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Het eerste halfjaar, Qf eigenlijk slechts de laatste vijf maanden van 1923 (21 juli
t/m 23 december) gaven een merkwaardig verloop te zien van het begin van de
omroep in Hilversum. Vol geestdrift begonnen Willem Vogt (chef verkoop) en
G. W. White (chef laboratorium) van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek op
21 juli 1923 met de eerste uitzending van de fabriek. Opgewekt maar nog niet
gaaf moet de muziek van de Larense Jazzband door de ether geklonken hebben.
Aanmoedigingen stimuleerden de NSF tot doorgaan. Al in de vijfde uitzending
van 19 augustus kwam men met een voor die tijd gedurfde technische stunt: de
aansluiting met Hotel Hamdorff in Laren, waar een dansorkest speelde. Maar de
fabriek maakte het financieel niet goed. Het zag er in augustus en september naar
uit dat de radio-experimenten gestaakt moesten worden. Toen PCGG van Idzerda (Den Haag) in september niet mocht uitzenden door een klacht over geluids
overlast, kreeg de Nederlandse Vereniging voor Radio-Telegrafie, die via PCGG
uitzond, inwoning bij de NSF. Het lijkt alsof de directie van de NSF toen pas het
belang van de eigen uitzendingen is gaan inzien. Ze werden van 21 oktober af her
vat, zelfs met een nieuw geslaagd experiment: op 21 november de aansluiting met
Tivoli in Utrecht voor de uitzending van een symfonieconcert.
In 1924 zal de vaart erin komen. Maar er kwam een grote zorg opzetten: wie
zal dat betalen? Hoe moesten die technische apparatatuur en die optredende musi
ci worden betaald? Moest er om vrijwillige bijdragen gevraagd worden, moest er
een radiobelasting komen of moest de omroep in stand gehouden worden uit
reclame-inkomsten? Vogt mocht met toestemming van zijn directie de luisteraars
om geldelijke steun vragen en ontving die steun royaal. Op ± 1 april 1924 werd
Het Comité van luisteraars naar de Hilversumse Draadloze Omroep opgericht. De
NSF stelde de zender om niet beschikbaar, maar de programma’s werden vervol
gens betaald uit de bijdragen van degenen, die luistervinken gingen heten, bezit
ters van een HDO-diploma. En die financiële organisatie moest verantwoord wor
den.
De studio (of muziekkamer of klankzaal zoals men nog zei) was niet groot: het
was een van de ruimtes van het NSF-kantoorgebouw. Grote muziekensembles
konden er niet in. Zeker geen symfonie-orkesten. Delen uit vioolconcerten (zoals
de Romances van Beethoven of het Dubbelconcert van Bach) en opera-aria’s wer
den begeleid door pianospel. Er stond veel kamermuziek op het programma. Bij
viool veel composities van Fritz Kreisler. Er werden populaire melodieën uitge
voerd als het Largo van Handel, de Serenade van Toselli, Humoreske van Dvorak,
het Standchen van Schubert, de Cavatine van Raff, het Angelus van Catharina van
Rennes, de Bruiloftsmars van Mendelssohn, Méditation de Thaïs van Massenet,
Die Mühle im Schwarzwald van Eilenberg, Grossmütterchen van Lange en
Glühwürmchenidyll van Lincke. Het omgekeerde is misschien ook waar: dat de

5

i
i
nummers populair werden door de radio. Aanvankelijk is er opvallend veel ‘ernsti
ge’ muziek uitgevoerd, later wat meer amusementsmuziek en op het eind van
1924 verschenen liedjeszangers als Jan van Riemsdijk, Clinge Doorenbos en
J. H. Speenhof!voor de microfoon. Van de lezingen krijgt men de indruk dat snel
ler een aangeboden idee geplaatst werd dan dat men zelf naar een boeiend onder
werp zocht. De HDO leek af te stevenen op een Nationale Omroep met radiobelasting, een idee waarvoor ook de in Den Haag zetelende en aldaar via PCGG uit
zendende Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie wel voelde, vooral toen
Idzerda eind 1924 gedwongen was zijn uitzendingen te beëindigen. De HDO-cir
culaire van december 1924 bevat de uitspraak: ‘De H.D.O. eindigt haar bestaan
op den dag, dat de “Nederlandsche Draadlooze Omroep” daadwerkelijk in func
tie treedt. Ons instituut wenscht niets anders, dan het tijdperk te vullen, tusschen
den dag van heden en de feestelijke ouverture van den “Nationalen Omroep” of
hoe dat lichaam straks mag heeten. Wel hopen wij vurig, dat deze gang van zaken
“de facto” niets anders om het lijf zal hebben dan een naamsverandering van den
Hilversumschen Draadloozen Omroep in Nationalen Draadloozen Omroep, maar
dit is niet meer dan een gepaste hoop, die men ons de vrijheid moet schenken met
mate te koesteren.’ Er ontstonden echter andere omroepen. Als eerste werd op
15 november de NCRV opgericht, die op 24 december 1924 begon uit te zenden
en daarvoor aan de NSF betaalde. De kansen op verwezenlijking van het verlan
gen van de HDO om zich op den duur te transformeren tot Nationale Omroep
namen af.
In dit tweede deel van de geschiedenis van de HDO is opnieuw veel overgeno
men uit het weekblad Radio-expres, dat niet alleen wekelijks de HDO-program
ma’s publiceerde, maar dat ook het hele jaar door meedacht over het probleem
van de financiering der radioprogramma’s. Meer en meer plaatste het blad ook
foto’s bij Hilversumse uitzendingen, vooral toen Idzerda ophield. Ook toen het
nieuwe blad Radiowereld ging verschijnen en ook wekelijks de Hilversumse programma-aankondigingen opnam kreeg de HDO veel aandacht. ‘Nieuwtjes’ in het
tijdschrift zullen door Vogt toegespeeld zijn. Van groot belang in dit tweede deel
is verder de vondst in het Omroepmuseum van de twee (het zullen er vier worden)
door de bevlogen Willem Vogt namens de HDO geschreven circulaires, waarin hij
de luisteraars om geldelijke steun vroeg voor het maken van programma’s. Net als
in deel 1 zijn ook nu weer alle authentieke teksten in cursief en in de spelling van
toen opgenomen. Men leest hoe de omroep in Hilversum vorm krijgt en hoe men
aanvankelijk nog zoekt naar woorden voor het nieuwe medium: omroep, trans
missie, seinuur, uitzenden, uitzending, rondzenden, klankzaal, studio, amateurs,
luisteraars/luistervinken, broadcasting en radio. In de wekelijkse programma-aan
kondigingen zijn fouten zo gelaten. Soms moeten de gegevens telefonisch vers
trekt of onduidelijk opgeschreven zijn, zoals Idomenco, Tenebrae factac sunt,
theorbe fluit, Frestissimo en Trio in S. Dur. Er zijn geen sics uitgedeeld.
1924 is weer een boeiend jaar in de radiogeschiedenis. Opnieuw blijkt hoezeer
Willem Vogt de stuwende kracht achter de vele activiteiten was.
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Het jaar 1924
Zondag 6 januari 1924
Concert der N.S.F. op 6 januari van 8.30-10.30.
Medewerkenden: Mevrouw Augusta Reclaire, zang. Mevrouw [H.] LeopoldDraper, piano. Eug. Stokvis, cello, Dr. H. M. Leopold, viool en M. Valkhoff,
declamatie. Zij zullen het volgende programma uitvoeren:
1. Trio: a. Allegro con brio, b. Largo con espressione, Beethoven.
2. Piano: Variations brillantes, Chopin.
3. Zang: a. Largo, Handel, b. Liebesbotschaft, Schubert. c. der Fischer,
Schubert. d. Arietta der Claudine, Schubert.
4. Declamatie.
5. Trio: a. Larghetto con moto, Gade. b. Serenade, Wïdor.
6. Piano: a. Pierette, Chaminade. b. Wiegenlied, Kjerulf. c. Sérénade
Florentine, Benj. Godard.
7. Zang: a. Madchenlied, Brahms. b. Am Sonntagmorgen, Brahms.
c. ’t Avondt, Mortelmans. d. In ’t Woud, B. Zweers.
8. Trio: a. Mignonette, Ch. Godard. b. Melodie, Rubinstein.
Zondag 13 januari 1924
De N.S.F. geeft a.s. Zondagavond geen concert.
Bij PCGG in Den Haag speelden die middag The Original Jazz Syncopators onder
leiding van Theo Uden Masman. Masman, geciteerd in Mooi Holland?, de woelige
jaren van de Ramblers: ‘Ik rolde eerst in de amateurwereld waar ik door een adver
tentie in terechtkwam zodat ik, na geslaagd proefspel, pianist werd van een Haags
Societybandje “The Original Jazz Syncopators” van Henk Hendriks, dat op alle
mogelijke liefdadigheidsfeesten en bals zijn volstrekt belangeloze medewerking
verleende. Nadat dit orkestje door het vertrek van Hendriks naar Indië totaal ver
waterde, kwam ik terecht bij één van de beste Haagse amateurorkesten “The
Queen’s Melodists” van Vic Gonsalves, een band van 10 man, wat erg groot was
voor die tijd.’ Guus Weitzel, de latere omroeper van de AVRO, schrijft in onge
publiceerde Memoires:
Inmiddels kwam Den Haag in de ban van de uit Amerika overgewaaide Jazz. Dat
was een kolfje naar de hand van mijn vriend, de pianist Paul von Lindern. Hij
stichtte al spoedig een eigen band, de Original Jazz Syncopators. Ik werd drummer,
later is de naarn van de band veranderd in de Jazz Devils. Wij waren erg populair
in Den Haag en kregen meer uitnodigingen om op te treden dan wij konden accep7

teren. De meest vermaarde amateurband in Den Haag was The Queen’s Melodists
van de broers Gonsalves. Als pianist hebben daar ooit deel van uitgemaakt Frans van
Cappclkj die later naam zou maken als leider van het AVRO-Musette Ensemble en
Theo Udcn Mosman. In de Queen’s werd serieus gemusiceerd. Wij beschikten over de
partituren van alle nummers van ons uitgebreid repertoire en iedereen had zijn par
tij voor zich op de lessenaar. Aanvankelijk heb ik van dat beroemde orkest geen deel
uitgemaakt, maar hun drummer Bergansius moest in diëtist en mij viel de eer te
beurt hem te mogen vervangen. Ik heb toen nog lesgenomen om te leren een slagwerkerspartij te lezen. Zeljs Gersbwins Rhapsody in Blue hebben we gespeeld en voor die
gelegenheid werd mijn toch al uitgebreide slagwerkbatterij versterkt met twee pauken.
Voor het transport van mijn slagwerk was een speciale kistgetimmerd waarin ik het
allemaal keurig kon opbergen. Toen in 1939 de oorlog uitbrak en Nederland mobili
seerde werd aan het Nederlandse volk gevraagd om voor de verstrooiing van de mili
tairen muziekinstrummten beschikbaar te stellen. Spontaan heb ik aan die oproep
gehoorgegeven, maar tevoren toch wel even geïnformeerd of ook een slagwerkinstallatie welkom was. Mijn aanbod werd dankbaar aanvaard. Bij een van de eerste bom
aanvallen in 1940 werd ook het gebouw getroffen waarin zich mijn schenking
bevond. Er bleefgeen spaan van heel. Alleen mijn prachtige gong bleefgespaard. Die
had ik achtergehouden.
Zondag 20 januari 1924
Zondagavond 8.30, golf 1050 M. geeft de N.S.F. een concert, waaraan medewer
ken Mej. Teves, Zang; Trude Oosterveld, Viool; Jo Jaspers-Engelgeer, Piano. Het
programma luidt:
1. Caro mio ben, Papini, trio;
2. Aria uit Paulus, Mendelssohn, zang-piano;
3. Sonate, Mozart, viool-piano;
4a. Du bist die Ruhe, Schubert, zang-piano; b. Frühlingsglaube, Schubert, zangpiano;
5a. Thema met variaties, Beethoven, viool-piano; b. Prière, Hubay, viool-piano;
c. Berceuse slave, Nerada, viool-piano; d. Kanzonetta, Tschaikowsky, vioolpiano;
6a. In ’t woud, Loos, zang-piano; b. Lenz, Hildack, zang-piano;
7. Agnus Dei, Bizet, trio;
8a. Salut d’amour, Elgar, viool-piano; b. Gavotte, Bohm, viool-piano;
9. Liederen, Andriessen-Tusschenbroek, zang-piano;
10. Ie Symfonie, Beethoven, viool-piano;
11. Panis Angelicus, Franck, trio.
Mevrouw Carry van Bruggen uit Laren, de bekende schrijfster van “Het joodje”,
“Een coquette vrouw”, “de Verlatene” zal de luisteraars toespreken en eenige
fragmenten uit hare werken voorlezen.
W. Vogt in Een Leven met Radio:
De vrijheiddie mij toegemeten was overschouwend, besloot ik dat als eerste, die voor
de omroep een toespraak zou houden, iemandgekozen behoorde te worden uit hen die
8

zichzelfgoed in de hand hadden. Hetgeen betekende dat zij niet bevangen mochten
zijn door de wonderlijke o mstandigheden, die een toespraak zonder zichtbaargehoor
met zich meebracht. De redenaar moest iets te vertellen hebben, de vertellitig niet
voorlezen, in zijn woord warmte en overtuiging uitstralen en genoegen nemen met
het onopvallend ontbreken van alles wat de ijdelheid streelt. Dus koos ik een femme
auteur. Ik besloot de schrijfster Carry van Bruggen, toen mevrouw Pit, echtgenote van
de directeur van het Rijks Museum, uit te nodigen, de eerste microfoonspreekster te
zijn. Ik bewonderde haar om haar schrijftrant. Het huisje aan de sloot3 en ‘Eva3 haar romans - had ik gelezen [Vogt vergist zich, Eva is pas uit 1927]en uit haar
voordrachten kende ik haar als begaafd en slagvaardig spreekster.
Ik verzocht haar mij een onderhoud toe te staan, welk verzoek werd ingewilligd en
- wat onwennig - bezocht ik haar in haar landhuis in de buurt van de molen te
laren (NH). Als in de Franse salons hield zij eerde, zodat men haar zelden alleen
trof.
aXJ kunt vrijuitspreken, want 3t zijn allemaalgoede bekenden.*
De sprankelende kout van hetgezelschap verstomde weldra, door het ongewone van
mijn voorstel.
Een radio-rede? Wat was dat... radio... ?
aMevrouw Pit, wilt XJ voor de radio van de NSF in Hilversum een voordracht hou
den over een onderwerp dat XJ zelf mag kiezen; ik raad U aan niet meer dan een half
uur te spreken.* aO*. (verbazing) Na een poos: aIk weet dat er seinen door de lucht
gezonden worden, die een zinvolle bestemming hebben. Maar XJ spreekt van een voor
dracht. Een voordracht onderstelt een zichtbaargehoor. Is dat op de NSF aanwezig en
welk gehoor is dat dan?* aXJ bent alleen in een kamer; tenzij miijn aanwezigheid XJ
welkom is* aGriezelig! Hoe weet ik dan dat ik iemand bereik? Zal ik in zo}n kolven
en retortensfeer enige warmte kunnen leggen in de sintels van mijn overtuigkracht?*
De schrijjster van het Huisje aan de sloot* verloochende zich niet. aAls XJ de ver
wondering die XJ voelt met uw geoefende zelfbeheersing in toom houdt, zult XJ mor
gen beloond worden met verbazing over het resultaat van technische middelen!* aIk
beschouw het als een uitdaging en neem die aan.* Dat was echt Carry van Bruggen.
Zij was een groot succes als vertelster over Eva3. De verbazing beloonde haar de vol
gende dag rijkelijk met loftuitingen van vrienden. Het was ofje bij ons in de kamer
sprak... * Ikgenoot het voorrecht even voor het rode lampje op de microfoonstandaard
oplichtte, deze moedige vrouw te horen zeggen: ^Blijft XJ alstublieft bij mij als ik
spreek... mijn hart bonst, XJ moet31 kunnen horen...*Ik hoorde 3t niet; maar ik bleef
en gafhaar een geruststellende glimlach en knik, ten teken, dat zij kon beginnen.
Zij werd een van degevierdste spreeksters van de jonge omroep met een omvangrij
ke correspondentie uit kringen van luisteraars.
In Intercom, maandblad voor radio- en televisiepersoneel, van februari 1962, komt
Vogt er op terug:
Was de omroep vandaag uitgevonden, dan zou men naar Vestdijk stappen ofHarry
Mulisch of naar Max Dendermonde.
Wij stapten naar Carry van Bruggen in Laren, een van de scherpzinnigste vrou
wen, die ik ooit in een gesprek partij heb moeten geven.
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Haar “Huisje aan de sloot9 was pas uit en het was weer zó! ^Mevrouw!* - zei ik (zij was de echtgenote van de Directeur van het Rijksmuseum, dr. Pit). aWilt U een
lezing voor de radio houden?9
Nu is zo'n vraag voor iedereengesneden koek.
*Eindelijk!9, denkt de >nan aabout towti9, ahebhen ze mij dan óók ontdekt!*
Maar Hoen9 was zo'n vraag wartaal.
<rVoor de radio...!?9 <rWat is dat?9
aMevrouw; de radio...9
Volgde de meest sappige omschrijving van het nieuwe wonder, dat ademloos werd
aangehoord.
aMaar er is dan geen publiek dat ?iaar je luistert?9
°Ja, mevrouw, dat is er wel... duizenden lui... maar onzichtbaar.9
aZit ik dan in m'n dooie eentje te praten!9
*Ja, mevrouw, tenzij Uuw man meebrengt... dat mag.9
aGoeie hemel! En hoe merk je dan...9
*De post, mevrouw! De volgende dag, of de daaropvolgende...9
Carry van Bruggen hield haar lezing -gratis - en de response was enorm. Ze was
er beduusd van.
Natuurlijk werd zij de *star performer9 van het nieuw gevestigde huis en het
duurde niet lang, ofze was zo vertrouwd met het nieuwe middel, dat ze haar corre
spondentie voor de microfoon afdeed met de vinnigheid, die haar zo geducht maakte.
Eentnaal hoorde ik haar zeggen: aMevrouw X, als U nou denkt, dat U met de
insluiting van een vijf cents postzegel het recht koopt op een antwoord van mij, bent
U wel op koopjes uit!9
Carry van Bruggen schreef over haar radiocauserieën in het Algemeen Handelsblad
van 14 november 1925. De ‘column’ is opgenomen in Carry van Bruggen: Plattelandjes, Larense colums, bijeengebracht door Jan Fontijn en Diny Schouten.
Zondag 27 januari 1924
Draadloos concert der N.S.F.
Aan het N.S .F.-concert op Zondag 27 Januari a.s., werken mee: mevr. Joh. v.
Heloma-van Nieuwenhoven, mevr. Wa. Philippona-Comelissen. Deze dames
brengen het volgende programma ten gehoore:
l.a. Recitatief en Aria uit Figaro’s Hochzeit “Endlich naht sich die Stunde”,
W. A. Mozart; b. Heimweh, Joh. Brahms; c. Madchenlied, (zang),
Joh. Brahms.
2. Polonaise (piano), Chopin.
3.a. Romance, Ch. Debussy; b. Amour d’antan, E. Chausson; c. Le temps des
Lilas (zang), E. Chausson;
4. Boerenliedjes (piano), J. Röntgen.
5.a. Doornroosje, Mortelmans; b. Venus mater, H. van Nieuwenhoven; c. Hoort
ge voor uw venster niet, H. van Nieuwenhoven. Verder de violiste mevr.
M. Gaymans-v. d. Meulen met pianobegeleiding van den heer C. van Erven
Dorens, muziekleeraar, Hilversum.
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Mevr. Gaymans’ programma luidt o.a.: Romanze uit het vioolconcert van
Winiawsky; Tartini Sonate; Serenade, Tosselli; La Mattinata, Leoncavallo; Schone
Rosmarin, Kreisler.
In oktober 1923 verscheen het eerste nummer van Radiowereld, Weekblad voor
Nederlandsche Radio-Amateurs. Het was een Amsterdamse onderneming. Het
blad publiceerde evenals de Radio-Expres wekelijks de programma’s van de N.S.F.
Het nummer van 18 januari 1924 bevat het volgende verslag:
Lezing over Draadlooze Telefonie.
Door den heer W. Vogt der Ned. Seintoestellenfabriek te Hilversum werd op Dinsdag
8 Januari eene lezing gehouden over bovengenoemd onderwerp voor de leden der
Vcreeniging aHa?idwerkers Vriendenkring33 in het gebouw dier vereeniging aan de
Nieuwe Achtergracht te Amsterdam. De zaal was dicht bezet en de spreker oogstte
veel bijval. Achtereenvolgens werden behandeld de natuurkundige processen die
plaats vinden bij het spreken van den een tot den ander, bij het telefoneeren met
draadverbinding en bij de Draadlooze Telefonie.
Het overbrengen van elcctro -magnetische energie door den aether werd aangetoond
met een aantal zeer interessante demonstraties.
Zoo werd langs draadloozen weg een lamp ontstoken, een gefingeerd munitiedepót
tot ontploffinggebracht en zelfs tot groot genoegen van het publiek de motor van een
denkbeeldige vliegmachine verlamd en tot dalengenoodzaakt.
In de afleveringen van 25 januari en 1 en 8 februari 1924 van de Radiowereld ver
schijnt van W. Vogt de reeks ‘Draadloos zien’. Terwijl hij zich nog midden in de
wereld van de prille radio bevindt, gaan zijn gedachten al weer naar mogelijke tele
visie. Zijn bespiegelingen zijn in deze studie als bijlagen opgenomen. Zij eindigen
met de uitspraak, dat ‘draadloos zien’ nog wel jaren op zich zal laten wachten,
maar dat de techniek het aankan. ‘Zij zal daarin slagen!’
Op 29 maart komt het weekblad Het Leven met een aprilmop: ‘Radio-televisie en
de jongste toepassingen ervan’. Prof. Loinvoir zal experimenten in Amsterdam lei
den. Beelden van Schiphol zullen op een gevel in Amsterdam te zien zijn. Het arti
kel is ook opgenomen in Leonhard de Vries: Hetgebeurde in 1924.
Zondag 3 februari 1924
Op Zondag 3 Februari a.s., 8.30 ’s avonds, treden voor den N.S.F. zender op: De
“Klein[eJ Kapel” uit Amersfoort, onder leiding van den heer Joh. Boers.
Dit corps zal het volgend programma uitvoeren:
1. Brautlied (Lohengrin), R. Wagner;
2. Im Reiche des Indra, (Ouverture), P. Lincke;
3. Andalusischer Liebestraum (Wals), C. Friedeman;
4. La Serenata, G. Braga;
5. Humoreske, A. Dvorak;
6. Fantasie Martha, E. Tavan;
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7. Serenata, E. Tosselli;
8. Chanson Bohémienne, J. G. Boldi;
9. Mélodie d’amour, H. Eingelman. Wilhelmus.
Verder zullen, dank zij de zorgen van het Tijdschrift Radio-Wereld, optreden:
mevrouw van Leeuwen (sopraan), Jaques Kapper (heidenbariton) en Louis Sons
(pianist), allen Diploma Conservatorium Amsterdam en o.a. fragmenten uit de
volgende opera’s ten gehoore brengen. Hérodiade van J. Massenet, La Tosca van
G. Pucdni, Hamlet van Ambroise Thomas. Dit laatste een Duet, gezongen door
mevr. v. Leeuwen en den heer Kapper. Ten ongeveer 9 uur zal de heer
dr. C. Lulofs, directeur der G. E. W. te Amsterdam een korte voordracht houden
over electriciteit. De heer Lulofs spreekt deze voordracht uit in zijn woning te
Amsterdam.
In zijn aflevering van 1 februari kondigt de Radiowereld de uitzending aan:
Het eerste aRjidio Wereld* Concert
Door de Directie der Nederlandsche Seintoestellenfabriek welwillend in de gelegen
heidgesteld van haar zendergebruik te maken, kunnen wij Zo?idag 3 Februari a.s.
van 8.30-10.30 alreeds ons eerste proefconcertgeven.
[Volgt de programma-aankondiging]
Wij twijfelen niet of dit concert, waarvoor geen kosten gespaard zijn, zal geheel in
den smaak vallen van de Nederlandsche amateurs.
Vriendelijk verzoeken wij onze lezers, ons zooveel mogelijk ontvangstrapporten te
doen toekomen en dezen te zenden aan Radio-Wereld, Afd. B, Sarphatistraat 60,
Amsterdam.
De Radiowereld heeft de artisten betaald. In de aflevering van 8 februari schrijft
het blad naast een foto van Lulofs:
Dr. W. Lulofs, Directeur der G. E. W. te Amsterdam, welke Zondagavond l.l. voor ons
vanuit Amsterdam een voordracht hield over aToepassing van Electriciteit*.
Deze rede werd volgens de vele ingekomen rapporten zeer op prijs gesteld, en werden
wij verzocht den heer Lulofi den hartelijken dank der amateurs, voor deze interes
sante en leerrijke rede, over te brengen.
Ook het musicalegedeelte liet niets te wenschen over.
Uit naatn van duizenden amateurs brengen wij, de vele dames en heeren, welke
hebben medegewerkt aan het welslagen van dit concert, hulde voor hun schitterende
musicale prestaties.
Door de vele rapporten is het ons ondoenlijk ieder persoonlijk te beantwoorden en
moeten wij langs dezen weg, de vele amateurs welke zoo vriendelijk waren ons een
berichtje te sturen, bedanken.
B.i.t.i.s.
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Eronder staat een foto van alle medewerkenden aan de uitzending met dit onder
schrift:
Zittend v.l.n.r. Mevr. Koops, pianiste v. d. kleine kapel [met bloemen op haar
schoot], Louis Sons, pianist, Mevr. Sons, Jaq. Kapper, Mevr. Cèline v. Leeuwen [met
bloemen op haar schoot], H. Hammen, W. Vogt, de omroeper der NSF. Midden
staande: K. C. Schoemeyer en Ir. White. Geheel links de aBi'g Ben* van de NSF. Op
den achtergrond is de microfoon noggedeeltelijk zichtbaar.
Zondag 10 februari 1924
De Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum geeft: op Zondag
10 Februari a.s. een draadloos concert, waaraan zullen medewerken:
“The All-Round Musicals” uit Utrecht, onder leiding van den heer
P. H. J. H. de Beer.
Als solisten treden op:
Mej. Mary van der Lee (Viool) en de heer H. Keers (Cello).
“The All-Round Musicals” brengen het volgende programma ten gehoore:
1. Hand in hand (marsch), F. von Blom;
2. Ouverture zur Oper “Die Zigeunerin”, W. Balfe;
3. “Dolores” (walzer), B. Waldteufel;
4. Légende d’Amour (viool-solo), Guiseppe Becce;
5. Grande Fantaisie sur 1’Opera “La Bohème”, G. Puccini. (Arrangement
E. Gauwin);
6. Canzon di Maggio (serenata italiana), Guilio de Micheli;
7. Air d’Eglise (cellosolo), J. Lieder;
8. Ballet Egyptien, A. Luigini;
9. Choo Choo Blues, Elmer Barr;
10. The Diplomat (marsch), John. Ph. Sousa;
11. Wilhelmus van Nassouwe.
Verder zal de kunstschilder Herman Heyenbrock [1878-1948] een voordracht
houden over “De Beteekenis van de techniek in onze samenleving”. “De dichter
en de Ingenieur”.
De heer Berendsen zal met zijn Dubbel Mannenkwartet uit “Amicitia” een aantal
liederen zingen, terwijl de heer Berendsen zelf eenige nummers zal voordragen uit
“Kun je nog zingen, zing dan mee”.
Tenslotte zal de declamator, de heer W. J. H. Verbon uit Utrecht reciteeren “Het
wrakhout” van Francois Coppée en “Paardengang” van Dr. E. Laurillard.
Langzamerhand kunnen we een echt samengesteld avondprogramma zien groei
en: het heeft nu al vijf onderdelen. Aan het einde van de programmagegevens
wordt dan ook meegedeeld: ‘Met het oog op de uitgebreidheid van het program
ma, zal ditmaal het sluitingsuur ten ongeveer 11 uur zijn.’
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In dc Radiowereld van 15 februari staat:
Tweede Concert van aRjidio Wereld*
Voor de tweede maal hoopt Radiowereldgebruik te maken van degastvrijheid van de
N. S. F. voor hetgeven van een concert op Zondag 24 Febr. 8^2-lO^z uur.
Na het eerste concert ontvingen wij dankbetuigingen van heinde en verre, wel een
bewijs dat de Radio-liejhebbers een goed concert apprecieeren, trouwens hebben de
meeste hollandsche concerten niet veel om 3t lijf, bij de meesten is het nog *t afdraai
en van een gramofoon-plaat, hetgeen men toch kwalijk als een concert kan betitelen!
Als tweede factor is de verzend-kracht nog niet van dien aard dat men werkelijk
goede muziek door de kamer kan verspreiden, ‘tgebeurt dan ook nog al te dikwijls dat
men iemand hoort vertellen dat hij een radio-concert heeft bijgewoond maar ahet
precies een schorregramofoon vond *
Dit alles nu kan anders, kan beter, daarvoor zijn noodiggrootere verzcndkracht en
goede artisten en die beide laatste factoren kosten geld.
Dat geld nu moet er komen, wilt u iets aan uw toestel hebben, hoe dat er komen
moet, daarop komen wij in ons volgend nummer terug.
De Uitgevers.
Zondag 17 februari 1924
Op a.s. Zondag 17 Februari zal de N. S. F. des avonds 8.30 een draadloos concert
uitzenden.
De medewerkenden zijn: mevr. Schook (sopraan), mevr. [H.] Leopold-Draper
(piano), Dr. H. M. Leopold (viool), de heer E. Stokvis (cello), Dr. van Hoogenhuyze (bariton), de heer B. Hattink (fluit). Programma.
1. Allegro in Bes (viool, cello, piano), L. v. Beethoven;
2.a. Adagio (fluit en piano), Mozart; b. Standchen (fluit en piano), Schubert;
3a. Die Morgenröthe Schön’rer Zeit uit Jephta Handel (sopraan solo); b. Aria
uit Idomenco. Zefiretti (sopraan solo), Mozart;
4. Papillons (piano), Schumann;
5. Aria v. d. Landmann uit die Jahreszeiten (bariton solo), Jos. Haydn,
6. Adagio (cello), Bargiel;
7. De Straatmuzikant (viool), Wïeniawsky;
8.a. Duet uit de Schöpfiing, Haydn; b. Zu den Bergen hebet sich ein Augenpaar
(sopraan en bariton), P. Comelius;
9. Arioso (viool, fluit en piano), Handel;
lO.a Jonge liefde, Gottfr. Mann; b. De Noordzee (bariton solo), Hullebroek;
11. (Op verzoek) Mignonette, Charl. Godard; b. Melodie, Ant. Rnbinstein.
De Radio-Expres van 21 februari komt nu met een Omroep-Enquête:
Zeven vragen ter beantwoording.
I. Acht u eengoeden Nederlandschen omroep van belang?
II. Meent u, dat de luisteraars daarvoorgeldelijk moeten bijdragen?
14

III. Vindt u, dat experimenteerende amateurs moeten medebetalen?
IV. Wilt u dat dit uitslutend vrijwillige bijdragen zullen zijn?
V. Acht u de heffing dier bijdragen in den vorm van een belasting (ontvangtoe
stellen onder de personeele belasting bijv.) gcwenscht, zoodat ieder luisteraar tot
betaling verplicht wordt ?
VI. Wat is naar uw oordeel het hoogste bedrag} dat dan geheven mag worden ?
VU. Geeft u aan een reclame-omroep voorkeur boven een door de luisteraars betaal
den?
De toestand van den omroep in Nederland.
Hoe moet het met den Omroep in Nederland?
Men kan die zaak bekijken zooals men wil, in den diepsten grond blijft het steeds
een kwestie van... geld.
Zooals het nu is, wordt in ons land Omroepgehouden door de Ned. Ver. voor Radiotelegrafie en door verschillendefirma’s, ieder voor eigen rekening op betrekkelijk klei
ne schaal.
Nederland is in dit opzicht vooraan geweest.
Het had een geregelden Omroep nog vóór dat de rage zelfs in de Vereenigde Staten
ontstond. PCGG is een tijdlang het omroepstation geweest voor Engeland, België en
Frankrijk mee. Daarna zijn er hier andere stations bijgekomen, waaronder thans
zonder twijfel het station der N.S.F. te Hilversum een eerste plaats inneemt. Tot een
groote organisatie van den omroep, zooals in omringende landen, zijn wij evenwel
niet geraakt.
De wekelijksche Omroep, zooals die bij onsgeorganiseerd is door de N.V.v.R., staat
hier eenig in zijn soort in de geheele wereld. Uit een fonds, uit vrijwillige bijdragen
van de amateurs zelf bijeengebracht, wordt een omroep bekostigd, waarvoor nu
anderhalfjaar lang als regel eersterangs-artisten zijn opgetreden. Het mag wel eetis
uitgesproken worden, dat de Omroepcommissie der N.V.v.R. zeer bijzondere pro
gramma’s heeft weten te organiseeren. De technische ziekte, waaraan PCGG heeft
geleden, was niet de schuld der commissie. En in muzikaal opzicht staan de Donderdagavondprogramma’s zeker boven hetgemiddelde van Brussel bijv.
Met de regeling van den Omroep van rijkswege staat het zóó, dat men mag ver
wachten, dat binnenkort de nieuwe vergunningen zullen worden verleend aan de
verschillende ondernemingen en lichamen, die daarom gevraagd hebben.
De vraag is nu: hoe zal het dan verdergaan in ons land?
Waarom gaat het zoo niet langer?
Zoolang de verschillende omroepstations over de noodigefondsen beschikken, lijkt voor de
luisteraars de zaak heel eenvoudig. Maar... en zijn heel véél maren!
Er zijn vele luisteraars, die in ons land eengrooteren, technisch beteren omroep zou
den wenschen, soortgelijk als in Engeland. De radio-firma’s, die nu wegens de kosten,
die zij zelf betalen, waarlijk niet meer kunnen doen, dan nu geschiedt, zouden zelf
graag in staat zijn, méér tegeven, vaker en beter. De Omroep der N. V.v.R. zou ook wel
meer kunnen en willen zijn, als er geld voor was, maar het is zelfs de vraag of het
omroepfbnds nog lang zal strekken, als er nietgauw weer een vloed van bijdragen komt.
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Eigenlijk gezegd, staat alles wat in Nederland op omroepgebicd gebeurt, op losse
schroeven, als ergeen organisatie voor komt met vaste, verzekerde inkomsten.
Moeten de luisteraars betalen?
Als wij nu de zaak goed zien, dan hangt zeer veel ervan af, hoe het publiek, waarvoor
een omroep bestemd is, inderdaad wel denkt over de mogelijkheden om tot een oplossing
te komen.
Met het Zwitsersche orgaan “Radio*, dat het7xlfde onderwerp behandelt, zijn wij het
eens, dat elk land in dit opzicht zijn eigen, aan eigen toestanden aangepaste regeling
noodig heeft. Maar wij zijn het er niet mee eens, dat men van den Otnroep minder de
waarde op zichzelf, de amusetnetits- en cultuurwaarde moet beschouwen dan wel de
waarde voor den opbloei der radio-industrie.
Als dat zoo was, als de Omroep financieel en economisch zij?i rechtvaardiging moest
vinden in het voordeel voorfabrikant en handelaar, dan zou het ook billijk zijn en tnogelijk moeten wezen, dat defabrikanten en handelaren degeheele zaak betaalden uit hun
reclame-budget.
Wijgelooven, dat de besprekingen over een “Handelsomroep* wel hebbengetoond, dat
zoo iets in Nederland niet mogelijk is.
Het grootste deel van de exploitatie&ojtm van een omroep, wil dezegoed en verzekerd
zijn, schijnt te moeten komen van de luisteraars.
De vraag is nu: hebben zij dat in Nederland voor een goeden omroep over? Onder een
goeden omroep denken we ons eiken avond een programma, gevarieerd naar de smaken
der hoorders, door één of een paar cersterangstelefoniestations, die ook op concertzaal en
opera zijn aan te sluiten.
En als de luisteraars er wat voor over hebben, welke regeling der bijdragen zouden zij
dan het meest aannemelijk achten ?
Wij hebben onlangs al eens aarigeduid, dat een Otnroep misschien ook georganiseerd
zou kunnen worden door een reclame-onderneming, die degelden zou putten uit draadlooze reclames voor alle mogelijke artikelen. Deze soort van omroep dreigt intusschen heel
licht te ontaarden in iets, waarnaar men niet meer met vollediggetioegen luistert.
Hoe men aan onze enquête deelneemt.
Naar aanleiding van hetgeen boven is uiteengezet, willen wij een poging doen om allen,
die in dit vraagstuk belang stellen, gelegenheid tegeven, zich erover uit te spreken. Dit
kan geschieden door een briefkaart te zenden, waarop aa?i de voorzijde isgeschreven het
woord: Omroep-enquête. [...]
In zijn nummer van 28 februari komt de Radio-Expres op de Enquête terug. Het
blad wijst nog eens op de drie hoofdpunten: betaling door vrijwillige bijdragen, beta
ling in de vorm van een belasting en instandhouding van een omroep uit reclameinkomsten. Bovendien komt de Omroepcommissie van de NWR met een idee:
applauskaarten tot steun van het Omroepfonds van de NWR. Bij de secretaris van de
Commissie koopt men een pakje van die kaarten (20 cent per stuk) in voorraad en
men zendt ze in als teken van instemming met het gebodene als men er behoefte aan
voelt.
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Zondag 24 februari 1924
De tweede uitzending van Radiowereld. Dat staat er in de Radio-Expres niet, in de
Radiowereld wèl bij.
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8.30-10.30 n.m., radio-concert met
optreden van: Louis de Vries, Directeur der Hollandsche Schouwburg te Amster
dam; mevrouw Céline van Leeuwen, Sopraan; Louis Sons, Pianist; Jaq. Kapper, Bari
ton; F. Meyerse, Bariton.
Duo uit de 4de Acte van de opera Troubadour, G. Verdi; Sopraan-solo uit de opera
“Samson et Delila”, Saint-Saëns; Bariton-Solo uit de opera Bal-Masqué, Verdi, uit te
voeren door Mevrouw van Leeuwen en den Heer Kapper met begeleiding van den
heer Sons. De heer Meyerse zal eenige nader draadloos aan te kondigen liederen zin
gen. De verzorging van het muzikale gedeelte van het programma is in handen van
het Amersfoortsche Sociteits Strijkje, hetwelk o.a. dansmuziek ten gehoore zal bren
gen.
Louis de Vries zal vanuit de Stads Schouwburg te Amsterdam per lijntelefoon voor
dragen: “Scheepspraet” door Const. Huygens.
De Radiowereld van 29 februari meldt:
Het tweede aRadio Wereld» Concert
Hieronder plaatsen wij de portretten van den Heer Jaq. Kapper (Bariton), Mevrouw
Céline van Leeuwen (Sopraan) eti den Heer Louis Sons (Pianist), welke zoo vriendelijk
waren hun welwillende medewerking aan de twee Radio-Wereld-concerten te verleenen.
De vele rapporten, die wij van de luisteraars mochten ontvangen, bewezen op hoe
hoogen prijs deze medewerking werd gesteld. Gaarne sluiten wij ons bij deze stemmen
aan en zeggen hen nogmaals langs dezen weg dank voor hetgeen zij voor den amateur
hebben gedaan.
Wij hopen, dat wanneer onze wensch, het verkrijgen van eengroot omroepstation, ver
vuld wordt, wij nog dikwijls van hun krachten zullen mogengebruik maken.
Hulde brengen wij aan den Heer Louis de Vries, die, daar hij dien avond de Spaansche Vlieg9 [van Ludwig Klinke] opvoerde, zijn rust er voor opofferde om op ons verzoek,
per telefoon Scheepspraet» van Const. Huygens voor te dragen.
Ook den Heer F. Meyerse en het Amersfoortsche Societeits-Strijkje mogen wij niet ver
geten.
Nogmaals vriendelijk dank aan allen, die hebben medegewerkt aan het slagen van
dezen avond.
Onze Concerten
Zooals wij in ons vorig nummer reeds aankondigden, komen wij thans terug op de kwes
tie: het concertengeven.
Van onze aankondiging dit punt te zullen behandelen, heeft de Radio-Expres dank
baar gebruik gemaakt ook hare aandacht hieraan te wijden en heejt daar uiting aan
gegeven in een artikel in het laatste nummer.
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In dat artikel komt het blad tot een enquête, naar welker uitslag wij zeer benieuwd
zijn, voornamelijk wat betreft het aantal antwoorden, m.a.w. het aantal luisteraars,
dat zich de moeite van antwoorden heeft gegeven.
Wij aclsten die enquête vrijwel overbodig; elke vraag, welke met *ja* beantwoord
wordt, kost geld; geld en nog eens geld is de factor, die goede concerten beheerscht.
Blijft dus alleen over: hoe komen we aan het benoodigde kapitaal.
Een belasting, personeele ofhoe dan ook, achten wij uit den booze; wij zijn n.l. niet
zoo naïefals de R.-E., om ook maar in de verste verte eraan tegelooven, dat de Regeering of Gemeente de R.-E. zou vragen hoeveel belasting zij zouden mogen heffen.
Indien het de moeite waard kon zijn, zou Regeering of Gemeente dezegelegenheid
tot vermeerdering van de inkomsten gauw aangrijpen. Zij zouden een belasting hef
fen en een bedrag bepalen naar hun idee en zich niet verplichten daarvan eengedeel
te aan de zendstations af te staan.
Neen, wij moeten ons zelfhelpen; ieder die kan, moet zijn steentje bijdragen, nie
mand blijve achter. Alle luisteraars moeten voor dit doel een kleinigheid overhebben.
Er moet een fonds komen tot versterking of oprichting van zenders, tot bestrijding van
de kosten van artisten enz., en wij hebbengemeend ons blad te moeten disponibel stel
len voor het vormen van een dusdanigfonds.
Wij zamelen dus gaarne giften voor dit doel in, zullen deze geregeld in ons blad
verantwoorden en stellen als aanmoediging zelff 100.- als eerstegift disponibel.
Let wel op!
Het is onze bedoeling voor een evt. fonds een Commissie van Beheer uit de bijdragen
den te benoemen, die de zender(s), het aantal en aard der concerten enz. zullen kie
zen en verzorgen.
De bijdrage.
Naar schatting zijn er in Holland een 20.000 luisteraars, een aantal, waar nog al
iets mee te beginnen is. Laten we nu de bijdrage eens op minimum ƒ 1.- per jaar stel
len en in doorsnee op f2.50 (wij verwachten n.l. ook veelhoogere bedragen), dan zou,
indien ook maar de helft aan onzen oproep gehoor gaf, dit nóg een sommetje van
f25.000 uitmaken, o.i. voldoende om 3 d 4 concerten per week tegeven, ook al zou
den daarvan eerst de kosten voor één of meer zenders af moeten.
Ieder, die dus zJnguldentje zou bijdragett, zou voor z'n luttele twee cent per week
3 d 4goede Holl. concerten kunnen hebben, en wij kunnen ons niet voorstellen, dat er
luisteraars zijn, die dit kleine bedrag nietgaarne voor het boven ontschreven doel zou
den overhebben.
Wij hopen, dat ook de Pers ons initiatiefoverneemt en een inschrijving opent, daar
alle luisteraars helaas noggeen lezers van Radio-Wereld zijn.
Blijft dus niet achter, stelt ook niet uit, doch zendt reeds morgen een postwissel aan
Radio-Wereld, met vermelding: *Voor het Concert-fonds*.
Van de actie van de Radiowereld is verder niets meer gehoord. We zullen zien dat
de NSF zelf met een gelijksoortig plan komt.

