeroezemoes van stemmen en een paar muzikale tonen van een jaszband dan opeens de vroolijke tonen van het orkest met populaire shimmy}s,
fox-trots bostons en meer, terwijl een op de muziek dansende en schuifelende
menigte eveneens was te hooren.
Welk een pracht-vinding, dat de gewone telefoonlijn het gesprokene of de
muziek kan overbrengen naar een zendinstallatie, waarna het dan uitge
zonden wordt. Het is nu niet langer een vereischte om de musici apart bij
den zender te laten komen; van huis uit, per telefoon, kan men nu door tusschenkomst van een radiozender heele aradio” Nederland bereiken. Derhalve
een nieuw gezichtspunt van de radiowereld.
De Radio -Expres van 23 augustus 1923 meldde:
Draadloos concert der N.S.F.
De N.S.F. gaf j.l. Zondagavond haar derde proefconcert, dat algemeen
gewaardeerd werd.
Het doorverbinden van de Hotel Hamdorff-Jazz-band uit Laren slaagde
goed.
As. Zondag zal een speciaal pianomuziekproramma gegeven worden.
De heer Pen uit Hilversum is aangezocht voor den zender op te treden en
heeft zich daartoe bereid verklaard.
De heer Pen zal o.a. eenige klassieke muziek ten gehoore brengen.
De golflengte is alsgebruikelijk 1050 Meter; de seintijd is van 8.30-10.30
des avonds.
De heer Pen was een mystificatie. Vogt in Spanne en Spanningen:
Deze drie letters hielden een aanduiding in van de leverancier der energie,
die de rollen van de elektrische piano voortbewoog: het Provinciaal Electrisch
Bedrijf van Noord Holland (PEN).
Deze omfloersing van de werkelijkheid - hoezeer misleidend en deswege
berispelijk - was het begrijpelijk gevolg van een lege schatkist. Want het was
ontzettend moeilijk om van de heer Wackers [mededirecteur van de NSF]
wat exploitatiemiddelen los te krijgen: hij hield de koorden van de beurs
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strak. Door de beheerste koele toon van het NSF-communiqué van 6 septem
ber heen, hoorde men dan ook de laatste ademtochtjes van de voor de gesloten
kast stervende muizen:
aNaar de NSF meldt, is zij thans met haar proefnemingen zover gevor
derd, dat zij thans dat zij voor het ogenblik voldoende inzicht heeft in de
ware aard der technische moeilijkheden, die een uitzending van goede
draadloze muziek in de weg staan. Die moeilijkheden te leren kennen en ver
helpen, was het doel der NSF-proeven. Zij zijn thans door Ir. G. W. White
goeddeels overwonnen en het eindresultaat heeft de amateur waargenomen
in de tot dusvergegeven vijfzondagavondproefconcerten. Het is voor de ver
dere voltooiing van de zender niet nodig de zondagavondconcerten regelma
tig voort te zetten. Het is dan ook het voornemen van de NSF om op zondag
9 september a.s.geen draadloos concert te geven en waarschijnlijk op 16 sep
tember wèl; wat daarna gebeurt staat niet vast”
Het heeft iets van lachen-als-een-boer-die-kiespijn-heeft!
Het diplomatieke communiqué is ook opgenomen in de Radio-Expres van
6 september 1923.
Er is ook nog sprake geweest van een tweede lijnverbinding op 2 sep
tember. De Radio-Expres van 30 augustus 1923 meldde:
De N.S.F. zal op Zondagavond 2 September a.s. haar vijfde proeft'concert
geven. De golflengte zal zijn 1050 M. en de werkuren van 8.30 tot 10.30
}s avonds. Tengehoore zullen wordengebracht: Pianomuziek, zang en orkest
muziek. De orkestmuziek zal weer langs de telefoonlijn den zender worden
toegevoerd, ditmaal, wanneer althans de Rijkstelegraaf toestemming ver
leent, vanuit het Hótel aHof van Holland” op den Kerkbrink in Hilversum
(afstand van de N.S.F. ongeveer f/2 K.M.). Het bekend maken van de ove
rige concertnummers zal op de proefavond draadloos telefonisch geschieden.
Welhaast zeker is die tweede lijnverbinding niet doorgegaan. De RadioExpres zou er zeker over geschreven hebben, maar deed het niet. Er zal
voor de uitzending geen geld geweest zijn en mogelijk heeft die avond
alleen de heer Pen weer gespeeld. Het zou heel goed mogelijk geweest
zijn, dat hier, eind augustus 1923, een droevig einde kwam aan het Hilversumse experiment, net precies in de dagen, dat Hilversum (en trou
wens het hele land) uitbundig feestvierde: koningin Wilhelmina regeerde
25 jaar. De Gooi- en Eemlander stond er vol van. Burgemeester was Mr. P.
J. Reymer, die in 1930 als minister van Waterstaat het Zendtijdenbesluit
zou uitvaardigen tot grote woede van de AVRO.
Het is boeiend te spelen met de gedachte: als Vogt en White er inder
daad mee op moesten houden, dan zou het huidige Hilversum er aan
zienlijk anders hebben uitgezien, zonder zijn vele studio’s en uitgebreide
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Omroepkwartier. Het Raadhuis van Dudok zou er wel geweest zijn want
De Gooi- en Eemlander van 24 juli 1923 meldde: ‘Naar wij vernemen, zal
vandaag of morgen een gemeenteblad verschijnen, waarin voorkomt een
voorstel van B. en W. tot aankoop van een terrein voor den bouw van het
nieuwe raadhuis. Voorgesteld zal worden, over te gaan tot aankoop van
het buitengoed “Witte Huil”, waar vroeger de dameskostschool HillHouse was gevestigd’. We zullen de Witte Hullweg nog tegenkomen als
de HDO er zich in 1927 vestigt. Even boeiend is het te spelen met een
andere gedachte: als de NSF te Hilversum zijn proefnemingen gestaakt
had zou dan uit Heussen in Den Haag, Middelraad in IJmuiden, Velthuizen in Den Haag, Smith & Hooghoudt in Amsterdam of de Nederlandse
Radio Industrie (Idzerda) in Den Haag de omroep in Nederland opge
bloeid zijn of misschien de Groningse Electriciteits Mij., die in oktober
1923 begon te experimenteren?
Toch gingen de uitzendingen door. De Radio-Expres van 13 september
1923 berichtte:
De N.S.F. zal as. Zondag haar 6e proefconcertgeven.
Als solist treedt op de heer Nico de Rop (bariton), aan de piano begeleid
door den heer Th. v. Wijk.
Het programma luidt: Aria uit Elias, Mendelssohn; Arioso, Handel;
Schöpfung (Aria met recitatief), Haydn; Benvenuto (Arioso), Dias; Lied vom
Abendstern (aus Tannhduser), R. Wagner; Pensée d’Automne, Massenet.
Tusschen de zangnummers zal piano solospel ten gehooregebracht worden.
De golflengte is 1050 M. De seintijd van 8.30-10.30 des avonds.
Rapporten van amateurs worden gaarne ingewacht en per N.S.F. kaart
beantwoord.
Vogt in Spanne en Spanningen:
Op 16 september vindt het concert plaats, dat in de legende de roep heeft
gekregen van het awolkbreukconcert33.
Als solist trad op de bariton Nico de Rop uit Den Haag. Hij zong ariaJs uit
Elias van Mendelssohn en uit Haydns Schöpfung. Het was noodweer buiten; de
regen striemde met de zweep van herjstvlagen op het houten getimmerte, dat
als studio dienst deed. De zangersplaats voor de microfoon - een omgetoverde
oorschelp van een Sterling-telefoon - was met een krijtcirkel op de vloer aange
duid. Op het middelpunt van deze cirkel drupte na Haydn, met de regelmaat
van een machine, het regenwater door het lekke dak. Tijdens het zingen van het
Lied aan de Avondster, uit Tannhduser, hield de omroeper [Vogt] derhalve een
paraplu boven het hoofd van de zanger, wiens gevoel voor humor gelukkig in
bedwang werdgehouden door de ernst waarmede hij zijn Kunst beoefende.
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In de NSF-circulaire van maart 1924 zal Vogt de paraplu vervangen door
een emaille schaal:
De bariton verscheen voor hetgeheimzinnige instrument, en hij zong het lied
aan den Avondster uit Tannhauser; terwijl de regen in stromen uit de ster
renloze hemel neerplensde.
Nu zouden wij ons gaarne bij dit storende decor hebben neergelegd, ware
het niet, dat een onredelijk gedeelte van het hemelwater door het houten dak
van de tijdelijke klankzaal druppelde.
Het waren immers maar proefconcertenl De bariton was in gevaar\ en
teneinde het vuur uit zijn stem niet op banale wijze te doven, was er geen
andere oplossing, dan een emaille schaal boven zijn hoofd te houden. De
omroeper meende op dat moment, dat voor \draadloos zien3 de tijd, Gode zij
dank, nog niet rijp was.
De lijst van de eerste negen uitzendingen in 1923 ziet er als volgt uit:
1. zaterdag 21 juli: De Larense Jazzband, Anna Schlüter-van de Bruggen
en de heren A. Ros en J. Struik, zang,
2. woensdag 1 augustus, programma onbekend,
3. woensdag 8 augustus: Anna Schlüter, zang en Mevr. Landré, piano.
4. zondag 12 augustus: Heer Humalda van Eysinga, bariton, Trude
Oosterveld, viool en Rie Deutekom, piano,
5. zondag 19 augustus: Aansluiting met Hotel Hamdorff in Laren en
de dames Oosterveld, Deutekom en Schlüter,
6. zondag 26 augustus: de heer Pen, pianist,
7. zondag 2 september: de heer Pen, pianist,
8. zondag 16 september: Nico de Rop, bariton en Th. van Wijk, piano
(Wolkbreukconcert).