18

Zondag 2 maart 1924
Nederlandsche Seintoestellenfabriek Hilversum, 1050 M. 8.30-10.30 n.m. draad
loos concert met medewerking van mevrouw L. Koopman-Kloek (piano) en den
heer Jan Blains (concertzanger).
Mevr. Koopmans’ programma luidt: Adagio Op. 27 [Mondscheinsonate],
Beethoven; Idylle, C. Chaminade; Wana, Cliff Friend; La Violetera, José Padilla;
Sérenade, C. Chaminade; Valse Blonde, Theodore Lack; Wiegenlied, Jacques
Eyskoot (blind).
De heer Blains zal o.a. ecnige opera-fragmenten ten gehoore brengen; mevrouw
J. Th. M. Serbrock-Kluyskens zal een korte voordracht houden over een onder
werp, getiteld “Moeder en Kind”.
In het Omroepmuseum bevindt zich het typoscript van Memoires van dirigentcomponist Hugo de Groot. Daarin schrijft hij (het is ± 1916):
Op de Kruiskade [in Rotterdam] woonde het kinderloos echtpaar Eyskoot waarvan de
man, die blind was, de kost verdiende met pianospelen op danslessen, waar zijn vrouw
hem }s avonds bracht en ajhaalde. Hij componeerde ook en zijn muzikale gedachten
werden opgeschreven door de pianopedagoog Cornelis Berkhout. Die Berkhout, de
kunstliejhebber Van Eysselsteijn en Jan van Waasdijk hadden zich het lot van de blin
de pianist aangetrokken en wilden zijn composities laten drukken. Om hem te steu
nen kwamen zij op de gedachte mij bij de familie Eyskoot in de kost te doen. In de
voorkamer van de Eyskoots stond een piano, het kostbaarste bezit van de blinde pia
nist. Nu die kamer door mij werd bewoond, zat hij zielig in de keuken in zijn brailleboeken te lezen.
zondag 9 maart 1924
Nederlandsche Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8.30 Radio-concert
met medewerking van mevr. Aug. Redaire, zang en viool; de heer Sekkes, viool:
de heer Wiesebron, piano.
Het programma luidt:
1. Concert in G. Dur, viool en piano [KV 216], Mozart;
2. Die Post, Frühlingsglaube, zang, Schubert;
3. Die Mainacht, Sassische Ode, zang, Brahms;
4. Sonate voor 2 violen en piano, Handel;
5. Trio in S. Dur voor altviool, viool en piano, Mozart;
6. Sonatine voor viool en piano, Dvorak;
7. a. Auf Hügeln des Gesanges, zang, Menddssohn; b. Wiegenlied, Max Reger;
8.a. Als de Ziele luistert, zang, Cath. v. Rennes; b. Mij spreekt de blomme een
tale, Cath. v. Rennes;
9. Wiegedeuntje, Cath. v. Rennes;
10. Slot.
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Een berichtje uit de Radio-Expres:
De beer J. C. van Dijk te Oldeboorn schreef aan de Nederlandsche Seintoestellen
Fabriek te Hilversum, dat hij een briefheeft ontvangen van een zijner vrienden, een
radiotelegrafist, waarin deze mededeelde het N.SJF. concert te hebben ontvangen,
varende van Curagao naar Rio-Janeiro. Dit is een afstand van 6000 KM. Een
bewijs, dat de reikwijdte van het N.S.F.-station zeergroot is.
zondag 16 maart 1924
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, 1050 M. 8.30 n.m. radio-concert met
medewerking van het Hollandsch Strijkkwartet, bestaande uit J. [Herman] Leydensdorff, J[ulius] Röntgen Jr., Bram Mendes, Th[omas] Canivez. Dit gezelschap
zal het volgende programma ten gehoore brengen:
1. Ie deel Kwartet Op: 18, Beethoven;
2. Variaties “der Tod und das Madchen” [strijkkwartet Der Tod und das
Madchen, D 810], Schubert;
3. Canzonetta, Mendelssohn;
4. Nocturne, Borodin;
5. Kwartet, Dvorak.
Eventueel 2 werken van de Bussy.
De heer A. Dubois, directeur der N.S.F. zal een voordracht houden over “De ont
wikkeling van den radio-omroep in Nederland tot op heden en de plannen voor de
toekomst”.
In het weekblad Het Leven van 15 maart (ook in Leonard de Vries: Hetgebeurde
in 1924) staat het artikel ‘Het Hollandsche strijkkwartet op de Favoriteplaat’. Het
kwartet wordt ‘“opgenomen” voor de gramafoon. Als het ware fotografeeren van
’t geluid’. Opgenomen werd: ‘Finale en lento van het kwartet van Dvorak, Allegro
con brio van Haydn, Sensenata van Mendelssohn en Adagio van Beethoven.
De NSF zond sedert 21 juli 1923 vrijwel iedere zondagavond tussen half negen en
half elf uit. Vocale en instrumentale solisten, ensembles en amateurs traden op, die
echter geen of weinig honorarium ontvingen. De NSF stelde wèl de zender
beschikbaar maar niet de gages voor wie optraden. In februari 1924 moet bij
Dubois en Vogt, o.a. na lezing van de in de Radiowereld en de Radio-Expres geuite ideeën, eveneens de gedachte opgekomen zijn om de luisteraars om financiële
steun te vragen. De NSF moet het geld verschaft hebben voor een door Vogt te
schrijven gedrukte circulaire.
Hij schrijft in Spanne en Spanningen:
Maar ook bij de NSF isgeld nodig. Wie zal dat verstrekken? De heer Wackers [direc
teur NSF] zit op het deksel van de schatkist. Toch is ook hijgeïmponeerd door het suc
ces. Doorgaan!* beslist de directeur tenslotte. Maar het kan toch geen kwaad als er
naar een solieder financiële basis wordt gezocht. Broadcasting is - men begrijpt dat
reeds in *24 -geen aangelegenheid, die financieel op een schoen en een slof kan wor-
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den bedreven. Ook als men rekening houdt met de NSE-omstandigheden - met het
relatiefgeringe aantal zenduren, de bescheiden investeringen, het minimum aan
personeel, de ingetogen hotwrarium-aanspraken van de toenmalige medewerkers aan
de programma’s, de dommel van de nog niet uit zijn slaap gewekte wolf van het
auteursrecht - is het uitoefenen van een omroep. tenzij men volop inkomsten uit recla
me trekt, voor één paar schouders te zwaar.
‘laat ons de medewerking en de financiële steun van de luisteraars inroepen,3
luidde het besluit van degenen die zich binnen fabrieksverband met de leiding van de
omroep bezighielden. Nu was er in die dagen voor een omroeper ternauwernood een
gemakkelijker en dankbaarder taak, dan het luisteraarspubliek te bewegen tot het
aan de gang houden van de eenmaal begonnen onderneming: het Nederlandse
publiek hield immers al van zijn omroep.
Er zijn dikke boeken geschreven over volkskarakter, overgoede en slechte eigenschap
pen van onze landslieden. Daaruit blijkt wel, dat de Nederlander behagen schept in
iets dat spontaan ontstaat; in iets dat, zonder veel omslag engewichtigdoenerij, gezel
lig en eerlijk wordt bedreven. Voorwaarde is dat iedereen kan meedoen, dat er een
opgewekte toon wordt gevoerd en het werk af en toe met hutnor wordt gekruid. Een
tweede eigenschap is: het gebodene, in sportiefpogen, zo mogelijk gratis te genieten.
Daarom is er misschien zoveel werk gemaakt van schuttingen om speelvelden en heesterbeplanting om tennisbanen, laat de Nederlander evenwel gratis genieten van
waarden waarvan hij weet, dat zij scheppen geld en andere offers kosten en - voorop
gesteld dat zij hem genoegen verschaffen - hij staat open voor een redelijke uiteenzetting, waarin hem om zijn steun wordtgevraagd. Mits zonder een zweem van dwang!
Wat de omroep betreft: het afluisteren was zo eenvoudig en kon slecht worden gecon
troleerd, zodat het clandestien gedoe alle sportiviteit miste.
Een uiteenzetting voor de microfoon of in drukwerk moest deze waarheden weer
spiegelen. Daarbij hoefde de vermelding niet achterwege te blijven, dat het omroeppersoneel zijn vrije tijd schonk en dat de fabriek, door de beschikbaarstelling van de
zender met toebehoren, haar steentje bijdroeg om de uitzendingen mogelijk te maken.
Er moest dus met tact worden gebedeld - in de eerste plaats bij de vele klanten, waar
van de adressen bekend zijn geworden uit brieven en briefkaarten met prijzende
opmerkingen over hetgebodene.
Reeds de eerste brochure vindt een goed onthaal. De beoordeling van Radio Expres
is bemoedigend.
De Radio-Expres van 20 maart meldt:
Een Geuzenbrief.
De ^Omroeper° van het telefoniestation der Ned. Seintoestellenfabriek te Hilversum,
de heer W. Vogt, heeft te zamen met den chef-ingenieur, den heer G. W. White, een
brochure in het lichtgegeven, waarin aa?i de luisteraars, die van den Hilversumschcn
draadloozen Omroep geregeldgenieten, wordt verzocht om bijdragen voor de bekosti
ging en zoo mogelijk uitbreiding der programma’s.
Het vlugschriftje, met zijn leuke illustraties, ademt een geest van enthousiasme en
hooggestemd idealisme ten aanzien van den Omroep in Nederland. Het is met smaak
samengesteld en het laat zich prettig lezen.
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Eigenlijk een literair verzorgde bedelbrief dus?
Nu ja, laat ons zeggen: een Geuzenbrief. We hebben nu onze Ned. Ver. voor Radiotelcgrafie, die uit bijdragen een Omroepavond op Donderdag in stand tracht te hou
den. Daar naast vraagt de Ned. Radio Industrie voor Zondagmiddag en Maa?idagavond. En nu komt de Hilversumsche geuzenbrief voor de Zondagavond en voor
nog meer avonden als het kan.
Geuzen zijn we dus allemaal. Aan hetgescheide?i optrekken schijnt voorloopig niet
veel te doen te zijn. Anders kon het een heel Geuzenvendel worden.
Ook de Radiowereld van 21 maart schrijft over de circulaire:
Juist ontvingen wij een schitterend uitgevoerde brochure, waarin, in den vorm van
een speech, een uiteenzetting wordtgegeven van een te organiseeren werkelijke omroep
der N.S.F. Hetgeheel heeft ten doel: een opwekking tot het inzenden van geld.
Uit den aard der zaak gaan wij hiermede volkomen homogeen, echter, ons fonds
staat geheel onafhankelijk van wie dan ook en hangt de bestemming hiervan geheel
af van de bijdragenden, zoodat het lang niet zeker is of het voor de een of andere
fabriek dan wel voor een geheel nieuwen zender zal worden gebezigd.
Ons doel is het tot stand brengen van een goede omroep, doch wil men het geld
daarvoor nu liever aan de N.S.F. zenden, dan staat dit natuurlijk iedereen vrij, en
kunnen wij niet anders doen dan dit aan te moedigen; als het doel maar wordt
bereikt.
De eeste circulaire van medio maart 1924 volgt hier onverkort:
Hilversumsche draadlooze omroep.
Qui habet aures audiendi, audiat. Wie ooren heeft om te hoor en, hoore.
Na den afttemmarsch!
Hilversum, Maart 1924.
Goedenavond Dames en Heeren!
Dit is de zender van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum. De N.S.F.
De omroeper, de aankondiger, de man aparlant au public* of hoe U hem wilt noe
men, die de eer heeft des Zondagsavonds de te spelen ofte zingen nummers voor u
draadloos aan te kondigen, heeft hetgewaagd, tegrijpen naar den hefboom, vanouds
machtiger dan het rapier: de pen. De moed daartoe heeft hij tenslotte geput uit den
gevraagden en verkregen vrijbrief van zijne Directie en de ruim 2700 brieven en
briefkaarten, die voor hem liggen, bevattende de namen van ruim 4000 bekende en
de instemming met den inhoud van ach... wie zal het zeggen hoevele duizenden onbe
kende geestdriftig gestemde toehoorders van onze Zondagavondconcerten. - Met een
dergelijk enthousiast leger van luisteraars moet toch iets meer te bereiken zijn ten
gunste van den voorloopigen radio-omroep in de Nederlanden, dan tot op heden de
N.S.F. omroep heeft vermogen tegeven.
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De historie van den N.S.F.-omroep.
De Directie der Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum heeft den heer
G. W. White, ingenieur en musicus - hij moduleert den vleugel even voortreffelijk als
den zender immers - en de ondergetekende belast met den zorg voor een bescheiden
Zondagavondomroep.
Wel zelden zal er door een Directie van een Handelsonderneming een opdracht
zijn gegeven, waarbij de uitvoerders zoo’ngroote vrijheid van handelengelaten werd.
Maar meer nog: nooit zal er een opdracht zijn verstrekt, waarvan de executanten
zoo}n overstelpend genoegen hebben beleefd.
U allen, waarde inzendsters en inzenders van rapporten, gij zendt ons stoffelijke
blijken Uwer belangstelling, gij bedankt ons voor wat wij op de Zondagavonden voor
U doe?i en hebt er lof voor, dat wij dien avond uitsluitend wijden aan Uw otitspanning.
Maar wat beteekent per saldo die kleine opoffering bij de - ik maggerust zeggen vloedgolf van waardeering, waarmeegij onze bescheiden arbeid hebt overstroomd?
Na onze eerste draadlooze concerten hebben de Heer White en ik na het lezen der
rapporten elkaar eens aangekeken, en wij dachten met een zekere gepaste ijdelheid
aan Lord Byron’s dagboek, toen hij schreef: aI awoke one morning and found myself
famous*.
Wij wisten, dat wij meer en beter konden geven.
Wijgingen daarom onder het steeds aanzwellende, nochtans onhoorbare hoerage
roep van onze trouwe schare luisteraars verder.
aBreng meer afwisseling in Uw programma’s* adviseerden eenige welwillende aplegers* van rapporten.
aMet die hooge noten is het nog lang niet aje dat*, daar valt nog heel wat te verbe
teren*, schreef een muziekleeraar in Twenthe.
aGelijk hebben zei* zei de chef-irgenieur tegen den aDirecteur des Programma’s*,
die juist peinsde hoe hij in ’s hemelsnaam de sopraan, Mevrouw X, zou kunnen ver
vangen, die op Vrijdag de dwaasheid beging om verkouden te worden.
°Jij niet je eeuwige Jazz-Bands! De kerels spelen geen behoorlijke noot, laat staan
hooge noten*
Er kwamen aensembles*, die ongetwijfeld zuivere noten onverminkt weergaven,
mogelijk niet allemaal, maar dan toch een redelijk gemiddelde. Maar nu kwamen
gedecideerd de lage niet uit de microfoon te voorschijn. aIk weet waar defout zit,* zei
de technische leider, en hij nam het spreekinstrumentgeducht onder handen, zooda
nig, dat van louter gevoeligheid den volgenden Zondag iedereen binnen een straal
van 200 Kilometer kon vaststellen, dat de omroeper aanleg had voor een lichte bron
chitis.
De bariton T. verscheen een week later voor hetgeheimzinnige instrument, en hij
zong *het lied aan den Avondster* uit Tannhauscr, terwijl de regen in stroomen uit
de stcrrenlooze 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 proefconcerten! De bariton was in gevaar, en teneinde
het vuur uit zijn stem niet op banale wijze te dooven, was er geen andere oplossing,
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dan een emaille schaal boven zijn hoofd te houden. De omroeper meende op dat
moment, dat voor adraadloos zien* de tijd, Gode zij dank, nog niet rijp was.
aWat een stem hè, * zei hij - de omroeper - tot den Heer White, trotsch op hetfeit van
zoo’n zanger voor de microfoon te hebben geleid.
aNiet om aan te horen!* was het antwoord. aDe man was misschien dragelijk,
maar die roosterstroom in de modulatorlamp is om helsch te worden.* *De eenige
oplossing is een speciale lamp* *Kijk ik heb hier de gegevens er voor op een papiertje.
Een blaas werk voor Philips. Als hij maar niet zoo kostbaar was, die speciale lamp!*
*De costgaet voor de baet uyt*.
Nu is onze Directie een wijze Directie. D.w.z. zij ziet er niet tegen op geld uit te
geven, als er maar een kans is, dat het op zijn minst voor zichzelf betaalt.
De amusical director* vond dat die lamp per slot van zaken weinig minder dan
een verkaptegoudmijn beteekende, en hoewel hij hoopt, dat hij die woorden nooit hoeft
waar te maken: de lamp kwam er.
*Reusachtig!* zei de chefingenieur, die en passant het heele schema veranderd had.
As. Zondag zalje eens wat hooren! Nog welgeen 2 LO [Engeland], maar veel scheelt
het niet.
A.s. Zondag kwam, en wel zelden heb ik zoo}n berg van rampzaligheid gezien, als
op dien dag door den Chef van het laboratorium werdgepersonifieerd. Geslagen zat
hij op z}n stoel en met een blik, waarin een oceaan van droefheid dofte, keek hij naar
een zendlamp, die vóór hem op tafel lag. De lamp. Degoudmijn! Degloeidraad hope
loos defect. Waardeloos! En dan over een uur concert!
Achter de schermen.
Mijn hemel, luisteraars, U beeft rond Uw knappende haardvurengezeten. U heeft de
hoofdtelefoon, misschien wat overdreven zorgvuldig en in elk geval ten koste van te
veel tijd om de blonde ofdonkere hoofdjes van Uw dames-bezoekstersgeschikt. Ge hebt
geschreven, dat het U voorkwam, dat de N.S.E wel eens beter geweest was. Maar ge
weet niet wat er voor noodiggeweest is, om ten 8.30 toch nog de a'afstemmarsch* los te
draaien.
Stillgoing strong.
Tenslotte kwamen wij in een stadium, dat zelfs de chefingenieur aanvallen van vol
daanheid kreeg, als de amusical director* nu maar niet het eene abanale muziekje*
(het woord is van Mevr. Carry van Bruggen) na het andere voor de microfoon draai
de.
De aomroeper* blaast averzamelen*.
Welnu de omroeper roept zijn luisteraars op, om hem in staat te stellen een daad te
doen, die wij allen wenschen.
Uw kreet is:
Geefonsgeluidsterkte.
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Geef ons vol bezette orkest-muziek.
Wees interessant.
In ’s hemelsnaam doe tas!
Wat wij willen.
Welaan:
Wij willen degeluidsterkte verviervoudigen.
Wij willen van Axel tot Roodeschool de telefoons “op tafel* hebben.
Wij willen desnoods in het Gooi genoeg draadlooze energie distribueeren om er de
Miniwatt-lampen van te doen branden.
Wij willen [Willem] Mengelberg, Evert Cornelis [dirigent Utrechtsch Stedelijk
Orkest], Peter van Anrooy [dirigent van het Residentie-Orkest], Van Zuylen voor de
microfoon vragen. Mevr. Leopold, die haar programma’s zoo naar den smaak onzer
toehoorders weet te kiezen, wenschen wij meer te hooren.
Wij willen bloemen uitreiken aan Mevrouw [Aaltje] Noordewier [-Reddingius,
zangeres] en - als hij het ons toestaat - de hand drukken van Van Helvoirt Pel.
Het is een hartcwensch van ons om Dr. .Fr.[ederik] van Eeden, Herman Heijermans [die overigens op 22 november 1924 overleed], Louis Bouwmeester; Willem
Royaards en al die grooten op het gebied van muziek, letterkunde en kunst in onze
klankzaal te zien en hunne stemmen of hun spel over heel Nederland te dragen, van
Den Burg tot Eysden en van Termunterzijl tot Breskens.
Wij willen een stevig orkest, dat op forsche breede wijze onze concerten met het oude
*Wilhelmus* besluit, inplaats van een magere piano, of eengoedwillend korpsje, adat
de muziek niet bij zich heeft*.
Wij willen ons trouwens niet beperken tot de Zondagavonden!
Wij willen drie, vier avonden in de week uitstekende Nederlandsche programma’s
geven. Wij willen, wanneer de orkesten niet naar Hilversum komen met onze micro
foon naar de orkesten en theatersgaan en het spel langs de telefoonlijnen naar de zen
der voeren.
Wij willen de danslustigen tevreden stellen.
Wij willen een uurtje voor de kinderen afzonderen.
Wij willen opwindende interessantegebeurtenissen in het land gemeengoed maken
van ieder radiominnend Nederlander (ster).
Wij willen den Fries geven wat des Fries is en den Groninger zijn Groninger
sproak. Limburg is ook ons vaderland, al staat onze zender niet tusschen het “mos
groen eikenhout* maar temidden der Gooische dennen. De Brabander, de Zeeuw, de
Achterhoeker, zij die leven tusschen de armen onzergroote rivieren of de bewoners der
arme zandgronden. Hen allen wenschen wij te doen meeleven in het genoegen- en
kunstleven van degroote steden van Westelijk Holland.
Wat is daarvoor nodig?
In de eerste plaats een goede radiozender.
Welnu: die is er. Hier is de zender der N.S.F.
Hij is ter beschikking van de Nederlandsche luisteraars.
In de tweede plaats eengevulde schatkist ter dekking van de nietgeringe kosten.
En die is ergedecideerd niet /
De omroeper peinst en peinst, hoe hij nu wel aan die kist kan komen. De kist is ’t
ergste trouwens niet. Wil de inhoudl
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Dadendrang,
De Chef-Ingenieur brandt van verlangen, om iets ingrooter stijl voor zijn microfoon
te plaatsen.
Het instrument kan een Caruso weergeven, maar kan geen korist met een redelij
ke stem in een Caruso omtooveren.
Wat te doen? Er moet toch ietsgebeuren! Zie Engeland! Zie België! Zij hebben den
omroep. En Nederland kan hetzelfde hebben, mits slechts een vormgegeven wordt aan
veler wensch tot de daad.
Steekproeven.
De aOdd Fellows* gaven een goed concert voor liefdadige doeleinden. De opbrengst
was niet kwaad, hoewelgeenszins hoog.
De aRadiowereld* deed hetzelfde voor eigen rekening.
Het succes bleefniet uit, maar regelmatige “Radiowereld*-concerten liggen niet in
de lijn van een tijdschrift.
Bovendien. Wat weten de “Odd Fellows* ofde aRadiowereld* van de intimiteit in
datgrootegelukkigegezin, dat de N.S.F. vormt met hare trouwe luisteraars.
De oplossing door Longfellow.
De omroeper werd in deze lijn dergedachten plotseling herinnerd aan Longfellow.
a... Er was eens een man, diegoed was van hart en nobel van geest. De man had
een vriend, wiens schuchterheid groot er was dan zijn moed om te vragen de jonge
vrouw, die hij als de zijne begeerde. De nobele man ging, en stelde de lieve jonge
vrouw degewichtige vraag uit naam van zijn vriend.*
Zij was verrast noch verrukt. Veeleer geheimzinnig, want zij vroeg den nobelen
man, ofhij Longfellowgelezen had, en haalde vaag een hoofdstuk aan, dat haar meer
dan eetiig ander zoozeer hadgeboeid.
De nobele vriend ging peinzend naar huis, bracht de droeve boodschap aan zijn
schuchteren vriend, en sloeg daarna Logfellow op.
*Waarom vraagtgij niet voor U zelf?*
Ziedaar de woorden, waarnaar de jonge vrouw den blinden ietwat hardhoofdigen,
doch nochtans nobelen jonkman schalks verwees.
En een booglamp van begrijpen doorlichtte zijn denken, en deed hem omgaand ste
venen ter plaatse waargeluk hem wachtte.*
De parallel.
Hebben de luisteraars den omroeper niet hetzelfde in den mondgegeven? Hebben zij
het niet als een roode draad door hun rapporten laten loopen:
“Wat hebben wij aan de overigens sympathieke “Odd Fellows* en aan de “Radiowereld*? Wij willen de N.S.F.-omroep steunen.*Ziedaar hun meening.
“Waarom vraagtgij niet voor U zelf?*
Wij vragen nu voor ons zelf. En wat wij - verzorgers van den omroep - vragen is
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van dezelfde ideéele orde als dat wat de nobele jonkman hierboven aan de zoo tact
volle jonge vrouw vroeg.
Is er iets tegen ?
Wij vragen geen gewin; wij begeeren alleen de middelen om onzen omroep te maken
tot den nationalen omroep van Nederland: tot een omroep staande op een hoogte als
die in Engeland, ofalthans zooveel mogelijk daaraan gelijkwaardig.
In Engeland en België bekostigen de luisteraars de programma’s via de Regeering}
die belasting heft op ontvangtoestellen gelijk hier te lande op onze dienstmeisjes en
honden cn straks op onze fietsen.
Of wij die belasting hier straks ook krijgen wanneer de Radio-Omroep-Maatschappij haar taak begint, is een kwestie van de toekomst, waarmede wij ons op het
oogenblik niet kunnen vermoeien.
Wij wenschen terstond aan te pakken en een goeden omroep te verzekeren van nu
af tot voorloopig 1 januari 1925. Daarna zien wij verder.
Welk soort omroep gij ook begeert, en wij nemen aan dat gij een Radio-omroep
wenst, in de kosten der programma’s zullen de luisteraars moeten bijdragen.
Wat is er dus tegen dat ge terstond den omroepdienst der N.S.F. in staat stelt
broadcasting te doen op breeder schaal, dan zij tot dusver vermocht te doen en - dit d
propos - waarvan zij, mocht deze kreet voor den alevée en matse” - en het tegendeel is
ondenkbaar - verhoord worden, terstond de leiditig zal leggen in handen van een
comité uit de schenkers, en zich zelve, na haar rol van katalysator te hebben gespeeld,
terugtrekken.
Er is niets tegenl Er is alles voor.
Wat zegt Ir. White ervan?
De chefingenieurgeeft zijn oordeel
De ware Radio-omroep, dat is de uitzending van iets dat aangenaam bezighoudt eti
genoegen schenkt, wordt beheerscht door een of twee factoren.
Een ervati is het gehalte der weergeving. Datgene, wat wordt weergegeven in de
hoofdtelefooti, of in de luidsprekende telefoon van den luisteraar, behoort vrijwel
gelijk te zijn aan dat wat wordt toevertrouwd aan de microfoon van den zender.
Het verkrijgen van dit resultaat is moeilijker en kostbaarder dan de gemiddelde
amateur zich dat voorstelt.
Er isgeen speciaal ageheim” te ontdekken; veeleer een zorgvuldig ontwerp en aan
dacht voor elk klein onderdeel van den zenderkring.
Hetgeluid van den man, die spreekt in de N.S.E-muziekzaal veroorzaakt een hoe
veelheid electrische energie, die minder is dan het een-honderd-millioenste gedeelte
noodig voor het branden van een electrische lamp van êen kaars.
Het is een wonderlijk iets in de natuur, dat deze uiterstgeringe energie meer dan
50 millioen malen kan worden versterkt, en tenslotte toch nog verstaanbare spraak
naar het oor van den luisteraar kan brengen. Onder dit versterkingsproces wordt de
energie niet minder dan 15 malen van den eenen vorm in een anderen omgezet; êen
verkeerde of zorgeloos behandelde transformatie en de luisteraar ontvangt iets wat,
hoewel hij zelden dadelijk zeggen kan waarom, hem niet boeit.
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Ik ben nietgeneigd onze proefnemingen voor bet oogenblik voort te zetten, omdat
ik van meening ben, dat iedere verbetering in gehalte thans wordt tenietgedaan door
de op zijn bestgeringe vervorming die altijd aanwezig is in den gemiddelden ont
vanger.
Wanneer de zender gebruikt moet worden om de aandacht der luisteraars vast te
houden, dan is daar vóór alles de eisch: ^Boeiende programma’s*. Dat wil dus zeggen
voorstellingen door buitengewoon goede en algemeen als zoodanig erkende artisten
vanuit de Hilversumsche muziekkamer of aansluiting via de telefoonlijn van uitne
mende uitvoeringen in Operagebouwen, Schouwburgen, ofgroote café’s op eenigen
afstand van den zender verwijderd.
Om kort te gaan. Den luisteraars moet worden voorgezet, dat wat wij zonder
*draadlooze* met of zelden op gemakkelijke wijze zoude tegeniete?i krijgen.
Dit laatste is technisch uitermate kostbaar, omdat zooveel moet worden verricht; te
beginnen met deMya, die theater en zender verbindt, om goede weergave en afwezig
heid van lijngeruis te bereiken.
Verder is een bekwaam vakman noodig, om een onafgebroken oog te houden op de
in het theater onmisbare apparaten en dezelve zoo noodig bij te regelen.
Wij hebben al deze apparaten in ons bezit.
Brengt gij de middelen bijeen om ons in staat te stellen ze te gebruiken en uw aan
dacht zal door het resultaatgeboeid worden.
In ieder geval persoonlijk ben ik van meening, dat de uitzending van een goed
weergegeven opera naar tienduizenden luisteraars een zoo fascineerende mogelijk
heid is, dat het moet komen. Nu flater.
G. W. White.
De alevée en mossel*
Daarom luisteraars: zendt het achterstaand formulier ingevuld terug met opgave
hoeveel exemplaren van deze circulaire gij wenscht ter uitreiking aan Uw vrienden,
die des Zondagavonds Uw telefoons omhangen, of die zich om Uw tafel scharen,
waarop de loudspeaker hen toespreekt. Gij zijt met ons overtuigd dat gdraadlooze
telefonie* een plaats in onsgeestelijk leven blijvend zal innemen. Nu of later1.Maar
komen zal het1
Laten wij tezamen spontaan den draadloozen omroep stichten door vorming van
het Fonds der Luistervinken/
De gang van zaken is deze als U zulksgoed vindt:
Zendt achterstaandformulier ingevuld met een bedrag dat U convenieert ofwaar
toe Uw geestdrift U aanspoort. Zendt het bedrag er liefst terstond bij, want wij ver
langen daden te verrichten engeen woorden te spreken.
(De Engelsche regeeringstax bedraagt f 6.- ’sjaars).
Wanneer de opbrengst er naar is, zullen wij deze laten beheeren door een comité uit
de Luistervinken en wij zullen alle verantwoordingen aan de schenkers afleggen die
een correct beheer vordert.
Valt zij tegen, dan geven wij den schenkers het hunne terug, zoodra wij van de
teleurstelling bekomen zijn. Zoover zal het niet komen, en ik ben er zelfs zeker van,
dat wij Shakespeare zullen kunnen nazeggen uit de Midsummemightsdream: aThis
falls out better than I could devise*.
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Ieder die deze kaart ingevuld terugzendt; ontvangt later eengedrukte aanstelling
als Luistervink van den Hilversumschen Radio-Omroep.
En thans aan het werk landgenooten!
Een ieder die deze circulaire ontvangt, zij een propagandist met andere circulai
res. Vraagt ze aan!
Wel zelden is U opgeroepen voor een beweging voor zoo}n universeel zegenrijk doel
waaraan kleine belangen of zucht naar baat vreemd zijn.
Metgrooter spanning dan op de anodes onzer zendlampen, wacht op Uw daden tot wederhooren dames en heeren de aOmroeper der NSFS
W. Vogt.
Hier langs af te k?iippen.
Aan den Hilversumschen Draadloozen Omroep
Hilversum
Ik machtig U te rekenen op een bedrag van f. ... als mijn bijdrage uitsluitend te
besteden voor de veredelifig van de N.S.F. omroep in 1924.
Haam en duidelijk adres: ...
Er werden 5000 exemplaren van folder en formulier verspreid.
Zondag 23 maart 1924
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, 1050 M. 8.30 n.m. Radio-concert met
medewerking van het Bussumsch a Capella Koor, onder leiding van den heer
A. G. van der Voort. Het koor zal de volgende liederen ten gehoore brengen:
1. “Kyrie”,
2. “Gloria” uit de “Missa Brevis” van Palestrina;
3. Tenebrae factac simt, Michael Haydn;
4. “Adoramus”, Corsi;
5. “Ave Verum”, Mozart;
6. “Jésu meine Freude”, J. S. Bach;
7. “Nu syt wellecome”, Ant. Haverkamp; terwijl als solisten zullen fungeeren
mej. Jo Kuipers, sopraan; de heeren W. J. de Leur, bas; W. J. Snoeks, tenor;
met resp. “Ogni Sabato Aviete il lume Acceso”, sopraan-solo, Gordigiani;
“O Isis en Osiris”, bas-solo; Aria uit “Elias” van Mendelsohn “So ich mich
von ganzem Herzen suchet”, tenor-solo.
Het muzikale gedeelte van den avond wordt verzorgd door den heer H. J. Jaanus,
viool; mej. A. Tolk, piano en den heer H. D. van Oordt, piano. Het programma
luidt:
Arabesque, Danse, piano, Claude Debussy; Nocturne, Chopin, piano; Etude de
concert, piano, B. Godard; Sonate 7, viool en piano, W. A. Mozart; Arie, viool en
piano, Lotti; Rondo, viool en piano, L. v. Beethoven; Bourrée, viool en piano,
G. F. Handel; Bourrée, viool en piano, J. S. Bach; Fantasie in d moll, piano,
W. A. Mozart. Verder dansprogramma uit “Trianon”. Hilversum.
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Het gebouw Trianon in de Naarderstraat werd in 1919 door de NSF gehuurd en
als montage-afdeling in gebruik genomen. Na verhuizing van de NSF naar de Jan
van der Heijdenstraat, midden 1921, is het gebouw in gebruik geweest als ‘feest
gebouw Trianon’ (café-cabaret-dansant). In 1927 is het verbouwd tot de vierde
bioscoop in Hilversum onder de naam Casino. De zaal was ook bruikbaar als
toneelzaal. Nu bevindt zich er de Eurobioscoop.
De NSF neemt er de vrijdagavond bij.
Vrijdag 28 maart 1924
Nederlandsche Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. Tusschen 9 en 10 uur
n.m. Prof. Dr. W. Storm van Leeuwen, Directeur Pharmaco-Therap. Instituut
Rijks-Universiteit Leiden, over: “Zwak zijn is geen ziekte; het recht van bestaan
van den zwakken mensch”.
De heer Ben Klein zal de volgende liederen zingen:
Gebet des Rienzi, aus Rienzi, Richard Wagner; Gralserzahlung, aus Lohengrin,
Richard Wagner; Berceuse, A. Gretchaninow; Cacilie, Richard Strausz; Zueignung, Richard Strausz.
De Radio-Expres van 17 april:
De radio -redenaar.
Onlangs heeft prof. Storm van Leeuwen voor de microfoon van de N.S.F. een voor
drachtgehouden over het onderwerp *Zwak zijn isgeen ziekte*
In “De Telegraaf1’ deelt de spreker thans zijn indrukken mede van het spreken voor
den radio-zender.
aHet viel niet mee*, zoo is zijn eerste uiting.
Prof. Storm van Leeuwen verkeerde nog in de gunstige conditie, dat hij eraan
gewoon is, al zijn brieven te dicteeren in een parlograaf Hij wijst erop, welke bezwa
ren dat meebrengt voor iemand, die daar pas mee begint. We zijn zoo gewend onze
gedachten schrijvende onder woorden te brengen, dat het eerst heel wat moeite kost,
een brief vlot op te geven in een parlograaf. Die oefening bezat de spreker intusschen
in ditgeval.
*Maar, zoo schrijft hij, als men nu brieven in de parlograafkan dicteeren dan kan
men nog geen voordracht in een radio-toestel houden! Dat had ik van tevoren wel
beseft en dus moeilijkheden voorzien, maar ze waren noggrooter dan ik dacht*
*Wanneer men een voordracht houdt tegen een werkelijk publiek, dat men voor zich
ziet, dan gaat er van dat publiek een werking uit, die het spreken vergemakkelijkt.
Ook al heeft men een rede tevoren zorgvuldig voorbereid en zelfsgeheel opgeschreven,
dan zal men toch onder den invloed van de hoorders tal van kleine en groote wijzi
gingen aanbrengen. Ziet men, dat ze onrustig worden, gaan hoesten of zelft gaan
gapen, dan weet men, dat het hun te lang duurt of dat althans hetgedeelte, waar
aan men bezig is, niet boeit en men kan dan bekorten. Merkt men dat een ander
gedeelte hen wel *pakt* en interesseert (en dat voelt men onder het spreken heel dui
delijk), dan kan men wat meer uitbreiden, en zoo kan men, ook al zou hetgeen men
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meededengaat, reedsgeheel en al op papier staan, toch, door invloeden die van de toe
hoorders uitgaan, allerlei nuances aanbrengen*
aDat alles valt weg als men met zijn mond op 10 cM. ajstand van een cylindervormig toestel staat [!] te oreeren in een overigens geheel lege kamer Veel inspiratie
put men uit dat ding niet. Het moeilijkste is dat men niet het levendige besefheeft althans ik had dat niet - dat men voor menschen spreekt. Dan is er bovendien iets
benauwends in, dat men niet weet hoeveel er luisteren. Het kunnen er 7 of 8 duizend
zijn, zegt de ingenieur van de Nederl. Seintoestellenfabriek. Ja, dat isgoed en wel, het
kunnen er een paar duizend zijn, maar misschien zijn het er maar twee of drie, of is
er heelemaalgeen. *
aNiemand slaat graag een gek figuur, en twintig minuten voor een wit cylindervormig ding te staan praten zonder dat er een mensch naar luistert, is niet bijzonder
aangenaam. Daarbij nog de gedwongen houding, de onmogelijkheid om doorgesticuleeren iets te kunnen verduidelijken. Neen, eenvoudig is het niet. Ik was na deze
twintig minuten meer moe dan anders na het spreken van een uur* Ik vermoed, dat
als het radiogebruik toeneemt en men van een centraalpunt uit in ons land ook gere
geld eiken avond voordrachten, redevoeringen, enz. zal geven, dat dan een nieuw
beroep zal ontstaan, dat van radio-redenaar. Waarschijnlijk zullen zij, die als
gewoon redenaar het publiek zeer kunnen boeien, lang niet altijd ook goede radio
redenaars zijn, evenmin als een goed tooneelspeler een goedfilmacteur behoeft te zijn.
De radio-redenaar zal zich er in moeten oefenen om al zijn kracht te leggen in de
keuze van zijn woorden, in zijn zinsbouw en in zijn intonatie; alle plastiek moet weg
vallen. Zij die van huis uit weinig gesticuleeren en gewend zijn hun rede voor te
lezen, zijn in de beste conditie, zij hebben de meeste kans een goed radio-redenaar te
worden.
aMijn totaalindruk van hetgeval is: Eenvoudig is het niet, maar het is interessant
om het eens te hebben meegemaakt. *
De programma’s van de NSF waren een succes geworden. Nadat de directie toe
gestaan had dat er aan de luisteraars financiële bedragen werden gevraagd, dienden
deze te worden beheerd en verantwoord. Daartoe werd op of omstreeks 1 april
1924 het Comité van luisteraars naar de Hilvcrsumse Draadloze Omroep in het
leven geroepen met als leden: van de NSF W. Vogt, G. W. White en F. C. W. van
der Woord en van buiten G. A. baron Tindal, de Hilversumse arts B. Suermondt
en de Hilversumse opticien L. J. Smit Duyzentkunst. Er is in het Omroepmuseum
een kopie bewaard van een door Vogt pp. [per procuratie] ondertekende brief van
31 maart 1924 op postpapier van de NSF geschreven aan L[ubertus] J[ohannes]
Smit Duyzentkunst, Albcrtus Perkstraat [31] in Flilversum:
Hooggeachte heer Smit Duizentkunst,
Door een 300-tal luisteraars naar de concerten der Nederlandsche Seintoestcllen
Fabriek is tot op heden voor de veredeling van den Hilversumschen draadloozen
Omroep een bedrag bijeengebracht totaal ongeveer f. 1800.-. Dit bedrag neemt nog
dagelijks toe en hoewel wij moeten verklaren, dat wij verwacht hadden, dat er meer
gelden zouden zijn ingekomen, is er in onze oogen voldoende om te voldoen aan onze
verzekering om uit de schenkers een Comité te vormen, dat voor het Beheer dergelden
uitsluitend ten bate van den omroep, zal zorg dragen.
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Wij hebben de eer U uit te noodigen tezamen met den heer Dr. Suermondt, dit
Comité als voorloopig Comité te vormen. Mogen wij van U vernemen of U bereid is
deze functie te aanvaarden en zoo ja of een bespreking een dezer dagen op de N.S.F.
schikt om de wijze van beheer nader te regelen.
Wij teekenen,
Hoogachtend,
pp. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek.
W. Vogt
In het Historisch Archief van de Fonotheek bevindt zich onder de signatuur
HA 30076 een opname met herinneringen van Smit Duyzentkunst:
Mijn belangstelling voor de radio begon al op school. Het was in de Eerste Wereldoor
log. Toen stond er in diverse kranten over radioverbindingen, draadloze verbindin
gen tussen schepen en de wal en ook doordat er direct na 1918 een boekje verscheen
Weten is kunnen in de serie van diverse onderwerpen, die allemaal Weten is kunnen
heetten en dan ging het over een draadloos radiostation. Daarna kwam er natuur
lijk juist door het einde van de oorlog allerlei berichten los over die radioverbindin
gen, o.a. dat er nog een schip van ons van de Nederlandse Marine tijdelijk zoek was
geweest omdat de radioverbinding niet in orde was. Maar dat was toch heel gauw
weer opgelost. Toen kwam dat boekje dus van Weten en kunnen en ben ik begonnen
zelf een radiotoestelletje in elkaar te prutsen. Maar dat lukte niet erg, ook al omdat
je de nodige materialen niet hebt. Het was heel moeilijk om uit zo}n beknopt boekje
wijs te worden, wat er nu eigenlijk bedoeld werd. Er moest bijvoorbeeld een draagba
re condensatorgemaakt worden, maar die condensator was een zeer ingewikkeld ding
en om dat zelftegaan maken dat bleek direct onmogelijk, dan zou je werkelijk werk
tuigkundige voor moeten zijn. Maar vrijspoedig in begin 1919 kwam er meer berich
ten los en ook onderdelen, die van de dump kwame?i, van overtollig oorlogsmateriaal
en ook dingen die rechtstreeks, voornamelijk uit Engeland, kwamen en toen was de
belangstelling allerwege veelgroter. Dus toen kreegje ook contact met mensen die ook
probeerden een toestelletje te maken. Al heelgauw had ik een vriend, die bij de electriciteitsbedrijven was en die wat elektriciteit betrofgoed op de hoogte was. Die kon
me aardig helpen. Toen heb ik een toestelletje in elkaargeflanst, dat was nog zeer sim
pel. Het was gewoon een ontvangspoel en een kristalletje. Die ontvangspoel moesten
wij weer helemaal zelf maken. Hij bestond uit een kartonnen koker van ongeveer
zestig, vijfenzestig centimeter waar draad overheen was gewikkeld. Zo}n kartonnen
kokeri zoals er later vele werden gemaakt, bestond ook niet, die moest ook weer
gemaakt worden. Dus alles moest werkelijk op de meest primitieve manier gebeuren.
Gelukkig was er welgeëmailleerde draad te krijgen en die draad moest dan op die
kartonnen koker gemaakt worden om zo een behoorlijke afstemming te krijgen. Na
veel mislukkingen ging het dan eindelijk toch wel en toen moesten er slijpcontacten op
gemaakt worden. Je moest het allemaal maar zelf improviseren. Die moesten via
geleidend materiaal (waar je dan weer koper voor moest hebben, want dat was het
beste via koperen staven) dan moesten diegeleidende contacten gemaakt worden, die
over een draad heen gleden en zo een afstemming wat de golflengte betreft daarmee
gemaakt kon worden. Verder had je een kristalletje daarmee verbonden en aan het
kristalletje had je dan weer een telefoon en hoofdtelefoon ofkoptelefoon, zoals men toen
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zei, en dat was eige?ilijk zo’n beetje alles. Daar heb ik al aardige resultaten mee
bereikt. Je kon er heel duidelijk de signalen van fort Vossegat [het militaire radiosta
tion Vossegat in Utrecht gaf sinds 2 augustus 1920 dagelijks om 12.30 uur n.m.
en om 8 uur nun. op de golflengte van 1000 m de weersverwachtingen van het
KNMI in morse, maar was berucht om de storing die het veroorzaakte bij het ont
vangen van de Nederlandse zenders] mee opnemen en later van het Duitse station
Nauen. En nog een beetje later kreeg je diverse Engelse zendstations en dat was alleen
mg maar radiotelegrafie. Geen telefonie. Dat was er toen mg niet. In 1919 is de
allereerste telefonie-uitzending van de hele wereld, voor zover bekend, geweest en wel
door de heer Idzerda, ingenieur uit Den Haag, die een zender geconstrueerd had,
waarmee hij op het Vreeburg stond, als ik het wel heb, en daar had hij contact mee
niet een stand op de Jaarbeurs [24 februari 1919: radiotelefonie gedemonstreerd
tussen de Philips-stand op het Vreeburg en die van Idzerda aan het Lucasbolwerk
in Utrecht - 1200 m]. Dat was, voor zover bekend, zoals ik zei, de eerste telefonie-uit
zending in de wereld. Dat werd toen algauw uitgebreid. Meneer Idzerda constru
eerde een zender van voldoende capaciteit in Den Haag, waarmee hij uitzendingen
kon doen, die totgevolg hadden dat heel wat amateurs (mensen die dus zelfprobeer
den een radiotoestel te maken) enthousiast werden. Hun aantal werd steeds groter.
Dat ging toen een hele tijd door. Er kwamen ook nog andere stations bij (na Den
Haag nog in Amsterdam) en die uitzendingen hadden allemaal min of meer succes.
De amateurs stuurden rapporten over de ontvangst in. Allerwegen werden clubs van
amateurs opgericht om gegevens uit te wisselen en om te proberen samen een zogoed
mogelijk resultaat te krijgen. In Hilversum was toen ontstaan de Gooise Radio Ver
eniging. Na enige tijd werd ik daar secretaris van en als secretaris kreeg ik natuur
lijk de opdracht om diverse mensen en instanties aan te schrijven om er eetis wat over
te weten te komen. Als voornaamste werd dat de NSF. Onze leden wilden toen wcleens kijkefi hoe zo’n zender in elkaar zat. Ik schreef toen een briefje aan de NSF en
dat had tot gevolg dat ik een oproep kreeg, geschreven door meneer Vogt, om op een
bepaalde datum om zo en zo laat daar aan de fabriek te komen met onze leden. Dat
gebeurde en de heer Vogt leidde ons toen rond zowel door de fabriek als de zenderapparatuur. Dat had zo’n gunstig resultaat, dat we enige maanden later nog eens wil
den kijken omdat er toen een hoop nieuwe leden waren en ook leden, die de eerste keer
verhinderd waren. Ik schreef weer en ik kreeg weer gunstig antwoord van meneer
Vogt. Ook die tweede excursie verliep goed maar was alleen een beetje minder uitge
breid dan de eerste keer. We kregen nu niet de fabriek te zien, alleen maar de zender
met wat daar bij hoorde en bovendien waren er toen ook een heleboel mensen, die niet
tot de Hilversumse Radio Vereniging behoorden, maar ook uitgenodigd waren om
eens te komen kijken, omdat ze weer aangevraagd hadden. Dat was dus een beetje
rommelig, maar goed, we hebben toch weer een behoorlijk contact gehad en dat had
weer tengevolge, dat het enthousiasme in Hilversum steeds groter werd. Er kwamen
een groot aantal mensen bij de NSF om inlichtingen en om verzoeken om wat plaat
jes te draaien en zo. De NSF deed dat en dat had tengevolge dat uit het hele land ook
weer aanvragen kwamen om die uitzendingen. De NSF voldeed er eerst tamelijk
aan, maar later werd het moeilijk, want toen ging het veel te veelgeld kosten. De
NSF besloot er toe om van de luisteraars geld te vragen en dat deed meneer Vogt toen
per microfoon, een microfoon, die er heel anders uitzag dan tegenwoordig. Dat had
weer tot gevolg dat een groot aantal bijdragen binnenkwam. Toen er voldoende bij
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elkaar was werden er natuurlijk meer uitzendingengegeven. Het was praktisch iede
re weck op een bepaalde dag. Dat kon maar een keer in de week, want de andere
dagen, dat uitgezonden werd was dat door andere stations, o.a. PCGG uit Den
Haag, de zender van meneer Idzerda dan wel PCII, als ik het wel heb, dat was Hooghout [Smith en Hooghoudt] in Amsterdam en de heer Middelraad in IJmuiden, de
lampenfabriek Heussen lampen, die ook radiolampen maakte, lampen, die tegen
woordig buizen heten. En er waren nog een paar mensen, die van de regering een
machtiging hadden gekregen om uit te zenden op éen bepaalde golflengte, die inter
nationaal beschikbaar was, 1070 meter. Op de lange golf dus, hoewel die niet heel
lang was, want daarvoor kregen we nog een zender met een golflengte van 1875 m
erbij \\926~\. Maargoed, op diegolflengte van 1070 m werd dus door een aantal sta
tions uitgezonden. De NSF had daar éen bepaalde avond voor, dat was alleen }s
avonds (overdag was er toch geeti belangstelling) en die werd dus iedere week zoveel
mogelijk benut. Maar er moest steeds meergeld komen en meneer Vogt bedelde maar
steeds voor de telefoon [microfoon] om geld en had er toen meteen bijgezegd: als er
voldoendegeld bij elkaar komt, dan zullen we een paar mensen vragen om een comité
te vormen, dat dat geld beheert uitsluitend ten bate van de omroep, want ze hadden
al meteen die uitzendingen een naamgegeven, dat was de Hilversumse Draadloze
Omroep. De eerste werkelijke, dus niet een proejuitzending, maar de werkelijke uit
zending, die isgeweest op 21 juli 1923. Die avond werd er een behoorlijk concertgege
ven. Daar hadden ze nog wel een andere zender voor moeten afkopen, dat was de heer
Middelraad, die in IJmuiden zijn ze?ider had, die op die avond eigenlijk zou moeten
uitzenden, maar die had welwillend zijn golflengte, zijn uur op die golflengte, ter
beschikking gesteld voor de NSF. Dat was de eerste uitzending en als zodanig werd
dan ook de HDO met dit eerste concertgesticht op 21 juli 1923. Dus dat is degeboor
te van de Nederlandse Omroep, want meneer Idzerda was al in 1919 begonnen en
die had ook menige uitzending gedaan en die had ook heel goede resultaten bereikt,
zelfs zodanig, dat hij vanuit Engeland geld kreeg om zijn concerten uit te zenden,
want ook hem kostte hetgeld. Maar na verloop van tijd hield dat toch op [11 novem
ber 1924]. Alleen de NSFging door. Dat was dus het allereerste begin van de radio.
De programma’s werden in hoofdzaak gemaakt door meneer Vogt met hulp van een
paar dames van het kantoor van de NSF en van de heer Van der Woord, de boekhou
der, die ook erg veel interesse had en die ook later naast Vogt de stuwende kracht is
geweest van de HDO. Hij was als hoofdboekhouder aan de NSF verbonden en had
daardoor een belangrijke Junctie waardoor hij makkelijk over ruimte en atidere din
gen kon beschikken. Meneer Vogt was hoofd van de afdeling Verkoop. Het Comité
HDO vergaderde dan ook in de NSF, want dat was natuurlijk nog altijd een NSFprogramma. De NSF had de zender beschikbaar gesteld en die zender werd dan
gebruikt voorr uitzendingen van de HDO, waar de NSF niet meer voor betaalde,
maar wel de zetidtijd of liever gezegd de machtiging en de kosten van de zender
betaalde. Die programma’s waren oorspronkelijk zeer simpel, meestal een enkelgram
mofoonplaatje, dat nog niet elektrisch werd uitgezonden, zoals tegenwoordig, maar
de microfoon werd gewoon voor de grammofoon gezet en zo werden de plaatjes
gedraaid. Toen het een beetje lukte kregen we al direct solisten, die het ook allemaal
gratis deden omdat, ja het was iets nieuws en ze hoorden dan later van mensen in het
land, dat ze zo prachtiggehoord hadden en zo kregen we er ook mensen die er wel voor
betaald werden o.a. was dat een straatorkest, bestaande uit zogenaamde duitse hoem34