Willem Vogt beschrijft wat er in die zomermaanden van 1923 bij de NSF
gebeurde tenslotte als volgt in het gedenkboek AVRO 1923-1948:
Is er aan nieuwe dingen, die het dagelijksch leven beïnvloeden, die het hart
der samenleving raken, zoals de radio-omroep, ooit een abrupt begin ?
Neen, het komtgeleidelijk. Het valt als stage druppels, die zich allengs rij
gen tot een straal. De straal wordt een stroompje en dit tenslotte een water
val, die aan het einde alles inundeert. Is er een oogenblik, dat men kan
naspeuren en zeggen: dit was het moment waarop de A.V.R.O. werd gebo
ren? De radio-omroep van Nederland? Wij moeten teruggaan tot 1919. Op
de Jaarbeurs exposeert Idzerda met radiotelefonie. Er wordt gesproken van
het Vreeburg naar het Lucas Bolwerk in Utrecht en men is verbaasd dat het
verstaanbare taal is. De bezitters van radio-ontvangtoestellen prikten de
ooren op. Dit is nog weer wat anders dan het tijdsein van den Eiffeltoren en
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de weerberichten van Vossegat. De koptelefoons die aangesloten zijn op de toe
stellen met de wonderlijke ano debatten jen, soms samengesteld uitheele melk
kannetjes van het kleintje koffie uit de cafés, geven muziek weer. Vrienden en
kennissen worden uitgenoodigd wanneer enkele jaren later de zender in de
Beukstraat [Idzerda in Den Haag] werkt, om te komen luisteren naar het
nieuw ontdekte wonder.
De Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum gaat als iedere ande
re jonge industrie, die gedurende de eerste wereldoorlog is gesticht, gebukt
onder degevolgen van de malaise. Zij strijdt een harde strijd om het bestaan.
De administrateur toont met meedoogenloze hardheid de slechte resultaten
van het afgeloopen jaar. De fabriek maakt kompassen, scheepstelegrafen,
radiozenders, radio-ontvangers, maar alle zijn bestemd voor het gebruik op
schepen. Wie heeft er een radiozender noodig in Nederland, buiten degene die
radiotoestellen op schepen exploiteert, en wie een dure radio-ontvanger, die
alleen geschikt is om morseteekens te ontvangen van schepen welke zich op zee
bevinden of van de seinstations? Toch zeker weinigen en vooral in een tijd,
waarin de schepen der rederijen een voor een opgelegd werden.
Geen schepen in de vaart, geen radiotoestellen. Geen radiotoestellen, geen
snorrende machines in de N,S.F. Er moesten nieuwe wegen gezocht worden.
Maar in welke richting?
De hoofden werden bij elkaar gestoken om te beraadslagen. De overwegin
gen waren zeer exact. Wij hebben, zoo redeneerde men, een goed uitgeruste
fabriek voor de vervaardiging van bijzondere apparatuur. Laat ons nagaan
welke bijzondere apparatuur het publiek op dit oogenblik begeert.
Het woord radio-ontvangtoestel drong zich als vanzelf op. Wij moeten
radio-ontvangtoestellen maken omdat er hier en daar in Europa met name
in Engeland zenders zijn, die muziek verbreiden. Enkelen vangen die
muziek reeds op met zelfgemaakte toestellen. Vele anderen, die deze muziek
bij hen mogen hooren, hebben de begeerte ook zoo3n toestel te bezitten, doch
missen de kennis en de vaardigheid dit zelf te maken. Laat de N.S.F. die toe
stellen maken.
Maar... zoo luidde een tegenwerping, wanneer wij die toestellen verschaf
fen of leveren; wanneer wij onze reizigers uitrusten met de opdracht winke
liers te bewegen een aantal van deze toestellen te koopen, zullen zij dan niet
vragen: aWat kan ik er mee hoorenV3 Hoe moet het antwoord luiden ?
Als men eerlijk is, zal men moeten zeggen: aMen kan er zoogoed als niets
mee hooren* Een enkele maal Engeland en dan natuurlijk Idzerda in de
Beukstraat. Bovendien waren de uitzenduren spaarzaam en voor een veeleischende cliënt nog onvoldoende om hem te bewegen afstand te doen van zijn
penningen om een dergelijk vrij kostbaar radio-ontvangtoestel aan te schaffen.
De tweede stelling luidde dus:
Nog voor wij deze toestellengaan maken, moeten wij voor een zender zorgen
die de klanken welke men met deze ontvangtoestellen kan afluisteren verbreidt.
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Zoo ontstond de eerste commercieele radio-omroepzender in Nederland.
Van het Staatsbedrijf der PTT werd een zg. fabrikantenvergunning ver
kregen.
Het begrip aop een schoen en een slof3 was op het zonderlinge samenstel
draad, lampen, transformatoren, accu3s en weerstanden in 1923 volkomen
van toepassing.
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Aanvankelijk nam men zijn toevlucht tot gramofoonplaten. De wijze
waarop deze gramofoonplaten werden uitgezonden, verschilde nogal wat
van de methoden die men daar tegenwoordig bij toepast. Ook de kwaliteit
dezer platen was lang niet zoo goed als die, welke wij thans bezitten.
Wij zijn zoo gauw geneigd te vergeten, maar bedenk eens hoe de gramo
foonplaten vroeger werden opgenomen. Een groote trechter van karton of
dun metaal op manshoogte vormde het verlengstuk van een bescheiden koolmicrofoon, zooals die bij de oude telefoontoestellen werd toegepast. De uitvoe
rende musici, die voor de gramofoonplaat speelden, moesten vrijwel in de
trechter kruipen, wilden zij tenslotte nog wat klanken die zij voortbrachten
op de wasplaat vastgelegd krijgen. Zangers en zangeressen moesten gymnas
tische toeren maken. Achteruit wanneer zij luid zongen en vooruit, met het
hoofd in de trechter, wanneer er pianissimo in de partituur stond. Het resul
taat werd in die dagen geslikt.
Maar wanneer wij die gramofoonplaten vandaag zouden draaien, zou
men meenen dat men in de studio vet aan het smelten was. Hetgeruisch en
gespetter zou ondraaglijk zijn. In de eerste dagen van den radio-omroep keek
men zoo nauw niet en de briefkaarten waarin de lof bezongen werd van de
gehoorde klanken werden terzijde gelegd (er waren er weinig die terzijde
gelegd werden), wanneer er het woord Cprachtig3 niet in stond.
Dit smelten van vet, geruisch en gespetter was nog niet het eenige verschil
met het uitzenden van gramofoonplaten tusschen nu en toen. Want het
begrip pick-up bestond nog niet. De ouder wetschegramofoon met hoorn werd
in zijn geheel voor de microfoon gezet. De overdracht van hetgeluid van de
plaat naar den zender via de microfoon ging langs acoustischen weg en niet
langs elektrischen, zooals tegenwoordig. Ook dit verfraaide de kwaliteit niet.
Er werden niet alleen platen gebruikt, maar ook wasrollen, die gedraaid
werden met behulp van machines, welke men tegenwoordig nog als dictaphoon gebruikt.
Het was dan ook een dag van vreugde, toen een ondernemende pianohan
delaar aan deze embryonale A.V.R.O. een zelf spelende piano te leen ver
strekte. Men kent dit instrument als pianola, waarin men een rol motgaat
jes stopt, op een knop drukt en muziek krijgt. Het aantal rollen was niet
overmatig groot, zoodat het geen veertien dagen duurde of heel Nederland
floot de Marche Militaire van Schubert.
En aangezien toch niemand kon nagaan of een pianist van vleesch en
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bloed voor het instrument zat, -werden er om de echtheid meer te benaderen,
recitalsgegeven door een zekere Mr Pen, in wien ieder een Britsche beroemd
heid vermoedde, doch wiens naam in werkelijkheid niet meer beteekende dan
de initialen van het Provinciaal Electrisch Bedrijfvoor Noord-Holland. Wel
zal het opgevallen zijn dat deze beroemde pianist al zijn programma’s open
de met voornoemde Marche Militaire.
Het succes was overweldigend. Het auditorium groeide in aantal en de
aanvragen om radio-ontvangtoestellen strooynden de ietwat kwijnende
fabriek binnen. De opzet van de Brain-trust was dus gelukt. De instelling
was tot nieuw leven gewekt. Directie en administratie van de fabriek fron
sten wel eens het voorhoofd wanneer zonderlinge figuren met flambards en
bouffantes het fabrieksgebouw binnenstroomden; zij waren de uitvoerende
musici.
En het wekte voorwaar geen verbazing als op een rustigen achtermiddag,
wanneer de boekhouders over hun balans en verlies- en winstrekening gebo
gen zaten een becijferden hoeveelgeld in het afgeloopen jaar op de fabricage
verloren was, een dorps-fanfare-korps binnentrad om repetitie te houden.
De voorziening met betrekking tot de geluidsdemping was in die dagen
niet zeer geavanceerd, zoodat men een kilometer in den omtrek niet in het
onzekere behoefde te verkeren omtrent de aanwezigheid van het fanfare
orkest in de studio.
[-]
Het aantal luisteraars steeg snel.
Toentertijd kocht lang niet iedereen zooals tegenwoordig een compleet
radio-ontvangtoestel. Een groot deel van de luisteraars bouwde zelf een ont
vangtoestel uit onderdeden, die in den handel waren. Deze radio-amateurs
waren de meestfanatieke luisteraars. Zijgenoten niet alleen van hetgeen ze
uit hun koptelefoon ofluidspreker hoorden, doch in noggrootere mate van het
feit dat ze het apparaat, waarmede de klanken ontvangen werden, zelfhad
den gebouwd. Hun ontvangtoestel was hun liefhebberij. De vreugde steeg ten
top als ze er weer in geslaagd waren door een verbetering aan het toestel meer
zendstations te hooren.
Ervaringen werden uitgewisseld. Clubs van luisteraars werden gevormd.