pn}s en die kregen dan daarvoor een beetje betaald, maar uiteindelijk was het nog
heel erg weinig natuurlijk, zoveelgeld had de HDO ook weer niet. Maar aangezien
het programma steeds uitgebreider werd en er ook steeds meergeld binnenkwam door
dat meneer Vogt iedere avond maar weer vroeg omgeld te storten, werden er ook bete
re programma’s uitgezonden en kregen we ook werkelijk solisten van naam. [...] De
radio werd ook steeds groter■ maar ja, het bleef een NSF-onderdeel. Zoals gezegd,
meneer Vogt was in dienst van de NSF, meneer Van der Woord ook. Ingenieur White,
de constructeur van de zender, was de technicus, die door de Marconi Maatschappij
aan de NSF was uitgeleend en die hoorde dus ook bij het personeel van de NSF. Ver
der werd er vergaderd in de directiekamer van de NSF en de typistes waren ook alle
maal in diëtist van de NSF, dus dat was altijd een handicap voor de HDO om zich
te ontplooien, want ze zaten altijd van mag dat van de NSF? Dat had weer tot
gevolg, dat er diverse moeilijkheden ontstonden, maar dat werd in den beginne aardig opgelost. [...]
Vogt in Spanne en Spanningen:
De directie van de NSF staat er dan op, dat enkele vooraanstaande luisteraars zul
len worden uitgenodigd om, als vertegenwoordigers van de schenkers van bijdragen,
toezicht te houden op en medezeggetischap te krijgen bij het besteden van de binnengeko men giften.
Aldus ontstaat het Comité uit de luisteraars naar de Hilversumsche Draadlooze
Omroep. Het vormt nog geen rechtspersoon, die zelfstandig kan opereren. Dat zal
eerst later het geval zijn [1 maart 1926: Stichting Hilversumsche Draadlooze
Omroep]. Voorlopig is het een comité dat samenwerkt met de NSF en dat een waar
borg is voor een juiste besteding van degelden, die de luisteraars bijeen brachten.
De eigenaardige verbondenheid van de NSF met de HDO blijkt uit een omschrij
ving in de NSF-prijscourant van oktober 1924, waarin onder het hoofd Hilversum
sche Draadlooze Omroep onder meer staat:
aAls zoodanig staat bekend eene organisatie van luisteraars, die het Nederlandsche
draadlooze telefoniestation van de NSF in stand houden en in staat stellen die
draadlooze uitzendingen te organiseeren, die om den daaraan verbondeti opzet en
kosten vallen buiten de bemoeienis en draagkracht van het reclame-budget van een
handelsonderneming.
Aan de Hilversumsche Draadlooze Omroep wordt de zendergratis ingebruikgege
ven, technisch en ander personeel stelt zich belangeloos beschikbaar; alleen de artisten
worden uit het Luistervinkenfonds gehonoreerd en de onkosten, verbonden aan de
exploitatie van de studio of de tegeven buitenshuis-uitzendingen, daaruit bestreden.
Iedere luisteraar die een bijdrage zendt, onverschillig hoe groot, is Luistervink en
ontvangt ten bewijze daarvan een Luistervinkdiplomageteekend door den voorzitter
en den penningmeestewr van het Comité van Beheer.
De Hilversumsche Draadlooze Omroep is een instituut, dat zal bestaan zoolang de
officiëele Nederlandsche Omroepdienst niet is georganiseerd.
Alle bezitters van draadlooze ontvangtoestellen, die het streven van de organisatie,
namelijk het draadloos uitzenden van goede Kunst, hetzij uit de Hilversumsche stu
dio, hetzij uit buiten het NSF-gebouw gelegen lokaliteiten, alsmede het draadloos ver
spreiden van het door Nederlanders van naamgesproken woord wenschen aan te moe-
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digcn om op deze wijze vanzelf te geraken tot een hecht gefundcerden Nationalen
Omroep, kunnen dit daadwerkelijk doen door zich aan te melden als Luistervink.
Doet het allen en vooral: doet het NU!V
Het comité bestaat uit G. A. baron Tindal, de arts B. Suermondt en de opticien
L. J. Smit Duyzentkunst. Namens de NSF maken G. W. White, W. Vogt en
F. C. W. van der Woord van het comité deel uit. Baron Tindal is de voorzitter. Hij is
een hartstochtelijk radio-amateur en behalve een beminnelijk mens, de representatie
ve figuur, die de nieuwe instelling zo nodig had om haar belangen te behartigen op
talloze conferenties en besprekingen.
Dc actie had succes. Er kwamen betere programma’s. Zelfs het Concertgebouw
orkest kon voor het eerst uit het Concertgebouw uitgezonden worden.
Zondag 30 maart 1924
Nederlandsche Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8.- n.m. aansluiting op
het Concertgebouw te Amsterdam.
Het programma, dat onder leiding van Dr. Karl Muck, ’s avonds wordt uitge
voerd, luidt als volgt:
Symphonie in C-dur, Schubert; Cello Concert, solist de heer Goudoever; Saint
Saëns; Ouverture van de opera Tannhauser.
De muziek wordt langs de telefoonlijn naar Hilversum gevoerd en vandaar draad
loos uitgezonden.
Het Concertgebouw-Bestuur heeft de meest mogelijke medewerking voor deze
uitzending verleend.
Op die zondag 30 maart werden er twee concerten onder leiding van Karl Muck
gegeven: om 14.30 uur het Abonnementsconcert met werken van Haydn, Hadley
en Iiszt en om 20.00 uur het Volksconcert. In Historie en kroniek van het Con
certgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988 vermeldt de kroniekschrijver
N. P. H. Steffen dat het middagconcert uitgezonden werd, maar na een corre
spondentie met mij bevestigt hij dat het om het Volksconcert ging. De fout (niet
middagconcert maar avondconcert) staat ook in Lydia Lansink en Jan Taat: Van
Dolf van Gendt naar Bemard Haitink 1888-1978, Negentig jaar Concertgebouw
en Concertgebouworkest. In het Archief van de NV Het Concertgebouw bevindt
zich de correspondentie met de NSF. Op 11 maart 1924 schrijft de NSF (onder
tekening p[er] pfrocuratie] W. Vogt): ‘Naar aanleiding van Uw telegram dd. giste
ren deelen wij u beleefd mede, dat zelfs al zouden wij Woensdag tot een vergelijk
komen, de tijd van voorbereiding te kort is om dan nog het Capetkwartet op Vrij
dag uit te zenden. Wij zullen Woensdagmiddag ten Uwent zijn teneinde met u te
bespreken de mogelijkheid tot het uitzenden van een der voltallige concertuitvoe
ringen van het Concertgebouw Orkest.’ Op 21 maart 1924 in een door Vogt
opgestelde en door Wackers (directeur) ondertekende brief: ‘Naar aanleiding van
het bezoek, dat wij U op 12 dezer mochten brengen, bevestigen wij hierbij nog
maals gaarne, dat wij overeenkwamen, dat wij op 30 Maart a.s. het concert, het
welk onder leiding van Dr. Carl Muck, te beginnen om 8 uur ’s avonds zal wor
den gegeven, draadloos zouden uitzenden. Ter definitieve vaststelling van de
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plaats van de microfoon, zouden wij gaarne Vrijdagmorgen 28 Maart a.s. ten
ongeveer 10 uur in het Concertgebouw komen en wij hopen van U te vernemen
of dit U schikt. Wij zouden het verder op prijs stellen wanneer U ons zoo spoedig
mogelijk opgave zoudt kunnen doen van het programma der op dien avond uit te
voeren werken.’ Op 2 april in een door Vogt opgestelde en door Dubois onderte
kende brief: ‘Wij zenden U hierbij een aantal rapporten, die wij van luisteraars ont
vingen over de uitzending van het Concertgebouworkest van Zondagavond 30
Maart. In het algemeen is zoo U merkt, de uitvoering als een groot evenement
beschouwd in de geschiedenis der draadlooze telefonie in Nederland. Wij hebben
die uitzending voor ons als een leerzame proef beschouwd en de opmerkingen, die
sommige luisteraars maakten over het harde geluid der fortissimi en sommige te
zachte passages, versterken onze eigen indruk omtrent plaats en gevoeligheid van
de microfoon voor eventueele volgende concerten. Wij zouden het zeer op prijs
stellen wanneer U ons kunt toestaan op een nader met het Bestuur van het Con
certgebouworkest vast te stellen datum nogmaals een concert uit te zenden. De
rapporten ontvangen wij gaarne na gemaakt gebruik van U terug.’ Op 14 april
antwoordt Dr. Paul Cronheim, gedelegeerd bestuurslid van het Concertgebouw:
‘Dr rapporten, die gij zoo vriendelijk waart ons ter inzage te zenden, zijn in de
laatste Bestuursvergadering ter tafel gebracht. Wij hebben van den inhoud met
veel belangstelling kennis genomen en zeggen U voor de toezending der stukken
beleefd dank. Er is dezerzijds geen bezwaar tegen, indien gij de proef nog één
maal zoudt herhalen. Wil zoo goed zijn zich, wat de datum van deze proef aan
gaat, in betrekking te stellen tot den chef de Bureau. Mocht deze proef andermaal
succes opleveren, dan is ons Bestuur bereid met U omtrent een meer permanente
regeling dezer aangelegenheid in overleg te treden.’ De NSF op 17 april in een
weer door Vogt opgestelde en door Wackers ondertekende brief: Wij danken U
ten zeerste voor Uw schrijven van 14 dezer, waaruit wij noteeren, dat U genegen
is ons nog éénmaal toe te staan de proef met de uitzending van het Concertge
bouw te herhalen. Van den verderen inhoud van Uw schrijven namen wij goede
nota en wij zullen daar zeer zeker nader op terug komen.’
W. Vogt in Spanne en Spanningen:
In maart 1924 liep de *fabrieksmachtiging* binnen. Men bekeek het stuk aandachtig} omdat nu plotseling duidelijk werd dat men een klein jaar zonder deze machti
ging had uitgezonden. Ook de overheid kan geestig en sportiefzijn in het dichtknij
pen van oogjes! De spanning werd even door een lach doorbroken - en dan gaat men
weer voort.
De 14de aflevering (3 april) van de tweede jaargang van de Radio-Expres heeft een
nieuw jasje. Het aanzien is verfraaid en het formaat van de bladzijden vergroot. De
uitslag van de enquête staat erin en het blijkt dat ook dagbladen in ruime mate
geholpen hebben de zaak bekend te maken. Ook is op de enquête in uitzendingen
herhaaldelijk gewezen. Er zijn 346 antwoorden binnengekomen, een aantal dat de
redacteur teleurstelt.
Acht u een goede Nederlandsche omroep van belang?
I.
321 Ja, 16 Nee.
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II. Meent u dat de luisteraars daarvoor geldelijk moeten bijdragen?
317 Ja, 15 Nee.
m. Vindt u dat experimenteerende amateurs moeten meebetalen?
166 Ja, 53 Nee.
IV. Wilt u dat dit uitsluitend vrijwillige bijdragen zullen zijn?
117 Ja, 206 Nee.
V. Acht u heffing in de vorm van een belasting gewenst?
189 Ja, 143 Nee.
VI. Wat is naar uw oordeel het hoogste bedrag dat dan geheven mag worden?
Varieert van ƒ 1.50 tot ƒ 25 per jaar, gemiddeld ƒ 7.50.
VII. Geeft u aan een redame-omroep de voorkeur boven een door de luisteraars
betaalde?
60 Ja, 259 Nee.
Twee andere berichten in dezelfde Radio-Expres zijn het waard overgenomen te
worden:
De redacteur van Radio-Expres, de heer Corver, is in zijn kwaliteit als directeur van
de met ingang van 1 April opgeheven Tachygraphische Inrichting der Tweede Kamer
(Kort Verslag) benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
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Op de Gereformeerde Kerk te Bloemendaal wordt volgens de dagbladen een draad
looss zender geplaatst, opdat menschen, die niet in de kerk kunnen komen, de preek
draadloos kunnen volgen.
Voor zoover ons bekend, is intusschen voor een Omroepzender te Bloemendaalgeen
concessie verleend.

(

Uit Vrij en Gebonden, 50 jaar NCRV over het initiatief van Mr. H. J. Monnik:
Op hetgebied van de radio was hij een volkomen leek, maar in dejaren, toen in ker
kelijke kring nog nauwelijks enig besef was van de >nogelijkheden van de radio voor
de verbreiding van het Evangelie, begreep hij\ dat het tijd was iets te doen. Hij kocht
een zender engaf die aan zijn kerkelijkegemeente, de Gereformeerde Kerk van Bloe
mendaal. Het was aanvankelijk bijna een waardeloos ding en de leverancier had
hem eigenlijk beetgenomen. Maar hijgafhet niet op, het zendertje werd verbeterd en
de kerkdiensten in de kerk van Bloemendaal werden in 1924 elke zondag uitgezon
den. Zij waren in de naaste omgeving goed te horen, maar hadden toch tnaar een
geringe reikwijdte. Het was eigenlijk een amateurzender.
De Radio Encyclopaedie (1949):
In mei 1924 kreeg de kerkeraad zendvergunning en de eerste uitzending had plaats
15 juni 1924. De toen nog vrij primitieve zender werd 11 maart 1934 vervargen
door een moderne zender met een energie van 0,1 kW op golflengte 245,4 meter. In
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oktober 1943 werd deze installatie door de Duitsers stilgezet en in februari 1944 door
hen gedemonteerd en weggehaald. De predikant van Bloemendaal is elke zondag van
1924 tot oktober 1943 in de bediening des Woords voorgegaan, nl. Ds. J. C. Brussaardj hetgeen weer door de zendinstallatie werd uitgezonden. In de zomer van 1948
ontving de Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Bloemendaal weer vergun
ning van de regering voor het uitzenden op golflengte 245,4 meter. De nieuwe Philipszender\ kristalgestuurd, werd 25 december 1948 weer in gebruik genomen. Voor
taan heeft iedere zondag v.m. om 10.30 en n.m. 3.45 een uitzending plaats van een
kerkdienst waarbij nu als predikant voorgaat Dr. J. L. Kooten. De kosten dezer uit
zendingen bedragen gemiddeld f 4000.-per jaar, diegeheel uit vrijwillige bijdragen
worden bijeengebracht. De zendvergunning geldt alleen voor zon- en feestdagen.
Bloemendaal is nog steeds te horen.
De Radio-Expres heeft nu een rubriek Radiotelefoongids met werktijden, golf
lengten en roepletters in Nederland en in het buitenland. Bij de NSF staat: 1050
M. Vrijdag: 9-10 Concert. Zondags: 8.30-10.30 Concert. Daaronder komen de
‘Voornaamste Omroepprogramma’s’.
Vrijdag 4 april 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M.
9.- njn. Voordracht van den heer Joh. de Heer, redacteur van ‘het Zoeklicht’,
over het onderwerp: “Hoe wij door de draadlooze de geestelijke dingen verstaan.”
Voor en na de voordracht zullen door het echtpaar De Heer eenige liederen ten
gehoore gebracht worden met orgelbegeleiding.
Uit Vrij en Gebonden, 50 jaar NCRV:
Johannes de Heer was een handelaar in alle soorten orgels voor huiskamers en zalen
en er was zelfs een orgel bij dat in een koffer kon worden vervoerd. Hij sprak veel in
het land, hij had een eigen orgaan, Het Zoeklicht, en zijn verkondiging was altijd
weer sterk gericht op het laatste en het definitieve: Maranatha. Toen hij een keer in
Amersfoort sprak, gebruikte hij het beeld va?i de radiotelefonie. Zonder een verbin
ding die na te speuren of aan te wijzen valt, kan er een stem bij u komen, van hêel
ver en toch vlakbij. Na afloop van de samenkomst hield iemand hem staande en zei:
*17 hebt die radio geestelijk toegepast, maar zou het niet een groot ding zijn, als wij
diezelfde radio nu eens concreet en direct gebruikten voor het brengen van de bood
schap, die u vanavoyxd brachtV De vraag sloeg in en er werd door een aantal mefis en
een bedrag bijeengebracht, om voor een avond de Hilversumse zender afte huren. De
Heer en zijn metgezellen reisden naar Hilversum. Ze werden echt niet met open
armen ontvangen, maar tenslotte bleek de mogelijkheid er toch in te zitten. De NSF
verhuurde een avond aan het comité, waarvan Joh. de Heer de ziel was en op vrijdag
4 april 1924 had de uitzending plaats. Het begon met een koorzang:
Wij loven U, o God, wij prijzen Uwen naam;
U, eeuwigJ Vader, U verheft al }t schepsel saaml
Zingt serafs, eng’len zingt...
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Ha was, schreefeen geestdriftige luisteraar, of ik de engelen hóórde zingen. Van alle
kanten kwamen er dankbare en blijde berichten. Mensen, die in geen jaren in de kerk
waren geweest, vertelden van hun zegen. Br waren er bij die schreven: die avond zag
en hoorde ik voor het eerst een radiotoestel. En telkens kwam in die brieven weer de
wens naar boven dat dit méér zou gebeuren, geregeld zou gebeuren. Kon er niet een
zender worden gebouwd, speciaal voor de verkondiging van ha Evangelie ? Ha zou
kunnen, antwoordde Johannes de Heer, als de kerken het eens zouden kunnen worden
om ha samen te doen.
En toen stond er op 10 mei 1924 in drie bladen, De Standaard, De Nederlander
en De Rotterdammer, een advertentie [die zou leiden tot de oprichting op 15
november 1924 van de NCRV].
Zondag 6 april 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M.
8.30 n.m. Radio-concert met medewerking van mevr. Greta Santhagens-Manders,
sopraan en de heeren Richard van Helvoirt Pel, bariton; Chris de Vos, tenor;
W. J. van Amerong, piano; allen van de Opera te Amsterdam. Het programma
luidt: Aria uit de opera Lakmé (Richard van Helvoirt Pel), Delibes; Zigeunerdans
(Greta Santhagens-Manders), Donizetti; Adio (Chris de Vos), Tosti; Duet uit de
le acte der opera Faust (Chr. de Vos en R v. Helvoirt Pel), Gounod; Aria uit de
opera Tannhauser (Greta Santhagens-Manders), Wagner; Trio uit de opera Jeru
zalem (Greta Santhagens-Manders, R. v. Helvoirt Pel, Chr. de Vos), G. Verdi.
Vrijdag 11 april 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M.
9 n.m. De heer Lucas Koopman, leider van de Kweekerij “De Rade” te ’s-Graveland, over “Wat iedere rozenliefhebber van de rozencultuur weten moet”.
De lezing zal worden voorafgegaan en besloten met zang en orgelspel [de solisten
worden niet genoemd]. De zangnummers zijn de volgende:
Zonnelied, Cath. van Rennes; Wat ik min, E. v. d. Eynde; ’t Lied van mijn Land,
J. Dalcroze; Uitvliegen, Dr. Pyzel; Verbeidend, Dr. Pyzel; Meidag, Dr. Pyzel;
Woudstilte.
Rapporten over het gehoorde zullen ditmaal van iedere luisteraar gaarne worden
ingewacht, omdat met verhoogde energie gewerkt zal worden. Luisteraars op
groote afstanden worden derhalve verzocht te luisteren.
Zondag 13 april 1924
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, Hilversum, 1050 M.
8.30 Populaire avond. Medewerkenden: mevrouw Groote (mezzo-sopraan);
mevrouw Reclaire (mezzo-sopraan); de heeren J. Urlus Jr. (tenor); J. Fekkes
(viool); E. Andriessen en J. Wiesebron (begeleiding). Programma:
1. Liefdesdrank, Aria uit de Opera “la Traviata” van Verdi (J. Urlus en
E. Andriessen);
2.a) Romance van Svendsen, b) Cavatine van Raff (J. Fekkes en J. Wiesebron);
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3. 3 Duetten van Mendelsohn: a.Ich wollt meine Liebe ergösse sich, b. Herbstlied, c. Maiglöckchen und die Blümelein (dames Groote en Reclaire, den
heer J. Wiesebron);
4. Graiserzahlung uit de Opera “Tannhauser” van Wagner (J. Urlus en
E. Andriessen); 2 Duetten van Cat. van Rennes: a) Het Angelus, b. Lentelied
(dames Groote en Reclaire, de heer J. Wiesebron);
6. a) O, jubel mijn hart, Kor Kuiler, b) De Zwerver, Manna de Wijs-Mouton,
c) Een Vrijage van 1840, Manna de Wijs-Mouton, d) Wie zal er ons kindeke
douwen, Emiel Hullebroeck, e) ’t Kwezelke, Emiel Hullebroeck (mevrouw
Reclaire, de heer J. Wiesebron);
7.a) Mazurka van Wieniawsky, b) 3 Jeugdcomposities (J. Fekkes en J. Wiesebron;
8. La Mattinata van Leoncavallo J. Urlus en E. Andriessen);
9. Slot.
J. Urlus Jr. zal niet de in 1924 onbetaalbare operazanger Jacques Urlus
(1867-1935) geweest zijn, maar een van diens vier zoons.
Zondag 20 april 1924
Vogt en White gaan weer een experiment aan:
Nederl. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M.
8.30-10.30 n.m. Proeven met het opvangen van draadlooze muziek van Buiten
landse stations en wederuitzending daarvan.
Maandag 21 april 1924 (Tweede Paasdag)
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M.
2.- njn. Uitzending van het Oratorium de “Matthaus Passion” voor Soli, Dubbel
Koor, Knapenkoor en Dubbel Orkest van Joh. Seb. Bach, uit de Groote of
St. Bavo Kerk te Haarlem. De St. Bavo Kerk is daartoe per lijntelefoon verbonden
met de N.S.F. Solisten:
mevr. A. Noordewier-Reddingius, sopraan; mevr. Suze Luger, alt; de heeren Carl
Erb, tenor; Max Kloos, bas; Jac. Ph. Caro, bas; George Robert, orgel; Willem van
Warmelo, clave cembalo.
Koor en Orkest: De Zangvereeniging der afdeeling en het Utrechtsch Stedelijk
Orkest onder leiding van den heer Evert Cornelis.
Op 21 april 1924 begon de traditie die jarenlang door de AVRO is voortgezet: de
jaarlijkse uitzending van Bachs Matthaus Passion. De eerste kwam dus uit de
Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem. Vogt zal er in de Radio Luistergids van
27 maart 1925, als op 13 april de St.-Bavo opnieuw aangesloten wordt, over
schrijven:
In de tijd dat de H.D.O. nog een klein, om zijn bestaan strijdend instituutje was,
zonder noemenswaardige geldmiddelen, heeft de Haarlemsche Bach-Vereeniging ons
de vriendenhand gereikt. Alle medewerking hebben wij van bestuur en kerkopzichter
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ontvangen en bet is mede deze dankbare herinnering die ons Arnhem, Enschede, Rot
terdam e.t.q. doet afslaan en die onze schreden richt naar de stad der Damiaatjes.
In Een Leven met Radio schrijft hij:
Om tot de uitvoering te mogen overgaan moest ik twee formidabele barrières nemen,
namelijk die van Professor Gunning, voorzitter van de Bach-vereniging en van Evert
Cornelis, de dirigent van het Utrechts Stedelijk Orkest. Met de voorspraak van
mevrouw A. Noordewier-Reddingius en van de alt mevrouw De Haan-Manifarges,
kon ik Evert Cornelis bewegen mij toe te staan om met mijn microfoons de Sint Bavo
te Haarlem te betreden. Sindsdien is de radio-uitzending van de aMatthaus3> elk
jaargevolgd.
Dinsdag 22 april 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M.
8.- n.m. Uitzending van de Opera Cavaleria Rusticana gevolgd door Paljas uit den
Stadsschouwburg te Amsterdam. Opera Directie Chris de Vos. Solisten: mevr.
Greta Santhagens-Manders; de heeren Richard van Helvoirt Pel en Chris de Vos.
De (dus één!) microfoon was geplaatst in het souffteurshokje. Het is overigens
Carmen van Bizet geworden.
In de Radio-Expres van 24 april staan lovende woorden over de uitzending van de
Matthaus Passion:
Een bravo voor de N.S.F. voor de wijze waarop 2den Paaschdag, des namiddags de
uitvoering van de Matthaus-passion in de St. Bavo-kerk te Haarlem draadloos is
weergegeven.
Overbrenging over een 45 kilometer lange telefoonlijn naar den zender te Hilver
sum en wederuitzending van daar, heel Nederland over, brengt tallooze technische
moeilijkheden mede.
Bovendien echter hebben èn de proeven met overbrenging van orkestmuziek uit
Utrecht [21 november 1923] en Amsterdam door de N.S.F. èn de symphonie-concerten van 2LO [Engeland] wel tevens het vermoeden gewekt, dat de accoustiek der
concertzaal bezwaren oplevert voor een goede opname door de microfoon. Mogelijk is
de situatie in de St. Bavokerk in dit opzichtgunstiger.
Hoe dit ook zij, de praestatie van tweeden Paaschdag was van dien aard, dat het
luisteren ernaar niet enkel een technische merkwaardigheid bleef, maar inderdaad
uit een oogpunt van kunstgenot aan hooge eischen voldeed.
De sterkte waarmee de N.SJF. te Den Haag [waar de redacteur van RE woonde]
wordt ontvangen en die tot voor korten tijd steeds te wenschen overliet, is in de laat
ste paar weken ook aanzienlijk toegenomen.
Om terug te komen op de Matthaus-passion, zoowel het orkest als de zang der koren
en van de solisten kwam in volle klankschittering over, geen enkele passage, die de
microfoon boven haar krachten belastte, geen enkel pianissimo dat wegviel. Zoo gaaf
hebben wij zelden een draadloos concert mogen genieten.
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Ook de draadlooze uitzending van de opera Carmen uit den Stadsschouwburg te
Amsterdam, Dinsdagavond door de N.S.F. ondernomen, was een beslist radiosucces.
Een lijndefectgafkort 7ia aanvang van het lste bedrijfstoornis. Hetgrootste deel van
het tweede bedrijf als ook het 3de en 4de bedrijf kwamen evenwel uitstekend over.;
ofschoon het orkest echter wat zwak doorkwam. Terecht noemde de omroeper der
N.S.F. deze eerste opera-uitzending in Nederland eeti mijlpaal op omroepgebied. Ook
deze avond is een felicitatie waard met hetgeen te Hilversum is bereikt.
Ook de Radiowereld van 25 april schrijft over de opera:
De eerste Draadlooze Opera
Dinsdag 22 April werd de opera aCarmen33, gespeeld in den stadsschouwburg te
Amsterdam, draadloos door Hilversum verspreeid.
Het scheen dat de “Hello-man33 van de N.S.F. Hilversum [VogtJ een voorgevoel
had van wat er dien avond zou gebeuren.
Om 8.10 tenminste kondigde hij aan... hopen de opera Mignon [?] vanuit den
stadsschouwburg hedenavond over te brengen... Op dat woordje hopen legde hij de
klemtoon en reeds 5 minuten later begon de pech. De telefonische verbinding werd
verbroken. We hebben echter een verslaggemaakt van deze eerste draadlooze opera en
laten het hieronder volgen.
7.55. Toestel wordt in werkinggesteld, makkelijke stoel, goeie sigaar, heete wijngrog.
Spoelen 100, 200 en 75, condensatoren even regelen; ziezoo we luisteren op de 1050.
Het is doodstil, alleen hooren we druk geloop en gedempt spreken in de muziekzaal
van de N.S.F.
8.-. Het wordt al rumoeriger, de aether-verpestertjesx> komen opdagen, het koor van
giltonen zwelt aan tot een vreeselijk geloei, als geweldige sirenen snerpen de aterugkoppelings-signalen33 door den ether.
Geheele accoorden worden opgewekt en soms lijkt het alsof de wereld vergaat.
8.10. Plotseling klinkt een stem, de aankondiger deelt mede, wat we reeds hierboven
neerschreven. Als ijzervijlsel op een magneet zitten de radio-muziekliefhebbers op de
1050 M. golf, een kruisvuur van giltonen breekt los en houdt aan tot ieder zijn
plaatsje gevonden heeft.
8.15. Na eeniggescharrel aan den microfoon hooren wc de muziek spelen, aanvan
kelijk zacht, daarna krachtiger. Het koor begint te zingen met tusschendoor krakende
en kloppende geluiden... niet veel saacks. Slechts enkele minuten na den aanvang is
3t weer doodstil, de draagtoon is nog aanwezig, doch van muziek ofzang isgeen spra
ke meer. Slechts hooren we de luisteraars, die niet begrijpen wat er gebeurt, en hun
toestellen lusig latengenereren. Heel vaag op den achtergrond het eentonig morsesignaal van Kootwijk. We blijven op de 1050 M., doch andere luisteraars, het wachten
moede, werpen zich met alle energie op 2LO [Engeland].
8.40. Geen amateur is meer aanwezig, doodschc stilte heerscht en net willen wij ver
dwijnen of er wordt gesproken door Hilversum. De lijn tusschen de centrale Amster
dam en Stadsschouwburg isgestoord, zooiets als een draadbreuk. De gemeentetclefoon
zal de zaak weer in orde trachten te brengen. We besluiten om maar iets in 3t bui
tenland op te zoeken en de N.S.F. in 3t aoorx te houden.
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9.45. We merken dat de opera alweer adraait3>, zoodat de storing ongeveer ll/2 uur
heeft geduurd. Thans hooren we de opera, zooals ze werkelijk is. In een makkelijke
stoelgezeten verbeeld jeje eigen, datje de beste plaats in den stadsschouwburg hebt.
Alles klinkt even zuiver, de muziek, koren en solisten; ook het spreken is zeer duidelijk.
Na afloop van de acte is ’t zaalrumoer hoorbaar en tevens wat er achter de coulis
sengesproken wordt.
11.20. De opera loopt ten einde, (de opvoering is op de storing van de telefoonlijn
na, schitterend geslaagd), de muziek houdt op en een geweldig applaus vanuit de
2iaal brengt de spelers een welverdiende hulde, en ook wij achten een woord van dank
aan de N.S.F. hier wel op zijn plaats.
Vanavond hebben wij weer eens opgemerkt hoe mooi radio-muziek zijn kan en we
zijn er dan ook van overtuigd, dat dergelijke programma’s de belangstelling voor de
radio in ruime mate zullen doen opwekken...
Intussen publiceert de Radio-Expres brieven over de gehouden enquête. Eén
ervan in de aflevering van 24 april bevat een belangrijk gegeven:
Is iedereen werkelijk bang van betalen? Ik kan het nietgeloovcn.
Heeft de N.SJF. niet in enkele weken tijds van 400 menschen een som van f 2600.df 2700.- bij elkaargekregen, zooals zij draadloos mededeelde ? Toch wel een bewijs,
dat er menschen zijn die er wat voor over hebben. Het is alleen maar jammer dat de
spoeling op deze wijze dun wordt. En als ieder op zijn eigen houtje begint, komt er
toch niet tot stand, wat er anders verwacht kon worden. Het voorbeeld hebben we in
Engeland, waar slechts één omroepvereeniging bestaat, de B.B.C.
Hoewel ik het van die bovengenoemde 400 dames en heeren te prijzen vind, dat zij
vrijwillig hun bijdrage hebben verstrekt, blijft het toch een feit dat zij die toch waar
schijnlijk niet nog eens aan de N.V.v.R. zullen opbrengen. Dus die f 2700.- zijn
afoetsie*.
En is het nu per slot van rekening zoo verschrikkelijk om f 10.- of iets dergelijks per
jaar op te brengen? Dat is 20 ct. per week, tochgeen kapitaal.
Woensdag 23 april 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M.
8 uur n.m. Uitzending van de rede in het Engelsch uit te spreken door Rechter
J. F. Rutherford van de Watch Tower Bible and Fract. Society in de Beurs voor den
Diamanthandel te Amsterdam. Rechter Rntherford’s rede zal zin voor zin worden
vertaald door Dr. Donk. De rede is getiteld: “De groote strijd van Armageddon”.
Het betreft lehova’s Getuigen, opgericht door Charles Taze Russell. loseph
F. Rutherford was zijn opvolger. Vogt schrijft in Een Leven met Radio:
Rechter Rutherford verbaasde zich er enigszins over, dat hij hier, in Nederland zo
weinig moeite had om voor de radio aan het woord te komen. Hij lachte om de ver
klaring die wijgaven, door te zeggen, dat wij, Nederlanders, niet zogauw met een
optocht meeliepen, maar dat wij er dol op waren om langs de weg te staan en het voor
bijkomen van optochten gade te slaan.
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In Spanne en Spanningen:
De meeting in de Diamantbeurs was een indrukwekkende massabijeenkomst die enige
uren duurde en op kosten van de organisatie van begin tot eind werd uitgezonden.
Het staat wel vast} dat deze uitzending een sterk licht heeft geworpen in de ogen van
hen> wier plaats ofinvloed in het religieuze leven hen bij voortduring bedacht deed zijn
op het verschijnen van nieuwe middelen tot het verbreiden van het Evangelie.
In zes dagen is er door de NSF dus viermaal uitgezonden.
Zondag 27 april 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M.
Te 8 uur inplaats van 8.30 concert uitgevoerd door het Amsterdamsch Instru
mentaal solisten-Quartet, bestaande uit de heeren D. Speets, solo-trompettist van
het Concertgebouworkest en hoofdleeraar aan het Conservatorium te Amsterdam,
D. M. Tonnis, plaatsvervangend solo-trompettist, K Sell, solo-hoornist en
E. Haagman, solo-trombonist van het Concertgebouw-orkest. Het Quartet zal de
volgende nummers ten gehoore brengen:
1. Phonneur au Christ, H. Schültz;
2. Gloria, J. Haydn;
3. Fantasie Dramatique, Richard Sell;
4. Air pastoral, Richard Sell;
5. Deux Chants Catholiques, arr. van N. A. Bouwman;
6. L’absence, F. Lessle.
Voor het vocale gedeelte van den avond zorgt de heer Jan van Miltenberg, Lyrisch
tenor te Den Haag.
De heer van Miltenburg zal de volgende nummers ten gehoore brengen: La Fille
du far West, Puccini; Elegie, Massenet; Liefde, C. van Tusschenbroek; Pour un
Baiser, Paolo Tosti; Groete, Godfried Mann; Smart Aria uit Tosca, Puccini.
Het lijkt wel of er van een zekere toenadering van de NWR, de Rndio-Expres en
redacteur Corver tot Hilversum sprake is. Het blad plaatst nu ook een foto van het
kwartet dat voor de NSF zal optreden. In vele vorige afleveringen werden zulke
plaatjes alleen bij de Haagse uitzendingen geplaatst. Het belangwekkende hoofd
artikel van de Radio-Expres van 1 mei heeft: als kop:
De Nederlandsche Omroep.
Wij mogen de Nederlandsche Seintoesgellen Fabriek dankbaar zijn voor hetgeen zij
in den laatsten tijd met haar zender heeftgepraesteerd.
In ons vorig nummer hebben wij reeds daarop gewezen. Dat heeft alle luisteraars
in Nederland doen hooren wat een goede nationale Omroep kan beteekenen. En de
technische leiders van de N.S.F.-Omroep zullen zelfonmiddellijk bereid zijn om erbij
te voegen: het kan zelfs wel nóg beter; als er maar geld voor is.
Het mag als bekend worden verondersteld} dat de actieve Omroep-commissie uit de
Ned. Ver. voor Radiotelegrafie concerten en opera-uitzendingen als nu door de N.S.F.
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geboden, eveneensgeheel voorbereid heeft gehad, maar dat de zender, waarover deze
commissie te Den Haag beschikte, niet voldoende zekerheid bood voor welslagen. En
hier was geen geld om het met de kostbare lijnoverdracht via een anderen zender te
probeeren. De leden der N.V.V.R. hadden f2300.- alsfonds bijeengebracht; daarvan
is anderhalfjaar een wekelijksche omroep bekostigd; groote sprongen konden daarvan
niet worden gemaakt.
De gelegenheid om te demonstreeren wat een goede Omroep vermag, is aan de
N.S.F. gegeven ook weer door vrijwillige bijdragen; ongeveer 550 personen namen
daaraan tot nu toe deel, die een bedrag van f3300.- ter beschikking stelden. Zij ver
dienen daarvoor zeker niet minder dank, dan degenen die indertijd het vercenigingfonds op de been hielpen.
En wij willen niet vergeten, hoe in Nederland de stoot tot de geheele omroepbeweging oorspronkelijk isgegeven door P.C.G.G. Met de laatste praestaties van de N.S.F.
intusschen kunnen wij zeggen, dat zij een bepaald tijdvak in de Nederlandsche
omroepgeschiedenis schitterend hebbe?i afgesloten: het tijdvak van het pionierswerk.
Logischgeredeneerd wil dat zeggen: nu moeten we verder!
De vraag is nog: hoe?
Als wij eens heel objectiefhet schriftelijk debat in de laatste nummers van aRadioExpres* over het Omroepvraagstuk nagaan dan moet één ding opvallen. Dit name
lijk, dat onder de velerlei geopperde denkbeelden omtrent het opbrengen der gelde?i
voor eengrooteren omroep langs den weg van het particulier initiatiefgeen enkel is,
dat zekerheid biedt dat degeldeyi er in voldoende mate komen.
Het moge in sommige opzichten hard vallen, het te erkennen, maar zonder
gedwongen heffing komt het geld voor een blijvenden, goeden Nederlandschen
Omroep er niet. En eengedwongen heffing is onmogelijk zonder de tusschenkomst van
den Staat.
Veel meer dan de cijfers der stemmen die inkwamen op onze enquête, spreken ten
slotte de feiten zelf
Naast het feit, dat niemand een waarlijk groot plan heeft ontwikkeld, dat de tusschenkomst van den Staat overbodig zou maken, staat het andere feit, dat het voort
duren van de huidige toestand, waarbij wij een aantal stations tellen, die leven van
giften en gaven, zou beteekenen: er komt géén Nederlandsche Omroep op de schaal>
die noodig is om er iets van te tnaken, dat op de hoogte is van den tijd. En dan voor
zien wij, dat ook de bestaande stations er vroeger of later het bijltje bij neerleggen.
Wij zien dus inderdaad slechts een keus tusschen twee mogelijkheden: óf géén
Nederlandsche Omroep óf verplichte bijdragen, door den Staat te innen.
Gaarne willen we erkennen, dat wij lang de hoop en het vertrouwen hebben gekoes
terd, dat zich een derde weg zou open doen. Maar zelfs al zou morgen aan den dag
iemand een volledig modern Omroepstation - of het kapitaal daarvoor - aanbieden
en de twodige concessie daarvoor tevens kunnen verschaffen, dan nog zou dat betrek
kelijk nietsgeven.
Er is nu eenmaal geen zonderlmger onderneming dan de exploitatie van een
radio-omroep! Groote uitgaven zijn er genoeg te doen. Maar geregelde exploitatieinkomsten zijn niet te vinden. Al de abonné3s zijn abonnè3s buiten het hek!
Hoofdzaak is juist de dekking der exploitatiekosten. En die laatgeen andere keuze
dan de bovengestelde.
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Als wij de situatie goed zien dan is bovendien nu het oogenblik voor een beslissing
gekomen, de beslissing namelijk van de luisteraars over dit hoofdpunt: wil men een
Nederlandsche Omroep of niet? wetende, dat aja*, beteekent het opbrengen eener
belasting in een of andere vorm.
Over de juiste organisatie valt dan verder nog wel wat te praten en te onderhan
delen. Daar zitten op zichzelf nog weer principieel bela?igrijkc punten in, die vooral
in verband met de wijze, waarop in Nederland de toestand zich tot hiertoe heeft ont
wikkeld, de zaak meer of minder aannemelijk kunnen maken.
Samenwerking tusschen de georganiseerde amateurs en de voor deze aangelegenheid
gevormde organisatie van den handel zal mogelijk eti noodzakelijk blijken.
Voorafevenwel zal duidelijk moeten worden vastgesteld hoe men staat tegenover die
eene vraag: een omroep met belasting ofgeen omroep.
De Nederlandsche Vereeniging voor Radio-telegrafie zal zich daarover op haar
komende jaarvergadering hebben uit te spreken.
Hoe eenvoudiger en bepaalder daarbij de vraag wordtgesteld, hoe beter.
De N.V.V.R. voor de beslissing.
Het ligt in de bedoeling, de jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Nederlandsche
Vereeniging voor Radio-telegrafie te houden op 25 Mei 1924 te ’s-Gravenhage; nadere
mededeeling hieromtrent vindt men elders in dit nummer.
Deze jaarvergadering zal bijzonder belangrijk worden, aangezien daar beslist zal
moeten worden over de houding der N.V.V.R. ten opzichte van het vraagstuk van den
Radio-Omroep in Nederland.
Zooals bekend mag worden verondersteld, is aan het einde van 1923 opgericht de
Radio-Omroep-Maatschappij, waarin als bestuur zitting hebben degroote radio-industrieën en firma’s hier te lande, te weten de N.S.F., Telefimken, Western Electric, S.RR.
en N.V. PhilipsJ Gloeilampenfabrieken. Reeds sedert meer dan een jaar is door verte
genwoordigers uit Radio-Handel en -Industrie, in samenwerking niet de N.V.V.R.,
getracht te komen tot een Nederlandschen omroep. De door handel en industrie op den
voorgrondgebrachte voorstellen hadden alle min of meer tot doel een omroep te scheppen
ter bevordering van handel en uidustrie in Radio-artikelen, terwijl als basis vanfinan
ciering van een dergclijken opzetgesteld was een license, te heffen van de luisteraars.
Naar de meening van het Hoofdbestuur der N.V.V.R. was deze opzet niet de juiste.
Immers degrootere whisten door handel en industrie in radio-artikelen te halen uit den
grootcren ontzet, als gevolg van een dergelijken omroep, zouden worden bereikt door de
gedwongen bijdragen van de luisteraars; het zou derhalve een indirecte reclame worden,
betaald rechtstreeks door het publiek. Naar de meening van het Hoofdbestuur moest een
dergelijke omroep bekostigd worden door de radiofirma’s zelf, terwijl dan de omroepkosten (derhalve voor een groot deel reclamekosten) moesten gevonden worden op den prijs
van hetfabrikaat.
Een dergelijke omroep was dus niet een omroep van algemeen bela?ig. Sinsdien even
wel heeft de omroepkwestie eengeheel ander aanzien gekregen. Evenals in de omringen
de landen, wordt in ons land steeds meer en meer behoeftegevoeld aan een radio-omroep
die aan hooge eischen kan voldoen. Edoch, een dergelijke omroep kost veel en zeer veel
geld. Teneinde te beginnen moet een stamkapitaal van ± 75 duizend gulden bijeen
gebracht worden.
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De Handel heeft nu zijn eerst ingenomen standpunt laten varen, zoodat van die
zijde niet meer aangedrongen wordt op een omroep als bedoeld in het eerste gedeelte
van dit schrijven. Wel wordt in samenwerking metgroepen van intellectueelen, wer
kend voor een algemeen volksbelang, en waartoe ook de medewerking van onze Vereeniging is ingeroepen, getracht te komen tot een radio-omroep op gezonde basis, zoodat
de financiering niet afhankelijk is van giften en vrijwillige bijdragen. Immers vol
doende is nu toch wel gebleken, dat op een dergclijke basis niet kan worden gewerkt.
Een continue bron van inkomsten is voor een dergelijke exploitatie noodig. De vraag
rijst nu, hoe aan een dergelijke bron te komen.
Waar op vrijwillige bijdragen niet kan wordengebouwd, rest alleen een stelsel van
gedwongen bijdragen. Gedwongen bijdragen te innen, is nietgemakkelijk; alleen de
Staat kan zulks doen; derhalve een belasting. Ziedaar: het hooge woord is eruit. Na
rijp beraad is dan ook het Hoofdbestuur der N.V.V.R. tot de overtuiging gekomen,
dat alleen dan een Nederlandsche omroep kan worden geschapen indien door de luis
teraars een bedrag jaarlijks wordt betaald. Toezeggingen tot verstrekking van het
stamkapitaal als leening zijn voor datgeval reedsgedaan door de vorenbedoelde firma3s en industriëelen.
Hetjaarlijks op te brengen bedrag behoeft niet zoo hoog te zijn, en wanneer iedere
luisteraar, die geniet van den omroep (want men doet dit allen op zijn tijd, de een
meer, de ander minder) zich hiervan bewust is en niet wenscht klap te loopen op een
buitenlandschen of binnenlandschen omroep, dan kan inderdaad een nationale
omroep tot stand komen, die kan wedijveren met buitenlandsche. Trouwens de radioomroep zal ook zeker eengroote factorgaan vormen in ons dagelijksch leven.
Er is dus hier een vraagstuk op te lossen, waarbij op de voorgrond wordt gesteld, dat
men overtuigd is van de noodzakelijkheid van het bestaan van een Nederlandsche
radio-omroep.
En dan staat men voor slechts twee mogelijkheden:
ofgedwongen betaling door de luisteraars, op een ofandere wijze aa?i het Rijk, dat
de ontvangen gelden weer afdraagt (na aftrek van een zeker percentage administratriekosten) aan een geconcessioneerde Maatschappij, waarin ook de Nederl. Ver. v.
Radiotelegrafie zeggingschap heeft,
of wel men wenscht niet bij te dragen, waarna het vraagstuk onoplosbaar zal blij
ken te zijn.
De Secretaris der N. V V.R.
Uit dezelfde aflevering van de Radio-Expres blijkt, dat stereofonie aanzienlijk
ouder is dan wij denken:
De heer Round van de Marconi Cy is op het denkbeeldgekomen, muziek op te vangen
in twee microfoons, uit te zenden op twee golven en te ontvangen op twee toestellen,
zoodat men voor elk zijner telefoons afzonderlijk ontvangst heeft. Men beweert, dat
daarmee een zeer verhoogd effect wordt verkregen. *Stcreocopisch hooren* wordt het
genoemd.