Dit amateurisme heeft een groote stoot gegeven aan de populariteit van den
radio-omroep in Nederland. Natuurlijk bood de A.V.R.O. hierbij de behulp
zame hand. Zijgaftal van schema’s in druk uit, die als handleiding konden
dienen bij den bouw van een radio-ontvangtoestel. De schema’s vonden in
tienduizenden exemplaren afzet, wel een bewijs dat de uitgave ervan in een
behoefte voorzag.
Ook in zijn Spanne en Spanningen komt Vogt onder de kop ‘De NSF
sticht de omroep in Nederland’ terug op die eerste uitzendingen:
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Toen Napoleon aan de voet der pyramiden tot zijn soldaten zei: Veertig eeu
wen zien op u neer3, had hij er geen voorstelling van, welk een onsterfelijke
bijdrage hij leverde voor toekomstige geschiedenisboeken en encyclopedieën.
Evenmin zal ir. Gerard Philips in 1891 hebben geweten, dat hij in het oude
bukskinfabriekje - werkplaats voor de fabricage van zijn eerste gloeilampen degrondslag legde voor het industriële empire dat nu Philips heet. Zo valt het
ook niet zwaar om te bekennen dat, toen de NSF in 1923 de kiem schiep
waaruit later de Nederlandse omroep zou opbloeien, zij niet in volle omvang
overschouwde welk een uiterst belangrijk fundament zij hiermee legde. Late
re keurende en proevende geschiedschrijving heeft over het beleid, waarmee
een nieuw instrument werd gehanteerd, wel eens een kritische noot laten
klinken, die haar toonhoogte uitsluitend ontleende aan de kennis van gege
vens, welke op het moment van handelen niet beschikbaar waren en zelfs niet
konden worden voorzien. Daarom heeft het grote woord, dat als titel boven
dit hoofdstuk is geplaatst, eerst later uit de geschiedenis het keur der waar
heid ontvangen. Om die waarheid te bevatten is het per se nodig hier enige
aandacht te schenken aan het decor van overwegingen, aanleidingen en
omstandigheden, tezamen de toneelomgeving vormend voor de opvoering
van dit wel heelgeslaagde stuk. Wijst dat decor op een treurspel, een komedie,
een opera misschien ? Het is moeilijk een keuze te doen. Beter is het te zeggen,
dat er van-alles-wat was. De lach zowel als de traan. Evenals in de latere,
gevestigde omroepprogramma3s. Vóór alles beseffe men: hetging hier om een
onderneming, die voor een redelijk verankerd bestaan vocht!
Tijdens de opbloei van het radio-amateurisme en in de dageraad van de
omroep, toen zich voor een handelsman met een goede commerciële neus een
mogelijkheid voordeed tot hetfabriceren van grote aantallen toestellen, waar
naar de clientèle reikhalzend uitkeek, alsook tot hetgrossieren in toebehoren en
onderdelen, voltrok zich in de verkoopsector van de NSF een metamorfose. Zij
was grondig en zo effectief, dat zij herinnerde aan de ommezwaai van domi
nee Anderson, uit Shaw3s The Devil3s Disciple, die zijn toga verwisselde voor
de broekriem met pistolen, toen hem duidelijk werd, dat zijn ware roeping lag
in de positie van rebellenleider in de Amerikaanse vrijheidsoorlog.
Men hadgenoeg van ingekomen, ingegraven en ingedutte prijsaanvragen.
aVerkoop33 vroeg verlof een vertegenwoordiger aan te stellen, die heel gewoon
zou rondreizen als verkoper. Die met een auto erop uit zou trekken om cliën
ten te bewegen de artikelen te kopen, waarvoor de markt rijp werd geoor
deeld. Niet achter een schrijftafel blijven wachten, maar werken volgens het
Amerikaanse recept van go andget them: zelfje orders binnenhalen!
De directie verenigde zich met het voorstel, dat tot uitstekende resultaten
leidde.
Enthousiast kwam de verkoper van zijn tochten terug met verhalen over de
onafzienbare korenvelden, die op de zwaai van zijn commerciële zeis wacht
ten. Ook verzamelde hij aanwijzingen voor nieuwe produkten, waarvoor
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belangstelling werdgepeild ofhij reflecteerde kritiek op werking ofuiterlijk van
bestaandegoederen. Er begon eenfrisse wind te waaien, die niet kwam van een
kunstmatige airconditioning, maar als een zuurstofrijke bries. Met ontsteltenis
hoorde men dan ook van het voornemen tot stoppen van de NSF-uitzendingen.
In september 1923 gebeurt er iets opmerkelijks in de jonge omroepwe
reld. In de Beukstraat in Den Haag zond van 8 november 1919 tot 15
september 1924 H. H. Schotanus a Steringa Idzerda (1885-1944) met de
zender PCGG uit om de aandacht van radio-amateurs te vestigen op de
apparaten en onderdelen, die zijn Nederlandse Radio-Industrie (NRI)
verkocht. Een commerciële zender dus met concerten en gramofoonmuziek, waarop de amateurs gretig afstemden. Maar Idzerda’s kosten waren
hoog. Hij moest om bijdragen bedelen, zowel voor de microfoon als in
Radio-Nieuws, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie. Op 8 juni 1922 zei hij te vrezen dat hij wegens geldgebrek
moest ophouden. Op 1 december 1922 besloot de NWR om PCGG te
subsidiëren en op 8 februari 1923 kon de omroeper H. Veenstra meede
len: ‘Hier PCGG Den Haag, dit is de omroep van de Nederlandse Ver
eniging voor Radiotelegrafie.’ De oudste verenigingsomroep in Neder
land was ontstaan, met het in maart 1923 opgerichte weekblad RadioExpres als programmablad8.
Precies in de tijd, dat er sprake was van ophouden met de proeven van
de NSF in Hilversum diende een juffrouw, die naast Idzerda in Den Haag
woonde, een klacht in over geluidshinder. PCGG ging aan de ketting. De
Radio-Expres van 13 september 1923 schreef:
10 september 1923
PCGG aan de ketting.
De directie der Ned. Radio-Industrie meldt hieromtrent het volgende:
Aangezien op 10 Sept. de hoogspanningsgenerators van het station PCGG
zijn verzegeld teneinde voorloopig het verder gebruik te beletten in verband
metgerezen moeilijkheden met ambtenaren van de Hinderwet over het al of
niet veroorzaken van hinder bij de buren, zullen de radioconcerten van
PCGG op Zondagmiddag, Maandagavond en Donderdagavond (voor de
NWR) tot nader bericht worden gestaakt. De betreffende machines zijn
direct gekoppelde draaistroommotorgelijkstroom dynamo3s op zware fundatieplaten gemonteerd op de betonnen vloer, zoodat van eenig dreunen of tril
len geen sprake is; hoogstensgesuis van de borstels op de collector wat bij een
1450 toeren niet groot kan zijn.
De gerezen moeilijheden zijn onstaan door een klacht van een juffrouw die
inmiddels vertrokken is uit het naastliggende huis (om andere redenen) en
de klacht niet heeft ingetrokken.
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De binder op zichzelf is een kwestie van appreciatie d.w.z. enkele ambtenaren
van hetzelfde bureau zeggen dat het waarneembaar gezoem niet als hinder
kan worden aangemerkt en éen ambtenaar, de ingenieur Rengers, die juist die
afdeeling van het bureau voorstaat kenmerkt hetgezoem wel als zoodanig.
Op zichzelf is het feit niet zoo vreemd indien niet de eigenaardigheid zich
voordeed dat dezelfde machines al ruim twee jaar draaien met medeweten
van dezelfde ambtenaren (uitgezonderd bovengenoemde). Nog kunnen wij
meedeelen dat de hangende aanvrage voor de betreffende uitbreiding van
onze fabrieksinstallatie reeds 4Juli was ingediend en 13 September in behan
deling komt in een zitting van B&W van 3s-Gravenhage.
De mogelijkheid bestaat dat dan de ingebrachte bezwaren bij onderzoek
niet zoo ernstig zullen worden geacht en de definitieve vergunning spoedig
verleend wordt.
Waar bij de gehele kwestie de “heilige Bureaucratius” de leiding heeft, is
derhalve niets bepaalds te zeggen slechts af te wachten wanneer PCGG weer
op komt dagen in de aetherwereld.
Bericht.
Daar bij het afdrukken van dit nummer nog niet vaststaat of de omroep
hedenavond al of niet zal plaats hebben, geeft de Omroepcommissie der
N.V.V.R. in overweging op den gewonen tijd (8u 30) even te luisteren of
P.C.G.G. werkt.
Mocht dit niet hetgeval zijn, dan is het daarom echter nog niet uitgesloten
dat a.s. Zaterdagavond om 8 uur wederom een extra omroepavond met aan
sluiting op het ICurhaus te Scheveningen9 wordt gegeven. Indien de omroep
hedenavond doorgaat, zal daaromtrent om 9 u. 30 eene nadere mededeeling
worden gedaan.
Muzikale Omroep.
Uit te zenden met den zender van P.C.G.G., den Haag.
Golflengte 1070 meter.
Programma voor Donderdag 20 September 1923.
(Onder voorbehoud dat P.C.G.G. kan werken).
Aanvang 8 uur 30 n.m.
(Nadruk zonder bronvermelding verboden).
Strijkkwartet, Albert Loon, Rotterdam.
1. Sarabande, Handel. 2. Largo, Handel. 3. Largo, Haydn. 4. Strijkkwar
tet, Haydn. 5. Elegie, Js Gravenzande. 6. Andante, Tschaykofsky. 7. Chanson
Triste, Tschaykofsky. 8. Andante, Dvorak.
De nummers 2, 5 en 7 zijn vioolsolo3s te spelen door den Heer Albert Loon.