48

Vrijdag 2 mei 1924
Ned. SeintoesteUenfabriek, Hilversum, 1050 M.
9 uur. Lezing van den heer L. C. T. Bigot, Directeur der Kweekschool van Onder
wijzeressen te Arnhem over: “Het Daltonplan, een nieuwe schoolorganisatie”.
Verder zal zingen Mej. Willy Zijl uit Bussum. Mej. Wïlly Zijl’s programma luidt:
Aria uit het oratorium “II Sedecia, Re de Gerusalemme”, Alessandro Scarlatti; Aria
uit “Stabat Mater”, G. B. Pergolesi; Les Berceaux, Gabriel Faure; D’une Prison,
Reynaldo Hahn.
Het Daltononderwijs is een in de Verenigde Staten omstreeks 1920 door Helen
Parkhurst in Dalton (Mass.) ontwikkelde vorm van onderwijs, die wordt geken
merkt door de vrijheid die aan de leerlingen wordt gegeven. In ons land maakte in
1924 een commissie van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een studie van
dat onderwijs. Sinds 1925 bestaat in ons land een aantal Daltonscholen. De NSF
was dus actueel.
Zondag 4 mei 1924
Ned. SeintoesteUenfabriek, Hüversum, 1050 M. 8 uur. Concert door het Amersfoortsch Strijk-ensemble, onder leiding van den heer W. Rijksen en gevormd door
de dames N. Rouwhorst, piano; C. C. J. Bakker, 1ste viool; de heeren W. Rijksen,
lste viool; H. v. d. Vijzel, obligaat-viool; J. Kareis, ceUo; N. W. Rooke, contrabas;
M. J. Koense, cornet a pistons; Y. Slauerhoff, fluit.
Het programma luidt:
1. Hochzeitsmarsch, F. Mendelssohn-Bartholdy;
2. Ouverture Olympia, Max Oscheit;
3. Künstlerleben, Walzer, Johann Strauss;
4. lre Mosaique sur Mozart, E. Tavan;
5. König Mydas, R. Eilenberg;
6. Silver Lamps, G. H. Witcomb;
7. Wilhelmus van Nassauwen. Verder werken mee: de heer Bernard Hattink,
fluit; Mej. Leontine HiUebrandt, begeleiding. De heer Hattink brengt ten
gehoore: D-dur concert [KV 314] van Mozart.
In de Radio-Expres van 8 mei komt Idzerda (bij wie de NVVR uitzendt) voor
zichzelf en zijn PCGG op. Hij schrijft o.a.:
Met alle erkenning van de werkelijk goede prestaties van de N.S.F. met haar zender
bij het overbrengen van de uitvoering in de St. Bavo-kerk en de opera uit Amsterdam,
moeten we niet vergeten dat deze experimenten met zeergroot enthousiasme door de
leiders van den N.S.F. wordengedaan in de hoop op grooteregeldelijke bijdragen van
de zijde van de luisteraars en... waarschijnlijk gepaard gaande metgroote uitgaven
van de zijde der N.S.F., welke uitgaven waarschijnlijk niet op het door haar gestich
te omroepfonds worden geboekt.
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Hij deelt mee dat hij uit de meer dan vijf jaren dat hij PCGG en zijn omroepföndsen beheert kan beoordelen wat dat kost:
Wanneer de definitieve omroep er zou komen in Nederland dan moeten alle diëtisten
dubbel en dwars betaald worden. [...] Wanneer de N.S.F. de werkelijke omroepkosten
buiten den gratis beschikbaar gestelden zender in rekening zou brengen dan zou er
van de ca ƒ 3000.- thans niet veel meer over zijn na deze twee, zoogoed verzorgde en
geslaagde experimenten.
Hij releveert dat PCGG de stoot tot de omroep in Nederland gegeven heeft en
zelfs in Engeland heel populair was en meldt dat hij uitzending van opera’s en
concerten ook wel overwogen heeft, maar dat er in Den Haag geen opera’s gege
ven worden en dat concerten van het Residentie-orkest zich niet lenen voor over
brenging per radio. Veel mensen houden bovendien veel meer van populaire
muziek.
Indien de Omroepcommissie van de N.V.V.R. die dure proeven wilde doen, dan heb
ik direct mijn geheele medewerking toegezegd, doch er tevens op gewezen dat de
N.V.V.R. dan de onkosten op zich zou nemen en dit kon de N.V.V.R. niet doen,
omdat de kas te klein was van hetfonds voor den omroep bestemd.
Onze Regeering is zeer streng met voorschriften en de officieel toegelaten proefnemings stations als PCGG mogen niet meer dan 0,5 K.W. antenne-energie gebruiken.
[...] De energie van de N.S.R zender was sterk verhoogd tijdens de beide bovenver
melde experimenten.
Het zal mij benieuwen hoe de omroep in Nederland zal worden.
Vrijdag 9 mei 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 9-10 njn.
Dr. Frederik van Eeden uit Bussum zal een voordracht houden, getiteld: “Over
Poëzie”. Voor het muzikale gedeelte van den avond zorgen Mevrouw [H.] Leopold-Draper, piano; Dr. H. M. Leopold, alt-viool; Het programma luidt: Prelude,
uit de “suite Bergamasque^van Claude Debussy, piano; Trois consolations, Liszt,
piano; Andante uit de Sonate van Grieg, piano; Adagio, Bargiël, alt-viool.
Vogt in Spanne en Spanningen:
Met ontroering en eerbied, met dat ^schwdrmerische" gevoel van amorgen is mijn
dichter jarig", zag de litterairgevoelige employé soms de grote figuren uit de wereld
van letterkunde en dramaturgie binnenstappen, om kennis te maken met het nieuwe
wonder van de tijd, waarvan vrienden hun hadden verteld. Daar was bijvoorbeeld
de schuchtere, wat onhandige dr. Frederik van Eeden, de schrijver van De kleine
Johannes, de ontleder van de mensenziel in haar ragfijne tederheden en de geselaar
van maatschappelijke onreinheid. Hij droeg zijngedicht Mijn Handen voor en daar
na een fragment uit zijn Hoba, waarin de passage voorkomt die nu gebeiteld staat
aan de ingang van de AVRO-studio: Hem is de sterkste sterkte die 3t verband / aller
begeert3 en wilde krachten kent/ en richt hen naar een eenig eevenwicht3.
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Het is jammer dat Frederik van Eedens Dagboek 1878-1923 op 31 december 1923
eindigt. Hij zou zeker zijn ervaringen in de NSF-studio genoteerd hebben. Wel
weten we dat hij thuis een radiotoestel bezat. Op maandag 22 oktober 1923
schrijft hij: ‘Des avonds concert uit de radio-toestel. Het slaagde prachtig. In Hil
versum werd gespeeld, en alles was perfect te hooren. Welk een wonder! Een neef
van Nicolaas Beets was er ook bij.’ Merkwaardig echter is dat de NSF op maandag
22 oktober 1923 niet uitzond, wel de dag tevoren. Op 2 november 1923 noteert
hij: ‘Gister was het druk en levendig bij ons, want de beide kinderen Nella en
Evert waren thuis. Nella lief en druk, de jongens aan hun radiotoestel.’
Zondag 11 mei 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M., 8 uur n.m.
Mej. S. Strumphler, zang; Mej. S. J. Elhorst, viool; Mej. M. J. Korteweg, piano;
Het programma luidt:
1.a) Aria “Eilt ihr stunden”, J. S. Bach; b) Plange Sion, G. van Vladeracken;
c) Aria, B. Pasquini, zang, viool en piano;
2.a) Sonatine, Dvorak; b) Allegro, Andante con moto, Scherzo, Finale [de com
ponist wordt niet genoemd], viool en piano;
3.a) La vie antérieure, H. Duparc; b) L’adieu suprème; c) Mignonne, G. Pierné,
zang en piano;
4.a) Larghetto, W. A. Mozart; b) Rondino, Beethoven-Kreisler; c) Tambourin,
Rameau-Kreisler, viool en piano;
5.a) Aria “II ré pastore”, Mozart; b) Ave Virgo, G. v. Vladeracken, zang, viool en
piano;
6.a) Dove, dove, scintillano; b) A Nerina, E. Bossi; c) Nuit d’étoiles, Cl.Debussy,
zang en piano;
7.a) Melodie, Gluck-Kreisler; b) Menuet, Porpora-Kreisler; c) Meditation Thais,
Massenet; d) Schön Rosmarin, Kreisler, viool en piano;
8.a) Frühlingslied; b) So willst du des Armen; c) Vergebliches Standchen, zang en
piano, J. Brahms;
9.a) Le Colibri, E.Chausson; b) Maria Wiegenlied, M. Reger, zang, viool en
piano.
Verder zal de Commandant der Brandweer te Amsterdam, de heer C. Gordyn Jr.
ten 8.30 uur des avonds een rede houden over het onderwerp “De Brandweer”.
De heer Gordyn spreekt te Amsterdam in zijne woning. De rede wordt langs de
lijntelefoon naar Hilversum gesproken en van daar uit met den zender draadloos
uitgezonden.
In de Radiowereld van 19 juni zal staan: Radio ten dienste der Brandweer door
C. Gordijn Jr., Commandant der Amsterd. Brandweer.
De Radio-Expresyan 15 mei deelt mee dat op zondagmiddag 25 mei in Den Haag
de Algemene Vergadering van de N.V.V.R. wordt gehouden net als punt 7 op de
agenda: Besprekingen over de Nederlandse radio-omroep. In verband daarmee
publiceert het blad een lang artikel ‘Groote lijnen’, dat als volgt begint:
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Waar de N.V.v.R. zich op baar jaarvergadering zal hebben uit te spreken over het
Omrocpvraagstuk, daar zal het noodig zijn degroote lijnen in het oog te houden.
Als men een goedgeorganiseerde Omroep wil) dan zal men daarvoor gedwongen
betaling door de luisteraars moeten aanvaarden.
Wil men degedwongen betaling niet, dan geeft men daarmee den Omroep prijs, en
is dit hetzelfde als stemmen tegen een Omroep. Dat is onze kijk op de zaak.
Het ontwerp voor een opzet komt volgens de Radio-Expres hierop neer: voor een
goede omroep in Nederland zullen de gelden door een belastingheffing moeten
worden opgebracht. Het eenvoudigste systeem is dat men bij aangifte [aankoop?]
van zijn toestel aan het post- of telegraafkantoor het verschuldigd bedrag stort.
Uit de aldus ingekomen gelden (minus 25% administratiekosten voor de Staat)
zullen de kosten van de omroep bestreden moeten worden. Nodig is een instantie
die de gelden beheert. Het gangmakend kapitaal van ƒ 75.000.- a ƒ 100.000.- zou
door de groep handelaren als lening kunnen worden verstrekt tegen behoorlijke
rente en aflossing.

'1
<5
«1
<1

(

Vrijdag 16 mei 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1060 M. 9.- njn. Rede van kapitein P. W.
Scharroo, voorzitter van de Nederlandsche Athletiek Unie en voorzitter van het
Nederlandsch Olympisch Comité over het onderwerp: “Nederland en de Olympi
sche Spelen” [in Parijs]; de heer Geert Dils, minnezanger, met het onderstaande
programma van oude Nederlandsche liederen met begeleiding op de oude Theorbe fluit [luit] door den zanger zelve.
1. Van Heer Halewijn;
2. Kon ic die maneschijn bedekken;
3. Vensterliedeken;
4. Schoon lieveken, waar waarde gij den Eerste Meienacht;
5. “Het Daget in Het Oosten”;
6. Het waren twee Koninkskinderen;
7. Chequetst ben ic van binnen;
8. Daar zat Een Sneeuwit Vogeltje;
9. Kinderkerstlied;
10. Driekoningenlied (wij komen van oosten);
11. ’t Kwam lestmael door een groene wei.
Zondag 18 mei 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8.- n.m.
Spreker (8.30) Dr. H. T. Prins, Scheik. Ingenieur te Hilversum over het onder
werp: “De oorlog in de toekomst” [mogelijk niet doorgegaan, zie 13 juni]. Mede
werkenden: mevr. Antoinette van Dijk met een keuze uit haar repertoire van Hollandsche liedjes; de heer Frans le Coultre, viool; mevr. To Le Coultre-Edelman,
piano; de heer Bernard Hattink, fluit.
1. Teufelstriller Sonate, viool en piano, Tartini;
2. Trio Sonata No. 2, fluit, viool en piano, J. S. Bach;
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3. Fantaisie pastorale Hongroise, Opus 26, piano de fluit, Francais Doppler;
4.a) Nocturne Opus 72, Chopin, viool en piano; b) Schwabische Tanzweise,
Dvorak-Krcisler; c) Moment musicale, Schubert-Kreisler; d) Spanischer
Tanz, Pablo Sarazate. Verder ongeveer uur: Muziek van het vaste Omroeporchest wde Vogelaars”.
Dat is nieuw. De HDO (die zich in de programmagegevens nog steeds NSF
noemt) met een vast orkest. Vogt in Spanne en Spanningen:
Van 19 juni 1924 [volgens de Radio-Expres 18 mei] beschikt de NSF over een feigen
omroeporkest3! Het is een kapel van tien man, een strijk- en blaasensemble, dat over
dag zijn brood verdient door op de straathoeken van Hilversum nummertjes te spelen
in het genre van Gold und Silber Walzer van Léhar; fragmenten uit populaire ope
ra3s en modenummertjes van die tijd. Zij hebben een contract voor zesmaal optreden
en heten in de aankondiging: omroeporkest 'de Vogelaars3, als doorzichtig pendant
van het tevorengecreëerde begrip 'Luistervinken3.
Maandag 19 mei 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 7.15-8.30 n.m. Kinderurn, waar
toe mevrouw Antoinette van Dijk, de bekende kindervriendin, iederen Maandag
zal zingen met luit begeleiding, vertellingen geven, kortom al datgene wat den
kleinen luisteraars zal lijken en wat zeer zeker aan mevr. van Dijk wèl is toever
trouwd.
Het is voor het eerst dat een vaste medewerker met een wekelijks terugkerend pro
gramma verschijnt. Antoinette van Dijk (1879-1975) zal heel populair worden en
het Kinderurn: (en sinds 4 maart 1926 het Ziekenuur) blijven verzorgen tot mei
1940 als zij er (op eigen verzoek) mee ophoudt.
In de Radio-Expres van 22 mei wordt weer een aantal brieven gepubliceerd over
het omroepvraagstuk. Uit éen ervan: ‘De meesten houden het oog op het oogenblik gericht op de N.S.F., op wat die zal doen, zonder twijfel is deze zender
momenteel beter dan PCGG.’
Vrijdag 23 mei 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8.30 n.m.
Dr. B. Suermond, arts te Hilversum, over het onderwerp: “Ongevallen door Electriciteit”.
Verder uitzending van een gedeelte van het programma van cabaret “Trianon”
[aansluiting of speelde men in de studio?] met het nieuwe Tzigane-orkest. Bij aan
wezigheid van hevige luchtstoringen gaan de avondconcerten niet door. Dit zal
dan op den betreffcnden avond worden aangekondigd.
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Zondag 25 mei 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 n.m. Radio-concert; medewer
kenden: Piet Hartveld (viool), Kees Hartveld (begeleiding), Jan van Miltenburg
(zang).
1. lied van Bemard Zweers;
2. L’africaine, Meijerbeer;
3. Lente, Joh. J. H. Verhuist;
4. La Juive, F. Halévy;
5. Het Klokgebed, Henry Zagwijn;
6. Martha, Flotow;
7. Le Cid, Massenet.
Verder 1 uur concert van het vaste Omroep-orkest “De Vogelaars”.
Maandag 26 mei 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 7.15-8.30 n.m.
Kinderuur, verzorgd door mevrouw Antoinette van Dijk.
Het verslag dat de Radio-Expres van 29 mei geeft van de jaarvergadering van de
NWR eindigt met de woorden:
Zoo werd met aanzienlijke meerderheid [66 voor, 19 tegen, 16 blanco] tenslotte het
Hoofdbestuurgemachtigd, bintieti het kader dergroote lijnen, zooals die werden aan
gegeven, de onderhandelingen voort te zetten, teneinde tot een Nationalen Omroep te
geraken.
Het was een groote, principieele beslissing, die hier werdgevraagd en die beslissing
is door een aanzienlijke meerderheid zonder aarzelinggegeven.
Wij hopen en vertrouwen, dat blijken zal, dat hier de juiste weg is gekozen en dat
nu ook de Nationale Omroep vrij spoedig verwezenlijkt zal kunnen worden.
Uit de Radiowereld van 29 mei:
Weer een opera!!
De omroeper van de N.S.F. deelde ons mede, dat hoogstwaarschijnlijk binnenkort een
opera, door het Italiaansche operagezelschap van Cav. de Hondt, draadloos door den
Hilversu tnschen zender zal worden verspreid. Hoera!!
Vrijdag 30 mei 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 9 uur njn. Lezing. Verder zullen
meewerken: Mej. A. Tolk, piano, Mej. S. Moltzer, zang, de heer H. H[J?]aanus,
viool, de heer H. van Oort, piano. Het programma luidt: O, Kerstnacht schooner
dan de dagen, J. v. d. Vondel, Wiegeliedje, Hendrika v. Tusschenbroek, Mijn
Kerelke, Hendr. v. Tusschenbroek, Mijn Geitje, G. v. Vladeracken, Klein Klaasje,
H. v. Tusschenbroek, Es ist bestimmt in Gottes Rath, Mendelssohn, Bei der
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Wiege, Mendelssohn, Du bist wie eine Blume, Schumann, (zang); Menuett,
W. A. Mozart, Sonatine, le d., Förster, Adagio, Nardini, Allegro, Seybold, Deel
uit een Mendelssohn concert, Schubertconcert, (viool); Kerksonate, Corelli,
(viool en piano); le en 3e Marche Militaire, Schubert, (piano 4-handig); Sonate
op. 26, L. v. Beethoven, Hexentanz, Max Dowel, Etude of Nocturne, Chopin,
(piano).
Zondag 1 juni 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur n.m. Medewerkenden:
Mej. Hillegonda Abeleven, zang, Mej. H. C. van Stolk, fluit, H. Leopold-Draper,
piano, Dr. M. Noordewier, declamatie, Dr. H. M. Leopold, alt-viool, de heer Niek
Noordewier, fluit, de heer Drooglever Fortuijn, viool. Het programma luidt als
volgt:
1. Trio (twee fluiten en piano), Locatelli;
2.a. Ich ging mit Lust, Mahler, b. Morgen, Strauss, c. Standchen, Strauss, d. Wie
gelied, Willem Andriessen, (zang);
3. Alegretto (viool), Grieg;
4. Suite (fluit en piano), Purcell;
5. Hongaarsche dansen (piano 4 handen), Brahms;
6. Twee melodieën (alt-viool), Sitt;
7. Declamatie;
8. Sonate (fluit, alt-viool en piano), Leclair;
9. Mariae Wiegenlied (zang, alt-viool en piano), Max Reger;
10.a.Vöglein, Grieg, b. Golliwogg’s cake walk, Debussy (piano);
11.a.Salut d’amour, Elgar; b. Berceuse slave, Neruda (viool);
12.a.Schwesterlein, b. Die Sonne scheint nicht mehr, c. Vergebliches Standchen,
Brahms, d. Mijn liefken is mijn zomer, Nicolai (zang);
13. Wilhelmus van Nassauwe. Verder zal het vaste Omroep-Orchest “De Voge
laars” eenige nummers ten gehoore brengen.
Maandag 2 juni 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 7.15-8.30 nam.
Kinderuur, verzorgd door Mevr. Antoinette van Dijk.
De Radio-Expres van 5 en 12 juni bevat het Jaarverslag van de NWR over 1923.
Het aantal leden bedroeg op 1 januari 1923 1752 en op 31 december 2528, maar
op 1 januari 1924 weer ruim 600 minder. De programma’s die de vereniging via
PCGG uitzond begonnen op 8 februari 1923. Er waren in dat jaar 42 uitzendin
gen met H. Veenstra als omroeper. Wegens de Hinderwet werd de zender van
16 september tot 11 oktober stopgezet. De programma’s werden toen door de
NSF uitgezonden. Later kwamen klachten binnen over de kwaliteit van PCGG.
Op 1 maart begon de Radio-Expres te verschijnen. Een uitzendvergunnning is tot
nog toe niet ontvangen. Er was een opgewekt verenigingsleven. De inkomsten
waren ƒ 19.684.- en de uitgaven ƒ 19.974.-. Het radio-omroepfbnds ontving aan
vrijwillige bijdragen ƒ 2.397.- en gaf/ 1.683.- uit.
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Vrijdag 6 juni 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 9 uur. Spreker:
J. F. H. Koopman, adviseerend ingenieur en secretaris der Nederl. Vereeniging
voor Koeltechniek.
Onderwerp: “De beteekenis der koeltechniek”.
Daarna aansluiting van het zomerdansavond programma door het Robert Fire
Orchestre in den tuin van het hotel Hamdorff te Laren (N.-H.).
De overbrenging der muziek naar de N.S.F. geschiedt per lijntelefoon.
Zondag 8 juni 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur. Medewerkenden voor het
instrumentale gedeelte: de heer Frans le Coultre, Bussum, viool; Mevrouw To le
Coultre-Edelman, Bussum, begeleiding; met:
1. Vioolconcert A moll, Tartini;
2. Romance, Svendsen;
3. Slavische Tanzweize, Dvorak-Kreisler;
4. Aria op de G snaar, Bach;
5. Hejre Kati, J. Hubay.
Idem voor zang: de dames M. Bloemink, sopraan; L. Mentink, sopraan: Fr. Ker
sten, alt; de heer W. van Bruggen, bas; met:
1.a) Lente, B. Verhallen, b) Schemerliedje, J. P. J. Wierts, c) Mysterieuze
Geschiedenis, A. Spoel, door M. Bloemink, sopraan;
2.a) Verkouden, Clinge Doorenbos, b) Jantjes vuile vingertjes, M. de Cock,
c) Moederke alleen, Opsomer door L. Mentink, sopraan;
3.a) O wie wunderschön, ist die Frühlingzeit, Fr. Abt, b) Das Taubenhaus,
Fr. Abt, c) Feldmarschall Frühling, Fr. Abt, duetten M. Boemink en
Fr. Kersten;
4.a) Op den zolder, Ph. Loots, b) Der Zecher, Kölling, c) De Pruimenboom,
Zwiers, door W. van Bruggen, bas;
5.a) Jerusalem, Aria uit “Paulus”, b) Hans und Liesel, Fr. von Woyna, c) Geluk,
A. Suoel, door M. Bloemink, sopraan;
6.a) Mijn vrijer is een kerelken, Veldkamp, b) Op de weefstoel, Opsomer, c) De
Schrijfmachine, A. Spoel, door L. Mentink, sopraan.
Verder optreden van het stationsorchest “De Vogelaars”. De vleugel is beschikbaar
gesteld door de firma Bender, Damrak, hoek Beurspassage, Amsterdam.
De “Lourdes-Klok” door de firma Laméris, uurwerkhandel, Amsterdam.
Maandag 9 juni 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 7.15-8.30 uur:
Kinderuur, verzorgd door Mevrouw Antoinette van Dijk.
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Vrijdag 13 juni 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M.
1. Rede van den heer Dr. H. J. Prins, Scheikundig ingenieur over: “De oorlog in
de toekomst”. 2. Aansluiting met het dans-programma te geven door het Roberts
fire Orchestre in den tuin van Hotel Hamdorff te Laren.
Zondag 15 juni 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 n.m. Speciaal Orchest pro
gramma uit te voeren door het vaste draadlooze stationsorkest “De Vogelaars”.
1. Alte Kameraden, Marsch, Feike;
2. Piqué Dame, Ouverture, Suppé;
3. Fantasie uit de opera “Faust”, Gounod;
4. Ungarische Tansze, 5 en 6, Brahms;
5. Mondnacht auf der Alster, Wals, Tetras;
6. Fantasie “II Trovatore”, Verdi;
7. Ballgeflüster, Wals-Intermezzo;
8. Serenade, Schubert;
9. Black Queen, Ouverture, White;
10. Stuurmanslied en Matrozenkoor uit “Fliegender Hollander”, Wagner;
11. Die Mühle im Schwarzwald, Eilenberg;
12. Grossmütterchen, Landler, Lange. Verder dansmuziek.
Maandag 16 juni 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 7.15 n.m. Mevrouw
Antoinette van Dijk, Kindervertellingen, zang.
Dinsdag 17 juni 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 7.30 uur. Draadlooze overbren
ging van een rede van Prof. [M. W. F.] Treub ter gelegenheid van de Alg. Verga
dering der Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Hilversum, tijdens de officieele ontvangst ten stadhuize.
Het Heussen laboratorium den Haag, Oude Molstraat, was zoo welwillend zijn
seinuur voor deze gelegenheid aan de N.S.F. af te staan.
De Radio-Expres van 19 juni bevat een foto van Antoinette van Dijk. Er staat
onder:
Het draadlooze Kinderuurtje dat Mevr Antoinette v. Dijk wekelijks des Maandags
van 7.15-8.30 vanuit Hilversum (de N.S.F.) geeft is een groot succes voor de Hilversumsche Draadlooze Omroep.
Mevrouw v. Dijk ontvangt ontelbare brieven van kleine luistervinken, die b.v. met
spanning het vervolg op het verhaal van Greetje in het huis der tante3s Griset en
Êugenie verbeiden.
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Antoinette van Dijk was het zeer goed toevertrouwd zichtbare kinderen te boeien
en te vermaken; thans heeft zij bewezen ook een uitstekende stem en de charme voor
het bezighouden van de draadlooze toehoorders te bezitten.
Zij zullen ongetwijfeld nieuwsgierig zijn te weteti hoe de vertelster er wel uitziet.
Wel, hier is ze.
Vrijdag 20 juni 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 9 uur n.m. de heer J. Gerritsen
uit Zetten (Betuwe) zal een causerie houden in Betuwsch dialect over het leven als
Kersenplukker in de Kersenbongerd.
Hij zal in die voordracht tevens eenige wenken geven door het weeken [wecken?]
van de kersen, die voor de huisvrouwen van belang zijn te weten.
Na de rede van den heer Gerritsen wordt het Roberts Fire Orchestre, aangesloten
in den tuin van Hotel Hamdorff in Laren (N.-H.).
De overbrenging geschiedt per lijntelefoon naar den zender te Hilversum.
Zondag 22 juni 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 n.m. Radio-concert. Medewer
kenden: mevrouw Truus de Wilde, zang; mevrouw Greta Koolhoven-Le
Coultre, piano; de heer Frans Le Coultre, violist. Programma:
1. [Viool]Concert G-moll, viool en piano, Max Bruch;
2.a.) Die liebe Farbe, Schubert [Uit Die schone Müllerin, D 795]; b) Heer, mijn
hert is boos en schuldig, Cath. van Rennes; c) Komt o zonne, idem; d) Mij
spreekt de blomme een tale, idem; e) Gij badt op eenen berg alleen, idem;
f) ’t Maseurken, zang en piano, Emil Hullebroeck;
3. Polonaise C-moll, piano-solo, Chopin;
4. Souvenir d’un Lieu Cher, bestaande uit: I. Méditation, II. Scherzo, III.
Melodie, viool met pianobegeleiding, Tshaikowsky;
5. Sapphische Ode, Brahms; Dort in den Weiden, zang en piano, Brahms;
6. Erbarme dich mein Gott, Aria uit de Mattheus-Passion, zang, viool en piano,