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Vogt in Spanne en Spanningen:
Deus ex Machina
In het lot van mensen, volken en ondernemingen is het soms een toevallige klei
nigheid, die op de toekomst beslissende invloed heeft. Denk aan de verdwaalde
kogel, die de ketting van de slotbrug bij Wezel, ten gunste van Frederik Hen
drik3s veldheer Otto van Dieden, doormidden schoot, denk aan het pistoolschot
in Serajewo, dat de eerste wereldoorlog ontketende; denk aan het bal van de
hertogin van Richmond aan de vooravond van Waterloo! Zulk een onver
wacht voorval nu was ook van invloed op de crisis van de NSF-uitzendingen.
Op 13 september bericht ‘de concurrentie3, zijnde de zender PCGG van
Idzerda in Den Haag, via de kranten het volgende:
‘Aangezien op 10 september de hoogspanningsgenerators van het station
PCGG zijn verzegeld, teneinde voorlopig het verder gebruik te beletten in
verband metgerezen moeilijkheden met ambtenaren van de Hinderwet over
het al of niet veroorzaken van hinder bij de buren, zullen de radioconcerten
van PCGG voor de NWR tot nader bericht worden gestaakt.3
Radio-Expres is op kondschap uitgegaan en deelt aanvullend mede:
‘De gerezen moeilijkheden zijn ontstaan door een klacht van een juffrouw
die inmiddels het naastliggende huis om andere redenen heeft verlaten en de
klacht niet heeft ingetrokken.3
De zenuwen van de mensen uit die dagen waren blijkbaar peziger stof dan
die van de agressieve journalist van tegenwoordig, want het blad besluit met
een bijna defaitistische berusting:
‘Waar bij de gehele kwestie de Heilige Bureaucratius de leiding heeft, is
niets bepaalds te zeggen en slechts af te wachten, wanneer PCGG weer komt
opdagen in de etherwereld.3
Daar verdwijnt een heel stuk initiatief uit de ether, omdat een juffrouw
niet de grootheid van ziel bezit om in het belang van haar evennaasten het
ongemak te verduren van snorrende hoogspanningsgeneratoren bij de buur
man. En wanneer dan de Wet haar loop gaat nemen, drijft een merkwaar
dige onrust - aom andere redenen33 - haar uit haar huis, zonder dat zij de
klacht intrekt. En dan legt de Pers zich daarbij neer!
De NSF, aan wie het voorbeeld van Tromp bij Duins in 1667 niet verspild
is geweest, vindt het ogenblik van tactisch handelen gekomen en biedt de
NWR haar diensten aan.
Hilversum bood Den Haag zijn diensten aan. In de Radio-Expres van 20
september 1923 stond deze mededeling:
De Omroep tijdelijk op Zondagavond.
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Door een vriendelijke aanbieding van de Nederlandsche SeintoestellenFabriek zal het mogelijk zijn, ook gedurende den tijd, dat P.C.G.G. niet kan
werken, den omroep der Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelefonie te
doen doorgaan.
De N.S.F. heeft n.l. aangeboden om gedurende dien tijd den omroep door
middel van haren zender te doen plaats hebben.
Daar de N.V.V.R. nog niet over eigen seintijden beschikt, zal de omroep
tijdelijk worden gehouden op de uren der N.S.F., te weten des Zondags van 8
u. 30 tot 10 u. 30 n.m., te beginnen op Zondag 23 September aj.
De programma’s zullen voor zoover mogelijk, evenals anders, van te voren
in Radio-Expres bekendgemaakt worden.
Voor a.s. Zondagavond zal waarschijnlijk gerekend kunnen worden op de
welwillende medewerking van de dames Trude Oosterveld en Rie Deutekom,
die een vioolconcert zullen geven.
In de Radio-Expres van 27 september 1923 werd het bericht herhaald:
De Omroep tijdelijk op Zondagavond.
Door een vriendelijke aanbieding van de Nederlandsche SeintoestellenFabriek zal het mogelijk zijn, ook gedurende den tijd, dat P.C.G.G. niet kan
werken, den omroep der Nederlandsche Vereeniging voor Radio-Telegrafie te
doen doorgaan.
De N.S.F. heeft n.l. aangeboden om gedurende dien tijd den omroep door
middel van haren zender te Hilversum te doen plaats hebben.
Daar de N.V.V.R. nog niet over eigen seintijden beschikt, zal de omroep
tijdelijk worden gehouden op de uren der N.S.F., te weten des Zondags van 8
u. 30 tot 10 u. 30 n.m.
Ten aanzien van de publicatie der programma’s betrachte men voorloopig
eenige toegevendheid tegenover de Omroepcommissie.
Vogt in Spanne en Spanningen:
Op die eerste zondag wordt er dadelijk fonkelend uitgepakt, want de voor
zitter van de NWR, de heer A. Veder, commissaris van de NSF, spreekt uit
zijn woonhuis te Rotterdam de leden toe.
Waarschijnlijk is dus aan te nemen, dat Veder tussen Den Haag en Hilver
sum bemiddeld heeft.
Maar vóór het zover was kwam de NSF op donderdag 20 september
met weer een experiment: mensen in Den Haag werden uitgenodigd Hil
versum op te bellen, waarna zij aangesloten werden op de zender en van
eigen huis uit draadloos konden spreken.
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C. [J. Corver] in de Radio-Expres van 27 september 1923:
Draadlooze telefonie met lijnaansluiting.
Benige weken geleden, toen PCGG nog niet aaan den ketting” lag, demon
streerde de Bied. Radio Industrie te den Haag met haar zender de moge
lijkheid om de bespreking te doen plaats vinden over een gewone stadstele
foonaansluiting via twee automatische centrales. Het strijkje werd toen over
verscheidene kilometers kabel op den zender overgebracht.
Intusschen heeft ook de Ned. Seintoestellenfabriek te Hilversum haar zen
der aldaar herhaaldelijk over de gewone telefoonleiding aangesloten met
hótel Hamdorf te Laren en zoo de dansmuziek van Hamdorf draadloos uit
gezonden.
J.l. Donderdag werdeyi we nu opgebeld door de Seintoestellenfabriek met de
mededeeling dat dezelfde proef op noggrootere schaal kon worden herhaald.
Verschillende personen te den Haag werden uitgenoodigd, Hilversum inter
communaal op te bellen, waarna zij aangesloten werden op den zender der
N.S.F. en van eigen huis uit draadloos konden spreken. De proef leverde een
volkomen succes; hetgesprokene kwam even helder over alsof men vlak bij den
zender was gezeten. Wij hebben bij die gelegenheid tegelijk onze eigen stem
weer draadloos opgevangen en met versterkers en luidspreker door het huis
hoorbaar gemaakt, zoodat wij langs dien ingewikkelden omweg onszelfhoor
den praten. Men moet alleen in datgeval luidspreker en microfoon niet vlak
bij elkaar brengen, want dan ontstaat een aterugkoppeling”, die het geheel
aan hetgillen brengtl
De kwaliteit dezer lijnoverdracht op den zender laat niets te wenschen en
de proefdemonstratie deed goed uitkomen, dat de tusschenkomende commu
nale zoowel als intercommunale leidingen geen enkel bezwaar opleveren,
zoodat inderdaad ieder willekeurig telefoonabonné in ons land, onvoorbe
reid, zonder eenige bijzondere voorziening aan de lijnen, op deze wijze den
zender kan bespreken. Dat is ook nog eens aangetoond bij een proef, waarbij
de redactiebureaux van Heldersche en Zwolsche Ct. werden aangesloten.
Toen Zondagavond de Omroep der Ned. Ver. voor Radiotelegrafie wegens
het aan de ketting liggen van PCGG door de vriendelijk aangeboden bemid
deling van de N.S.F. te Hilversum plaats had, kon dan ook de heer A. Veder,
voorzitter der vereeniging, uit zijn woonhuis te Rotterdam een kleine toe
spraak tot de leden houden.
Men begrijpt, wat deze technische praestatie op den duur voor de ontwik
keling van den omroep kan beteekenen. Wanneer de vergunningsbepalingen
in ons land dit eens gaan toestaan, zal het mogelijk zijn, door personen op
willekeurige plaatsen in het land van uit hun huis draadloos mededeelingen
te laten doen en - wanneer de lijn daarvoor langgenoeg ter beschikking is te
krijgen - medewerking te laten verleenen aan den omroep, zonder dat zij
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zich een stap behoeven te verplaatsen. Het door de N.S.F. gedemonstreerde
opent in dit opzicht wijde perspectieven.
Van alle zijden hooren wij - en we hebben het zelf ook kunnen constateeren dat de kwaliteit der overdracht van den N.S.F.-zender Zondag zeergoed was.
De vereenigingsomroeper, de heer H. Veenstra, die voor deze gelegenheid
naar Hilversum wasgegaan, heeft dien avond eens de proefgenomen of men
een schema zou kunnen aoverspreken”. Er zijn ruim 100 brieven ingekomen
van luisteraars, die hun teekenresulaten inzonden. Die zijn bijna alle volko
men juist. De proef mag dus volkomen geslaagd heeten en bij voorkomende
gelegenheid zal worden getracht, ook eens een nieuwtje op hetgebied van sche
ma’s op deze wijze over te brengen.
Op 23 september 1923 hielp de NSF de Nederlandse Vereniging voor
Radiotelegrafie. A. Veder, voorzitter van de NWR en commissaris van de
NSF, sprak uit zijn woonhuis in Rotterdam de leden toe. Ook op 30 sep
tember, 7 oktober en 14 oktober zond de NWR inplaats van via PCGG
in Den Haag via de NSF in Hilversum uit. Op 7 oktober speelde de
Larense Jazz Band weer. De Radio-Expres van 4 oktober 1923 gaf het
programma:
Muzikale Omroep.
(Nadruk zonder bronvermelding verboden).
Uit te zenden met den zender van de Ned. Seintoestellen-fabriek
te Hilversum.
Golflengte 1070 Meter.
Programma voor Zondag 7 October 1923.
Aanvang 8 uur 30 n.m.
Larensche Jazz Band.
1. Kitten on the Keyes. 2. Tu verras Montmartre. 3. Mello cello. 4. La Java.
5. Tes, we have no bananas. 6. Some sunny day. 7. Wana. 8. Carolina. 9. Le
canard amoureux. 10. Fernande. 11. Sing song man. 12. No other eyes. 13.
Suffra. 14. Una mos. No. 3 en 4 Bostons, 13 en 14 Tango’s. Overigen Shim
my’s en One Steps.
Voor het laatst zond de NWR via de NSF uit op 14 oktober. De RadioExpres van 11 oktober 1923 meldde:
Muzikale Omroep.
(Nadruk zonder bronvermelding verboden).
Uit te zenden met den zender van de Ned. Seintoestellenfabriek
te Hilversum.
Golflengte 1050 Meter.
49

Programma voor Zondag 14 October 1923.
Aanvang 8 uur 30 n.m.
Optreden van aHet Baarnsche strijkje” onder leiding van
den heer Jo van der Woord uit Baarn.
In de tusschenpauzen zal de zender worden aangesloten op het Cabaret,
spelende ter opluistering van de Hilversumsche Winkelbeurs, gehouden in de
groote hal van het Techn. Bur. Zwart, Naarderstraat, te Hilversum.
De Cabaretmuziek wordt langs de lijntelefoon naar
de N.S.F. te Hilversum gevoerd.
De Gooi- en Eemlander van 13 oktober schreef:
Zondag (morgen)avond is de Nederlandsche seintoestellenfabriek voor de
laatste maal de Omroep van de Ned. Ver. voor Radiotelegrafie ter wille.
Donderdag 18 October zal naar aRadio Express” bericht P.C.G.G. wederom
werken.
Voor den N.S.F.zender zal ditmaal optreden aHet Baarnsch Strijkje”,
onder leiding van den heer Jo van der Woord uit Baarn. Het volgende pro
gramma zal tengehoore worden gebracht:
1. Im Zigeunerlager, Marsch; 2. Charme d’amour, Valse moderne; 3a.
Mdrchen, Andante; 3b. Frülingsduft, Kleine Wals; 4. Fantasie, über ein russische Thema; 5. The violets of Nice, Wals; 6. Olympia, Marsch; 7. La Manola, Spaansche wals; 8. Tanz unter der Dorfilinde, Tonstück; 9. Gracieux sourire, Wals; 10. Püppchen Lize, Finale.
Hilversum en Den Haag gingen weer huns weegs. De Radio-Expres van
11 oktober meldde:
De Omroep der ned. Ver. voor Radiotelegrafie.
De Omroepcommissie deelt mede dat met aanvang van 18 October a.s. de omroep
weer zal plaats hebben door den zender van de Ned. Radio-Industrie PCGG.
Ofschoon de gewoonlijk gebruikte dynamo’s verzegeld zijn heeft de N.R.I.
proeven genomen om op andere wijze de noodige energie op te wekken en is
daarin geslaagd.
Hetprogramma voor Donderdag 18 dezer verschijnt elders in dit nummer.
Zondag 14 October a.s. heeft voort het laatst de omroep plaats door den
zender der Ned. Seintoestellenfabriek te Hilversum.
De Omroepcommissie brengt de directie der N.S.F. haar dank voor de wel
willende medewerking waardoor stopzetting van de Vereenigingsomroep
voorkomen is.
Vogt schreef in Spanne en Spanningen:
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De machines van PCGG zijn op 18 oktober 1923 van de ketting losgemaakt
en de verenigingsomroep van de NWR is weer naar Den Haag verhuisd.
De NSF-omroep heeft echter een adempauze gekregen} die hem weer op de
been heeftgeholpen; nu zal hij weldra aan de nog wat terughoudende intel
ligentsia onder de luisteraars tonen wat hij waard is...
Intussen berichtte De Gooi- en Eemlander over radio-uitzendingen niet
meer onder Plaatselijk Nieuws Hilversum maar ging ertoe over een
rubriek in te stellen die Radiotechniek heette. Het blad schreef op 19 sep
tember 1923:
Nu de radio-techiek de laatste jaren zulk een hooge vlucht heeftgenomen en
het radio-amateurisme ook in Gooi- en Eemland sterk toeneemt, hebben we
besloten éénmaal per week een aparte rubriek met radionieuws in te ruimen.
Schier in ieder klein dorpje wijst een paal met eenige draden op de aanwe
zigheid van een radio-amateur.
De krant zal in de rubriek berichten opnemen over technische en pro
grammatische onderwerpen en begon met de lijst van Nederlandse sta
tions (Heussen, PCGG, Middelraad, Velthuizen, Smith & Hooghoudt, de
Beurszender en de N.S.F.). De rubriek Radiotechniek is te vinden in de
kranten van 19 en 29 september, 13, 20 en 27 oktober, 3, 17 en 24
november en 1 en 29 december.
De Radio-Expres van 18 oktober 1923:
Op Zondagavond 21 October; des avonds te 8.30, op een golflengte van 1050
Meter, geeft de N.S.F. te Hilversum een draadloos concert.
De medewerkenden aan het concert zijn ditmaal: mevr. Gusta Reclaire,
Hilversum, zang; mevr. Leopold-Draper, Hilversum, piano; dr. H. M. Leopold, Hilversum, viool; de heer J. Drooglever Fortuyn, Bussum, viool.
Het programma is: Sonate voor 2 violen en piano, Handel'; Aria Mignon
(zang), Thomas; Sonate in e (piano), Beethoven; Andante sostenuto (viool),
Sjögren; Zigeunerlieder (zang), Brahms; Andante concert (voor 2 violen en
piano), Bach; Ave Verum (zang, viool en piano), Mozart; Hochzeitstag auf
Troldhaugen (piano), Grieg; Wiegenlied (zang), Brahms; Ave Maria
(zang), Schubert; Standchen (zang), Schubert; Chant Hindou (zang, viool
en piano), Bemberg.
Rapporten over hetgehoorde worden als steedsgaarne door de N.S.F. inge
wacht.
De Radio-Expres van 25 oktober 1923:
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De Nederlandsche Seintoestellcn -fabriek te Hilversum zal a.s. Vrijdag 26
dezer; in samenwerking met het Heussenlaboratorium een omroepavond
houden voor den Nationalen Bond van Handels- en Kantoor-bedienden
aMercurius”. In verband hiermede heeft PCUU (Heussenlaboratorium) op
Dinsdag 23 dezer nietgewerkt.
Bedoelde omroep was n.l. alleen mogelijk, indien beschikt kon worden over
den Vrijdagavond, waarop anders de fa. Velthuisen werkt. Door de welwil
lende medewerking van de fa. Velthuisen was het mogelijk dezen avond vrij
te krijgen, doordat de fa. Velthuisen genegen was, hare telefonieproeven voor
deze week over te brengen op Dinsdagavond.
Het doel van genoemden omroep is een propaganda voor den Nationalen
Bond van Handels- en Kantoorbedienden aMercurius”. Daartoe zal de heer
van Daalen, bestuurslid van den Bond, te Hilversum een rede houden, welke
overgebracht wordt op den zender van de N.S.F. en in verschillende zalen
over hetgeheele land, waar door “Mercurius” vergaderingen worden gehou
den, zal worden weergegeven.
Vermoedelijk zullen ook de volgende week de uren van de firma’s Velthui
sen en Heussenlaboratorium omgewisseld worden. Het Heussenlaboratorium
zal dan n.l. Vrijdag 2 November de beschikking krijgen over een dubbel
mannenkwartet onder de leiding van den heer G. C. Wilmink.
Draadloos concert der N.S.F.
Zondagavond 28 October 8.30 uur zullen voor den N.S.F.-zender te Hilver
sum optreden de dames Oosterveld (viool) en Deutekom (piano). Tevens is
aangezocht de Heer Kubbinga uit Laren (baritonzanger), voor het zingen
van enkele operafragmenten.
Op 21 oktober had de NSF beloofd hoofdtelefoons te verloten onder luis
teraars, die rapporten inzonden. De Radio-Expres van 1 november 1923
bevatte een advertentie van de NSF:
Een ware zegetocht door den aetherl
Ziedaar wat het draadloos concert van Zondag 21 October voor de N.S.F. is
geweest.
473geestdriftige rapporten, uit Nederland en uit den vreemde, kwamen
binnen.
Meerdere van deze rapporten zijn gegeven uit naam van tien en twintig
toehoorders, zoodat mag worden gesproken van duizenden luisteraars.
Negen vijftigtallen rapporten hebben wij uitgeteld. Hieronder volgen de
namen van degelukkige inzenders; wien de beloofde hoofdtelefoon ten deel viel:
J. Halbertsma, le Luit. Art., Bonstraat 25, den Haag.
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H. A. v. Veen, v.d.Pekstraat 91, Amsterdam.
J. van den Bosch, in Manufacturen, Veenendaal.
Br. Sergius, Stadhouderskade 60, Amsterdam.
J. Fransen, 2e Oosterparkstraat 197II, Amsterdam.
W. Hioolen, te Wageningen.
P. C. Elsevier Jr., Columbusstraat 154, den Haag.
Mevr. E. Eindhout, Plantageweg 93a, Rotterdam.
A. H. van Kleef, Korte Begijnestraat 25, Haarlem.
De N.S.F. wenscht hun geluk en brengt aan allen dank.
De N.S.F. is volkomen voorbereid aan alle aanvragen van nieuwe radio
amateurs te voldoen.
Heden bestellen beteekent morgen reeds ontvangen.
Doe het nul
Inlichtingen bij de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, Hilversum.
Adres voor den Haag: 2e Emmastraat 268, Tel. 233B.