J. S. Bach;
7.a) Caprice Viennois, Fritz Kreisler; b) Souvenir de Moscou, viool en piano,
Wïeniawski.
Vanaf 9.30 Concert-programma, uit te voeren door het vaste Omroep-orkest “de
Vogelaars”. Het programma der Vogelaars luidt:
1. Nibelungen, marsch, Wagner;
2. Jubel, ouverture, Bach;
3. Martha, potpourri, Flotow;
4. Gold und Süber, wals, Fr. Lehar;
5. Long, long ago, clarinet-solo, Ritter;
6. Aïda, fantasie, Verdi;
7. Glow-Worm, idylle, P. Lincke.
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Bij het programma staat een foto van Frans le Coultre met het volgende onder
schrift:
De beer Frans le Coultre treedt a.s. Zondag 22 dezer niet voor de eerste maal voor den
N.S.F. zender op.
Zijn gevoelvol spel dat, gepaard aan ecngroote techniek, de luisteraars zooveel ver
heffend genoegen schonk is aanleiding geweest voor een verzoek dierzelfde luisteraars
om nogmaals zijn medewerking aan een Zondagavonduitvoering tegeven.
Dit gebeurt thans op Zondag 22 dezer; en het programma vindt men elders in dit
blad.
Le Coultre genoot zijn muzikale opleiding aanvankelijk bij zijn begaafden Vader;
den Naardenschen Arts Le Coultre, die helaas een dezer dagen is overleden, en later
bij Zimmermann in Amsterdam. [Louis Zimmermann, concertmeester van het
Concertgebouworkest].
Hij is een veelgevend en meerbelovend violist.
Er is voor maandag 23 juni geen Kindcruur gepubliceerd. In de Radio-Expres van
26 juni deelt de NWR mee dat in overleg met zijn omroepcommissie besloten is
de uitzendingen via PCGG van 3 juli tot half september stop te zetten. ‘Blijkens
de ervaring van vroegere jaren wordt in de zomermaanden slechts door enkelen
geregeld geluisterd, terwijl bovendien de luchtstoringen al te vaak het volgen van
een programma onmogelijk maken.’ En een berichtje: ‘Naar het Vad.[erland]
meldt, is te Utrecht opgericht de Christelijke Nederlandsche Radio-vereeniging.
Doel is de Evangelisatie te bevorderen door middel van spreken, muziek en zang.’
Het was een voorbespreking op 21 juni 1924 in Terminus in Utrecht. De oprich
tingsvergadering van de Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging vond op
15 november 1924 in Den Haag plaats.
Uit dezelfde Radio-Expres:
Op Zaterdag 21 Juni bracht de Afdeeling Utrecht [van de NWR] een bezoek aan de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum.
De wegblijvers hadden weer ongelijk, want een bezoek aan de N.SJF. is dubbel en
dwars de moeite waard. Bij het binnentreden werden de leden ontvangen door den
heer Vogt, den welbekenden omroeper der N.S.F. en binnengeleid in de muziekkamer,
waar de aandacht onmiddellijk getrokken werd door de microfoon van nieuwste con
structie, waarvan de heer Vogt ecne uitvoerige beschrijvinggaf. Weinig leden zullen
vermoed hebben, welke moeilijkheden er opgelost moesten worden, eer de omroep van
de N.S.F. zijn tegenwoordige hoogte bereikt heeft.
Vervolgetis werd een bezoek gebracht aan het lokaal, waar zich o.a. de lampen en
afstemmiddelen bevinden, terwijl het tevens vergund werd een blik te slaan in het
heilige der heiligen, het laboratorium van den Ingenieur Mr. Wight.
Het bezoek werd besloten met een omgang door de ruime werkplaatsen en maga
zijnen der fabriek.
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Vrijdag 27 juni 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 9.- n.m. Spreker Zijne Excellen
tie de minister van financiën H. Colijn; Onderwerp: “De financieele toestand en
de toekomst”. Ten pl.m. 9.45 wordt aangesloten het “Dubeniks ensemble” onder
leiding van den viool-virtuoos Aldo de Santi. Bovenvermeld ensemble speelt als
gewoonlijk op de zomeravondfeesten van “Concordia” te Bussum. Het program
ma luidt:
1. Hoch Heideksburg (marsch), Hezzer;
2. Vïneta Glocken (valse), Lindsay;
3. Domino noir (ouverture), Auber;
4. Love (foxtrot), Levis;
5. Chanson d’adieu, Tosti;
6. Fate (foxtrot), Gay;
7. Liebesleid (vioolsolo), Kreisler;
8. Sonna (valse), Blazer;
9. Dear old lady (foxtrot), Pilzer;
10. Mangia Papirusa, Bassi;
11. 12th Sheet Ray, Boromau.
“Concordia” te Bussum zal per lijntelefoon met de N.S.F. verbonden worden ter
overbrenging der muziek naar den zender.
Het is de uitzending geweest waarvan de bekende foto is gemaakt met de stoer
poserende Colijn voor de microfoon, met de linkervoet op een houten stoel. De
foto toont ook hoe de wanden van de ‘studio’ met textiel bedekt waren.
Vogt in Spanne en Spanningen:
Hendrikus Colijn, die voor de eerste maal in degeschiedenis van de praktische staat
kunde zijn visie op de toestand van 3s landsfinanciën per radio kwamgeven. Een eve
nement dat zo nieuw was, datgemeenteraden in vergadering bijeen, de zittinggedu
rende de rede van de Minister-president schorsten, teneinde collectiefnaar hem te lui
steren.
Colijn verklaarde openhartig, dat hij op gezag van degene die hem had uitgeno
digd, wasgekomen om het hele land toe te spreken, maar dat hij ergeen idee van had
hoe dat kon en ging. Toen hij in het kleine geïmproviseerde studiootje zag, dat daar
niets indrukwekkenders aanwezig was dan de wonderlijke cilinder van de toen in
zwang zijnde Sykes-Round microfoon, met het minuscule spoeltje, dat met een pluk
watten op de as van de cilinder was gehangen, zei de minister half verbaasd en half
teleurgesteld: aIs dat alles?*. Hij kon haast nietgeloven, dat met zo weinig zichtbare
middelen een, naar zijn zeggen, azo merkwaardig effect0 kon worden bereikt. Met
één been geheven op een stoel, de duimen in de armsgaten van zijn vest, stak hij
staande voor de microfoon zijn speech af, zonder enig ander geschreven hulpmiddel
dan enkele losse aantekeningen.
Hij was ternauwernood uitgesproken, of de telefoons van de NSF stonden witheet
om de spreker te verzekeren, dat men hem woord voor woord had verstaan. aDat
wordt wat * zei Colijn, toen hij er enkele zelf had beantwoord, adeze laatste was
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Wibaut, de socialistische wethouder van Amsterdam, die mij goed heeft verstaan,
maar zich het recht voorbehoudt mij tegen te spreken *
Ingenieur White liet onze premier na afloop ade zender11 zien. *Doyou mindf zei
de bewindsman na lang en aandachtig de vreemde verzameling instrumenten te heb
ben bekeken, aifl confess that I don}t understand the meaning of all this and that it
looks to me like an auctioner’s collectionl* aNot at all, your Excellcncy, * zei White, ait
is an auctioner}s collection!"
Zondag 29 juni 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur n.m. Vroolijke Kunstavond
met medewerking van Jan van Riemsdijk, Veluwsch dichter-zanger (harmonica),
mevr. A. van Riemsdijk (piano); mevr. Antoinette van Dijk. Programma:
1. Antoinette van Dijk, Hollandsche levensliedjes (luit en piano);
2. Jan van Riemsdijk, Hollandsche levensliedjes (luit en piano);
3. Antoinette van Dijk, Zuid-Afrikaansche, Fransche, Duitsche en Engelsche
liedjes (luit en piano);
4. Jan van Riemsdijk, Veluwsche hoerenliedjes, grappige annecdoten uit het
boerenleven (harmonica);
5. Antoinette van Dijk en Jan van Riemsdijk, Veluwsche samenzangen;
6. Ant. v. Dijk Monoloog, De Mannenhaatster van K. SpeenhofF;
7. Jan van Riemsdijk, Veluwsche liedjes;
8. Antoinette van Dijk en Jan van Riemsdijk, Oud Hollandsche samenzangen.
Rombout van Riemsdijk (zoon) zal in de samenzangen met de luit medewerken.
De Radio-Expres geeft een foto met als onderschrft:
De boeren-dichter-zanger zal bij zijn typisch boereninstrument, de harmonika, zijn
Veluwsche Liedjes zingen en grapjes uit het Veluwsche boerenleven vertellen. Ook door
mevr. (ade Vrouwe*) van Riemsdijk op de piano begeleid, zullen de aardigste liedjes
Zondagavond tengehoore worden gebracht.
Jan van Riemsdijk heeft ter eere van het jubileum van HM. de Koningin op het
Loo de vorstelijke familie toegezongen en zal de luisteraars in de gelegenheid stellen
zijn hulde-liedje te hooren.
Antoinette van Dijk (de kleine luisteraars zullen haar wel kennen) zal hare mede
werking verleenen. Van haar uitgebreid repertoire zal zij Hollandsche liedjes bij de
luit zingen en de aantrekkelijkheid van dezen avond verhoogen door te zamen met
Jan van Riemsdijk, Boeren- en Oud-Hollandsche liederen tengehoore te bretigen.
Dit drietal, dat écht Hollandsche boertigheid en beschaafde vroolijkheid geeft, is
altijd op tournee en vindt overal buitengewone waardeering. Misschien verdient het
vermelding, dat het progratnma, dat Zondag 29 Juni tengehoore wordt gebracht,
hetzelfde is als dat op 12 Juni l.l. ter eere der feestelijke bijeenkomst van de Broeder
schap der Notarissen isgegeven en waarZ.KH. Prins Hendrik tegenwoordig was, die
in de pauze zich geruimen tijd met het drietal onderhield en herhaaldelijk zijn bui
tengewone tevredenheid met den opgewekten avond betuigde.
Het belooft dus een genotvolle avond te worden.

61

Maandag 30 juni 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 7.15-8.30 n.m.
Kinderurn door mevrouw Antoinette van Dijk.
In de Radio-Expres van 3 juli staat een foto van De Vogelaars met als onderschrift:
De Hilversumsche Draadlooze Omroep (de N.S.F.) beschikt den laatsten tijd over een
muziekgezelschap, dat de plaats inneemt van aThe Wtreless Orchestra* op de Engelsche Otnroepstatiotis.
Het vaste omroeporchest ade Vogelaars* heeft zich reeds een goeden naam verwor
ven onder de luisteraars. Zij verzorgen de zg. lichte muziekprogramma's, de popu
laire klassieke muziek.
Het isjuist ditgenre muziek waarnaar velen zoogaarne als ontspatming luisteren.
aDe Vogelaars* hebben een uitgebreid repertoire en wij kunnen nog zeer vele gezel
lige radio-avonden van hen verwachten.
Vrijdag 4 juli 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 9 n.m. Programma voor Vrijdag
4 Juli a.s. aanvang 9 uur des avonds. In het gebouw “De Vereeniging” te Hilver
sum zal door den heer Ferd. Kloek, orgel, en mevrouw Mia Kloek-Piree, deklamatie, een opvoering worden gegeven van het bekende oeuvre van den Nederlandschen dichter P. C. Boutens: “Beatrys”, waarvan men hieronder een korte toe
lichtende beschrijving van den inhoud volgt. [...]
Het is de eerste oorspronkelijke opvoering per draadlooze van een Nederlandsch
dichtwerk.
De muziek (van Ferd. Kloek) bij deze verzen bestaat uit vóór- tusschen- en naspe
len en is tegelijkertijd met de spreekstem.
Er staan foto’s van Ferd. en Mia Kloek in de Radio-Expres. Het gebouw De Ver
eeniging (gebouwd in 1905) bevindt zich op de Oude Enghweg 19 in Hilversum.
De godsdienstoefeningen van de Nederlandse Protestanten Bond werden er
gehouden. Nu is het de loge van de Vrijmetselaars.
In 1924 kwam Henri ter Hall met een revue die hij ‘Draadloos’ noemde. De revue
is op zaterdag 5 juli 1924 door PCGG uitgezonden. Het gehoor in den lande was
groot. Met vette letters hadden de dagbladen gemeld: ‘Zaterdag aansluiting van
het Theater Scala in Den Haag via de telefoonkabel voor het overbrengen van de
aldaar op te voeren Revue Draadloos van het gezelschap van den Heer Henri ter
Hall, aanvang 8 uur, golflengte 1050 M. Sluiting circa 11 uur.’ Het liedje
Draadloos, draadloos is thans de mode,
Draadloos, draadloos doet nu iedereen.
Draadloos, draadloos is nog niet verboden
Hoor nou toch die dradeloze herrie om je heen.
weerklonk niet alleen in Scala maar gelijktijdig ook in vele duizenden huiskamers.
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In Radio-Wereld verslaat Luystervinck de uitzending:
Prompt acht uur werd er begonnen, zodat ik met mijn neus in de ether viel. Door sto
ring van Vossegat was er niet veel te onderscheiden. Om 8.10 hielden de kraaksignalen op en stemde ik bij. Veel moois was het echter nog niet, van de koren was ongeveer
niets te verstaan en door het luide lachen van het publiek sloeg de microfoon herhaal
delijk dicht. De coupletten diegezongen werden kwamen slecht over, daar de muziek
begeleiding de zang overstemde, af en toe waren een paar woorden op te vangen, doch
hetgeheel leek niets op de grappige revue van Ter Hall. 9 uur. Plotseling een doodsche
stilte, die even later verbroken wordt door de mededeelitig van PCGG dat de lijn
waarschijnlijk verbroken is. Dan hoor ik een paar keer het ingespreksignaal en ineens
weer muziek. Geen revue, o nee, het is de welbekende grammofoon van PCGG. Ook
dit duurt maar kort, want na een kwartier is de storing weer opgeheven en wordt de
geheele revue vlot afgewerkt. Het kwam mij voor, dat het laatste gedeelte iets beter
was, o.a. de demonstratie op het tooneel van een radiotoestel door Buziau kwam vrij
goed over. Veelgoeds kunnen wij van deze opvoering niet zeggen. M.i. was degebruik
te microfoon niet voor dergelijk werk geschikt. Zolang er êen persoon sprak ging het
wel, doch hetgeluid van meerdere personen tegelijk kwam als een schorgeluid over.3
Zondag 6 juli 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 nm. Radio-concert. Medewer
kenden: mevrouw Augusta Reclaire (zang), de heer Albert Sluyter (viool), de heer
J. Wïesebron (piano). Het programma luidt:
1. Romance de Mignon, Ambroise Thomas;
2. Chanson de 1’adieu, Tosti; 3. Petite rosé, Cesek;
4. Ninon, Tosti;
5. Liebesbotschaft, Schubert;
6. Ave Maria, Schubert;
7. Oud Liedeke, Verhallen;

8. Serenade, zang, de Lange.
1. Sonate no. 3, Handel;
2. Grave, Friedeman Bach;
3. Romance, Beethoven;
4. Monuett, Beethoven;
5. Rondino, Beethoven-Kreisler;
6. Berceuse (viool), Sauré
Ten 9 uur optreden van het vaste Omroep-orchest “De Vogelaars” met het vol
gende repertoire:
1. Hoch Heideksburg, marsch, Hezzer;
2. Banditenstreiche, ouverture, Suppé;
3. Rigoletto, potpourri, Verdi;
4. Dir Allein, wals, Waldteufel;
5. Caüf von Bagdad, ouverture, Balfé [Boieldieu];
6. Lied an den Abendstem, Tannhauser, Wagner.
Er staat in de Radio-Expres een foto met onderschrift van Augusta Reclaire.
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Maandag 7 juli 1924
Ncd. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 7.15-8.30 non.
Kinderurn door mevrouw Antoinette van Dijk.
De Radio-Exprcs van 10 juli publiceert het volgende artikel:
De verjaardag van den Hilversumschen Draadbozen Omroep en het
vierdaags muziekfeest van O.P.GA.N.G.
Den 29sten [21ste] dezer tnaand is het een jaar geleden dat de “Hilversumsche
Draadboze Omroep* zijn eerste radioconcert uitzond. Het Comité uit de Luister
vinken, van hetwelk men in dit nummer een foto vindt, besloot dit eerste jaarfeest
niet onopgemerkt te laten voorbijgaan.
Het moest met een echte indrukmakende radio-gebeurtenis wordengecelebreerd, als
besluit van een jaar van opgewekten arbeid die rijken oogst bracht.
Het feestprogramma is thans de radio-uitzending van het programma van den
2en, 3en en 4en avond van het vierdaagsche muziekfeest dat onder auspiciën van het
bekende bureau aOpgang* wordtgehouden op 24,25,26 en 27Juli a.s. in het R.A.I.gebouw, Ferdinand Bolstraat te Amsterdam [Door niet mee te delen dat het om
een muziekfeest van de R.K. Oratorium Vereniging gaat, wilde de HDO de indruk
wekken dat het een muziekfeest voor de HDO was].
Volledige bijzonderheden over het muziekfeest vindt men hieronder.
Medewerkenden: Louis Zimmermann en Alexander Schmüller, viool; Mia Peltenburg en Janna Brandsma, sopraan; Suze Lüger en Meta Reidel, alten; Georg Walter,
Louis van Tulder en Jos Holthaus, tenoren; Hend. C. van Oort, Jan Dekker,
Jac. Caro en Hendrik Koning, bassen; Theo Köhne, orgel.
Geynengd koor 300 dames en heeren en kinderkoor 200 jo?igens. Het Concertge
bouworkest, dirigent Theo van der Byl. Totaal 600 medewerkenden. Plaats voor 8000
toehoorders per avond.
Het speciaal voor deze gelegenheid gebouwde Sauer Concertorgel is welwilleyid ter
beschikking gesteld door de fa. R. vayi deti Burg te Aynersfoort.
Prijzen der plaatsen per Concert f 1.50 eyi f3.- verhoogd ynet rta£[elijke]
bel.[*stmg\. Verkrijgbaar bij: Bureau O.P.GA.N.G. Utrechtschestraat 69, Aynsterdam. Tel. 33639. Voor vereenigingen bij een aatital vati mbistens 30 stuks f 1.- en
f 2.- plus sted. bel.
Eerste concert: Donderdag 24 Juli 8 uur. aBeethoveyi-avoyid* viooboncert solist
Louis Zimmermanyi, arMesse C dur* voor geynengd koor, orkest, soli eyi orgel solisten
Janna Brandsma, sopraan, Suze Lüger, alt, Jos Holthaus, tenor, Jan Dekker, BAS en
Theo Köhne, orgel.
Tweede concert: Vrijdag 25 Juli 8 uur. aDer Messias*, oratorium van G. F. Hatidel, voorgemengd koor orkest, soli en orgel, solisten: Mia Peltenburg sopraan, Meta
Reidel, alt, Georg Walter, tenor,Jac. Caro, bas en Theo Köhne, orgel.
Derde concert: Zaterdag 26 Juli, 8 uur, aPassio*, aDomini yiostri Jesu Christi
secundum Mattheum* Oratorium van Theo van der Byl, voorgemeyigd koor en kin
derkoor 200 jongens, orkest soli en orgel. Solisten: Mia Pelteyiburg, sopraayi, Louis vayi
Tulder, tenor, Hendr. C. van Oort, bas, Hendr. Koning bas en Theo Köhyie orgel.
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Vierde concert: Zondag 27 Juli 8 uur\ Ouverture *Anakreen° L. Cherubini voor
orkest aconcerte gregoriano* O. Respighi, voor orkest en soloy solist: Alexander
Schmuller. aTe Deum30 van Hector Berlioz, voor twee gemengde koren, kinderkoor
van 200 jongens, orkest en orgel. Solisten: Georg Walter tenor en Theo Köhne orgel.
Het eerste concert kan niet worden uitgezonden, omdat het seinuur op Donder
dagavond niet ter beschikking van de N.S.F., doch van de N.R.I., Directeur de heer
Idzerda te Den Haag is. Mocht deze de uren kunnen afstaan dan zou ook Donder
dagavond worden uitgezonden, [de HDO heeft het concert kunnen uitzenden]. [...]
Het RA..I.-gebouw heeft bewezen een zeergevoelige acoustiek te bezitten.
Het belooft dus een drukke week te worden voor de H.D.O. en voor de luisteraars
een interessante radiogebeurtenis.
Op de volgende bladzijde van de Radio-Expres staat een foto van Het Comité uit
de luistervinken van de Hilversumsche Draadlooze Omroep: G. baron Tindal,
Laren, Voorzitter; J. Smit Duizendkunst, Hilversum, Commissaris; F. C. van der
Woord, Hilversum, penningmeester; W. Vogt, Blaricum, Omroeper-Secretaris;
Ir. G. W. White, Laren, Technisch Leider; Dr. B. Suermondt, Hilversum, Com
missaris.
Vrijdag 11 juli 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 9. n.m. Radio-concert. Mede
werkenden: mej. J. Murray Bakker (zang), mej. J. C. Cambier (piano), jhr. J. W.
Pompe v. Meerdervoort (viool) en mr. J. Enthoven (cello). Het programma luidt:
l.a) Tempo di Marcia op. 27 no. 2, L. v. Tetterode; b) Canon no. 3 (piano, viool
en cello), L. v. Tetterode;
2. Bruidsliederen (zang en piano), W. Andriessen;
3.a) Choral, G. Tierné; b) Valse (piano-solo), G. Tierné;
4. Aarde, o aarde, uw oogen sluiten (zang, viool en piano), mevr. A. Lembrechts-Vos en mevr. Vogel v. Vladeracken;
5. Romance (piano, viool en cello), Marschner;
6.a) Een liedje van de linden, Joh. Wagenaar; b) Lentelied, M. Kerrebyn; c) Lied
(zang en piano), B. Zweers;
7. 2 Schotsche liederen Taithfii Johnie [Faithfu* Johnie], Sally in our alley
(zang, viool, piano en cello), L. v. Beethoven.
Zondag 13 juli 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur n.m., zal het vaste
Omroep-Orkest “De Vogelaars” een Operaprogramma uitvoeren.
Maandag 14 juli 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 7.15-8.30 n.m.
Radio-concert. Mevrouw Antoinette van Dijk verzorgt het Kinderuur.
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Vrijdag 18 juli 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 9 n.m. Radio-concert. Medewer
kenden: mevrouw van Heusden Aldag zang; de heer Bernard Hattink, fluit; de
heer G. C. van Apeldoorn, concertharmonium.
Het programma luidt als volgt:
1. Praeludium en Fuga, J. S. Bach;
2. Choralvorspiel (concertharmonium), J. S. Bach;
3. Komm süsser Tod (zang), J. S. Bach;
4. Laatste gedeelte uit het Orgelconcert in D (concertharmonium), G. F. Handel;
5. Sonate voor fluit en orgel, G. F. Handel;
6. O hör mein flehen, Aria uit het Oratorium Samson (zang), G. F. Handel;
7. 2e gedeelte uit het concert voor harp en fluit, W. A. Mozart;
8. Im Balladenton (concertharmonium), Karg Elert;
9. Povera Mamma (zang), Paolo Tosti;
10. Auf dem Kirchhof, Karl Kampf;
11. Pastorale (concertharmonium), A. Sokol;
12. Pater Noster (zang), Gounod.
Het concertharmonium wordt welwillend afgestaan door de fa. Kettner, te
Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Hilversum.
Zondag 20 juli 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 n.m. Radio-concert. Medewer
kenden: mejuffrouw W. Rusche (sopraan), de heer W. L. Ten Kate (bariton).
1. Musica Poriproibita, S. Gastaldon;
2. Stances, A. Flegier; 3. Because, G. d’Hardelot;
4. Terugkomst, Joh. Verhuist;
5. Ideale, Tosti (bariton-solo), Jaolo Tosti.
6. Tosca Visi d’arti, G. Puccini;
7. Eerste Liefde, Soet;
8. Ouvre tes yeux bleus, Massenet;
9. Zueignung sopraan-solo), R. Strauss.
Thais, duo de 1’oasis (duet), Massenet.
Verder optreden van het vaste Omroeporchest “De Vogelaars” met het volgende
programma:
1. Horentiner, marsch, Fudk;
2. Weisse Dame, Ouverture, Boieldien;
3. Conzertino, Clarinet-solo, Weber;
4. Kiinstlerleben, Wals, Strausz;
5. Inninacht, Serenade, King;
6. Fackeltanz, Meijerbeer.
Maandag 21 juli 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 7.15-8.30 kinderuur
door Mevrouw Antoinette van Dijk.
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De Radio-Expres van 24 juli:
Feestweek Hilversmnsche Omroep.
Op a.s. Maandagvond 28 Juli des avonds te 7 uur zal door den heer Lucas Koopman,
voorzitter van het huldigingscomité tergelegenheid van het éénjarig bestaan van den
Hilversumschen Draadloozen Omroep, namens eenige waardeeretide radioluiste
raars uit Hilversum, Loosdrecht en ’s-Graveland draadloos een toespraak worden
gehouden tot de heeren Dubois, Vogt en Wight, gevolgd doorbet overhandigen van een
huldeblijk aan genoemde heeren.
Voor bijzonderheden der op 24, 25, 26 en 27 Juli door de Ned. Seinttoestellenfabriek uit te zenden concerten uitbet Stadion en het R.A.I.-gebouw te Amsterdam,
verwijzen wij tiaar de programma’s in dit nummer.
Donderdag 24 juli 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1100 M. 8 uur. Uitzending van de Beethoven-avond uit het RA.I.-Gebouw. Vioolconcert, Louis Zimmermann, Messe
C-dur.
Vrijdag 25 juli 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur. “Der Messias” van Handel
voor gemengd koor, orkest, soli en orgel [uit de RAI].
Zaterdag 26 juli 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur. “Passio”, Oratorium van
Th. v. d. Bijl voor gemengd en kinderkoor, orkest, soli en orgel [uit de RAI].
Zondag 27 juli 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1100 M. 3 uur n.m. Uitzending van plech
tigheden plaats hebbende in het Stadion te Amsterdam in verband met het Eucha
ristisch Congres. Een koor van 800 mannen en 500 knapen onder leiding van den
heer Hubert Cuypcrs zal de volgende liederen ten gehoore brengen:
1. Ecce panis, vierstemmig mannenkoor, Ph. Loots;
2. Sacris solemnis, vierstemmig knapen- en mannenkoor, W. Ph. Jansen; korte
pauze;
3. Magnificat, zesstemmig knapen- en mannenkoor, Vianda;
4. Ave Maria, Jos van Schaik, vierstemmig mannenkoor, daarna groote pauze
van ongeveer een half uur, waarin de processie gehouden wordt;
5. Te Deum, Hubert Cuypers, groot achtstemmig mannenkoor met begelei
ding van Harmonie-Orchest;
6. Tantum Ergo, Gregoriaansche zang door alle aanwezigen 35000 a 40000.
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Ncd. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur. Uitzending uit het RA.I.
Gebouw te Amsterdam van:
1. Ouverture “Anacreon”, voor orkest, Cherubini;
2. vioolconcert, voor orkest en soli, O. Respighi;
3. Te Deum van Hector Berlios, voor gemengde koren, kinderkoor, orkest, solo
en orgel.
Vogt schrijft in Spanne en Spanningen'.
Op 27 juli 1924 krijgt de NSF-omroepdienst een nieuwe vuurdoop. Wat er nu moet
wordengepresteerd door de buitendienst, waarin de technicus R. Visser wonderen ver
richt, grenst aan het roekeloze. Het betreft de uitzending van de slotplechtigheden van
het Eucharistisch Congres, dat in het oude stadion te Ainsterdam wordt gehouden.
Een koor van 800 mannen en van 500 kruipen zal zich onder leiding van Hubert
Cuypers laten horen en daarna zullen alle aanwezigen, dertig- tot veertigduizend,
het Tantum Ergo zingen. Aan het slot zal de Pauselijke Legaat, kardinaal Van Rossum, de pauselijke zegen geven...
Allesgaat goed tot op het laatste ogenblik! De uitzending heeft dan al drie uren
onafgebroken geduurd. De gloeidraden van de lampen in de zender gebruiken veel
gelijkstroom, die wordt ontnomen aan een grote accubatterij, welke meer spanning
geeft dan de lampen op haargloeidraden vereisen. Daarom wordt er wat energie ver
moord in uit draadspiralen geïmproviseerde weerstanden. Die spiralen zitten beves
tigd op het hout van een pakkistdeksel; de gestage warmteajgifte wordt voor het hout
echter te veel... hetgaat vlam vatten... en dat op een ogenblik waarop de Aartsbis
schop van Utrecht, Monseigneur Van de Wetering, de Pauselijke Legaat aankondigt...!
Met scheutjes water uit een melkkan wordt iedere vlam in haar geboortegesmoord,
waarbij moet wordengepoogd de draden te missen, want de plotselinge afkoeluig zou
het broze materiaal doen afknappen. Synchroon met de kardinaal smeken de techni
ci de Allerhoogste, om, indien het met alle gevoelens van eerbied in overeenstemmmg
kan blijven, de Pauselijke Legaat bij zijn gebed tot spoed aan te manen. Met een
gevoel van opluchting horen zij Zijne Eminentie de zegenbede uitspreken, waarna de
zender, midden in een machtig Te Deum Laudamus,gezongen door een achtstemmig
koor en begeleid door een harmonieorkest, tijdelijk ten ondergaat...
De HDO zond die zondag uit Amsterdam dus zowel ’s middags als ’s avonds uit.
’s Middags uit het Stadion, ’s avonds uit de RAI.
Maandag 28 juli 1924
Ned. Seintoestellenlabriek, Hilversum, 7.15-8.30 nm. Kinderuur door Mevrouw
Antoinette van Dijk.
Uit de Radio-Expres van 24 juli 1924:
Maandag 28 Juli as. sluit mevr. Antoinette van Dijk ten 8.30 uur de uitzendingen
van het station der H.D.O. voor dit seizoen.
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Gedurende de maand Augustus worden geen draadlooze concerten of andere uit
zendingen gearrangeerd.
Het eerstvolgende openingsconcert is vastgesteld op Zondag 7 September a.s.
Het is jammer dat de HDO in augustus 1924 niet uitzond, want er zou een mooi
programma gezeten hebben in het bezoek dat koningin Wilhelmina en prinses
Juliana op 11 augustus aan Hilversum brachten. Hilversum vierde zijn 500-jarig
zelfstandig bestaan.
Boven het hoofdartikel van de Radio-Expres van 7 augustus staat de kop: ‘De
Omroep en het Nederlandsch taalgebied’. Vlaanderen klaagt over de ‘pénétration
pacifique’ van Radio Belgique. En als men op Hilversum afstemt ontvangt men de
HDO heel slecht. Toen Frederik van Eeden optrad [9 mei 1924] kraakte alles
zodat men niets verstond. Zou Hilversum niet eens courageus voor Vlaanderen
willen handelen? De Radio-Expres legt uit dat aan de sterkte van Nederlandse zen
ders door de overheid een grens is gesteld. ‘Ook wij betreuren het dat ons land
nog geen meer krachtigen nationalen Omroep bezit. Wij weten geen macht die
verplicht zou zijn geweest voor een Nederlandschen Omroep te zorgen. Maar
men kan het bestaan ervan betreuren. Een feit is dat aan het tot stand komen van
zulk een omroep wèl wordt gewerkt met medewerking van de N.V.V.K Stilgeze
ten wordt er in Nederland niet, al hoort men thans nog niet van resultaten.’
Uit de Radio-Expres van 4 september 1924:
Zooals uit de programmal blijkt, heeft de Ned. Seintoestellen-Fabriek te Hilversum
haren omroep hervat} hetgeen vele luisteraars eengenoegc?i zal doen.
Zondag 7 september 1924
Ned. Seintoestellenfabrick, Hilversum, 1050 M. 8.- n.m. Openingsconcert met
medewerking van de dames Armella Bauer uit München (viool) en Nettie Nije uit
München (mezzo-sopraan) en den heer Harry Wïggelaar, 2e concertmeester van
het Utrechtsch Stedelijk Orkest en Hoofclleeraar aan de Utrechtsche Muziek
school te Utrecht (viool). Uigevoerd zal worden het volgende programma:
1. Piano-solo, Grovler;
2. Arie für mezzo-sopraan mit Begl. von ein Obl. Violine und Klavier, Caldara;
3. Suite im alten Stil, viool en piano, Zimbalist;
4. 3 Duette fïir mezzo-sopraan en alt von F. Mendelssohn;
5. 2e deel uit het dubbelconcert von 2 Violen en Piano, J. S. Bach;
6. 1 lied von Schubert, mezzo-sopr., 2 liederen von Brahms, mezzo-sopr.;
7. Slavische fantasie, viool en piano, Dvorak-Kreisler;
8. Canto Amoroso, viool en piano, Sammartini-Elman;
9. Ung. Tanz, viool en piano, Brahms-Joachim;
10. Der Zephir, viool en piano, Hubay.
Het is een slordige aankondiging. Er staan foto’s van de drie solisten bij. Harry
Wiggelaar kon zich (juli 1983) de uitzending nog goed herinneren. Hij deelde
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mee dat de tweede violist naast hem in het Dubbelconcert van Bach, Frances
Koene was.
Maandag 8 september 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6-7 n.m. Kinderurn* door Mevr.
Antoinette van Dijk.
Nu van 6 tot 7 uur.
Uit de Radio-Expres van 11 september:
Het Hilversumsche Openingsconcert.
Zondagavond was het concert tot heropening van den Hilversutnschen Draadloozen
Omroep der Ned. Seintoestellenfabriek een groot succes.
Wat de ontvangsterkte betreft, deze was te den Haag voor den NSF-zender Zondag
gelijk aan die van CheUnsford en de kwaliteit der uitzending mag in hooge mate
worden geroemd. Het luisteren naar dit programma bood een werkelijk genot. De
klaarheid, waarmede vioolspel en zang van de solisten óverkwamen, was treffend.
Trouwens, de uitzenditig van het Kinderuurtje, Maandagavond, deed voor die
van Zondag niet onder.
Oftchoofi wij nietgewoon zijn, geregeld aomroepverslagen:° te publiceeren, meenden
wij toch, bij dit zoo geslaagde openingsconcert, dat voor het komende seizoen veel
belooft, wel even te mogen applaudisseeren.
en:
De Nederlandsche Radio-Industrie.
Naar men ons meldt, is de N.V. Nederlandsche Radio-Industrie in liquidatie om
redenen van internen aard.
In verband hiermede en in verband met het feit, dat de Kurhausconcerten 15 Sep
tember afloopen, denkt de directie der Ned. Radio-Industrie de uitzendingen van
PCGG na dien datum te staken.
Wat betreft de mg onderhanden zijnde opdrachten, zooals het weerberichtetistation
te de Bilt en andere bestellingen, deze worden nortnaal uitgevoerd en afgewerkt.
Deze berichten zullen velen treffen door de omstandigheid, dat hiermede de oudste
radio-zaak in Nederland, zou heengaan en de eerste omroepzender, die zich sedert
[6] November 1919geregeld liet hooren, tot zwijgen zou worden gebracht.
De N.R.I. vertegenwoordigt een stukje Nederlandsche radio-geschiedenis. De N.V.
werd in 1918 opgericht als voortzetting van de zaken van Technisch Bureau Wireless,
den amateurs uit het kristallen tijdperk sinds 1914 welbekend. Over hetgeen uit de
werkplaatsen der N.R.I. te voorschijn kwam, hebben wij moit anders hooren spreken
dan in dezen zin, dat kwaliteit en afwerking waren te roemen. In haar laboratori
um is origineel en degelijk, in de practijk bruikbaar werk verricht. De toesteltypen
voor ontvangst dragen het stempel van vindingrijke zeljstandigheid. Op Omroep
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gebied en ten aanzien van telefoniezenden in het algemeen, werd hier pioniersarbeid
verricht.
In al die opzichte?i zou het verdwijnen der N.R.I. gevoeld moeten worden als een
stukje afbraak van de Nederlandsche nijverheid.
Intusschen vernemen wij thans tevens, dat een nieuwe combinatie de zaken der
N.R.I. en bloc wil overriemen en dat - indien zich daarbij geen onoverkomelijke
moeilijkheden voordoen - ook na de reorganisatie van het bedrijf, waaraan hard
wordt gewerkt, een hervatting van den omroep van PCGG mogelijk is.
Het zou zeker te betreuren zijn indien deze nationale onderneming op Radio gebied moest verdwijnen en met den wensch, dat de noodige steungevonden zal wor
den om de plannen van de nieuwe combinatie te doen slagen, zal wel algemeen wor
den ingestemd.
Zondag 14 september 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 n.m. Radio-concert met mede
werking van: mej. Betsy Hirsch (sopraan), Dordrecht; mej. Riek Dieperink
(piano), Bussum; de heer Frans Lc Coultre (viool), Bussum;
1. Vioolconcert, viool met pianobegeleiding, Mendelssohn;
2. Frauenliebe und Lebens, Schumann; a) Seit ich ihn gesehen; b) Er der Herrlichste von Allen; c) Ich kann es nicht fessen nicht glauben; d) Du Ring an
meinem Finger; e) Helft mir. Ihr Schwestem; f) Süszer Freund, du blickest;
g) Nun hast du mir den ersten Schmerz getan, sopraan met pianobegelei
ding;
3. F-moll fantasie, piano-solo, Fr. Chopin;
4. Spanischer Tanz, viool, Pablo de Sarasate. Pauze.
5. Romance, viool, Beethoven;
6.a) Trennung, zang, Brahms; b) Schemerliedje, zang, Wierts; c) Novembre
approche, zang, Frémisot; d) M’n liefeken is mijn somer, zang, Nicolai;
7. Der Spielmann, zang, viool en piano, Hildach;
8.a) Mazurka, viool, Chopin-Kreisler; b) Balletmuziek aus Rosamunde, viool,
Schubert-Kreisler; c) Schwedische Melodie, viool, Wilhelmy; d. Hongaarsche
Dans no. 2, Brahms; e) L’Abeille, viool, Francois Schubert.
Vogt in Spanne en Spanningen'.
De voorzitter [Baron Tindal] houdt op 14 september 1924 in de pers een pleidooi voor
de HDO, waarbij hij onthult dat er tot dusver duizend luisteraars contribueerden,
die tezamen vijfduizendgulden bijeenbrachten.
Maandag 15 september 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6-7 n.m. Kinderurn door mevr.
Antoinette van Dijk.
Het hoofdartikel van de Radio-Expres van 18 september is in juichende toon
geschreven: er zullen in ons land vergunningen komen voor amateurzendstations.
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Helaas nog niet voor persoonlijke, alleen voor rechtspersoonlijkheid bezittende
verenigingen en hun afdelingen. Elke afdeling van de NWRkan derhalve een ver
gunning krijgen. De redactie drukt de brief van de minister van Waterstaat af.
Vrijdag 19 september 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 9 n.m. spreker: Prof. Dr. Jac. van
Ginneken, Hoogleeraar [Nederlandse taal en letterkunde] Katholieke Hoogeschool te Nijmegen. Onderwerp: op den avond zelve aan te kondigen.
Zondag 21 september 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 8-10 n.m. optreden van het Hilversumsche
Strijk-ensemble voor viool, 2de viool, cello en piano en de heer G. H. Winter,
bariton. De heer Winter zal zingen: Het Kindeke in de Kribbe, Jan Oostveen;
Morgenzang, H. Stokhuizen; De Noordzee, E. Hullebroek; Van een smeder,
Henry Zagwijn; Als de golven rijzen, Joh. Oostveen; Carmen (Toreadorslied),
G. Bizet.
Maandag 22 september 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6-7 n.m. Kinderuur te verzorgen
door Mevr. Antoinette van Dijk.
In de Radio-Expres van 25 september schrijft G. baron Tindal:
De Nederlandsche en de Hilversumsche-Omroep.
De Nederlandsche amateurs, die Zondag 14 dezer naar de uitzending van de
N.S.F. hebbengeluisterd, zullen met belangstelling de uiteenzettingen hebben gehoord
van den omroeper, wat betreft de uitzendingen in de naaste toekomst en den stand
van de kas van den Hilversumschen Draadloozen Omroep (H.D.O.).
Hetgeen hij zeide, kan ik als voorzitter van het comité van bovengenoemden omroep
ten volle onderschrijven. Het wil mij echter voorkomen, dat de kans bestaat, dat een
groot gedeelte van de Nederlandsche luisteraars, dien avond naar een a?ider station
of in hetgeheel niet zaten te luisteren en daarom verzoek ik een weinig plaatsruimte
in Uw veelgelezen blad om het een en ander te herhalen.
Het lijkt mij n.l. van een zeer groot belang, dat alle Nederlandsche luisteraars
doordrongen worden van het volgende: Het feit bestaat, dat wij in Nederland
getracht hebben te *Broadcasten*, ja wij waren onder de eersten en vroeger was ala
Haye* in het buitenland zeer goed bekend en werden zijn werktijden en golflengten
steeds opgegeven. Wij zijn echter niet met onzen tijd meegegaan en tegenwoordig zijn
er in het buitenland slechts zeer weinigen, die naar Holland luisteren. Dat wij niet
mee zijn gegaan, ligt aan twee oorzaken t.w. te weinig samenwerking engebrek aan
geld. De een na den ander van onze Broadcasting stations zijn verdwenen en nu zie
ik in het laatste nummer van Uw blad, dat ook de beketule P.C.G.G. zal moeten
liquideeren.
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Practischgesproken blijft nu alleen de zender der N.S.F. over en ook deze zal moe
ten stoppen als er niet iets op wordt gevonden. Eenige luisteraars nu hebben het ini
tiatiefgenomen gelden te verzamelen om het mogelijk te maken, toch nog van speci
fiek Nederlandschc muziek en voordrachten te genieten. Het comité gekozen uit die
luisteraars, heeft een overeenkomstgetroffen met de directie der N.S.F., die zoo vrién
delijk was haar zender voor die avondengratis ter beschikking te stellen, zoo dat slechts
de kosten der muziek komen voor rekening van den H.D.O.
Ik wijd hier in extenso over uit om te doen uitkomen, dat alle luisteraars in Neder
land, die op een avond naar de Hilvcrsumsche muziek luisteren, genieten van iets,
dat door een duizendtal amateurs is betaald. Indien zij zich hier voldoende reken
schap van gaven, dan twijfel ik niet of de penningmeester van den H.D.O. zou veel
meer bedragen binnen krijgen, waardoor het dan tevens mogelijk zou worden, de con
certen voorgeruimen tijd te continueeren.
Dat de resultaten werkelijk zeergoed kunnen zijn, blijkt wel uitbetfeit, dat boven
genoemde 1000 luisteraars tot nu toe ongeveer f 5000.- hebben bijeengebracht, niet
tegenstaande verschillende bedragen van f 0.25 en ƒ 0.50. Wat zouden de ontvang
sten niet zijn, indien allen - en er moeten toch op winteravonden nog ve}‘schillende
duizenden zijn, die naar onze muziek zitten te luisteren - eendrachtig de handen in
elkaar sloegen.
Weliswaar is de techniek tegenwoordig zoo ver, dat, mits met onbeperkte middelen
gewerkt kan worden, de muziek bijna volmaakt overkomt, hetgeen wij zien aan
Chelmsford en Radio-Parijs, toch is het een feit dat er in Holland verschillenden zijn,
niet voldoende bedreven in Engelsch en Fransch om een voordracht of tooncelstuk in
die talen te kunnen volgen en die een Hollandschc stem bij den zender dubbel moeten
waardeeren.
Om dit te bestendigen, is het echte}‘ absoluut noodzakelijk, dat ieder iets stuurt, al
is het nog zoo weinig, waarbij hij dan de voldoe?iing heeft, voortaan niet meer te profiteeren van hetgeld van een ander.
Het zou ook uit nationaal oogpunt m.i. jammer zijn indien het met den H.D.O.
en den zender van de N.S.F. denzelfden wegging als langzamerhand met al onze
Hollandsche stations.
Daarom denke men aan het devies, gedrukt boven de diplomakaarten van de
H.D.O.: aEendracht maakt macht0.
G. Tindal, voorzitter v/h. Comité v/d. H.D.O.
De Radiowereld van 9 oktober neemt het artikel van Tindal over.
Zondag 28 september 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 n.m. Medewerkenden
mr. A. W. Kamp, voordrachtskunstenaar, den Haag, Antoinette van Dijk (liedjes
bij de luit). Het programma luidt:
1. Het bezoek aan de Abdij, Galipaux;
2. De schoolopziener en de rups, Kamp;
3. Over gesprek thema’s o.a. Operaties, Cobb;
4. Om zes uur eten, dialoog nir. Kamp - Antoinette van Dijk, Chavette. Entreacte muziek van de “Hawaiian Band”, onder leiding van den heer “Slot”.
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Het optreden van de Hawaiian Band onder leiding van den heer Slot wordt door
Lutgard Mutsaers niet genoemd in haar boek Haring & Hawaii, Hawaiianmuziek in Nederland 1925-1992.
Maandag 29 september 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6-7 n.m. Kinderuurtje door
mevr. Ant. van Dijk.
Dinsdag 30 september 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M., ± 7.45 n.m.: Draadlooze uitzen
ding van het debat tusschen generaal Snijders en Professor van Embden in de zaal
van den Dierentuin in Den Haag [over ontwapening. De stellingen door de spre
kers te verdedigen werden om 19.45 uur in Hilversum voorgelezen].
De Radio-Expres van 2 oktober:
Dinsdagavond is de uitzending van het in den Dierentuin te Den Haag gehouden
debat tusschen prof. Van Embden en generaal Snijders via den zender van de N.S.F.
te Hilversum zoo volkomengeslaagd als men tnaar kon wenschen. Te Den Haag waren
de beide redevoeringen uit de luidspreker gemakkelijk te verstaan, terwijl ook de inci
dentjes in de zaal tijdens de rede van generaal Snijders duidelijk waren te volgen.
Vrijdag 3 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 9 n.m. Dr. M. M. den Hartog te
’s-Gravenhage. Onderwerp: Wie is Jezus.
Zondag 5 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 n.m. Concert. Medewerken
den: de dames Di Moorlag, Amsterdam, sopraan, Marie Jannette Walen, Hilver
sum, Piano en de heeren Louis Zimmermann, 1ste concertmeester van het Concertgebouw-Orkest, viool en Frans le Coultre (oud-leerling van Louis Zimmer
mann) viool.
1. Schottische Fantaisie (Op. 46), (Louis Zimmermann en M. Jannette Walen),
viool en piano, Max Bruch;
2.a. Ave Maria, Luzzy, b. Aria uit 1’Enfant prodigue, Aria uit Dieu d’Israël,
Gaveaux 1811, c. Hélas, Hélas, c’est prés de vous, (Di Moorlag en
M. J. Walem), sopraan en piano, Paer 1798;
3.a. Romance, Wilhelmy, b. Slavische Tanzweise No. 2, Dvorak-Kreisler,
c. Mazurka, Louis Zimmermann, (Louis Zimmermann en M. J. Walen). Pauze.
4. Aria uit de Opera Butterfly, Puccini, (Di Moorlag en M. J. Walen);
5.a. Aria, Giovanni Maria Puccini, b. Aria der Errea aus der Oper Enrico Leone,
Agostdno Steffani, c. Aria des Alidoro aus der Oper La donna ancora è fedele, zang, viool en piano, (Di Moorlag en F. le Coultre en M. J. Walen);
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6. Duet in D. mineur, L. Spohr, alleen voor twee violen, Louis Zimmermann en
F. Ie Coultre.
Maandag 6 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6 n.m. Mevrouw Antoinette van
Dijk. Kinderuur.
Vrijdag 10 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 n.m. Spreker de heer
H. Pilon, Hoofd van de Land- en Tuinbouw-school Glindhorst. Onderwerp: De
pluimveeteelt in Nederland en een Nationaal pluimveeras.
Zondag 12 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. n.m. Concert te geven door het
Utrechtsch Sextet, bestaande uit de H.H. Cor Kwant (fluit), Joh. Vink (hobo),
Hans Helmke (klarinet), Max Rood (fagot), Hendrik Altink (hoorn), allen solisten
van het Utrechtsch Stedelijk Orkest en Jan Wagenaar (piano), leeraar aan de
Muziekschool v. d. Mij. tot bevordering der Toonkunst te Utrecht. Programma:
1. Kwintet opus 16 voor hobo, klarinet, fagot, hoorn en piano (de H.H. Vink,
Helmke, Rood, Altink en Wagenaar), Ludwig van Beethoven (1770-1827);
2. Les Papillons, voor piano-solo (de heer Jan Wagenaar), Robert Schumann
1810-1856);
3. Andante uit het Concert voor fagot (de H.H. Max Rood en Jan Wagenaar),
[KV 191], W. A. Mozart 1756-1791; Pauze;
4. Trio in G. gr. terts, voor fluit, fagot en piano ( de H.H. Cor Kwant, Max
Rood en Jan Wagenaar) [WoO 37], L. van Beethoven;
5. Nocturne, voor hoorn en piano (de H.H. Hendrik Altink en Jan Wagenaar),
Wouter Hutschenruyter 1859;
6. Divertissement Opus 6, voor fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn en piano (de
H.H. Kwant, Vink, Helmke, Rood, Altink en Wagenaar), Albert Roussel
1869.
Maandag 13 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6.- n.m. Kinderuur door mevr.
Ant. van Dijk.
Woensdag 15 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur n.m. “Traviata” uit het
gebouw Carré te Amsterdam.
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De Radiowereld van 16 oktober:
De Traviata per Radio.
Degenen die Woensdagavond de uitzending van de opera Traviata door de H.D.O.
gevolgd hebben, zullen het ongetwijfeld met ons eens zijn, als wij zeggen dat deze
omroep-avond in alle opzichten schitterend geslaagd is.
Alle passages werden zonder eenige onderbreking en wat meer zegt, zonder ook
maar de geririgste fout overgebracht en het is thans dat wij volmondig durven te
beweren dat de H.D.O., dank zij de energ. leiding van haar Bestuur alsmede de uit
muntende techn. eigenschappen van den N.S.F.-zender, onder de eerste Europeesche
omroepen mag worden gerangschikt.
Hulde en dank derhalve aan de HjD.O., die door haar onvermoeid streven de Holl.
omroep tot deze hoogte gebracht heeft.
Weer een Opera.
Naar wij vernemen zal a.s. Vrijdag de opera Carmen vanuit den Stads-Schouwburg
te Amsterdam door de H.D.O. worden uitgezonden. Aanvang 8 uur n.m.
Ook den 31en Oct. zal 3n opera worden uitgezonden, waarover nadere bijzonder
heden volgen. [Ging niet door].
De Radiowereld van 16 oktober komt met het nieuwtje:
De antenne van de N.S.F.
Naar wij vernemen zal de antenne van de Ned. Seint.fabriek belangrijk hooger wor
den.
De masten, die nu 20 M. hoog zijn zullen vervangen worden door twee anderen
van 60 M. hoog. Het is alleszins toe te juichen dat de N.SJF. haar best doet de reik
wijdte te vergrooten.
Vrijdag 17 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur Spreekster mej. Mr. C.
Frida Katz, lid der 2e Kamer der Staten-Generaal. Onderwerp: De vrouw en de
wetgeving.
Zondag 19 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur Het “Amsterdamsch
Kamermuziek-ensemble* bestaande uit de dames Lous Wernink-de Maaré
(sopraan) en Suze van het Lindenhout-Tak (viool), de heeren Jacques Beers
(piano) en Eduard Biele (cello). Het programma luidt:
1. Trio op. 1 No. 3, Allegro con brio, Andante Cantabile con variagioni, Menuetto-Trio, Finale (Frestissimo);
2.a) Air de Vcnus, J. S. Lully; b. Chanson du papillon, zang en piano) Campra;
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3. Sonate, viool en piano, Valentini;
4. Sonate, cello en piano, Boni;
5.a) Berceuse, Gretchaninow; b) Uitvliegen, Fijzel; c. De Herbergprinses, zang
en piano, Blockx;
6.a) Kol Nidrei, Bruch; b. Elegie, cello en piano, Faure;
7.a) Oud-Hollandsche Contradansen, bewerkt door J. Röntgen; b) Spanische
Tanz, viool en piano, Granados-Kreisler;
8. Trio op. 70 No. 1, Allegro Vivace, Largo assai ed expressivo, Presto [voor
piano, viool en violoncel], L. van Beethoven.
Maandag 20 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6 uur Mevrouw Antoinette van
Dijk, Kinderuur.
Uit de Radio-Expres van 23 oktober:
Blijkens een mededeeling van den Secretaris van den Hilversumschen Dradloozen
Omroep zal op Vrijdag 24 October de Opera Carmen uit den Stadsschouwburg te
Amsterdam worden uitgezonden en zal op 31 October a.s. andermaal een Opera in
dit seizoen worden uitgezonden, eveneens vanuit den Stadsschouwburg te Amster
dam.
De Opera zal worden gegeve?i onder de Directie der heeren de Vos & Pauwels.
Op het oogenblik is nog niet uitgemaakt, welke de tweede op te voeren Opera zal
zijn.
Vrijdag 24 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur nm.
Aansluiting van den Stadsschouwburg te Amsterdam, alwaar zal worden opge
voerd: de Opera “Carmen”. In hoofdrollen: Fan. Lohoff, Jos Besselink, Paul Pid,
Mien Bouwmeester, Ger. Leenders, Annie Hofman, A. Harms, M. van Reen en
A. Steimetz. Orkest onder leiding van Richard Heuckeroth.
Uit de Radio-Expres van 6 november:
Uit Amsterdam bereikt ons de klacht dat Vrijdag 24 October de uitzending van de
opera Carmen door de N.S.F. gedurende de eerste akte ten zeerstegestoord is door een
zeer harde, op alle spoelencombinaties doordringende telefoniezender die bij ajwisseling ook op telegrajie overging.
Zondag 26 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur n.m. Speciaal programma
voor lichte muziek, te geven door de Rotterdamsche Jaszband, bestaande uit: de
Dames C. Diederik, cello en G. Hoogerwaard, piano; de Heeren J. Kesting, 2de
viool, Maas Geesteranus, le viool.
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Het programma luidt:
1. Husarenattacke, M. Oscheit;
2. Honey Love, P. Wenrich;
3. Why did I kiss that girl? R. King;
4. Ay, Ay, Ay, O. Pérez Freire;
5. When it’s nighttime in Italy, J. Kendis;
6. What *111 do? Irving Berlin;
7. Pasadena, H. Warren;
8. Horsey, keep your tail up, W. Hirsch;
9. Love tales, v. Bx>se;
10. A cup of sorrow, E. Delfino;
11. Easy melody, L. Conley;
12.1 love you, H. Archer;
13. Sleep, Earl Lebieg;
14. Say it with a Ukelele, Art. Conrad;
15. Oh, Eva, H. Warren.
Verder zal medewerken: de heer Winter uit Hilversum, bariton.
Maandag 27 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6 uur n.m. Mevrouw Antoinette
van Dijk, Kinderuur.
Vrijdag 31 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 7 uur n.m. zal Prof. Dr. [G. J.]
Heering, Hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit, een rede uitspreken voor den
Hilversumschen Dradloozen Omroep ter gelegenheid van Hervormingsdag.
De rede zal door Koorzang worden voorafgegaan en gesloten.
Uit de Radio-Expres van 30 oktober:
Hilversumsche Draadlooze Omroep.
Sedert 1923 bestaat in ons land ade Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Prote
stantisme*.
Deze Centrale Commissie heeft nu besloten op 31 October een radio-preek te laten
hooren. 31 October is de ^Hervormingsdag*. Op dien dag herdenkt het Protestantis
me hetfeit van Lutherss afscheiding van de Roomsch-Katholieke Kerk.
De Centrale Commissie heeft Prof Dr. E. J. Heering te Leiden bereid gevonden
deze herdenkingspreek te houden. Prof Heering is de zoon van den bekenden Haagschen Remonstrantschen predikant. Hij heeft te Leiden in de theologie gestudeerd.
In 1917 werd Dr. Heering hoogleeraar in Leiden, waar hij als Remonstrantsch
Seminarie professor belast is met een belangrijk deel van de opleiding der aasnstaande Remonstrantsche predikanten. Zijn hoofdvak is ethiek.
Een klein koor onder leiding van den heer J. M. Timmerman uit Utrecht zal eenige liederen tengehoore brengen.
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Op Vrijdag 31 October des avonds 8 uur zal opnieuw de Stadsschouwburg te Amster
dam worden aangesloten.
Onder directie van de heeren de Vos en Pauwels zal worden opgevoerd de Opera
aLucia van Lammermoor3*.
Vrijdag 31 oktober 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 7 uur nm.
Prof. Dr. E. [G.] J. Heering, Hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit, zal een
rede uitspreken ter gelegenheid van den Hervormingsdag.
Een klein koor onder leiding van den heer J. M. Timmerman uit Utrecht, zal zin
gen: 2 coupletten van het “Luthcrlied” (Bundel v.d. N. Prot. Bond No. 174: 1 en
3), 2 coupletten van “Het Christelijk Geloof’ (No. 254: 1 en 5).
8 uur n.m. Aansluiting van de Stadsschouwburg, Leidscheplein, Amsterdam,
alwaar zal worden opgevoerd de Opera: “Lucia van Lammermoor” met optreden
van de Italiaansche gasten.
Zondag 2 november 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur n.m. de Heer J. H. Speen
hof? uit Haarlem, Mevrouw Speenhoff, de heer Speenhof? Jr.
De volgende liederen zullen ten gehoore worden gebracht: De bedelaar, Vrou
wenplichten, Apenklieren, J. H. Speenhoff Sr.; Vous êtes si joüe, Verlaten Groot
je, Hartje op de hei, Mevr. Speenhof?; Lelijke kindje, Kellners, Vrijgezel, J. Speen
hof? Jr.; Arbeid, Jopie, J. H. Speenhof?; Ach mijn Arie, Mevr. Speenhoff; Ministernood, J. Speenhof? Jr.
Tusschen de liederen in houdt de heer Speenhoff Sr. een kleine conférence.
Verder zal meewerken:
Mevrouw J. van der Wal-Wind, uit Hilversum, viool.
Het programma luidt:
1. Sonate (F. dur) van Corelli;
2. 4e Concert [KV 268] van Mozart, viool met pianobegeleiding.
Maandag 3 november 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6 uur nm. Kinderurn door
Mevrouw Antoinette van Dijk.
Vrijdag 7 november 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 n.m. Prof. Dr. J. R. Slotemaker
de Bruine, Hoogleeraar aan de Universiteit te Utrecht en Lid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal, zal een rede houden, getiteld: “De nieuw ontwaakte geesteshonger”.
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Zondag 9 november 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 n.m. Medewerkenden: George
Hamel, Amsterdam, piano; Frans le Coultre, Bussum, viool; Mevr. Jo KamphuysBus, altmezzo; Johan Lammen, bariton; Mej. A. Rappange, piano. Het program
ma luidt:
1. 1ste deel uit het D-moll Viool Concert No. 2, (Le Coultre en Hamel), Max
Bruch;
2. Aria uit de Opera Samson et Dalia, (Mevr. Kamphuys en Mej. Rappange),
Saint Saëns;
3. Benvenuto, (Johan Lammen en Rappange), Eugéne Diaz;
4. Sonate pathétique, (George Hamel), Beethoven;
5. Kreutzer Sonate, (F. le Coultre en G. Hamel) Beethoven;
6.a. Italiaansche Aria Odel mio dolce ardor, Gluck, b. Mijne Moedertaal, Brandts
Buys; c. In ’t Woud, (Mevr. Kamphuys en Mej. Rappange), Philip Loots;
7. Charité, (Duet v. Mevr. Kamphuys, Hr. Lammen en Mej. Rappange), Fauré
[4 november overleden, maar dat zal men nog niet geweten hebben];
8.a. Menuet, Beethoven, b. Chanson Louis XHI et Pavane, Couperin Kreislcr;
c. Guitarre, (F. le Coultre en G. Hamel), Moszkowsky.
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Maandag 10 november 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6 n.m. Mevrouw Antoinette van
Dijk, Kinderuur.
Per 11 november 1924 werd Idzerda’s zendmachtiging ingetrokken. Dat was het
einde van de NWR-omroep.
De Radiowereld, van 13 november meldt:

(

(

(

Het Concertgebouw draadloos toegankelijk.

:
Haar wij vernemen zal, na hetgereedkomen van de nieuwe,grootere antenne voor de
NSF-zender, het Concertgebouw permanent worden aangesloten tnet Hilversum, ter
wijl het in de bedoeling ligt minstens één maal per week een van de daar te geven con
certen over te brengen. Leve de H.D.O.

(
c

Vrijdag 14 november 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur n.m. Aansluiting van het
gebouw “Tivoli” te Utrecht, alwaar door de Koninklijke Utrechtsche Vereeniging
voor Kerkzang (Directeur: W. van der Blij) zal worden uitgevoerd: “Samson”, van
G. F. Handel, Oratorium voor Gemengd koor, soli en orkest. Als solisten zullen
medewerken: Mia Peltenburg, Amsterdam, sopraan, Suze Luger, Amsterdam, alt,
J. Urlus Jr., Antwerpen, Lyr. tenor, Hendr. C. van Oort, Amsterdam, bas. Orkest:
Het Utrechtsch Stedelijk.
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Zondag 16 november 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur n.m. Concert, waaraan zul
len medewerken: mej. L[ouise] Wijngaarden, Amsterdam, viool, de heeren Julius
Hijman, Amsterdam, piano, H.[enk] van Wesel, Amsterdam, cello. Het program
ma luidt:
1. Trio No. 7 G. dur. (mej. Wijngaarden, Julius Hijman en H. van Wesel)
[KV 496], Mozart;
2. Polonaise Op. 53 (Hijman, piano), Chopin;
3. Sonate (v. Wesel, cello), Breval;
4.a. Schön Rosmarin, Frits Kreisler, b. Hymne au soleil, Rimsky-KorsakoffKreisler, c. Chanson gitane (mej. Wijngaarden en Hijman), Infante;
5. Leed (van Wesel en Hijman), Blazer;
6. Trio Op. 15 (mej. Wijngaarden, Hyman en v. Wesel), Smetana.
Maandag 17 november 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6 uur n.m. mevr. Antoinette van
Dijk, Kinderuur.
Uit de Radio-Expres van 20 november:
In een te Den Haaggehouden vergadering [15 november 1924, in het gebouw van
de Christelijke Vereeniging van Jonge Mannen] is opgcricht de Nederlandsch Chris
telijke Radio-Verec?üging. Tot voorzitter werd gekozen: Mr. A. v.d. Deure te Bennekom en tot bestuursleden: P. K. Dommisse, F. de Boer, E. J. de Bruin, J. W. van Hem
bergen, W. A. van Os, ds. A. C. G. den Hertog en Ds. K. Schilder. De vereeniging wil
een contract aangaan met de N.S.F. [f 3000.- voor een jaar een wekelijkse avond]
voor een Christelijke Omroep.
Uit Vrij e?i gebonden, 50 jaar NCRV:
Men nam het besluit tot technisch advisetir te benoemen de heer P. C. Tolk te Blaricum. (De heer Tolk was in dienst van de N.S.F. en verleende zijn technische mede
werking bij hetgebruik van de zender van de fabriek.) [Voor het eerst vernemen we
hier de naam van een derde technicus van de NSF naast White en Visser].
[De NCRV] was een vereniging engeen stichting. De eerste vereniging in Neder
land, en misschien wel in degehele wereld, waarbij luisteraars zich verenigden om de
zorg en de verantwoordelijkheid van een radioprogramma op zich te nemen. [Dit is
niet juist. Ook de NVVR in Den Haag was een verenigingsomroep]. De H.D.O.
was een stichting [dit is niet juist, het Comité van luisteraars naar de Hilversumse
Draadloze Omroep van 1 april 1924 werd pas op 1 maart 1926 de Stichting Hil
versumse Draadloze Omroep], in het leven geroepen op instigatie van een fabriek,
met het motief: als wij toestellen willen verkoopen, dan moet er een programma zijn
dat men via die toestellen kan beluisteren [dit is niet juist. De HDO is begonnen als
comité om de financiële bijdragen, waarom gevraagd werd, te administreren en te
beheren].
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In Radio-Expres van 20 november is het opnieuw G. baron Tindal, voorzitter van
de HDO, die een artikel schrijft:
De Hilversumsche Draadlooze Omroep.
De amateurs, die Zondag hebben geluisterd naar de uitzending van den Hilversumschen draadloozen omroep (H.D.O.), zullen door den oynroeper hebben hooren opge
ven degetallen der brieven, briefkaarten, telegrammen enz. ontvangen door den heer
J. H. Speenhoff, naar aanleiding van zijn optreden voor den N.S.F. op Zo?idag 2
dezer.
Voor diegenen, die toevallig dien avond niet hebben geluisterd wil ik ze nog even
herhalen: tot op 5 November schrijft de heer Speenhoff, heb ik ontvangen 1184 brie
ven, 1652 briejkaarten,18 telegrammen, 2 postpakketten en 21 postwissels. Hij voegt
eraan toe: aer komen er nog steeds bij10. Uit België kwanten 62 brieven en 54 briefkaarten.
Bovenstaandegetallen bewijzen dus duidelijk, dat er 2993 luisteraars zijn geweest,
die den avond van den heer Speenhoffzoo zeer hebben geapprecieerd, dat ze de moei
te namen, hem hierover te schrijven.
Laat ik beginnen met te zeggen, dat ik het volkomen met hen eens ben en dat ik één
van briefkaartschrijvers was. Niet eens ben ik het echter met de mentaliteit der luis
teraars. Wat toch is hetgeval:
De artisten, die voor den zender der N.S.F. optreden, worden betaald uit een fonds,
bijeengebracht door de zg.n. Huistervinken10, dat zijn allen, die vrijwillig daartoe
een bijdrage hebbengezonden. Door de welwillendheid der directie der N.S.F. zijn dit
dan ook de eenige kosten die voor rekening komen van het luistervinkenfonds, aange
zien de zender, de technische bediening daarvan enz,, gratis ter beschikking worden
gesteld. Ook eventueele verbeteringen aan den zender - nu weder worden de masten
van 20 meter vervangen door reusachtige van 60 meter, waardoor het station waar
schijnlijk 3 maal zoo sterk zal worden - komen niet voor rekening van de H.D.O.
Het bedrag, waarvan tot nu toe de concerten zijn betaald, is bijeengebracht door
ongeveer 600 luisteraars. Al degenen, die naar de muziek der N.S.F. luisteren en deze
apprecieeren - en uit de rapporten aan den heer Speenhoff blijken dit er minstens
3000 te zijn -genieten van iets door anderen betaald. Men zal met mij ee?is zijn, dat
deze wetenschap op zijn minstgenomen onplezierig is voor de luistervinken. Ziehier
bijna 3000 menschen, die ongeveer f 300.- uitgeven aan port voor rapporten en die,
wanneer de H.D.O. hun mededeelt dat om de Hollandsche concerten te kunnen dóór
zetten het noodig is, dat ieder het zijne ertoe bijdraagt, niets sturen.
Dit is juist het voornaamste en naar ikgeloofzien de luisteraars niet voldoende in,
dat ikzelfen het comité der Luistervinken in het algemeen niet bedelen om geld; wij
zijn er uitsluitend om de ingekomen gelden te administreeren en ze te besteden zoo
veel mogelijk in overeenstemming met de wenschen van de luisteraars. Ik kan dan ook
niet anders doen dan waarschuwen en ernstig te waarschuwen, dat als de so?n bijeengebracht door de bovengenoemde 600 luistervinken verbruikt is, de H.D.O. zal
moeten stoppen, niettegenstaande de uitbreiding der N.S.F., de hoogere masten, enz.
Persoonlijk kan ik niet anders zeggen, dan dat ik dit jammer zou vinden, temeer
omdat het niet behoeft. Indien wij het aantal luisteraars in Nederland op 60.000
stellen en wij nemen aan, dat iemand, die zich de luxe veroorlooft van een ontvang82

toestel, wel f 0.50 perjacir kan afzonderen voor hetgeen de H.D.O.geeft, dan zouden
wij f 30.000.- bijeen hebben, een som voldoende om meer dan één avond per week te
zenden en de beste artisten voor de microfoon te krijgen en lijnverbindingen naar de
beste opera’s of concerten. Hiervoor is het echter noodig, dat ieder meedoet en niet
denkt: ik zal anderen tnaar laten betalen, die f 0.50 van mij zullen wel niet veel ver
schil maken. Doordat velen zoo redeneeren, zie ik de mogelijkheid dat een nationaal
ietsy de H.D.O., die de beschikking heeft over den sterksten zender van Nederland (en
na het verhoogeti van de masten waarschijnlijk den sterksten zender na Chelmsford
van Europa), met zijn bij uitstek Nederlandsche programma’s, zal moeten stoppen.
Ik zou dit zóó jammer vinden, dat ik hierbij tracht zooveel mogelijk luisteraars
door uw veelgelezen blad te bereiken. Ik hoop, dat zij hun eigenbelang zullen inzien
en tenminste iets sturen aan den Penningmeester van den H.D.O., de heer v. d.
Woord, p/a Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum.
U bedankend voor de verleende plaatsruimte, waardoor u ook meewerkt tot het
instandhouden van dit Nederlandsche instituut.
G. Tindal, Voorzitter comité H.D.O.
en
Eenige leden der N.V.V.R. te Zandvoort hebben door bemiddeling van het vereenigingssecretariaat een introductie bekomen om Zaterdag 22 November van 1.30 tot
± 3 uur de Nederlandsche Seintoestellenfabriek te Hilversum te bezoeken.
Waar allicht te Zandvoort en ook in andere plaatsen nog wel meer leden der
N.V.V.R. zijn, die op een bezichtiging der N.S.F. prijs zouden stellen, kunnen wij
mededeelen, dat wanneer zij zich bij de Directie in Hilversum aanmelden, ook door
hen aan het bezoek kan worden deelgenomen.
Zij worden ook te halftwce aan degebouwen der N.SJF. verwacht.
Ook de Radiowereld van 20 november plaatst het artikel van Tindal.
Vrijdag 21 november 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 n.m. Lezing van den heer Elsenaar, Hoofdredacteur van muziektijdschriften te Nijmegen over Brahms als liede
rencomponist. De heer van Duuren, baritonzanger te Nijmegen zal eenige liede
ren van Brahms zingen, o.a.: Nicht mehr zu dir zu gehcn; Die Mainacht; Wie bist
du meine Königin; Auf dem See; Ein Sonnet; Regenlied.
Zondag 23 november 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M., 8 n.m. Eerte gedeelte Klassiek
muziekprogramma van het Bussumsch Strijkkwartet.
Tweede gedeelte: De Amsterdamsche Jazz Band, bestaande uit de heeren F. Friedman, leider en saxofoon; M. Nunes, piano; Frank, viool; J. Sluizer, Drumm. Pro
gramma:
1. When you and I were dancing;
2. Twelve o’dock at night;
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3. Sleep;
4. Love is just a camble;
5. What I ’ll I do;
6. Pasadena.
Maandag 24 november 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6 n.m. Mevrouw Antoinette van
Dijk, Kinderuur.
Vrijdag 28 november
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur n.m.
Dr. H. A. Naber uit Hoorn zal spreken over “De Hollandsche Archimedes (Cornelis Drebbel)”, alsmede over de “Sirene-Tooverfluit” van Naber en Rozenbroek,
waarmede ter demonstratie volksliederen en bekende stukken van Mozart, Verdi
en Handel zullen ten gehoore worden gebracht.
Zondag 30 november 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur n.m. De heer Boris Lensky
uit Amsterdam, viool; mevrouw Mendes Coutinhe-Predeczky, piano. Het pro
gramma luidt: Sonate C. Moll, Grieg; Allegro molte ed Appasionate; Allegretto
espressivo alla Romanza; Allegro animate; Adagio uit het concert Nom. 22 Viotti;
Caprice Vïennois, Kreisler; Serenade, Boris Lensky; Liebesfreud, Kreisler. Verder
zullen medewerken: mevrouw Redaire, Hilversum, zang; mej. Wïlly Fransen, Den
Haag, piano. Programma: Fantasie Impromptu, Chopin, Nocturne, Chopin,
Grande Valse Briante, Chopin, mej. Fransen. Als in Weihnachtsoratorium: Bereite
Dich Sion, Bach; Ein neues andachtiges Kindelwiegen, Corner 1649; Aria, Gordigiani; Mina, Gergolise; Herbst, Johan Wagenaar; Er ist’s, Hugo Wolf. Verder zal
de heer G. Ch. Arps van de Firma Arps en Zoon, Hofdrukkerijen te Rotterdam
een verhandeling geven over de techniek van de Kleurensteendruk in ’t algemeen
en over den Chemische druk in het bijzonder.
In: Leonhard de Vries: Hetgebeurde in 1923 staat onder de kop ‘Behoort muziek
bij de opvoeding?’ een foto uit het weekblad Het Leven van ‘Boris Lensky,
omringd door een gedeelte van zijn “Viool-Instituut”. Het respectabele aantal,
dat zich sedert de oprichting (1 September 1923) aan zijn leiding heeft toever
trouwd, pleit in hooge mate voor den goeden naam die Boris Lensky zich als emi
nent violist en leeraar verworven heeft.’ Boris Lensky speelde ook in de verloren
gegane film Zijn Viool uit 1914. Zie Geoflrey Donaldson: OfJoy and Sorrow, a
Filmography ofDutch Silent Fiction.
Maandag 1 december 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6 uur n.m. Kinderuur door
mevrouw Antoinette van Dijk.
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Van begin december 1924 is de ongedateerde tweede circulaire van de HDO.
Hilversumsche Draadlooze Omroep
De aHilversumsche Draadlooze Omroep33 met zijn Luistervinken is een onafhankelij
ke organisatie zonder eenige politieke ofgeestelijke richting. Ieder, die iets moois, leer
zaams en goeds weet te zeggen, dat alle luisteraars zonder verzet kunnen aanhooren,
is voor de microfoon welkom. Wij vragen alleen, wees boeiend. Komt, wanneergij uit
munt1.
Inleiding.
aIch will’s mit meiner swachen Kraft vcrsuchen.*
Het is altijd gemakkelijk een paar citaten bij de hand te hebben, omdat zij zoo’n
uitstekend begin vormen.
Het bovenstaande werdgeplukt uit Schillers aWilhelm Teil33 en het was van toepas
sing op de in Maart j.l. op de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum
geschapen situatie inzake de draadlooze uitzending van concerten. Die situatie was,
dat een door deze Vennootschap gebouw den proefzender voor draadlooze telefonie op
den duur een uitnemende persgenoot en dat de luisteraars verlangend waren, door
middel van dien zender eens iets meer en iets beters te hooren dan met beperkte ftnancieele middelen ging. De N.S.F. bracht een groot offer door haar zender gratis voor
dat doel af te staan. Maargeld voor de programma’s? Hoe dat te krijgen?
Er werd gepeinsd.
Er werd zelf zeer veelgepeitisd. De tniddelen, die door ons en door anderen beproefd
werden om den bodem der schatkist voor onze oogen bedekt te houden met dun gezaai
de zilverlingen3 bleken een voor een ondoeltreffend. Er moest iets beters op touw gezet
worden. En dat abeter33 moest bestaan in het doen van een beroep op hen, diegetoond
hadden zeer verlangend te zijn3 de Hilversumsche muziek in hunne ontvangtoestellen
te reproduceeren. De luisteraars dus!
aDoe een beroep op de luisteraars33 werdgezegd en de ondergeteekende antwoordde
na een oogenblik zwijgens met het hierboven aangehaalde woord van den Zwitserschen vrijheidsheld. Een circulaire verscheen3 waarvan 5000 stuks werden verspreid.
Het succes was verrassend!
Het resultaat.
Het resultaat was immers, dat een som van ruim 5000gulden werd bijeengebracht
en dat de radio uitzenddienst van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek werd
omgedoopt in ade Hilversumsche Draadlooze Omroep33.
De bijdragen die toevloeiden, varieerden in grootte tusschen f 1.- en ƒ 100.- doch
alle inzenders zonder onderscheid, ontvingen daarvoor in ruil een officieel diploma
als aLuistervink33.
Dit keurig uitgevoerde Luistervinken-diploma hangt thans naast of bij ongeveer
1000 radio-ontvangtoestellen in Nederland en het beteekent voor den bezitter een
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eeremerk als daadwerkelijk medewerker aan de oprichting en instandhouding van
een Instelling tot Nut, Otitwikkeling en Ontspanning van hooge cultureele waarde.
Het Comité.
Uit de luisteraars werd een Comitégevormd tot het houden van toezicht op de beste
ding van de voor de H.D.O. door hen bijeengebrachte gelden.
De samenstelling van dat Comité is als volgt: G. baron Tindal, laren, Voorzitter,
L. J. Smit Duyzentkunst, Hilversum, Commissaris, F. C. W. van der Woord, Hilver
sum, penningmeester, W. Vogt, Blaricum, Omroeper-Secretaris, Ir. G. W. White, Hil
versum, Technisch Leider, dr. B. Suermondt, Hilversum, Commissaris.
Toen de “Hilversumsche Draadlooze Omroep* eenmaal geconstitueerd was, werd
terstond aan }t werk gegaan, om met de ruimerfinancieelen adem, die ons ten dien
ste stond, hetgehalte der uitzendingen te verhoogen. Het is hier niet de plaats om uit
te maken of wij daarin geslaagd zijn, maar wij mogen naar aanleiding van de
daarover ingekomen loftuitingen een paar evenementen in herinnering brengen.
De decoraties van het vaandel.
Wanneer de H.D.O. immers een vaandel bezat ofkast met tropheeën, dan zou daarop of daarin metgouden letters vermeld staan, juist als het trotsche aQtiatre Bras* op
het vaandel der Grenadiers: “Matthdus Passion* [21 april 1924], “Carmen*
[22 april 1924], ‘Trof Tretib*[\7 juni 1924], “Minister Colijn* [27 juni 1924],
“Beatrijs* [4 juni 1924], Eucharistisch Congres* [27 juli 1924], “Vierdaags
Muziekfeest* [24, 25, 26 en 27 juli 1924], “Debat Snijders-van Embden* [30 sep
tember 1924], “Traviata* [IS oktober 1924], “Speenhoff*[2 november 1924], etc.
Al deze namen zijn verbonden aan succesrijke uitzendavonden, die door een hoog
rijzendegolf van bijvalsbetuigingen zijn gevolgd.
De Hilversumsche Draadlooze Otnroep, opgericht door en voor de luisteraars, staat
voor het oogenblik derhalve technisch stevig gefundeerd en een woord van hulde en
dank aan de voortrekkers onder de aLuistervinken*, die meehielpen dit resultaat te
bereiken, zij hier op deze plaats openlijk gebracht.
Wie rijn luistervink?
Wij tellen onder hen den H.B.S.er, die zijn bescheiden penninkske offerde, maar ook
den professor, mannen van naam en aanzien, den werkman en firma's op radio- en
andergebied met een van JHschheidgetuigende breede opvatting.
Maar er is nu volstrekt geen reden om onze lauweren tot een bed te spreiden en er
op tegaan rusten.
Wij moeten opnieuw op de tam-tam slaan (moeilijk instrument voor den micro
foon) om onze positie te consolideeren.
De campagne voor 1925geopend.
De omroeper is derhalve zoo vrij opnieuw het woord te nemen, want de ruwhouten
bodem der schatkist puilt op onaangename wijze door het blank der zilverlingen heen.
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Van harte hoopt hij, dat de nu volgende vlammende, om niet te zeggen “klewang
wettende* krijgszang een even ardente uitwerking op de luisteraars mag hebben als
de eerste oproep van Maart 1924.
Er is sinds dien tijd ontzaglijk veel veranderd in onzen “Omroepkeuken*.
Het einde der “welwillenden*.
Wanneer wij een goed jaar geleden een niet al te valsche streek over een stel stevige
vioolstiaren voor den microfoon deden aaien, daverde heel Nederland van oprechte
geestdrift over zóó’n zender. Het “bravo*geroep was de heele week niet van de lucht
en nadat de postwissels op serieuze wijze door den penningmeester waretigeïncasseerd,
wees deze functionaris met eengebaar van trots den witjes lachenden omroeper op de
oogst, die de dag had gebracht.
De Chef Ingenieur werd er telkens opnieuw door bewogen en op zijn gelaat zag
men letterlijk het vastberaden voornemen in omvang toenemen om den luisteraars
méér waar voor hun geld te geven dan zij desnoods zelve uit een te ver gedreven
bescheidenheid wenschten te accepteeren. Hij wenschte grooter geluidsterkte en beter
muziek-qualiteit tegeven. Dat beteeke?ide een nieuw zendschema; en in de stilte van
het laboratorium werden dan de nieuwe combinaties uitgebroed die in vernuftigheid
de oplossing van het “perpetuum mobile* soms tot op een halslengte naderden.
Maar wanneer die nieuwe zendschema3s in gebruikgenomen werden, dan moesten
de artisten gevonden worden om de doeltreffendheid ervan daadwerkelijk aan den
tand te voelen.
Voor een dergelijkc verheven proefneming konden natuurlijk niet - zoals dat een
poosje lang goedging - het buurmeisje van Luistervink X, genomen worden dat toch
zoo aardig zong als zij stof afnam of de neef van een kennis van Luistervink T (die
zijn toestelgeheel zelfin elkaar timmerde en de N.S.F. in Delfzijl keihard op de dak
goot “had*), dewelke altijd op bruiloften speelde.
De dure “sterren*.
Daar moesten “eerste klas* medewerkers voor komen, al was }t voor een deel maar om
de best mogelijke argumenten te hebben tegen den Chef Ingenieur, die verre van zijn
zender te wantrouwen, een lichte neiging niet binnen de perken kon houden om heel
kunstzinnig Nederland van hardnekkig valsch zingen te verdenken.
We hoorden dus, om een variatie op Vondel lichtvaardig in hetgeding te brengen:
“het puik van Nederlandss keclen* roerende duetten zingen voor het wondere instru
ment der “draadlooze* - de microfoon.
Maar op den avond van dien dag, stond de omroeper niet langer met degeurende
rozen of de bouquet vlammende tulpen voor het opneeminstru ment, en voor het stra
lende, zelfs lang niet zelden bekoorlijkegezichtje van een “welwillende* medewerkster,
doch tastte zijn koele hand in de duistere ruimte van zijnjaquette naar de ritselende
“enveloppe met itihoud*. En deze “inhoud* was tevoren door den penningmeester
zorgvuldig verhuisd van de credit- naar de debetzijde van de omroeprekening en de
verhuizingen van dezen aard werden talrijker en wiessen in omvang.
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De eischen steeds hooger.
Met het stijgen van de kwaliteit onzer uitzendingen, gingen de eischen van de luiste
raars mede pijlsnel naar boven. De tijd van de dilettanten ensembletjes, die een half
jaar tevorengewaarschuwd moesten worden om wat slechtgestreken ofgeblazen klan
ken voort te brengen, was voorgoed voorbij.
Wees boeiend!
Slechts eerste krachten op het geblazen, geslagen ofgestreken instrument vermochten
nog de aandacht van de luisteraars te boeien en wanneer op de Vrijdagavond-spreekbeurtengeen Minister, Kamerlid ofProfessor van naam verscheen, dan bepeinsde de
omroeper, die per saldo alle blaam voor slechte programma’s heeft te incasseer en, of
eengetal van “zoowat* twintig duizend luisteraars, waarmee hij tegenover niet inge
wijde medewerkers pleegt te snoeven, niet wat ruim genomen ware voor dien avond.
“Je drijft de menschen de straat op met dat program van vanavond, * merkte de
ChefIngenieur vriendelijk op, terwijl hij even vóór de uitzending nog cens zijn golf
lengte namat. Geef de lui in Coevorden en Grave de dingen, die ze zelden of nooit te
hooren krijgen en die ze alleen maar van het hooren zeggeyi kennen. Het was duide
lijk, dat hij zinspeelde op de Opera’s.
De Opera’s.
Nu is ergelukkig weinig noodig om in het brein van den omroeper een zwak toortsje
van begrijpen te laten walmen, zoodat hij terstond naar Amsterdam stevende om te
trachten Opera Directies voor zijn geweldige plannen warm te krijgen.
Maar ik vraag U in gemoede af, hoe zoudt U als schouwburgdirecteur een volko
men normaal uitziend man hebben ontvangen, die u doodbedaard om twintigdui
zend vrijkaartjes voor de eerstvolgende voorstelling kwam verzoeken?
Het was dan ook een te loven omstandigheid, dat de Directiekamer in het Paleis
voor Volksvlijt en in de Stadsschouwburg gelijkvloers waren en dat het Omroepfonds
mocht dienen om althans de 20.000 luisteraars op een onzichtbaar “schellinkje*
samen te drijven tot het bijwonen, juister gezegd “bijhooren* van een Opera.
Het was een sensatie die eerste Opera, die wij uitzonden. Het was “Carmen*
[22 april 1924]. En de voorbereiding was zorgvuldig en langdurig geweest.
De druk der ongeziene gramschap.
Moet ik U n.l. de geladen gevoelens van den loudspeakerman schetsen, zooals die in
onze kleurrijke verbeelding bestaan, wanneer hij in plaats van de geruchten van het
Marktplein te Sevilla, de sidderende stem van den omroeper hoort verklaren, dat er
“blijkbaar* iets met de lijn niet in orde is en dat hij b.v. hoopt, dat de tweede acte zal
kunnen worden doorgegeven ?
O het is een sloopendegedachte U allen aan Uw toestellen te weten, gezelliggezeten
rond Uw luidsprekers of met de hoofdtelefoons om; met vrienden en kennissen als Uw
gasten, wachtend op het radio-onthaal van de N.S.F. Die verantwoording om ten
minste wat behoorlijke electriciteit door die 20.000 paren magneetspoeltjes van Uw
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telefonen te sturen, dreigt otis onder loodzware centenaars te verpletteren; want alles
hangt immers aan dat eene spinragdunne draadje, dat eem Damocles’ zwaard
droeg: de interlocale lijn.
De weelde van het succes.
Is de interlocale lijn defect, dan zijn wij verloren. Is zijgoed, dan speelt de glimlach
van trots en voldoening om ons aller lippen. Dan weten wij, datgij al de Opera figu
ren voor Uwgeestesoog te voorschijn roept, da?i zietgij Carmen en Don José en Micaela, het bedeesde meisje uit de bergen, en Escamillo, den onweerstaanbaren Toreador.
En wij zien U in gedachten sidderen, wanneer de Toreador den degen, die stieren
behoort te doorprikken, onrechtmatig voor het vege lijfvan José wet; wijgenieten van
de ontzetting, die in Uw oogen te voorschijn geroepen wordt, wanneer gij het koude
staal van José’s dolk in het trouwelooze hart van de bekoorlijke sigarettenmaakster
hoort ploffen. Wij... Genoeg!
Het is alles heel mooi wanneer hetgoedgaat.
Dan weet de Omroeper van achter de coulissen den ChefIngenieur met de handen
aan de potentiometers en een sigaret tusschen de tevreden lippen het radioconcert
dirigeeren vanuit het “Klavier Auszug* van de Opera, dat voor hem ligt.
Dan is het in het kort een geslaagde “show*.
Maar als het verkeerdgaat?
Hetginggelukkig nooit verkeerd.
Geen “koopjes*.
Maar om degrootst mogelijke zekerheid te hebben, is het noodig een dergelijke uitzen
ding niet op een “koopje* te organiseeren. Er moet d la minute mobiliseerbaar reser
ve materiaal zijn, zoowel aan de tooneclzijde als bij den zender. Er moet voortdurend
aa?i beide zijden ?iauwlettend over dengoeden gang der transmissie worden gewaakt.
Er moet toewijding zijn en offervaardigheid en bovenal stiel denkende hersens, die tot
doortastend handelen brengen ingeval er iets misloopt. Dit alles zal er zijn, wanneer
de luisteraars ons ook voor de toekomst in staat stellen, het verderfelijke “op-een-koopje* idee te bannen.
Bedelen ?
Er is gesproken van “bedelen*. Dit woord wordt door de “Hilversmnsche Draadlooze
Omroep*gewezen van de hand. Wanneer wij iets komen bedelen, dan doen wij dat
op de wijze als in 1566 de Edelen, waaronder Willem van Oranje, voor de landvoog
des Margaretha van Parrna en voor Granvella verschenen. Dan zijn wij Geuzen!
Omroepgeuzen!
Wij vragen immersgeen giften voor ons zelf. Wijgeven ons zelf geheel. Wanneer de
luisteraars niet de enorme mogelijkheden tengoede voor allen van een Radio-Omroep
met ons inzien, wanneer zij uit onverschilligheid of zuinigheid of uit andere niet zoo
heldere oogmerken verzuimen bij te dragen tot bestrijding der uitgaven die de uitvoe
ring van uitstekende programma’s vordert, dan nweten wij eindigen met de verkla
ring, dat wij ons blijkbaar hebben vergist, toen wij meenden leiding en vorm te moe89