Adres voor Ned. O.-Indië: N.T.M. aRadio-Holland}}, Tandjong-Priok.
De Radio-Expres van 1 november meldde verder:
Radio-concerten.
Door de N.S.F. te Hilversum, zal op Zondag 4 November a.s. van 8.30-10.30
nam. weer een radio-concert gegeven worden, op een golflengte van 1050
meter.
Voor den zender zullen optreden aThe All-Round Musicals}} van Utrecht,
onder leiding van den Heer P. H. J. H. de Beer.
Het programma luidt als volgt:
1. Einzug schneidiger Truppen, Marsch, H. L. Blankenburg; 2. Ouvertu
re zur Operette aGrigriPaul Lincke; 3. “Faschingsfee”, Walzer, Emmerich
Kdlmdn; 4. Berühmte Romanze in F., G. Kahnt; 5. La lune indiscrete, Fox.,
M. Tvain; 6. Erinnerung an Sorrento, Mélodie Italienne, Ernesto de Curtis;
7. Canto amoroso, Sammartini-Elman; 8. Suite Oriëntale, F. Popy; 9. Wie
ner Blut, Walzer, Johann Strauss; 10. Black and White, Fox., James Carley;
11. Im Dienst, Marsch, G. Rosey; 12. Wilhelmus van Nassouwe.
Rapporten van amateurs, zijn als altijd welkom.
In de Radio-Expres van 8 november 1923 stond weer een advertentie van
de NSF:
Hoofdtelefoons te kort!
Dat is de gebruikelijke uitroep op de Zondagavonden, wanneer het draad
loos concert der N.S.F. aan den gang is. Vraagt terstond om toezending
van de prima hoofdtelefoon K. 17.
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Dit apparaat is zoo licht en van onmerkbaren druk op het hoofdj dat spe
ciaal Uw damesvisite tot het einde blijft.
Prijs f 9.-.
Een andere oplossing is de luidsprekende telefoon.
Groote prijsverlaging van de Amplion-Junior, deze wordt thans tegen
inzending van f28.- toegezonden.
Omgaand uit voorraad leverbaar.
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek. Hilversum. Adres voor den Haag:
2e Emmastraat 268} Tel. 233 B. Adres voor Ned. Oost-Indië: N.T.M.
“Radio-Holland”, Tandjong-Priok.
Hilversum-Holland. NSF. Telef: No. 1821. Tel: Adr Signal
De Radio-Expres meldde:
Voor den N.S.F. zender treden a.s. Zondag op de Heer Louis ten Kate, bari
ton, Laren en de dames W. Rusche (zang), Amsterdam en Sajet (piano),
Amsterdam.
Verder zullen medewerken het dubbel mannenkwartet van “Apollo” uit
Hilversum en een orchest van mondharmonicaspelers van de buurtvereeniging aOver }t Spoor” aldaar.
Nu stond in de Radio-Expres van 15 november 1923 een trotse adverten
tie van de NSF:
N-S-F
Draadlooze Telefonie
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek
Zondagavond geen N.S.F. Concert.
Dank zij de welwillende medewerking van de Heeren Smith en Hooghoudt
te Amsterdam ruilen N.S.F. en P.A.5 hunne omroepavonden
op 18 en 21 November a.s.
Derhalve Zondagavond a.s. Smith & Hooghoudt,
Woensdagavond a.s. N.S.F.
De N.S.F. ssendt dan draadloos uit (met de autoriteiten-toestemming) het
Abonnementsconcert van het Utrechtsch Stedelijk Orkest.
Soliste Nelly Wagenaar.
Wekt Uwe vrienden op Radio-amateur te worden. De N.S.F. levert alles
wat zij daartoe noodig hebben uit voorraad
(prijscourant 15 cents in postzegels).
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek,
Hilversum.
Adres voor den Haag:
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2e Emmastraat 268, Tel. 233 B.
Adres voor Ned. Oost-Indië:
N. TM. aRadio -Hollandv,
Tandjong-Priok.
NSF Hilversum-Hollcmd
Telef: No. -1821 - Tel: Adr - SignalJ0
De Radio-Expres gaf ook het programma:
Radio-concerten.
Abonnementsconcert Utr. Stedelijk Orkest.
De Nederlandsche Seintoestellenfabriek te Hilversum is door welwillendheid
derfa. Smith en Hooghoudt te Amsterdam in staat, haar Zondagavondconcert ditmaal te verschuiven op Woensdag 21 November a.s., op welken avond
(met verkregen toestemming der autoriteiten) het abonnementsconcert van
het Utrechtsch Stedelijk orkest, soliste Nelly Wagenaar, zal worden overge
bracht.
In verband hiermede zal de fa. Smith en Hooghoudt met haar zender P A
5 a.s. Zondagavond 18 November werken.
Voor de beschikbaarstelling van de intercommunale telefoonlijn UtrechtHilversum is de medewerking ingeroepen van den Directeur Generaal der
Posterijen & Telegrafie.
Het programma van het abonnements-concert, dat draadloos wordt uitge
zonden, is als volgt:
1. Ballet-Suite, Gluck-Gevaert; 2. Pianoconcert, Mozart (door Nelly
Wagenaar); 3. Procession Nocturne, Rabaud; 4. Variations symphoniques
voor piano, Franck.
De Variations Symphoniques zijn uiteraard voor piano en orkest, de solis
te was weer Nelly Wagenaar en de dirigent Evert Cornelis.
In Spanne en Spanningen schreef Vogt terecht: ‘Het is de historische, eer
ste uitzending van orkestmuziek uit een concertzaal.’11
De Radio-Expres van 22 november 1923:
Radio-concerten.
Op Zondag 25 Novembergeeft de N.S.F. concert. O.a. zal optreden het man
nenkoor aApollo”, dat onder leiding van haar directeur, de heer Corns.
Galesloot, de bekende directeur o.a. van aOrpheus3} te Utrecht, een uitvoering
geeft in hotel Santbergen te Hilversum. Langs de telefoonlijn wordt de man55

nenzang naar den N.S.F. -zendergevoerd en daarna draadloos uitgezonden.
De Radio-Expres van 29 november 1923:
Radio-concerten.
Voor den radiozender der N.S.F. zal op Zondag 2 December a.s. des avonds
te 8.30 uur (op een golflengte van 1050 meter) optreden de heer [Harry]
Wiggelaar (viool).
Het programma van de te spelen stukken is als volgt:
1. Meditation, Massenet; 2. Vision, Drala [Drdla]; 3. Canzonetta,
Ambrosio; 4. Poème, Fibich; 5. Schone Rosmarin, Kreisler; 6. Nocturne, Chopin - arr. Wiggelaar; 7. Bluette, Auer; 8. Romanza Andaluta, Sarazate.
De heer Wiggelaar wordt aan de piano begeleid door den heer Hendrik
Altink.
De overige nummers van het programma worden op den avond zelve per
radio aangekondigd.
De Radio-Expres van 6 december 1923 kwam met het belangrijke bericht,
waaruit blijkt dat de NSF op eigen terrein een betere ‘klankzaal’ (studio)
heeft kunnen betrekken:
Afdeeling Amersfoort en Omstreken.
Woensdag 28 November j.l. brachten de leden van de afdeeling Amersfoort
en Omstreken der N. V.v.R. een bezoek aan de Nederlandsche Seintoestellen
Fabriek te Hilversum. Onder de deskundige leiding van de heeren Vogt en
White, bedrijfschefs bij de N.S.F., werden de verschillende bijzonderheden in
oogenschouw genomen. Allereerst werd een bezoek gebracht aan de keurig
ingerichte nieuwe klankzaal, waar zijn opgesteld de piano, een tweetalgramofoonsen een harmonium. Hier werden de aanwezigen op de hoogtegesteld
met de voornaamste bijzonderheden van den zender der N.S.F. Vervolgens
werden de eigenlijke zendinrichting en de contróle-afdeeling bezichtigd. Ook
hier werd alles op duidelijke en aangename wijze door bovengenoemde heeren
uitgelegd en verklaard. Tenslotte werd nog een kijkje genomen in de machi
nekamer, waar als bijzonderheid werd medegedeeld, hoe de machines niet
met steenkool doch met olie gestookt worden. Het was voor de leden van de
Amersfoortsche afdeeling een aangename, maar ook een alleszins leerzame
middag, waarbij een woord van dank aan de directie der N.S.F. en aan de
heeren White en Vogt hier zeer zeker niet misplaatst is.
Over die verhuizing vertelde Willem Vogt bij de opening van de AVROstudio op 2 juli 1936u:
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De eerste studio waarover onze omroep de beschikking kreeg was de oude
tekenkamer van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek. De radio-omroep
bracht daar een nieuw element in de fabriek: het zwierige element. Ingeni
eurs en technici zijn de mannen der wetenschap en der techniek. Hun ver
schijningen en hun doen en laten in de fabriek zijn in het algemeen in over
eenstemming met de exactheid die hun arbeid kenmerkt en zo heerst op een
fabriekskantoor een orde en een regelmaat en een soberheid van verschijnen
die bij het mathematisch karakter van de arbeid daar past. In dat welslui
tende raderwerk bracht de zwierige allure van de kunstenaar een ietwat
opwindende noot. Wie geen vreemde is in de wereld van kunstenaars weet
dat zij zich niet bewegen op een wijze die men niet onopvallend en zeker niet
geruisloos kan noemen. Er zullen trouwens weinig fabriekskantoren zijn
waar het binnentreden van bijvoorbeeld een fanfarecorps van dertig man of
van een moderne jazzband met instrumenten of van zingende kanaries in
kooien niet zonder enig opzien te baren werd verdragen. Hetgevolg van deze
penetratie van het zwierige en luidruchtige element was de verhuizing naar
een hoofdgebouw op het terrein van de fabriek teneinde het kantoor die rust
te hergeven, die onmisbaar en die ernst was voor hen die er werkten.