ten geven aan een algemeen bestaand verlangen om een voorloopigen Nationalcn
Radio Omroep te organisceren voor en door Nederlanders. Dan zetten wij de zaak
stop.
Bedelen is vragen om geld of arbeid om niet. Daarvan isgeen sprake bij een oproep
van de “Hilversumsche Draadlooze Omroep*. Wanneer ge een bijdrage geeft voor
tuberculose- of drankbestrijding, dan is het profijt van Uw penninkske, hoe wel overi
gens besteed, meestal voor anderen, dan U zelven, omdat ge gezonde longen hebt en
matig, of in ’tgeheel niet drinkt.
Maar bij de H.D.O. komt de bijdrage direct aan den schenker ten goede. Gij zijt
rechthebbende op een abonnementskaart voor een lange serie draadlooze concerten, te
geven in eengebouw voor Kunsten en Wetenschappen, dat muren noch rangen kent en
waar niemand wegens plaatsgebrek ooit wordt afgewezen.
Wij hebben zelfs niets tegen de zeer talrijke gegadigden die van een vrijkaartje
gebruik maken. Zij zijn van harte welkom. Maar wel moeten wij dezulken even ter
zijde nemen en zeggen: *Het doet onsgenoegen, dat wij iets voor U kunnen zijn, maar
overleg eens even of Uw verlangen om deze avonden van leering engenoegen te behou den of uit te bouwen, niet sterkgenoeg is om daaraan op de eeyiig mogelijke wijze mee
te werken * Dat is door een contributie aan de Hilversumsche Draadlooze Omroep.
Chelmsford.
De Harpagons onder de luisteraars spreken dit woord uit met de vernietigendeglim
lach van den sluwaard, die wil zeggen: *We hebben U niet twodig. Chelmsford is daar
om ons hetgemis van een H.D.O. gratis en wel zoo voortreffelijk te vergoeden* Zeker
het isgemakkelijk en goedkoop en volkomen geoorloofd de voortreffelijke concerten van
Chelmsford en Radiola op te nemen en tegenieten. Maar moeten wij als Nederlanders
ons niet verzetten tegen een stand van zaken, waarbij wij alleen maar ontvangen
waar anderen het beste van hun Nationale cultuurgeven?
Wij zien in alle landen om ons heen goed opgezette omroeporganisaties. Van al die
welvoorziene radio-omroep banketten vallen zeer vele delikate kruimpjes aan Neder
land ten deel. Zulk een toestand moet ons Nationaal kieschheidsgevoel verre van bevre
digen. Wij moeten de radio hoffelijkheid betrachten en de ons omringende landen met
dezelfde attenties betalen. Wij zouden dit willen doen op een manier, waarbij wij de
inderdaad schitterende Engelsche omroep voor zijn prestaties offijne wijze eeren. Dat
is door de prachtige Engelsche programma’s, die wij hier avond aan avondgratis ont
vangen, van ons land uit te reciproceeren met radio-uitzendingen, die van gelijke
qualiteit zijn, althans op een peil staan, hetwelk dat van de Engelsche zooveel mogelijk
nabij komt.
Dit kan gebeuren door alleen en uitsluitend te ijveren voor het plan van den direc
teur der N.SJF. A. Dubois n.l. de aNederlandsche Nationale Omroep* en zoolang deze
omroep niet bestaat, voor het zendstation, dat tracht met de hulp der luisteraars de
periode te vullen tusschen den dag van heden en de oprichtingsdatum van dien officieelen Omroep.
Dat is: voor het station van de Hilversumsche Draadlooze Omroep. Dan kan
Nederland immers met een gevoel van gelijkwaardigheid uitluisteren, zonder dat
knagend besef te hebben van een heele natie, die feitelijk klaploopt op andermans
energie en edelmoedigheid.
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Is er een Program?
Ons ^program23 is in een paar woorden gezegd. Wij streven ernaar te worden: ade
Nederlandsche Nationale Draadlooze Omroep23.
Wij willen... Maar laat mij U niet vermoeien met een opsomming van wat wij
precies allemaal willen.
Wat wij tot dusvergedaan hebben, is belachelijk gering bij hetgeen wij ons voorstel
len te doen en het doel wat wij ons gesteld hebbeti ligt ver beneden onzen tegenwoordigen horizon.
Wij wenschen het in }t kortgezegd zoover te brengen, dat gij op alle redelijke uren
van het etmaal slechts Uw ontvangtoestel hebt in te schakelen om de aHilversumsche
Draadlooze Omroep23 te hooren. Wij wenschen de eersten en de besten uit den lande,
uit de muziek-, kunst- en wetenschappelijke wereld voor den microfoon te brengen.
Kortom wij wenschen daden te doen. Wij wenschen meer te doen, dan wij momenteel
kunnen gedaan krijgen.
En daartoe wordt deze tweede circulaire in grooten getale verspreid: a. onder de
Luistervitiken, b. onder de niet Luistervinken.
Wat is de bedoelmg?
De luistervinken worden uitgenoodigd op ingesloten postwissel aan tegeven wat dit
maal hun bijdrage zal zijn voor het eerste halfjaar van 1925. Maar tevens worden
zij uitgetwodigd op het daarvoor bestemdegedeelte van hetformulier in te vullen den
naam van tenminste één radio belangstellende, op denwelkc wij eveneens een circu
laire kunnen loslaten. De circulaires worden n.l. alleen aan bij ons geregistreerde
adressengratis toegezonden, omdat wijgaarne een overzicht wenschen te krijgen over
het anuttig effect23, dat de distributie van dit drukwerk uitoefent.
Hoegroot?
De bijdragen zijn ongelimiteerd, zoowel naar beneden als naar boven en iedere luis
tervink ontvangt een keurig gedrukt Luistervinkendiploma gewaarmerkt door den
Penningmeester. De kleur van het Luistervinkendiploma voor 1925 is blauw.
Er fladderen nog een heele massa niet-luistervinken rond. Steekproeven onder de
inzenders van rapporten en de wedstrijd naar het Hilversumsche Stadhuis [het is niet
duidelijk wat dat was] hebben aangetoond, dat slechts 12% aangesloten is bij de
H.D.O. Buitendien zijn er nog tal van luisteraars, die om uiteenloopende oogmerken
nimmer iets van zich laten hooren, en die dus aan onze controle ontsnappen. Wan
neer wij een woord geciteerd door Joh. de Heer, één onzer sprekers [4 pril 1924],
mogen herhalen, dan mogen wij tot onze adspirant-propagandiste?i zeggen: aDe vel
den zijn wit om te oogsten.33
Een woord tot de Principiëelen.
Er zijn onder de luisteraars principiëelen2, die alleen willen hooren van den officieelen Nederlandschen Radio Chnroep en om die reden hun daadwerkelijke steun aan
ons instituut onthouden.
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Wij voelen voor die opvatting, want zij getuigt van een gezonden ajkeer van een
streven dat tot verdeeldheid en schisma moet leiden. Maar die opvatting wordt niet
geschaad door een toetreden als Luistervink van den Hilversumschen Draadloozen
Omroep. Zie wat het orgaan van de Ned. Vereen, voor Radio-Telegrafie daarover
opmerkt in haar orgaan <rRadio Expres*:
*De N.V.V.R. voert onderhandelingen over de Omroeporganisatie. Wanneer in
ajwachting van het resultaat daarvan, particulier de Hilv. Draadl. Omroep wordt
gesteund, zal dit aan den uitslaggeen kwaad doen. De organisatie van den Omroep
moet bij voorkeur door samenwerking tot stand komen. Een eigen vereenigingsstation
zou op dit moment de versplintering van krachten in de hand werken *
De H.D.O. eindigt haar bestaan op den dag, dat de ^Nederlandsche Draadlooze
Omroep* daadwerkelijk in functie treedt. Ons instituut wenscht niets a?iders, dan het
tijdperk te vullen, tusschen den dag van heden en de feestelijke ouverture van den
*Nationalen Omroep* of hoe dat lichaam straks mag heeten. Wel hopen wij vurig,
dat deze gang van zaken *de facto* niets anders om het lijf zal hebbeti dan een
naamsverandering van den Hilversumschen Draadloozen Omroep in Nationalen
Draadloozen Omroep, maar dit is niet meer dan een gepaste hoop, die men ons de
vrijheid moet sche?iken met ynate te koesteren.
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Zijn er dan nog bezwaren?
'Ja,* zegt de zuinige man met de hoofdtelefoon. Er gaan vage geruchten van een
radiobeslasting, zij het dan ook dat men uit die belasting de kosten voorgoede pro
gramma’s wil bestrijden.
Watgebeurt er met mijn bijdrage aan de H.D.O. die ik vrijwillig stortte, wanneer
de fiscus een tweede dreigend opeisekt.
Wij antwoorden rondweg, dat op den dag dat onze Radio Omroep, of eenige ande
re Omroep organisatie, die in onze plaats mocht treden over andere fondsen gaat
beschikken dan die uit het Luistervinkenfonds, wij apondpondsgewijs* het asaldo in
kas* aan onze contribuanten zullen restitueeren.
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De beloften ingelost.
Wij zouden slechte stuurlui zijn wanneer vertrouwen, werklust en optimisme onze
koers niet afzetten.
Er is niets dat ons kan overtuigen, dat de Radio Omroep in Nederland niet dezelf
de plaats in ons maatschappelijk leven zal gaan innemen als zij dit reeds in de ons
omringende landen doet. Wij hebben immers binnen een jaar door het élan der voor
trekkers daartoe in staatgesteld vrijwel onsgeheele programma vervuld.
Moet ik citeeren uit de eerste circulaire van Maart 1924? Hier is het:
“Wij willen Mengelberg en Evert Cornelis voor de microfoon vragen*
aWij willen bloemen uitreiken aan Mevrouw Noordewier, en - als hij het ons toe
staat - de hand drukken van Van Helvoirt Pel*
*Het is een hartewensch van ons om Dr. Fr. v. Eeden en al diegrooten op hetgebied
van muziek, letterkunde en andere kunst in onze klankzaal te zien en hunne stem
men ofhun spel over heel Nederland te dragen, van Den Burg tot Eijsden en van Termunterzijl tot Breskens *
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arWij willen ons trouwens niet beperken tot de Zondagavonden! Wij willen drie,
vier avonden in de week uitstekende Nederlandschc programma’s geven. Wij willen,
wanneer de orchesten niet naar Hilversum komen met onze microfoon naar de orchesten en theatersgaan en het spel langs de telefoonlijn naar den zetider voeren.”
aWij willen de danslustigen tevreden stellen. Wij willen een uurtje voor de kinde
ren afzonderen. Wij willen opwindende interessante gebeurtenissen in het land
gemeengoed maken van ieder radiominnend Nederlander(ster).33
Welnu: wij hebben van Eeden gehoord [9 mei 1924]. Helvoirt Pel en zijn schare
hebben voor ons gezongen, ministers hebben geredevoerd, schouwburgen en kathedra
len zijn binnen Uw woning getooverd. De eersten in den lande hebben voor U hun
kunst gebracht. Antoinettc van Dijk boeit de kleintjes [sinds 19 mei 1924] door de
aRadio”, die Vader kocht of vol trots maakte. Het zijn alle daden geworden woorden.
De torens zullen zingen.
En daarom is ergeen denken aan, dat U deze circulaire met een gebaar van wrevel
in den prullemand zoudt werpen.
U wenscht het succes ten top te voeren en op zijn minst te behouden, wat gij bezit.
Aarzelt niet met een beslist gebaar naar Uw vulpen te grijpen en Uw bijdrage vast
te stellen.
Daarna schrijft ge den naam en het adres van Uw vergeetachtige vriend in de
daarvoorgereserveerde ruimte, opdat wij hem eveneens de circulaire kunnen toezen
den.
In afwachting van uw daden, gaan onze radiomasten, bereidwillig door de N. V.
Philip?gloeilampenfabrieken in Eindhoven beschikbaar gesteld, omhoog! Twee ijze
ren torens van 60 Meter hoogte ieder, zullen de antenne torsen, die, vanuit het cen
trum van Holland den aether zal vervullen met rijke leering, verstrooiing, kortom
beschaving engoeden wil brengende, tijd noch afstand kenne?idegeluidlooze vibraties.
Namens het Comité uit de Luistervinken: De Omroeper-Secretaris van den aHilversumsche Draadlooze Omroep”
W. Vogt
Uit de Radio-Expres van 4 december 1924:
De Hilvcrsumsche Draadlooze Omroep.
De omroeper-secretaris van den Hilversumschen draadloozen Omroep de heer
W. Vogt, heeft een nieuwe, allerleukst geïllustreerde brochure in het licht gegeven,
waarvan het doel is, de luisteraars in Nederland naar den H.D.O. nogmaals aan te
sporen, hun penningske te offeren voor de instandhouding van dit instituut.
Noodig heeft het die instandhouding door vrijwillige bijdragen tot het oogenblik
waarop de °Nederlandsche Nationale Omroep” in werking zal kunnen treden.
De schrijver ziet allerlei bedenkingen van zijn lezers tegen dit vragen ontgeld bij
voorbaat onder de oogen.
Is dit bedelen? Als het bedelen is, dan wordt hetgedaan in gelijken zin als waarin
onze voorvaderen de Geuzen, kwamen bedelen. Nee, bedelen is vragen om iets, waar
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men niets voor doet. En de leiders van den H.D.O. willen niets liever dan zichzelf
geheel aan de zaakgeven.
Heeft men gemeg aan gratis luisteren naar Chebnsford? Men bedenke, dat dat
klaploopen wordt.
Er zijn ook metischen, die ^principieel* weigeren, iets bij te dragen omdat zij alleen
van den offtcieelen Nederlandschen Omroep willen hooren, die er nog niet is. Daar
van zegt de brochure dit:
Wij voelen voor die opvatting} want zij getuigt van een gezonden afkeer van een
streven dat tot verdeeldheid en schisma moet leiden. Maar die opvatting wordt niet
geschaad door een toetreden als luistervink van den Hilversumschen Draadloozcn
Omroep.
Dan wordt aangehaald, wat in de Radio-Expres, het orgaan der N.V.V.R, hier
over vroeger is geschreven, nl.: “De N.V.V.R. voert onderhandelingen over de
Omroeporganisatie. Wanneer in afwachting van het resultaat daarvan, particulier
de Hilv. Draadl. Omroep wordt gesteund, zal dit aan de uitslag géén kwaad doen.
De organisatie van den Omroep moet bij voorkeur door samenwerking tot stand
komen. Een eigen vereenigingsstation zou op dit moment de versplintering van
krachten in de hand werken.”
De schrijver der brochure gaat voort:
“jDe H.D.O. eindigt zijn bestaan op de dag dat de aNederlandsche Draadlooze
Omroep9 daadwerkelijk in functie treedt. Ons instituut wenscht niet anders, dan het
tijdperk te vullen, tusschen den dag van heden en de feestelijke ouverture van den
*Nationalen Omroep9 of hoe dat lichaa?n straks mag heeten. Wel hopen wij vurig,
dat deze gang van zaken *de facto* niets anders om het lijf zal hebben dan een
naamsverandering van den Hilversumschen’ Draadloozen Omroep in aNationalen* Draadloozen Omroep, maar dit is niet meer dan een gepaste hoop, die men ons
de vrijheid moet schenken met mate te koesteren *
Aan het slot van de brochure nog een mededeeling omtrent de spoedig te verwach
ten versterking van het station der N.SJF. In afwachting van uw daden, zoo worden
de luisteraars toegesproken: aIn afwachting van uw daden, gaan onze radiotnasten,
bereidwillig door de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken in Eindhoven beschikbaar
gesteld, omhoog! Twee ijzeren torens van 60 meter hoogte ieder, zullen de antenne tor
sen, die vanuit het centrum van Holland den aether zal vervullen met rijke leering,
verstrooiing, kortom beschaving en goeden wil brengen, tijd noch afstand kennende
geluidlooze vibraties *
Ieder, die deze brochure wel eens nader wil bekijken, omdat hij voor het zefiden
eener bijdrage iets voelt, die kan hem aanvragen aan den secretaris van den H.D.O.,
N.S.F.-gebouw te Hilversum. Een postwisselformulier krijgt hij dan ter invulling
vanzelf mede toegezonden.
Wij hopen zeer voor den H.D.O. dat van dieformulierengeen enkele zoek raakt en
dat het Comité in 1925 dus nog meer zal kunnen ten beste geven dan het in 1924
reeds heeftgedaan.

94

Vrijdag 5 december 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6 uur n.m. St. Nicolaas op de
N.S.F. met mevr. Ant. van Dijk.
Zondag 7 december 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur n.m. De familie Speenhoff.
Er staat een illustratie bij met dit onderschrift:
aIk moet maar gelooven, dat jullie er bent, loudspeakerlitigen; stuur me eens een
briefkaartje als je mijgehoord hebt33.
Dat waren ongeveer de woorden, waarniede Speenhoffop 2 November, toen hij zijn
eerste radio optreden achter den rug had, van de luisteraars afscheid nam.
Bijna 3500 poststukken werden binnen een week tijds als antwoord op dien oproep
aan huize Speenhoffaan het Frans Halsplein te Haarlem bezorgd.
aHet is overweldigend33 schreefSpeenhoffaan den H.D.O.
7 December treedt de populaire dichter-zanger van 8 tot 10 uur }s avonds opnieuw
voor den aHilv. Draadl. Omroep33 op.
Het Leven (weekblad van 1906 tot 1941) komt op 13 december 1924 met het
artikel ‘De Hilversumse draadloze omroep. De Speenhoff-familie voor de uitzen
der’. Er staan drie foto’s bij: 1. voor de microfoon ‘Het jolige drietal: vader, moe
der en zoon, speelt en zingt er lustig op los, tot vreugde van de duizenden “luis
tervinken”.’ 2. ‘De omroeper, de heer W. Vogt, tevens secretaris van de HDO, die
na elke aankondiging de luisteraars op ’t hart drukt: “Koop een kaartje en geniet
niet altijd van mijn vrijplaatsen”. 3. ‘De heer G. W. White, de ingenieur der NSF
aan de potentiometer, die tijdens een concert of redevoering ’t technisch gedeelte
verzorgt’. Het artikel in Het Leven luidt als volgt:
De duizenden die Zondagavond [7 december] voor de loudspeaker zaten of met den
telefoon aan de ooren stil genoten van onzen nationalen bard, zijn natuurlijk ook
oplettend geweest toen Speenhoff zijn aradioneezen33 plotseling toeriep, dat hij zijn
zang onderbreken moest, omdat aHet Leven33 tegenwoordig was om hem te kieken
[sponsoring?]. Natuurlijk; toen ouders en zoon voor den zender te spelen en te zin
gen zaten konden wij 3t niet nalaten onze lezers-luistervinken ook wat te laten zien/
Zóó vlug als de Radio wel niet; 3t zou een week later worden, maar dan tóch nog een
aardige illustratie bij der zangers lied!
3t Was er - daar in Hilversum -genoegelijk en wij, zelfluistervinken, konden 3t otis
voorstellen, dat de zooveel-duizend luisteraars door hün zang eengerwegelijke avond
bereid werd.
Speenhoff onze volkszanger, hij, de populairste figuur in de concertzaal, is eigenlijk
voorbestemd voor den zender, want dan bereikt hij een heel volk, dan bereikt hij ook
honderden Nederlanders in den vreemde, dan heeft hij pas een auditorium, datgroot
genoeggenoemd mag worden.
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*Maar9 zeiden wij aan 3t eind van zijn zang, anu moet gij niet denken dat uw
taak afgelopen is. Neen! Nu, na gezongen te hebben moetgij onzen lezers ook eens ver
tellen wat wel uw gevoelens, uw gewaarwordingen zijn wanneergij voor den uitzen
der staat. Maar vandaag niet!9
<rWanneer dan?9
*Welgij schrijft, dat watgij zoudt willen zeggen in *Het Leven9!9
*Top!9 zei Koos, adat doe ik!9
En hier onder volgt dan h verhaal van onzen besten zanger-van-het-levenslied, eer
biedig opgedragen aan alle radio-liejhebbers, in binnen- en buitenland. Velen zullen
er zeker groot belang in stellen, de gevoelens en gewaarwordingen te vernemen van
hem die voor zo3n enorm en... onzichtbaar publiek speelt en zingt, ditmaal zonder
applaus te hooren na de voorstelling.
tachtig duizend ooren luisteren en metgeen oog kijken ze je aan. De eerste keer is
wat vreemd; de tweede keer gaat 3t gewoon. Geen angst voor vergissingen zooals bij
opnamen voor de grammofoon. Geen scherplichten of schijnwerpers. Een rustige
muziekkamer. Een vierpoot waarop eengrijze rol van aluminium; hol engevuld met
watten. Verder vele draden, een eigenaardige warmte of er in de lucht verstand
dampt en lichtgesuis als van electrische energie. Het ruikt er naar de vierde dimen
sie.9
Alsofwe bij vrienden op de thee zijn, nemen we voor den vierpoot plaats, zingen en
babbelen. Niet al te luid, want de stem wordt door de luistervinken en luistervinksters
en radioneezen nog sterkergehoord dan zij is. Kalm maar aan. Geen haast. Juist bij
iets waar duizenden volts en watts bij te pas komen moet men bedaard zijn. Iets lang
zamer spreken en al zingende zeergoed woord- en klankvormen.
Als men twintig jaren lang van podium of tooneel liedjes gezongen heeft en twin
tig jaren lang de groote voldoening mocht smaken, van na een liedje een waardeerend handgeklap te hooren dan is 3t wel eenigszins of men midden op de Zuiderzee
heeft staan zingen als men daar voor de microfoon zooiets niet hoort. Dit woestijngevoel is men echtergauw kwijt. Wel dacht ik dikwijls al zingende bij mij zelve: aLuis
tert men nu wel? Zingt men de refreintjes mee? Is er belangstelling?9 De microfoonrol zwijgt als een buffer.
Terwijl mijn vrouw en zoon zingen, ga ik even luisteren in de groote instrumen
tenzaal waar men al dadelijk de radio-overbrenging hooren kan. Daarflikkeren helsche lichten, kreunen klossen, piepen draden en zoemen de duizenden electrische
krachtseetiheden. Men hoort water sijpelen. Tusschen al die Heelalenergie loopen de
wetende menschen als dresseurs rond.
Ik gevoel mij even tusschen de Marsbewoners. Ik denk aan de boeken van Jules
Veme, vooral ook omdat er opeens Engelschgesproken wordt. De hoofdingenieur is een
Brit.
Dan drinken we een kopje thee.
We vervolgen onzen rondzang. 3t Gaat al vlotter en gemoedelijker.
Als a.s. Loudspeakeneur krijg ik onder de hand een lesje in de aetherbeweging. Ik
hoor van last met batterijen en degroote verbetering die de Philips3 Lamp MiniwattTetrode heeftgebracht. Dat is jè lamp voor amateurs en anderen.
We zingen onze drie-zangen.
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Achter om staat de “Leven*-kiekenier. Even omkijken - stil zitten -gebeurd! Zie
hier naast!
Toen we de eerste maal voor de Radio in de N.S.F. gezongen hadden, verzocht ik
allen die mij gehoord hadden, mij hun indruk van het gehoorde per brief of brief
kaart te zenden.
Ongeveer 3500 handteekeningen (3100 poststukken) ontvingen we. Ook vele uit
België, Duitschland en enkele uit Engeland, en men was tevreden.
Van schepen op zee, afgelegen dorpen, eenzame boerderijen kreeg ik berichten. Dui
zenden hadden ons gehoord.
Ik kreeg gesche?iken: een kanarievogel in een kooitje, zouten stengels, vruchten en
een pot boerenjongens van een kastelein uit Friesland, die per radio in zijn herberg
een voorstelling had gegeven.
Tegen oude-jaar hopen we over de nieuwe 60 Meter mast onzen nieuwjaarswensch
te zingen.
J. H. Speenhojf
De Radiowereld plaatst de volgende brief in de rubriek Correspondentie van
Lezers:
De H.D.O. een zeepbel?
Er behoort een zekere tnoed toe bij de red. van een tijdschrift aa?i te komen dragen
met een artikel over een zoo “gekauwd* en “herkauwd* onderwerp als de omroep.
Ondanks alle geschrijf en gepraat, zoowel uit bevoegde als onbevoegde kringen is er
van een Nederlandsche Omroep Mij. nog weinig te bespeuren.
Tot nog voor kort waren er in Nederland 2 radio-telefonie-stations, die ieder op
zich zelfgetracht hebben }t luisteraars-publick voor zich te winnen. Het waren de twee
eenige firma3s die over een voldoend sterken zendet‘ beschikten. Inmiddels is de eene
geliquideerd en bleef de Nederlandsche Seintoestellenfabriek te Hilversu m over.
Thans geheel zonder concurrent doet laatstgenoemde fabriek haar uiterste best in
Nede7‘land de omroep te worden en is al heel aardig op weg. In vereenigmg met een
paar luisteraars deed de N.S.F. een Hilversuynsche draadlooze omroep geboren wor
den en gaf hiervan door geestige circulaires kennis aan luisterend Nederland. De
N.V.V.R., die zich vroeger uitsluitend tot P.C.G.G. voelde aangetrokken begint zoo
langzamerhand van gevoeletis te veranderen en in haar officieel orgaan aRadioExpres* worden de leden aangemoedigd hun bijdragen naar Hilversum te zenden.
De achterzijde van de laatste H.D.O.-circulaire toont duidelijk aan in hoeverre de
H.D.O. en de N.V.V.R. het met elkaar eens zijn. In dezelfde circulaire wordt er
namelijk onbedekt over geschreven, dat men (N.S.F.) niet ongenegen zou zijn als
Nationale omroep te fungeeren. Hiervoor wil ik ernstig waarschuwen. Een omroepstation is een machtig wapen, dat niet in handen mag komen van één enkele firma.
Een omroep, waarvan den zender in het N.S.F.-gebouw staat en waarvan de omroe
per deel uitmaakt van het personeel van de N.S.F. is geen nationale omroep doch een
N.S.F.omroep.
Straks als er een radio-belasting zalgeheveti worden en uit de opbrengst een deel
afgezonderd wordt voor een omroep (als }t tenminste de ynoeite waard is wat 3r over
blijft) mag dat bedrag niet beheerd worden door een H.D.O.-comité of zoo, doch }t
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behoort afgestaan te worden aan een nog te vormen organisatie, die de beschikking
heeft over een eigen zender en bediend wordt door eigen personeel
De naam N.S.F. mag hoogstens genoemd worden in het verband als leverancier,
doch in geen geval als eigenaar van den zender. Een nationale omroep moet m.i.
voortkomen uit de Nederlandsche fabrikanten en handelaren op radio-gebied en
geheel onafhankelijk staan tegenover iedere radio-firma.
Verder wijs ik nog even op ’t Zondagavond-programma van 7 December, waar de
heer Speenhoff een liedje in }t N.S.F.-gebouw tengehoore bracht met een aanbeveling
voor *tgebruik van Philips-radiolampen. Er zijn in Nederland nog meer lampenfa
brikanten, die misschien ook een bijdrage hebben gezonden voor de H.D.O. en dan
moeten aanhooren dat de lampen van hun concurrent zoo uitstekend werken. Eén
zo o3ti liedje voor den microfoon heeft meer uitwerking dan de duurste advertentie.
Verder 3t geregeld noemen van de N.V.V.R. door den omroeper; alsof iedereen lid is
van die vereenigitig. Deze en dergelijke mededeelingeti behooren op een omroepstation
niet thuis. Werd alles door de N.S.F. bekostigd, dan kon men vertellen wat men maar
wilde, doch daar de programma’s door de luisteraars bekostigd worden moet men zich
van dergelijke mededeelingeti onthouden.
Hoezeer ik 3t werk van de N.S.F. ook op prijs stel en respekt heb voor haar personeel,
kan ik in een H.D.O. nog geen N.D.O. (Nationale draadlooze omroep) zien.
W. Peeters.
ANTWOORD.
Ik dank de Redactie voor het ter inzage verstrekken van dit artikel, met de gelegen
heid er een antwoord aan toe te voegen.
De ideëen van den schrijver over degedragingen van eeti Officieeleti Draadloozeti
Omroep zijn inderdaad alle aandacht waard en de toekomstige beheerders van zoo’n
omroep in Nederland zullen er ongetwijfeld goed aan doen vati de boven ontwikkel
de inzichten kennis te nemen.
De °Hilversumsche Draadlooze Omroep33 kan zich de deftige eti strikte allures vati
een Offtcieelcn Omroep niet ten volle permitteer en, om dezelfde reden die den beschei
den daglooner dwingt zijn verkoudheid thuis uit te zieken, inplaats van aan de
Riviéra of te Biarritz.
Wat de verhouding tot de N. V.V.R. betreft - wel de H.D.O. leeft in vollen vrede met
dit lichaam evenals met alle andere radio corporaties en radio bladen.
De H.D.O. heeft tot dusver bij allen eengoede persgehad en zij zal er ernstig tiaar
streven, die door haar daden te behouden.
De schrijver wil deze verzekering hoop ik aanvaarden, terwijl ik er aan toevoeg dat
het Comitégaarne tot mondelinge gedachtenwisseling bereid is.
W. VOGT, Secretaris H.D.O.
Noot redactie. Zooals uit de H.D.O.-brochure reeds eerder bleek, weet de Heer Vogt
op voortreffelijke wijze met de pen om tegaan. Zoo ook nu.
Handig omzeilt hij alle argumenten, maar... weerlegt niets, is wel bereid tot een
mondelingegedachtenwisseling.
Een ding doet ons echtergenoegen en dat is de erkenning van den Secretaris der
H.D.O., dat een Nationale Omroep wel met deze opmerkingen rekening zou dienen
te houden!
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In verband met het bovenstaande berichten wij het verschijnen van een serie arti
kelen in Radio-Wereld, waarin wordt uiteengezet de wording en organisatie van de
B.B.C., tevens hoe wij ons den Nationalen Omroep denken.
Maandag 8 december 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, geen Kinderuur.
Uit de Radio-Expres van 11 december:
De Nederlandsche Nationale Omroep.
Naar aanleiding van het gereedkomen der nieuwe, 60 M. hooge stalen masten voor
den zender van de N.S.R te Hilversum, Zaterdagj.l., hebben verschillende dagbladen
berichten gepubliceerd.
Van meer dan één zijde uit den kring van onze lezers werd onze aandacht geves
tigd op het feit dat in het bericht van het aHandelsblad* aan het slot een verband
wordt gelegd tusschen deze versterking van den N.S.F.-zender en de totstandkoming
van den Nationalen Omroep, waarop wij allen wachten. Men leest daar toch:
Er zijn plannen om het station zoo spoedig mogelijk nog te versterken, zoodat Hil
versum dan het sterkste Europeesche station zal zijn.
Nu is het wachten slechts op de Regcering om den Dagelijkschen Omroep tot stand
te brengen. Er zijn reeds 40.000 luisteraars hier te lande en de plannen zijn, om van
eiken houder van een radiotoestel van regeeringswege een bijdrage van f 10.- te vra
gen. Hiervan wordt f 7.50 afgestaan aan den Draadloozen Omroep waarvoor een
combinatie gevormd is tusschen de Nederlandsche fabrikanten en handelaren in
radiotoestellen, de Ned. Ver. voor Radio en een groep intcllcctueelen onder leiding
van Prof. Bruinsma. Uit de opbrengst der bijdragen zullen da?i de dagelijksche con
certen enz. worden bestreden.
Blijkbaar heeft de schrijver bedoeld: de Ned. Ver. voor Radiotelegrafie en Prof.
Bruins.
Nu wordt ons van verschillende zijden de vraaggesteld, of het dus vast staat dat er
een abelasting* komt van het hier genoemde bedrag en dat de regeling hierop zal
neerkomen adat die belasting in hoofdzaak gaat dienen om de N.S.F.-zender te
onderhouden en exploiteeren*.
aZijn partijen het daarover reeds eensgeworden?* vraagt een der briefschrijvers.
En een derde laat zich aldus uit: aIn de in Uw vorig no. vermelde circulaire van
den H.D.O. werd één en ander uitgesproken in den vorm van een hoop of een wensch
van den omroeper, dien men hem moest toestaan te koesteren; thans komt het °Handelsblad* ermee voor den dag als met een vaststaand feit*.
Daaraan worden beschouwingen vastgeknoopt die blijk geven van een zekere onge
rustheid omtrent den aard der Nederlandsche Omroep-organisatie en omtrent zake
lijke invloeden die dit nationale instituut zouden aoverheerschen*.
Wij achten het niet noodig, hier letterlijk weer te geven wat de laatste schrijver
daar allemaal achter zoekt.
Dat is niet noodig omdat wij hem en anderen volkomen kunnen geruststellen.
De mededeelingen in het laatste gedeelte van het aHandelsblad*-bericht zijn abso99