De Radio-Expres van 6 december 1923:
St. Nicolaas op de N.S.F.
Zondagavond [2 december] waren in het concert [dus van Harry Wiggelaar
en Hendrik Altink], gegeven met den zender der N.S.F. te Hilversum, een
aantal nummers buiten het programma ingevoegd, waaronder het zingen
van een aantal der van oud bekende St. Nicolaas-liederen door kinderen van
de Gooische school te Laren. Frisch-naïef klonk het, méérstemmig, van het
“van verwachting kloppend hart”. En toen kondigde de omroeper van de
N.S.F. aan, dat St. Nicolaas in hoogsteigen persoon juist in de omgeving was
gezien en eengejuichging op, toen hij later mededeelde, dat werkelijk de Sint
een presentje was komen aanreiken voor de kleine radiozangers. Er kwamen
er ook nog eenigen één voor één enkele woorden roepen in de microfoon, erg
haastig en blijkbaar watgeïmponeerd door het vreemde. Daarop vertrokken
de jeugdige bezoekers. Het was bedtijd geworden.
Uit dezelfde Radio-Expres:
Radio-concerten.
Aan het N.S.F. concert op Zondag 9 December a.s. werken mee:
1. de heer G. H. Winter, Bariton-zanger, Hilversum. 2. de heer G. W.
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White, Ingenieur der N.S.F., piano de heer White zal spelen: a. Sonate pathétique, Beethoven; b. Menuet in G., Paderewski; c. Valse suite, Coleridge Taylor. 3. is uitgenoodigd het Larensche Harmonie orkest. 4. van 10-10.30
Dansmuziek.
Het aanvangsuur is 8.30 nam. De golflengte 1050 Meter.
Intussen organiseerde NWR/PCGG in Den Haag een hoorspelwedstrijd. De eerste prijs (ƒ 15) ging naar W. Vogt in Blaricum voor de
Nieuwjaarswens van de amateurs Thomasvaer en Pieternel, op 3 januari
door PCGG uitgezonden13.
De Radio-Expres van 13 december 1923:
Radio-concerten.
Op Zondag 16 December a.s. geeft de N.S.F. haar volgend proefconcert.
Aanvang 8.30 n.m. Golflengte 1050 Meter.
De medewerkenden zijn ditmaal: mej. Cato v. d. Kaay, Amsterdam
(sopraan); C. v. Erven Dorens, muziekleeraar, Hilversum (piano); J. H. v.
Daalen, Hilversum (viool); W. Boom, Utrecht (violoncel).
Het programma dat dit ensemble tengehoore zal brengen luidt:
1. Trio op. 1. No. 2 (twee deelen), L. van Beethoven; 2. Aria uit het Ora
torium “Elias”, F. Mendelssohn-Bartholdy; 3. Trio No. 5 (Peters; Köchel
564), W. A. Mozart; 4. Aria uit de Opera “II Re Pastore” (sopraan, viool en
piano), W. A. Mozart; 5. Liefde (lied voor sopraan), H. van Tusschenbroek;
6. Dumky-Trio op. 90 (drie deelen), A. Dvorak; 7. Verder liederen voor
Sopraan van J. v. Duinen, Joh. Wagenaar, e.a.
De Radio-Expres van 20 december 1923:
Radio-concerten.
Op Zondag 23 December zal de N.S.F. een proef nemen met het uitzenden
van een concert, te geven door een geheel voltallig orkest.
Ten 8.30 des avonds treedt voor den zender op de gunstig bekende “Laren
sche Harmonie”.
De bezetting is ongeveer 40 man, zoodat speciale maatregelen zijn geno
men voor de inrichting van de klankzaal en opstelling van de microfoon.
Rapporten over hetgehoorde zijn - als steeds - welkom.
Interessant is het hoofdartikel in de Radio-Expres van 27 december 1923:
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Wat mankeert PCGG?
In ons vorig nummer heeft [...] uitinggegeven aan hetgeen zeker door hon
derden al is gedacht: de telefoniezender PCGG is ziek; waarom zorgt men
niet dat er verbetering in komt?
Om alle misverstanden te voorkomen is het misschien welgoed eerst even te
antwoorden op de vraag: watgaat ons eigenlijk PCGG aan?
PCGG is het radiotelefoniestation van de N.V. Nederlandsche radioIndustrie te den Haag, directeur de heer Idzerda. Dat is een fabriek van toe
stellen en handelsonderneming, waarmee onze Ned. Ver voor Radiotelegrafie en aRadio-Expres” als zoodanig niets hebben te maken.
De Ned. Ver. voor Radiotelegrafie met haar maandblad “Radio Nieuws”
en haar weekblad “Radio-Expres*’ heeft dus niets te zeggen over den heer
Idzerda en over PCGG, evenmin als de heer Idzerda iets te zeggen heeft over
de vereeniging en haar bladen.
Maar de radio-vereeniging heeft verleden jaar een overeenkomst aange
gaan met de N. V. radio-industrie, dus met den heer Idzerda, waarbijgedu
rende twee uren op Donderdagavond hetgebruik van de zender PCGG voor
een vereenigingsomroep wordtgehuurd. Die vereenigingsomroep wordtgeor
ganiseerd door een Omroepcommissie uit leden van de vereeniging. [...] De
kosten worden betaald uit een fonds van vrijwillig samengebrachte bijdragen
buiten de vereenigingskas om.
Alleen wat de Donderdagavond betreft heeft de vereeniging dus wèl met
PCGG te maken. De heer Idzerda als verhuurder moet natuurlijk naar zijn
beste krachten zorgen dat de zender dan in orde is. [...]
Nu is al door velen gevraagd: als PCGG niet meer deugt, waarom huurt
de vereeniging dan niet een anderen zender? Toen PCGG aan de ketting lag
was de Ned. Seintoestellenfabriek te Hilversum zoo welwillend tijdelijk haar
zender ter beschikking te stellen. De kwaliteit van den zender der N.S.F. is
uitstekend en de toen geboden hulp werd zeer dankbaar aanvaard. Maar
onze Omroepcommissie heeft wèl de noodige relaties in de Haagsche kunstwe
reld om daar ter plaatse elke week medewerking te vinden, doch ziet geen
kans die medewerking op eenige andere willekeurige plaats in Nederland
geregeld te organiseeren. Zelfs de aanwezigheid van één enkel commissielid
elke week te Hilversum werd voor hetfonds al erg kostbaar.
Trouwens, er werd destijd vast opgerekend, dat PCGG weergeheel in orde
zou zijn. [...]
Zoo lang de vereeniging nog geen eigen omroepvergunning van de regeering bezit is het bovendien ook in dat opzicht niet zóó maar mogelijk ineens
ergens anders heen te trekken.
Dit neemt niet weg dat nu PCGG maandenlang, ook na het herstellen der
volle energie, aanleiding geeft tot klachten, natuurlijk de geheele aangele
genheid ernstig onder oogen isgezien.

U
59

Thans is Idz. tot de conclusiegekomen dat de eenige mogelijkefout kan zit
ten in de antenne-isolatie. [...] En nu zal ha radicale middel worden toege
past: algeheele vernieuwing van de heele isolatie. Gehoopt wordt dat dit werk
vóór Donderdag 3 januari gereed kan zijn.

uWe leven nu in hoop op beterschap.

Tenslotte uit de Radio-Expres van 17 januari 1924 een tevreden artikel
van W. Vogt:
De zender van de N.S.F.
De zender van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek deed op Zondagavond
22 [21]Juli 1923 voor de eerste maal den aether trillen en sindsdien is dit sta
tion trouw des Zondagsavonds tusschen half negen en half elfpresentgeweest.
Aan algemeene waardeering van de zijde der Hollandsche amateurs heeft
het den N.S.F. zender tot dusverre niet ontbroken. De Zondagavond concer
ten hebben een groote populariteit verworven en de rechtgeaarde amateur
richt er de verdeeling van zijn Zondag-genoegens op in.
Het is altijd interessant eens een kijkje te nemen in de “Cuisine33 van een
bedrijf} dat men in den regel slechts aan den buitenkant bekijkt, in dit geval
“hoort33.
Zoo zijn dan in dit blad een drietalfoto3s opgenomen van den N.S.F. zender.
De eerste foto toont ons de muziekkamer met de microfoon3 zorgvuldig
schokvrij opgehangen aan een houten standaard. Het witte vlak wordt door
de luchttrillingen getroffen, die in electrische energie omgezet langs een op
den grond zichtbaar kabeltje naar de versterker-ruimte worden gevoerd.
Men ziet dat de microfoon nogal belangrijk in vorm afwijkt van de alge
meen gebruikelijke op zendstations. Het instrument is niettemin zeer gevoe
lig; zoo zelfs dat duidelijk verstaanbare spraak kan worden uitgezonden zon
der in welk gedeelte van de 5 bij 5 metergroote muziekkamer men metgewo
ne stem spreekt.
In die kamer bevinden zich een harmonium en een Edison Gramofoon, in
bruikleen gegeven door den bekenden Hilversumschen muziekhandel de
Vries, Vaartweg. De electrische piano en het Vocalion instrument stelde de
firma Bender in Amsterdam beschikbaar. De figuur voor de microfoon is de
ondergeteekende} die de eer heeft de programma’s te verzorgen en dezelve op
de uitvoeringsavonden aan te kondigen.
De tweede foto toont ons wat men op een schip noemt “de brug33. Het is de
versterkers-ruimte die een meter of twintig van de muziekkamer verwijderd
is. Hierop ziet men den heer Ir. G. W. White, den chef van het N.S.F. Labo
ratorium en ontwerper van het zendstation. De foto is naar het leven geno
men. Ik kan den lezers van “Radio-Expres33 verzekeren, dat zij zich den heer
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White iederen Zondagavond in deze houding achter zijn instrumenten kun
nen denken. Wat de luisteraars opvangen, hoort hij in zijn contróle-ontvangtoestel en aan zijn scherp critisch oor ontgaat niets van wat er in de
muziekkamergebeurt.
Met behulp van het tafel-telefoontoestel corrigeert hij de opstelling van in
strumenten en artisten. “De piano wat achteruit, de zangers een stapje naar
voren, de viool wat dichterbij.”
Met de op de console zichtbare zeejkringen haalt hij de delicate hoogere
zwevingstonen naar boven wanneer het vioolspel dit vordert, of brengt hij
meer intelligentie in het gesproken woord, wanneer de aaankondiger” het
woord heeft.
Hij polijst met den potentiometer de forti die ruw dreigen te worden of
doet de pianissimi wat aanzwellen wanneer zij teveel mochten vervagen.
Kortom hij is de onzichtbare dirigent, die eerst na grondige keuring de
muziek en den zang op den zender overbrengt. Die zender staat in een derde
lokaal en men ziet hem op foto No. 3. Het linksche paneel is het gelijkrichtpaneel. Hierop wordt de 220 volt wisselstroom opgetransformeerd tot 10.000
volt en daarna met behulp van de gelijkrichtlampen, afvlak-condensatoren
en smoorspoelen omgezet in gelijkstroom voor de anodes der zendlampen.
Deze zendlampen ziet men op het rechtsche paneel. De linksche is de hoofdslingerlamp, de rechtsche de versterker. Op de tafel ziet men tenslotte de
modulator lamp.
Men ziet verder de noodige transformatoren, smoorspoelen, meetinstru
menten etc.
Buitenshuis bevindt zich onder een beschermend afdak de accumulatoren
batterij die degloeidraden der zendlampen voedt, terwijl degeneratoren in
de machinekamer der N.S.F. zijn opgesteld en door ondergrondsche kabels
met den zender verbonden.
Op de foto der versterker-apparaten (foto No. 2) dat zijn de apparaten die
de van de muziekkamer komende stroompjes zoodanig aansterken dat zij de
modulatie-lamp in werking kunnen brengen, ziet men nog een tweede lijn
telefoon. Dat is de telefoon die voor het abuitenwerk ” wordt gebruikt. Deze
staat op het stadstelefoonnet ingeval voorstellingen elders dan in de muziek
kamer worden gegeven. Men denke aan Hamdorff [19 augustus], het
Utrechtsch Stedelijk Orchest [21 november], de Winkelbeurs [14 oktober] en
de Hof van Holland [bedoelt hij het mannenkoor Apollo uit Hotel Sandbergen op 25 november of is die uitzending verschoven naar het Hof van Hol
land?] voorstellingen.
Niet voor en aleer het laatste awelterusten Dames en Heeren” is weggetrild,
steekt de “omroeper” zijn min of meer bezorgd hoofd om de deur van de
“brug” en vraagt: “Wel? wat denk je er van?”
“Niet bepaald slecht” antwoordt de technische leider bij wijlen, terwijl hij
een laatste sigaret aansteekt.
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1
De “directeur des programmes” buigt tenslotte de artisten de deur uit en
begint zich het hoofd te breken over een volgend concert.
Ziedaar lezers een kijkje in de Omroep-Cuisine der N.S.F.
W. Vogt.
Uit de Radio-Expres:
Een caféhouder in het kanton Heerenveen stelde zijn bezoekers in staat per
radio een concert in Hilversum te hooren. Omdat hiervoor aan de burgemeester geen verlof gevraagd was, maakte de politie procesverbaal op. De
kantonrechter te Heerenveen heeft thans gedaagde vrijgesproken, daarbij
o.m. overwegende dat het concert niet ten huize van den caféhouder maar te
Hilversum gegeven werd.
Te middernacht op 31 december 1923 werd in Engeland voor de eerste
maal de uurslag van de Londense Big Ben uitgezonden.
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De lijst van uitzendingen
in 1923
za.
woe.
woe.
zo.
zo.
zo.
zo.
zo.
zo.
zo.
zo.
zo.
zo.
vrij.
zo.
zo.
zo.

woe.
zo.
zo.

21-07: De Larense Jazzband, Anna Schlüter-van der Bruggen,
zang en de heren A. Ros en J. Struik, zang.
01-08: Programma onbekend.
08-08: Anna Schlüter-van der Bruggen, zang en Mevr. Landré,
piano en vocalionmuziek.
12-08: De heer Humalda van Eysinga, bariton en de heer
Breman, piano. Trude Oosterveld, viool en Rie Deutekom,
piano.
19-08: Trude Oosterveld, viool en Rie Deutekom, piano en een
aansluiting met Hotel Hamdorff in Laren,
26-08: De heer PEN, piano,
02-09: De heer PEN, piano.
16-09: Nico de Rop, bariton en Th. van Wijk, piano. Het
Wolkbreukconcert.
23-09: NWR. A. Veder en (>) Trude Oosterveld, viool en Rie
Deutekom.
30-09: NWR Programma onbekend,
07-10: NWR Larense Jazzband.
14-10: NWR Het Baarnse Strijkje en een aansluiting met de
Hilversumse Winkclbeurs.
21-10: Gusta Reclaire, zang, Mevr. Leopold-Draper, piano, H.M.
Leopold, viool, J. Drooglever Fortuyn, viool,
26-10: Avond voor de Nationale Bond van Handels- en Kantoor
bedienden ‘Mercurius’.
28-10: Trude Oosterveld, viool en Re Deutekom, piano en de
heer Kubbinga, bariton,
04-11: The All-Round Musicals.
11-11: Louis ten Kate, bariton en de dames W. Rusche (zang)
en Sajet (piano).
21-11: Aansluiting met Tivoli in Utrecht: Nelly Wagenaar,
piano en het Utrechts Stedelijk Orkest o.l.v. Evert Cornelis.
25-11: Aansluiting met Hotel Sandbergcn in Hilversum:
Mannenkoor Apollo.
02-12: Harry Wiggelaar, viool en Hendrik Altink, piano en
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zo.
zo.
zo.

Sinterklaasliedjes door kinderen van de Gooise school in
Laren.
09-12: G. H. Winter, bariton, G. W. White, piano.
16-12: Cato v.d. Kaay, sopraan, C. van Erven Dorens, piano,
J. H. van Daalen, viool en W. Boom, violoncel.
23-12: De Larense Harmonie.
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Noten
1. Op 1 januari 1924 ging de première van de revue ‘Draadloos’, die
Henri ter Hall voor zijn revuegezelschap schreef en die door Idzerda
(PCGG) in Den Haag op 5 juli 1924 werd uitgezonden, met het
liedje ‘Draadloos, draadloos is thans de mode, / Draadloos, draad
loos doet nu iedereen. / Draadloos, draadloos is nog niet verboden
/ Hoor nou toch die dradeloze herrie om je heen’.
2. Zie Stef Lokin: ‘Tussen radio en omroep, De positie van de radio
amateurs in de vroege radiogeschiedenis (1916-1926)’ in Jaarboek
Media Geschiedenis (Amsterdam, 1989).
3. Zie Radio-Nieuws van 1 juni 1923: ‘Met de “draadlooze” de lucht
in’ en 1 juli 1923 met ‘Nogmaals met de draadlooze de lucht in’,
beide van W. Vogt.
4. De schrijftter Carry van Bruggen heeft een van haar wekelijkse ‘columns’
in het Zaterdags Bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad aan de
Larense Jazz Band gewijd, namelijk die van 22 april 1922 (’Onze jazz
band’), opgenomen in Carry van Bruggen Plattelandjes Larense colums,
in 1988 verzameld door Jan Fontdjn en Diny Schouten.
5. Ik heb ervan afgezien na te gaan of andere van de vele landelijke dag
bladen van het Hilversumse experiment melding maakten. Dat zou
een te tijdrovend onderzoek geweest zijn.
6. De tekening is ook opgenomen in Spanne en Spanningen.
7. Ik citeer hier niet Corver maar de Staatscourant van 1 augustus 1923.
8. Zie Kees Cabout: ‘Draadlooze verpoozing, de oudste verenigingsomroep’ in Aether van juli 1993.
9. In mijn artikel ‘Kurhausconcerten uitgezonden door Idzerda en de
HDO’ in Aether van juli 1996 meende ik te moeten vaststellen, dat
Idzerda met het uitzenden van het Residentie-Orkest uit het Kurhaus
in Scheveningen begon op 20 juli 1924. Na het Bericht in de RadioExpres van 13 september 1923 ga ik toch weer twijfelen.
10. De advertentie staat ook in Spanne en Spanningen.
11. De eerste uitzending van het Concertgebouworkest uit het Concert
gebouw te Amsterdam door de NSF zal plaats vinden op 30 maart
1924 en die van het Residentie-Orkest uit het Kurhaus te Schevenin
gen door PCGG in Den Haag op 20 juli 1924. Maar zie ook noot 6.
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12. Historisch Archief 2313.
13. Zie Jan J. van Herpen: Men hoort zijn voetstappen Een onderzoek
naar de opkomst van het oorspronkelijke Nederlandse hoorspel in de
jaren twintig.
Nog enkele opmerkingen:
In Radio-Nieuwsvan 1923 wordt niet gerept over de uitzendingen van de
NSF.
De in Radio-Expres geplaatste advertenties van de NSF (welhaast zeker
geschreven door W. Vogt) over radio-artikelen zijn in deze studie niet
opgenomen.
De herinneringen van W. Vogt in Radioleven zijn veertig afleveringen lang
eerder gepubliceerd in de Radiobode van 15 mei 1931 t/m 19 februari
1932. Niet echter het verhaal van Vogt en White die in Hamdorff in
Laren spreken over de bouw van een zender.
De villa Corvin, genoemd op blz. 21, is gebouwd in 1893. In 1920
kwam er een hotel-restaurant in. Het gebouw is gesloopt in 1986.
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