luut voorbarig. Wij hebben ook ons ervan mogen vergewissen dat zij niet zijn gelan
ceerd door de directie der N.S.F.
Beslissingen over de keuze van het zendstation en over de plaats waar dit zal
komen, zullen evenals alle verdere beslissingen over de Nederlandsche Otnroeporganisatie eerstgenomen kunnen worden, en dan vrijelijk genomen kunnen worden, door
de naamlooze vennootschap, waaraan de fabrikanten, de N.V.V.R. en de groepBruins alsgelijk gerechtigden deelnemen. De toezeggingen van medewerking van de
zijde der regeering zijn uitsluitend op dien grondslag verkregen, waarbij de ideëele
belangen hun vertegenwoordiging hebben.
Een lezer te Hilversum, die eerst nog eens tot de prealabele vraag terugkeert of een
dagelijksche Nederlandsche Otnroep heelemaal wel noodig is, komt daarna tot de
kwestie of het station ervoor niet in een weinig bevolkte omgeving moet worden
geplaatst, daar hij anders vreest dat velen heelemaal niet meer tiaar iets anders zul
len kunnen luisteren.
Wat het eerste betreft, meenen wij, dat over de wenschelijkheid van een Nederlandschen Otnroep op zichzelfgetioeg vooraf is gediscussieerd om dit punt, als beslist, te
laten rusten.
Ten aanzien van de mogelijke bezwaren van luisteraars in de directe omgeving
van een sterk telefoniestatioti kunnen wij wijzen op Engeland waar dit punt bij de
definitieve plaatskeuze voor 5XX ook degelijk is bekeken. Men kan er zeker van zijn,
dat dit in Nederland niet mitider hetgeval zal wezen.
En mocht, na het tegen elkaar afwegen van alle belangen, voorloopig of definitief
de keuze op Hilversum als plaats van vestiging vallen, welnu, dan zal de sportieve
kant van het luisteren naar buitenlandsche stations in die omgeving des te sportiever
worden. De amateurstechniek zal zich hier zoo goed als in Amerika wel daaraan
aanpassen, al zal het eens een extra-spoel en extra lamp kosten.
Bezwaren als deze zullen gewogen worden evengoed als de argumenten, die even
tueel vóór Hilversum pleiten.
Over de vrees voor *zakelijke invloeden* die den komenden Nederlandschen
Omroep zouden kunnen aóverheerschen*, ten slotte nog een enkel woord. Als men
naar Engeland ziet, dan mag getuigd worden, dat de omroep een instituut is,
bestemd om een zóó invloedrijke plaats in het ’cultureele verkeer in te nemen dat, de
daarbij betrokken cultureele belangen moeten wegen boven alle andere. Wie in deze
aangelegenheid alleen de Onderneming* als zoodanig ziet, waardeert haar verkeerd.
Wij hopen, dat deze uiteenzettingen voldoende zullen zijn om onjuiste gevolgtrek
kingen uit een voorbarig bericht te voorkomen.
Uit dezelfde Radio-Expres.
Mej. Janny van Oogen voor den H.D.O.
Met het naderende Kerstfeest worden reeds de toebereidselen gemaakt voor de klassiek
geworden aGijsbrecht* opvoeringen te Amsterdam onder Dr. Willem Royaards. Het
a'zeggen* van de beroemde Reyen uit Vondels treurspel is een taak die alleen een
woordkunstenares van het slag als Janny van Oogen kan worden toevertrouwd.
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Mej. van Oogen zal o.a. de beroemde Rey van Klaerissen met het ontroerende
aO, Kerstnacht schooner dan de daegen9 op 14 December voor de microfoon van de
Hilversumsche Draadlooze Omroep voordragen.
In de Radiowereld van 11 december staat een foto met als onderschrift:
De vlag in top!
Degroote, 60 meter hooge antenne op het N.S.F. terrein nadert haar voltooiing. Vrij
dagmiddagj.l. werd de tweede mastgeplaatst, men ziet haar met onzen driekleur in
top. Verwacht wordt, dat men met het spannen der antennedraden, etc. eind Decem
ber gereed is.
Vrijdag 12 december 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 n.m. Spreker: Ds. J. A. Visscher. Onderwerp: Het werk der Vereeniging Ned. Landkolonisatie en Inwendige
Zending.
9.30: Dansmuziek.
3/10 Wie is Jezus, 31/10 Hervormingsdag, 12/12 Zending, het lijkt wel of de
HDO, de komst van de NCRV vrezend, wil aantonen zelf ook godsdientige
onderwerpen te kunnen en te willen aansnijden.
Zondag 14 december 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 n.m.
a) Mevrouw Sala-Waterreus, den Haag, sopraan. De heer P. van Roon, begelei
ding. Programma: Caré Selvé, Handel; Printemps nouveau, Vidal; Aria uit Butter
fly, Puccini; Frühlings Stimme, Strauss.
b) Het Amsterdamsch Kamermuziekensemble, bestaande uit Suze van ’t Lindenhout-Tak, viool; Eduard Biele, violoncel; Jacques Beers, piano. Programm:
1. Sonate No. 3, E-moll, viool en piano, A. Ariosti;
2. Dumky-trio, viool, cello en piano, A. Dvorak;
3. Poème, valse, cello en piano, Jos. Jongen;
4.a. Melodie, Gluck-Kreisler, b) Chanson Louis XIH en Pavane, Couperin-Kreisler, c. La Précieuse, viool en poiano, Couperin-Kreisler; C. Janny van Oogen,
uit Amsterdam zal de volgende Reyen uit Vondels “Gijsbrecht van Aemstel”
zeggen: Rey van Amsterdamsche Maeghden, Rey van Klaerissen. Rey van
Burghzaten. Rey van Rafacl; D. Jan Bas (bariton) met: Der Asra, Rubinstein;
II Barbiere di Seviglia, Rossini; Naar Zee, J. J. Viotta; De kabels los,
J. J. Viotta; Sechse, sieben oder acht, Brüll; Toreadorslied, Bizet; Begelei
ding: mevrouw Bas-Waldow.
Dit is het radiodebuut van Janny van Oogen (1894-1974), die vervolgens veel
radiowerk zal doen, vooral bij de VARA.
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Maandag 15 december 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6 uur n.m. Mevrouw Antoinette
van Dijk, Kinderurn-.
Vrijdag 19 december 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur n.m.
Spreker Jhr. L. J. Quarles van Uflford, Baam. Onderwerp: De Dierenbescherming.
9.15 uur Dansmuziek, te geven door het Astra Strijkje uit Utrecht.
Zondag 21 december 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 8 uur n.m. De fam. Clinge Doorenbos uit Bussum met “Levensliedjes”.
J.P.J.H. Clinge Doorenbos (1884-1978) was dichter-zanger en de man van vele
gelegenheidsversjes, die hij vooral sinds 1920 jarenlang voor De Telegraafschreef.
Maandag 22 december 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 6 uur n.m. Mevrouw Antoinette
van Dijk, Kinderuur.
Woensdag 24 december 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1100 M. 8 uur n.m.
Openingsavond van den Chr. Draadloozen Telefonie-omroep, uitgaande van de
Nederl. Chr. Radio-Vereeniging. Openingsrede van Z. E. den Heer A. W. F. Idenburg, Minister van Staat, Oud-Gouverneur-Generaal van Suriname en Nederlandsch Indië. Solozang door Mej. Frieda Mooy, te Amsterdam. Begeleiding en
koraalmuziek van Mej. J. Kroon (oun. zullen Kerstliederen ten gehoore worden
gebracht); Declamatie door den heer J. L. Feyten, te Utrecht; Mededeelingen van
den Voorzitter der Ned. Chr. Radio-Vereen., mr. A. van der Deure, te Bennekom.
(N.B. Wegens ombouw van het station der N.S.F. kan men den volgenden
Chr Omroepavond eerst tegen half Januari tegemoetzien.
Nadien wordt op iederen Woensdagavond voor de N.C.R.V. uitgezonden.
Uit Vrij engebonden, vijftig jaar NCRV [tekst van H. Algra]:
En toen kwam, de avond voor het Kerstfeest van 1924, de eerste uitzending van de
NCRV. Geen Kerstwijding zoals sommigen hadden verwacht, maar een meditatie over
Col. 1:20 [Want het heeft de ganse volkheid behaagd in Hem woning te maken, ewn
door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder
met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen
is], met de nadruk op alle dingen die in de hemel en die op aarde zijn. Net als in april
bij de uitzending van Johannes de Heer zongen de diakonessen van Hilversum en als
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spreker trad op de heer Idenburg. Zijne Excellentie Alexander Willem Erederik Iden
burg, minister van Staat en lid van de Raad van State, oud-ministev; oud-gonverneur
van Suriname, oudgouverneurgeneraal van Nederlands Indië. Er is geen tweede
Nederlands staatsman aan te wijzen met zo’n opmerkelijke staat van dienst. Daarvóór
had hij twintig jaargediend als officier bij het KNIL, waarvan verscheidene jaren als
adjudant van de legercommandant. Hij behoorde tot de Gereformeerde Kerk van
Batavia, en tijdens een predikantsvacature trad hij zondag na zondag op als voorgan
ger van de gemeente. Wie het voorrecht heeft gehad hem te horen spreken, werd getrof
fen door de eenvoud, waarmee hij zijn zakbijbel te voorschijn haalde en met zijn hoor
ders luisterde naar wat geschreven stond. Vierenzestig jaar was hij geworden, hij was
lichamelijk verzwakt, hij had nooit door een microfoon gesproken. Maar [P. K] Dom
misse [bestuurslid van de NCRV] bezocht hem persoonlijk om hem te vragen, en zijn
vader, de burgemeester van Maassluis, was meegegaan, omdat die de Minister van
Staat persoonlijk kende. Hij was bereid het te doen, en het was voor de NCRV eengeweldige introductie dat hij de eerste was die in haar programma optrad. Te meer, omdat
vele ‘vooraanstaanden3 nog weifelend stonden tegenover deze nieuwe vereniging. In het
eerste nummer van het orgaan van de NCRV [het weekblad Christelijk Tijdschrift
voor Radio] werd hem dan ook dankgebracht voor zijn ‘hartelijk en ernstig woord3.
Zou Willem Vogt er op die avond bij geweest zijn? Ja, is men geneigd te zeggen,
aannemelijk is immers dat hij een oogje in het zeil wilde houden in ‘zijn domein’.
Nee, omdat hij mogelijk ontstemd was over het besluit van de NSF een andere groe
pering toe te laten. White en Visser zullen de apparatuur die avond welhaast zeker
bediend hebben, samen met hun collega P. C. Tolk, die immers door de NCRV tot
technisch adviseur benoemd was en die mogelijk ook de omroeper was.
Vrijdag 26 december 1924
Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 1050 M. 7 uur n.m.
Uitzending van de Kerstmisviering door kinderen uit het Kerkgebouw aan den
Ouden Engweg te Hilversum. Het groote kerkorgel zal worden bespeeld door Ferd.
Kloek, Muziekleeraar te Hilversum, die ook de zang der kinderen zal begeleiden.
Gedurende de Kindervertelling in de kerk zal de zender worden aangesloten aan de
microfoon in het N.S.F. gebouw te Hilversum, alwaar Ds. J. B. Th. Hugenholtz uit
Ammerstol een kerstrede zal uitspreken, getiteld “De Kerstboodschap”.
De stemming in HDO-kringen zal tijdens de jaarwisseling tevreden geweest zijn. De
twee hogere en krachtigere zendmasten zijn klaar, de geregelde uitzendingen uit het
Concertgebouw kunnen op 8 januari 1925 beginnen en op diezelfde dag verschijnt
het eerste nummer van het eigen programmablad: De Radio Luistergids.
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Bijlage 1
Draadloos zien
De drie artikelen van W. Vogt over ‘Draadloos zien’ in de Radiowereld van
25 januari en 1 en 8 februari 1924 (voor de figuren - schemaatjes - zie men het
origineel):
Draadloos zien - 25 januari:
Er is geen wetenschap aan te wijzen, zelfs niet onder de wondervolle ontdekkingen
van de zoo rijk aan uitvindingen van de allergrootste beteekenis zijnde twintigste
eeuw, die een zoo paraxystische vooruitgang en verbetering ondergaan als Hertz3 ont
dekking van de mogelijkheid arbeidsvermogen over te brengen in electro-magnetische
golven.
Ik zeg Herts3 ontdekking, omdat deze Duitsche geleerde feitelijk de eerste geweest is
die de mogelijkheid van het opwekken van electro-magnetischegolven door vonkontladingen aantoonde, terwijl Guiglielmo Marconi degetiiale greep deed - de toepassing
van de antenne - om deze Hertz-sche ontdekking van commercieel nut te maken.
Niet au serieuxgenomen in eigen land, wendde Marconi zich tot de meer practische
Engelschen, overtuigd dat zijn uitvinding van een enorm revolutioneerende beteekenis voor het verkeer overgroote afhanden zou blijken en met het het resultaat dat wij
thans zien in de machtige wereldfirma: de Marconi3s Wireless Telegraph and Telephonc Company Ltd. Bovendien is daar Marconi zelvegeëerd en gevierd als }n groot
man, wiens onsterfelijkheid even zeker is als van een Archimcdes, Gallileï, Newton en
Ampère.
Hoewel wij Marconi geenszins de verdienste mogen onthouden die hij als degenia
le practicus zeer zeker verdient, mogen wij evenmin vergeten, dat Marconi voort
bouwde op den door Hertz gelegde basis en meer nog uitging van den door den
beroemden Maxwell geformuleerde theorie der electro-magnetische golven en de ver
wantschap daarvan tot licht en warmte-trillingen. Wij weten nu dat van de ver
schijnselen, die hetgevolg waren van de aplam aerial* vonkontlading op het landgoed
te Bologna tot aan die van de subtiele streek van den strijkstok over de snaren van een
ouden Stradivarius, gedaan voor de microfoon van een modern radio omroepstation,
slechts een quaestie is van aethertrillingen. De wereld-aether, de subtiele, onweegbare,
stof, het wondere gas, dat men zich overal en in alles aanwezig moet denken. Hetgas
dat zoo ijl is dat de dikste muren er slechts eengrove zeefvoor zijn; het hardste metaal,
de diepste mijn onder het oppervlak der aarde, de verlaten, met onze nietige aardsche
maten onmeetbare wereldruimte van het heelal zijn doortrokken, gevuld met deze
mysterieuze stof, gereed om in trilling gebracht te worden, om zich dan onzichtbaar
en onhoorbaar voor onze, o, zoo arme ruwbesnaarde zintuigen voort te spoeden met
de duizelingwekkende melheid van 300.000.000 Meter per seconde. Een snelheid, vol
doende om in den tijd dat wij onze oogleden één maal opslaan, zeven maal de reis om
de wereld te maken. Het is deze wonderlijke stof, die trilt van zendstation tot ont
vanger en naar de mate van trilingen zijn de verschijnselen die er hetgevolg van zijn
anders.
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Wij kennen de explosieve wijze van aethertrillingen, veroorzaakt door het laten
overspringen van een vonk. Wij kennen ook de absoluutgeleidelijke en constante trillingcnj opgewekt door de moderne zendlamp, de boogla mp -zen der, of de zeer hoogfrequentie machine. Bij de vonkzender plonsten wij met ruwe kracht een denkbeeldigc?i
steen in den aether, juist op de wijze als wij een steen in het water plegen te gooien.
Juist als bij den steen in het water de golfbeweging zich in steeds wijdere cirkels van
het middelpunt verwijdert, zoo deinen de aethergolven van de zendantenne weg,
gereed om bij het snijden van de opvangdraden der ontvangantenne daarin hoogfre
quente wisselstroompjes op te wekken en scinteekens te representeeren. Bij den lampzendergooien wijgeen steen in het water\ wat wij daarbij doen is te vergelijken met
het zachtjes in beweging brengen van een schommel. We zorgen er alleen voor dat tel
kens wanneer de schommel op zijn hoogste punt opwaarts is, wij het een tikje geven
dat juist voldoende is om hetgebruikte arbeidsvermogen aan te vullen. De schommel
mag niet hooger, maar ook niet lager gaan, kortom in de taal der electro-magnetischegolven spreken wij van de amplitude die constant moet zijn; er maggeen adem
ping* zijn, dus: ongedempte golven. Het zijn deze electro -magnetische golven die wij
op verschillende wijzen kunnen benutten. Openen en sluiten wij de uitzending er van
op bepaalde regelmatige wijze, die wij morseschrift noemen, dan spreken wij van
draadloos telegrafeereen. laten wij den aether continu doortrillen, doch enten wij op
die aethertrillingen sterkte variaties, die langzaam zijn vergeleken bij de trillingsfrequente van de z.g. draaggolf dan geven die sterkte-variaties ons de Draadlooze Tele
fonie. Het medium, de aether, verandert zelve nimmer. Met de verandering van den
trilingstoestand worden de verschijnselen, die wij met speciale hulpmiddelen waar
nemen (de detectors!) alleen anders.
Wij weten thans uit het afluisteren der buitenlandsche en vooral van de Engelsche
engelukkig ook van een enkel Nederlandsch Station in het centrum des lands, op welk
een perfecte wijze de aether de subtiele nuances van de menschelijke stem, de gecom
pliceerde toonen van de viool, de heftiger vibraties van de vleugelpiano, door de ruim
te weet te dragen, om ze elders op het ontva?igstation gaaf en duidelijk in de telefoon
weer te geven.
Wanneer wij met aandacht naar de draadlooze reproductie van een goed concert
luisteren, dan oefenen de werken van degeniale meesters als Beethoven, Mozart, Chopin e.a. dezelfde magische bekoring op ons uit als zij in de concertzaal weten te wek
ken; doch wanneer men in de pauze3s bij het hooren van de stem van den aankondi
ger realiseert, dat degeluidsgolven, die muziek, zijn omgezet in wisselsrtroompjes; dat
deze wisselstroompjes weer door vernuftige versterkers aangesterkt tot machtige wisselstroomen, aethertrillingen hebben veroorzaakt, die na een transformatie in het ont
vangtoestel in de hoofdtelefoon weer tot luchttrillingen werden, dan vraagt men zich
een oogenblik af, wat de meeste bewondering verdient: de onsterfelijke arbeid der
groote toonkunstenaars of het wonder der techniek, dat de aether weet te bespelen op
zulk een voortreffelijke wijze.
Met de draadlooze telefonie en de draadlooze muziek op een punt dat de vol
maaktheid zeer nabijkomt, staan wij thans terzelfdertijd aan het beginpunt der ontwikkeling van een nieuw technisch wonder, n.l. het draadloos zien.
Onder adraadloos zien* moet men niet verstaan, datgene wat bedoeld wordt met
het draadloos overbrengen van teekeningen offotografen.
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De mogelijkheid hiervan bestaat reeds geruimen tijd en hoewel het natuurlijk een
zeer interessante mogelijkheid is, mist het toch het indrukwekkende van het reëele, het
levende, dat ons zoo opwindt bij het hooren van een draadloos concert, waarbij wij de
wetenschap hebben, dat wij elders iets bijwonen, dat tezelfdertijd, door menschen van
vleesch en bloed wordt voortgebracht.
Onder adraadloos zien* moet worden verstaan, de mogelijkheid om beelden van
dingen die voorvallen, een operavoorstelling, een voetbalmatch, in aethertrillingen
om te zetten en deze aethertrilingen op een ontvangstation te transformeeren in licht
trillingen, die het uitgezonden beeld op een lichtscherm reproduceeren, juist op de
wijze als wij de aethertrillingen transformeeren in geluidstrillingen, die wij min of
meer welluidend uit onzen luidpsrekerhoorn laten komen.
Op het oogenblik weten wij dat het adraadloos zien*, waar zoover de aether als
medium daarmee verband houdt, geen moeilijkheden in den weg staan. Waar wij
echter nog slechts weinig in gevorderd zijn is in het vinden van een methode om de
energie der lichtstralen om te zetten in elcctrische energie, die voldoende krachtig is de
door een zendstation opgewekte electro-magnetischegolven te moduleeren.
Dezelfde moeilijkheid ondervinden wij op het ontvangstation, waar de hoogfre
quente wisselstroompjes uit de antenne een omvorming van electrische- in lichtstra
lenenergie moet ondergaan.
De omvorming van luchttrillingen in electrische energie is een gemakkelijk werk
vergeleken bij de moeilijkheden die optredeti wanneer wij lichtstralen in electrische
energie moeten omzetten. Het arbeidsvermogen van 3t zachtst gefluisterde woord is
voor de microfoon van het draadlooze telefoniestation nog een hamerslag vergeleken
bij het neerzwevend veertje der lichtstralenenergie die door het uit te zenden voorwerp
worden gereflecteerd.
De zaak zou bijkatis hopeloos staan, wanneer de natuur, als in zoovelegevallen, ons
niet de helpende hand had toegestoken in het metaal selenium. Dit selenium is een
zeer lichtgevoelig metaal; zóó zelfs, dat het zeer vele malen lichtgevoeliger is dan het
menschelijk oog. Selenium is in werkelijkheid een niet-metallisch element dat in de rij
der mineralen de plaats inneemt tusschen zwavel en tellurium.
Het werd reeds in 1817 door Berzelius ontdekt, die toen proeven nam met zekere
pyrietsoorten in de hoop er zwavelzuur uit op te bouwen.
We zullen niet te lang stilstaan om uit te leggen hoe Berzelius, die op weg was zwa
velzuur te maken, tenslotte met het zeker niet minder belangrijke selenium voor den
dag kwam, genoeg zij het wanneer wij aanstippen, dat er verschillende vormen van
selenium konden ontstaan, waarvan de hoofdtypen waren onder te brengen in
a. het onregelmatiggevormde selenium.
b. het doorzichtige glasachtige.
c. het lijmachtige,
d. het metallische.
De metallische vorm is gevormd uit de glasachtige en deze is per saldo de eenige
vorm van het element wat de lichtgevoeligheid bezit en waar het dus voor otis op aan
komt.
Het metallische selenium bezit nu de merkwaardige eigenschap dat, zoodra wij de
lichtstralen van een in lichtsterkte wisselende lichtbron laten vallen op een uit selenium bestaande z.g. lichtgevoelige cel, en wij verbinden deze cel aan een daarvoorgeëi
gende electrische batterij, er in den stroomketen waarin cel en batterij zijn opgeno107

men strooynvariaties optreden die absoluut op en neergaan met de sterkte-variaties
van den lichtbron.
In figuur 1 is aangegeven hoe met behulp van een seleniumcel een relaistong wordt
aangetrokkén, wanneer het licht van een lamp op de cel straalt. Wanneer de schake
laar wordtgesloten zal de electrische lamp gaan branden. De lichtstralen er van zul
len de seleniumcel treffen en de electrische weerstand die de seleniumcel vóór de
bestraling had, zal zich onder den invloed van het licht aanmerkelijk wijzigen.
Hemen wij aan dat de weerstand beduidend geringer wordt, dan zal als gevolg
daarvan de batterij voldoend krachtige stroom leveren om de relaistong te sluiten en
een nevenkring, waarvan men alle mogelijke arbeidsverrichtingen mag vragen,
inschakelen.
Een practische toepassing van dit schema vindt men naar verluidt in Amerikaan
se bankgebouwen. Komt een nachtelijk bezoeker met oneerlijke bedoelingen in den
kluis, waar de zoo vurig begeerde gouden dollars opgestapeld liggen, dan zal hij
beginnen amct een lichtje te maken*. Dat is zijn ongeluk, want wat hij ook moge
doen, hetzij een lucifer aanstrijken, hetzij een glimpje van een electrische zaklan
taarn laten lichten, hij is er onherroepelijk abij*.
Het selenium heeft de lichtstralen gevangen, het relais is gesloten en alles wat het
Amerikaansche verstand aan bellen, claxons en andere lawaai verwekkende instru
menten heeft uitgezonden, speelt een helsche cacophonie door de holle ruimte van den
bankkelder, hetgeen naar wij mogen aannemen de aandacht en den argwaan van
den meest vastslapenden nachtwaker niet zal ontgaan.
Draadloos zien - 1 februari:
Als een samenvatting van hetgeen hieraan is voorafgegaan, kunnen wij zeggen, dat
draadloos spreken beelden verspreiden - draadloos zien - in principe niet zooveel ver
schillen. Het is slechts de quaestie: kan men de aethergolven de verlangde ynodulaties
opdrukken. Om dit te doen bij de draadlooze telefonie heeft men luchttrillingen om te
zetten in electrische. De hedendaagsche techniek is daartoe zeer wel in staat en de
transformatie van de energie der luchttrillingen in die van electrische- en van deze
weer in aethertrillingen enz. is een practisch opgelost probleem.
Anders staat het met onze kennis lichttrillingen om te zetten in electrische energie.
En die kennis is onontbeerlijk om straks het belichte beeld even voortreffelijk door den
aether te doen snellen als thans reeds met hetgesproken woord hetgeval is.
Gelukkig is daar het selenium om, laat ons het noemen aals transforyyiator0 te dieneyi van de lichtenergie in h electrische arbeidsverynogen. Een selenium-cel als
omschreven in hetgeschrevene van verleden week wordt op de volgende wijze vervaar
digd.
Men neemt een plat stukje mica en wikkelt daar om heen twee dunne eynailledraadjes, zoodanig dat de windingen vrijgoed opgesloten yiaast elkaar komen te lig
gen. De einden der windingen kunnen aan kleine aansluitkleynmetjes op het ynica
worden bevestigd, zoodat de te maken *cel* per saldo bestaat uit twee open draadwindingen, dicht op elkaar om dezelfde kerngewondeyi, doch elkaar yiiet rakend (fig.
1). Het emaille wordt nu van eengedeelte der draadwinding ajgeschrapt, op de wijze
als men dat tot dusver met deglijspoelen placht te doen. Wij krijgeyi hierdoor een aan
tal gedeeltelijk blanke windingen van twee verschillende geleiders die nu besyneerd
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worden met een dun laagje van hetglasachtige selenium. Daartoe wordt het emailledraad op de mica kern tevoren wat verwarmd.
De aldus Ongesmeerde9 mica strip met de selenium substantie, wordt vervolgens in
een oven geplaatst en de temperatuur geleidelijk opgevoerd tot 100 graden Celcius.
Bij deze temperatuur begint het glasachtige selenium chemisch over te gaan in de
metallische kristallijnen variëteit en dit proces voltrekt zich todat de temperatuur in
den oven ongeveer een waarde van 217graden Celcius heeft bereikt.
Het is juist door deze bijzonderegranulaire kristallijnen structuur•, die het seleni
um in den oven aanneemt, dat het zoo’n buitengewone gevoeligheid voor lichtinvloeden verkrijgt. Het bezit weliswaar in ruweren staat al reeds dadelijk de eigenschap
zijn electrischen weerstand onder den invloed van lichtstralen te kunnen wijzigen,
doch deze eigenschap wordt om niet geheel bekende en duidelijke redenen aanmerke
lijk verhoogd, wanneer men het bovenomschreven abakproces30 op het ruwe selenium
toepast. De verhitting moet vrij lang op constante temperatuur worden gehouden,
terwijl de afkoeling niet plotseling, maar zeergeleidelijk moet plaats vinden.
Het zij ons veroorloofd, de bespreking van dit wonderlijke electrische kruidje-roerme-niet, het selenium kristal, wat te bekorten en er nog slechts op te wijzen dat de
lichtgevoelige cellen met degrootste zorg en nauwkeurigheid moeten worden vervaar
digd omdat de temperatuur en den tijdgedurende welken de verhitting plaats vindt,
van zeer veel invloed zijn op de gevoeligheid van de seleniumcel voor bepaalde lichtgolflengten. Zoo kan men tevoren cellen bereke?ien die b.v. haar grootstegevoeligheid
zullen bezitten in het octaaf der aethcrtrillingen, waar binnen b.v. het roode licht
valt. Anderen kunnen door methodische verhitting hetgevoeligheidsoptimum krijgen
aan de andere zijde van het spectrum waar de violette en ultra violette lichtstralen
zich vinden.
Op deze wijze kunnen wij ons den opbouw van een batterij selenium cellen denken,
waarin iedere individueele cel een bepaalde lichtgolflengte representeert, waarop zij
in }t bijzonder reageert.
Deze batterij selenium cellen is te vergelijken met het toetsenbord van het klavier.
Bespelen wij het klavier, dan geven de luchttrillingen van verschillende golflengten
ons een klankbeeld, een melodie. Bespelen we straks het selenium-klavier met de licht
stralen van het beeld dat wij den aether wenschen in te zenden, dan zal dit een niet
hoorbare electrische melodie van varieerende stroompjes opwekken die in staat zijn via
den zender den aether in trilling te brengen, op zulk een wijze, dat deze straks in den
ontvanger teruggebracht tot electrische en tetislotte weer lichttrilingen, het beeld op
het scherm toovert, dat op de plaats van den zender werd belicht. Op een toestel dat in
staat is deze beelden draadloos uit te zenden komen wij straks nog terug.
Wij willen er eerst nog eens op wijzen hoe de allernieuwste vondsten der wetenschap
toepassing moeten vinden bij het uitwerken va?i een practisch systeem om de noodza
kelijke transformaties: electrische energie - lichtstralen energie - electrische energie te
bewerkstelligen.
Wij moeten daartoe even teruggaan tot de schitterende ontdekking van den Duitschen professor Röntgen. Ik behoef wel niemand te zeggen waarvoor men Röntgen
stralen gebruikte. Meerderen onzer, die zoo onfortuinlijk waren een arm of een been
te breken of beter (!) een min of meergecompliceerde beenbreuk op te loopen is er wel
bij gevaren en is heel wat pijn gespaard, doordat de Röntgenfoto aan den medicus
een duidelijk beeld verschafte van den toestand van het onfortuinlijke gebeente na de
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catastrophc. Maar wat voor soort stralen Röntgenstralen eigenlijk zijn, weet men
nog niet zoo heel lang.
Wel werd vermoed, dat men eigenlijk van Röntgenlicht moest spreken. Doch zeker
heid hierover heeft men eerst sedert betrekkelijk korten tijd en eerst nadat men er in
geslaagd was de uiterstfijne roosters te verkrijgen die noodig waren om door brekingsen buigingsproeven de stralen degedragingen van hetgewoon licht te laten volgen.
Toen dit het geval bleek wist men ook, dat Röntgenstralen, lichttrilingen waren.
De roosters die fijn ge?ioeg waren om het Röntgen-licht te laten breken, waren zekere
kristallen uit de natuur. Niet alleeti dat volgens Max van Lane de kristallen ons in
staat stellen een inzicht te krijgen omtrent het wezen der Röntgenstraling, doch
daarna leerden de röntgenstralen ons zeer veel van wat tot dusver verborgen was
over de structuur der kristallen. Zoo is het thans mogelijk om met diezelfde Röntgen
stralen een duidelijk beeld te krijge?i van de structuur van de dunne kristallaag der
selenium-atomen en zoo is ook op deze wijze aangetoond dat de onderlinge afstand
dezer selenium-kristallen ongeveer 3.7 x 1C° m.M. bedraagt terwijl de adikte* dier
laag is berekend op 0.000375 m.M.
Het is nu een feit dat met een zeer dunne laag selenium een veelgrootere gevoelig
heid wordt verkregen dan met een dikke. Daarom hebben de zg. photometercellen
dan ook een uiterst dunne selenium bedekking, opdat de verandering in den toestand
vangeleidbaarheid der cel, groot zij in verhouding tot de variatie in lichtsterkte. De
verandering ingeleidbaarheid treedt practisch terstond met de variatie in belichting
op, en in iedergeval is de tijdsinterval tusschen de variatie in lichtsterkte en de wij
ziging in degeleidbaarheid steedsgeringer dati l/m seconde.
We komen thans tot eenige toepassingen van de seleniumcel van fig. 1 in de practijk.
Fig. 2 toont ons een eenvoudig schema waarbij de seleniumcel onder normale
belichtingsomstandigheden een te hoogen weerstand bezit, om de relaistong door den
arbeid van de batterij A om te leggen. Valt er nochtans licht op de cel, dan loopt de
weerstand terstond belangrijk terug, de batterij a kan thans het relais bekrachtigen
en de locaalbatterij kan een bel of lamp bij B doen oplichten, resp. laten schellen.
Fig. 3 toont o?is een meer gecompliceerde toepassing, waarin wij een oplossing zien
van de moeilijkheid omgeluidstrillingen om te zetten in lichttrillingen en deze daar
na weer in electrische trillingen. Daarbij wordt een trio de gebruikt van het soort die
ons uit de draadlooze techniek overbekend is en waarvan alleen ade plaat0 een wei
nig afwijkende opstelling heeft.
De microfoon stroompjes, die door de stem worden gevarieerd, worden op de beken
de wijze op het rooster-gloeidraad circuit overgebracht. Het rooster verkrijgt een
bepaalde gunstige spanning ten opzichte van den gloeidraad door regeling van de?i
potentiometer en keuze van de roosterbatterij. De anodespanning wordtgeleverd door
een gelijkstroom dynamo, waarbij door middel van een omschakelaar een der beide
platen kan worden ingeschakeld.
Aangezien de microfoonbatterij tevensgloeidraadbatterij is, zullen bij het spreken
in de microfoon sterkteschommelingen van de gloeidraadstroomsterkte optreden, die
terzelfdertijd lichtsterkteschommelingen van de lamp beteekenen. Die schommelingen
in lichtsterkte van de lamp worden via een lensgeprojecteerd op de seleniumcel.
In de keten waarin de seleniumcel is opgenomen vindt men nu weer de stro omwis
selingen terug van het zelfde karakter als tevoren opgewekt in den microfoonkring.
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Zij zijn daar tenslotte in staat een zender te moduleeren, die aethertrilingen kan uit
zender die op een 07itvangstation kunnen worden omgezet in electrische trillingen,
al waar deze op de gewone wijze door een hoofdtelefoon kunnen worden getransfor
meerd in luchttrillingen m.a.w. het gesproken woord, het gezongen liedï Het is zeer
zeker waard hier eens te wijzen op den wonderbaarlijken kringloop der energievor
men, die wij op deze wijze te voorschijn brengen.
Wanneer wij nogmaals Fig. 3 bekijken, beginnen wij met te spreken in de micro
foon, de luchttrillingen verrichten mechanischen arbeid: zij drukken de koolkorreltjes
in de microfoon samen. Wij krijgen vervolgens electrische energie in de microfoon- en
de lampkring, die zich als energie in lichtstralen omzet door de lens op de selenium
cel; hier achter heeft de lichtencrgie zich weer veranderd in electrisch arbeidsvermo
gen, om electro-magnetisch arbeidsvermogen te worden zoodra het de zendantenne
verlaat. Op het ontvangstation krijgen we weer electrische energie. Gebruiken we voor
dit bijzonderegeval als telefoon nu eens een thermo-telefoon, dan wordt de energie via
den vorm warmte tenslotte weer omgezet in gcluidstrillingen. Alle vormen van
arbeidsvermogen hebben wij op deze wijze doorloopen en de tijd die voor al die transforttuities noodig is is minder dan wij besteden om het oog te sluiten of adem te halen.
Wanneer wij al deze subtiele natuurkundige processen tot in detail ontleden dan
krijgen wij diepen eerbied voor het wonder der Schepping, waarin de volgens feillooze
regels verhopende processen door hun stiptheid en onveranderlijkheid in het haastige
dagelijksche leven als op de?i duur doodgewone zaken worden aanvaard.
Wanneer we echter even kunnen stilstaan en nadenken, dan beseffen wc, dat wij de
gelegenheid hebben rondom te blikken in de schatkamer der Natuur, waarbij iedere
vondst, die wij mogen doen, schooner is dan een vorige en tezelfdertijd de deuren
toont, die alle vertrekken afsluiten, vol van nieuwe, ongeweten rijkdommen, belatigrijker en verbluffender dan al de vorigen, die den zoekenden natuurkundigen wer
den geopenbaard.
DraadJoos zien - 8 februari:
In de beide voorgaande artikelen diefit, met betrekking tot bovengenoemd onderwerp,
onderscheid gemaakt tusschen de photo-electrische cel en de seleniumcel.
De seleniumcel vormt een deel van een electrisch geleidende stroomkring, waarin
een stroombron, b.v. een droog element of een accumulatoren-batterij is opgenomen.
Deze stroomkring heeft een constanten weerstand zoolang de seleniumcel onder
dezelfde condities van belichting wordt gehouden. Verandert de belichting, dan wij
zigt de weerstand van het selenium en de stroomsterkte in den kring wijzigt volgens
dezelfde modulatie als de lichtsterktewisselingcn. Dit is alles wat wij noodig hebben
voor de ophssing van het vraagstuk: omzetting van licht in electrische energie.
De photo-electrische cel doet ons hetzelfde bereiken, doch er is tusschen deze en de
selenium-cel toch een principieel verschil in werking.
De photo-electrische cel is zelf een stroombron - een soort element dus, dat zijn energie-afyifte doet afhangen van de mate, waarmee het belicht wordt.
Voor de constructie van een eenvoudige photo-electrische cel vestigen wij de aan
dacht op figuur I.
Een door Fleming geconstrueerde voorlooper van de hier afgebeelde cel bestaat uit
twee blaadjes bladtin, geplaatst in een water- en zoutoplossing. Eén van de blaadjes
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bladtin kan aan de stralen van een lichtbron worden blootgesteld, terwijl het andere
zorgvuldig in het donker moet worden gehouden.
Dit is wel de eenvoudigste vorm, doch de gewijzigde constructie van de cel van
fig.1 Seefi ecn mecr betrouwbaar resultaat.
Zij is als volgt in elkaargezet:
Een blaadje flink stevig bladtin van zoowat 10 cM. in het vierkant wordt geplakt
op een korten houten massieven staaf van ruim 1 cM. diameter. Hierover wordt zorg
vuldig een dun stukje vloeipapier gelegd, waarover een tweede plaat bladtin komt.
Hetgeheel houdt men nu met twee of drie dunne elastiekjes bij elkaar.
Het dikke houten staafje wordt met een dun stokje, ter dikte van een lucifer, in een
kurk bevestigd. Dunne reepjes bladtin bevestigen de bekleedsels via sleufjes in het kurk
aan de aansluitklemmen, nadat het geheele samenstel in een glazen reageerbuisje is
gestoken, dat ongeveer 12 cM. lang en van 2l/z cM. diameter is.
Het geheel is tevoren gevuld met een electrolyt, b.v. een salmoniak-oplossing en ste
vig sluitendgemaakt met brieflak.
Bij deze constructie is het abinnenbekleedseV° geheel tegen lichtstralen beschermd.
Plaatst men nu de cel in serie met ee?igevoeligengalvanometer, b.v. een Weston Stu
dentgalvanometer, dan zal men een lichte uitwijking van de naald waarnemen, ten
bewijze, dat de cel stroom levert. Ditfeit is een gevolg van de omstandigheid, dat het
practisch onmogelijk is om zelfs twee platen van hetzelfde metaal in een electrolyt te
dompelen, zonder dat een geringe stroom tusschen de beide geleiders optreedt. Er is
altijd wel een klein verschil in de samenstelling, die een, zij hetgering spanningsver
schil totgevolg heeft.
Stelt men nu echter de aldus verkregen photo-electrische cel bloot aan de inwerking
van lichtstralen, dan toont een gedecideerde uitwijking van den galvanometer, dat
een sterk verhoogde stroomdoorgang optreedt, als gevolg va?i een verhoogde werking
van de cel als stroombron.
Hoe wordt de photo-electrische cel nu in de practijk toegepast voor het overbrengen
van levende beelden?
Wij dienen vóór alles in het oog te houden, dat de practische toepassingen, voor
zoover zij bestaan, nog allen zeer onvolmaakt zijn. Het waagstuk bevindt zich tot
heden in een principieel theoretisch beredeneerd stadium, waarbij de practische toe
passingen allen nog mank gaan aan groote technische onvolmaaktheden en omslach
tigheid.
In de massa litteratuur over dit onderwerp lijkt ons de toepassing van de photoelectrische cel van C. Francis Jenkins uit Washington nog de best bekende methode en
wij vinden over dit systeem een aantal foto3s in <rWireless for everybody0, die wij hier
bij weergeven.
Fig. II toont het opneem-apparaat. Een bepaald plaatsgrijpend gebeuren, b.v.
zooals op de foto een dansend paar, wordt intens belicht door een krachtige lichtbron.
De lichtstralen, die het beeld kaatst, worden geconcentreerd in de lens van een came
ra, waar zij tot een bundel vereenigd in tezamen komen en er slechts uit kunnen tre
den via de spleten in een zeer snel ronddraaiende schijf.
Die snel ronddraaiende snijdt dus de lichtstralen tallooze malen per seconde af en
de schijnbaar onregelmatige belichting, die overblijft, treft een photo-electrische cel.
De onregelmatige stroompjes, die deze cel in den stroomkring veroorzaakt, waarin zij
is opgenomen, wordt naar den zender gevoerd, die ze op de bekende wijze omzet in
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aahertrillingen. Hoe de uitgezonden energie grafisch kan worden voorgesteld, toont
ons de ondervolgende modulatiefiguur.
De aldus uitgezonden electro-ynagnetische energie is in wezen hetzelfde als adraadloozc telefonie*. Men zou, wanneer men dezegolven met de hoofdtelefoon afluisterde,
een ondefinieerbaar geluid waarnemen. Toch zou dat geluid, om }t zoo eens uit te
drukken, een gesproken beeld voorstellen. We hebben de lichtencrgie, die otis oog de
impressie van beelden weet te bezorgen, die met behulp van ons zintuigelijk brein als
zoodanig zijn te herkennen, omgezet ingeluids-energie, in energie van luchttrillin
gen. ö?is oor weet ze wel aan te toonen, doch onze verbaasde hersenen, die hetgeluid
te vertalen krijgen, zeggen: mij onbekend; nooit van gehoord.
Men zou zich moeten gaan oefenen in het verstaan van beelden.
Het is duidelijk, dat hetgeluid, dat de afbeelding van een man met een zwaren
baard weergeeft, iets afwijkt van dat hetwelk de beeltenis van een baardeloozcn knaap
representeert.
Alles is per saldo te leeren, en evengoed als wij thans kunnen stenografeeren en
morse-teekens seinen, waaruit oningewijden ook niets meer helders zien, dan in de
teekens op de zerk van Toet-Ankh-Amen [in 1922 was zijn graf gevonden], evenzoo
zullen later de experts opstaan, die een waar brouhaha van schijnbaar zinnelooze
geluiden de meest volmaakte beelden weten te construeeren.
Er zal een geslacht radio-teekenaars opstaan dat uit een zachtgesjilp onmiddellijk
de mooie jonge vrouw herkent die op de voorjaarsrennen te Auteuil de nieuwste cre
atie van een Parijsch modehuis lanceert op hetgebied van wandeltoiletten, ofwel uit
een somber gerommel, den minister-president te voorschijn brengt die zoo juist de
Tweede Kamer der Staten-Generaal heefigesloten.
Maar komaa?i, dit zijn nog slechtsgedurfde toekomstbeelden en wij doen beter met
na tegaan, hoe de heer Jenkitis de draadloozegolven weer omtoovert in lichtstralen.
Daarvoor verwijzen wij naar de afbeelding van den ontvanger volgens fig. TV.
Het hierboven ajgebeclde ontvangapparaat is uiterst simpel van constructie. Het
bestaat uit ?iiet meer dan drie deelen; namelijk een sticlronddraaiende schijf met pris
ma en lenzen, een motor en een speciale lamp. De speciale lamp komt in de plaats van
de hoofdtelefoon of van den loudspeaker en wat er nu gebeurt is als volgt:
De aankomende aethertrillingen veroorzaken op de gewone wijze wisselstroompjes
in den keten waarin gewoonlijk de telefoon of de loudspeaker is opgenomen, doch
waarin thans de bijzondere lamp geschakeld is. Deze stroompjes doen de lamp dui
zenden malen per seconde uitdooven en weder oplichten. Wanneer men nochtans
naar de lamp ziet krijgt men de impressie dat zij rustig continu doorbrandt. Dit is
in werkelijkheid niet hetgeval. Ha ontsteken en doovengeschiedt zóó snel, dat ha oog
ha nia kan volgen.
Nadat de door de lamp uitgezonden lichtstralen de melronddraaiende pristna lenzen zijngepasseerd, zia men de door den zender uitgezonden voorstellingen automa
tisch gereconstrueerd op het bij den ontvanger behoorend lichtscherm.
In figuur V is de achterzijde van den ontvanger ajgebeeld en men zia daarop de
electromotor ma riemoverbrenging op de schijfpully en de schijf ma de prisma’s en
de lichtbron zelve.
Dit artikel, dat hiermee ten einde is zou onvolledig zijn, wanneer daarin niet met
een enkel woord melding gemaakt werd van ha systeem van ^Draadloos zien *, vol
gens Prof. Tournier d’Albe, de Engelsche geleerde, die o.a. belangrijke publicaties
113

beeftgegeven over de Electronentheorie en die tevens de uitvinder is van de Optophonej een apparaat dat - ook alweer met behulp van selenium - blinden in staat stelt
gewoon drukschrift uit boek of courant te lezen. Prof Fournier d’Albe heeft een zeer
ingenieuze methode uitgedacht, om adraadloos zien9 een practische mogelijkheid te
maken.
Zijn systeem verschilt met dat van Jenkins in zooverre, dat hij’, alvorens de elctrische
energie in den ontvanger in licht om te zetten, deze nog eerst den vorm van luchttrillingcn -energie laat doorloopen, waarna hij dezen vorm van energie via 3n ver
nuftige batterij van geluidsresonatoren met verzilverde uiteinden in lichtenergie
omzet.
Wij zullen wellicht noggelegenheid hebben later meer uitvoerig op het principe van
Fournier d’Albe terug te komen.
Is nu adraadloos zien* op het huidige oogenblik een opgelost probleem? Wij ant
woorden daarop: Neen! Wij zijn wellicht nog tal van jaren van een goede betrouw
bare en simpele oplossing verwijderd, doch de fundamenten waarop voortgebouwd
>noct worden zijn soliedegemetseld.
Wij weten dat evenals het accoord dat wij op den vleugel aanslaan is opgebouwd
uit een aantal samenstellendegrondklatiken, een beeld dat wij wenschen te reproduceeren is een kunstig mozaiek van luchttrillingen.
Wij bundelen die stralen en zenden ze met den draadloozen zender als stralen - als
electro-magnetischegolkven van sterkgereduceerdefrequentie uit. Het als zoo’n bun
del uitgezonden stralen-complex is een verdichten vorm van het beeld} die niettemin
alle nuances van dat beeld in zichzelve bevat, hetgeen blijkt wanneer wij die stralen
bundel slechts in den ontvanger weer tot het oorspronkelijk beeld ontleden.
Vinden wij ditzelfde verschijnsel niet herhaaldelijk in de spectrumleer terug? Laat
het zonlicht door het glazen prisma vallen en het treedt er uit in het kleurengamma
van den regenboog.
De principes volgens het welk het probleem van het draadloos zien moet worden uit
gewerkt, zijn bekend.
Aan de techniek thans de taak om de subtiele apparaten te construeeren, die yioodig
zijn om degecompliceerde transformatieprocessen van den eenen energievorm in den
anderen onverminkt te doen plaatsgrijpen.
Zij zal daarin slagen!
In de Radiowereld van 27 november 1924 schrijft W. Peeters over het selenium
(‘het meest merkwaardige van selenium is, dat haar electrische weerstand vermin
dert indien het door lichtstralen getroffen wordt’). In het Archief Vogt in het
Omroepmuseum bevindt zich een ongedateerde aflevering van Astra met een
Radio-rubriek door W. Vogt Secretaris v.d. Hilv. Draadl. Omroep en het artikel
‘De fascineerende puzzle van dezen tijd “Draadloos zien”.’
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Bijlage 2
Een herinnering van Willem Vogt
De indrukwekkendste radiokerstnacht die ik mij herinner, was die van 1916, op
het radiostation Ambon. Kerstmis in de tropen heeft voor Nederlanders iets
melancholieks. De knapperende sneeuw ontbreekt, de regelmaat van twaalf uur
dag, twaalf uur nacht, wordt niet onderbroken door gezellige lange avonden. De
30 graden Celsius van de dag en de twintig van de nacht verwekken evenmin een
kerstsfeer.
Het kerstfeest wordt dan echt feest der herinnering. Onder die omstandigheden
moest er eerst worden dienst gedaan op het radiostation; want de telegrammen
voor Java moesten door.
Normaal ging dat zonder veel moeite; maar die kerstnacht zat de moesson in de
lucht met de atmosferische storingen. Er was van Sitoebondoe, op de uiterste
oostpunt van Java, niets te verstaan (afstand 1600 km) omdat in de hoofdtelefoon
alleen het geknetter gehoord werd van de duizenden ontladingen van een turbu
lente elektrische atmosfeer.
Kerstmis werd dus door de bezetting van het station, tijdens het werk gevierd.
Moeizaam werden de telegrammen over de aanbiedingen van nootmuskaat (pala)
en kruidnagelen (tjenke) doorgeseind. Soms bij één woord tegelijk. Het ging aller traagst, met perioden van storingsluwte en storingsorgie.
In één van de luwteperioden meldde zich een Japans collega Takahaski, de mar
conist van de “Tango Maru”, welk schip een vaardienst onderhield tussen Tokio
en Australië. Hij voer de Bandazee binnen en vroeg of wij nog nieuws hadden van
de eerste wereldoorlog die toen volop woedde.
We gaven hem wat we aan nieuws van het “Soerabajaas Handelsblad” toege
zonden gekregen hadden en vroegen toen op onze beurt: “Taka, is er bij jou nog
wat te vertellen?” Tot onze verbazing antwoordde hij: “Boys, you won’t believe
me...” maar toen ik ten westen van San Francisco was hoorde ik... pianospel;
’t was uit de “Mondschein sonate”.
Wij waren perplex. Natuurlijk: de draadloze telefonie (en muziek) hing in de
lucht. Stond op de drempel om te worden uitgevonden, maar er was een bijzon
der instrumentje voor nodig, dat er alleen nog maar bij geruchte was. Nu was het
er blijkbaar. Een toekomst opende zich met heel andere klanken dan die van de
primitieve kreten van de punten en strepen van het morse-alfabet, waarmee wij
poogden de kruidnagelnoteringen 1600 km ver bekendheid te geven.
Als pianospel mogelijk was, volgens Takahashi, als verfijning van de grove morsesignalen, moest in principe de horizon zichtbaar worden van het pianospel door de
informatie per tijdseenheid zó op te voeren, dat het mogelijk werd beelden - naast
klanken - over te brengen. De eerste gedachte aan televisie wiekte uit op die kerst
avond in Ambon.
Uit Wij Komen, datum onbekend.

115

Literatuur
Algra, H., C. Rijnsdorp en Ben van Kaam: Vrij en Gebonden, 50 jaar NCRV
(Baam, 1974).
Boer, P. A. de: d Steringa Idzerda, de pionier van de radio-omroep (Bussum, 1969).
Bruggen, Carry van: Rlattelandjes, Larense columns, bijeengebracht door Jan
Fontijn en Diny Schouten (Schoorl, 1988).
Gedenkboek 1424 - Hilversum -1924 (Hilversum, 1924).
Herpen, J. J. van: Het lemma ‘Antoinette van Dijk’ in het Biografisch Woordenboek
van Nederland, deel 1 (’s-Gravenhage, 1979).
Herpen, J. J. van: ‘1924: de eerste uitzending van het-Concertgebouworkest’ in
Aether, juli 1992.
Heuvel, J. H. J. van den: Het lemma ‘Antoine Dubois’ in het Biografisch Woor
denboek van Nederland, deel 1 (’s-Gravenhage, 1979).
Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988
(Zutphen, 1988).
Kloet, Co de, en Gabri de Wagt: Mooi Holland, De woelige jaren van de Ramblers
(Nieuwkoop, z.j.).
Lansink, Lydia en Jan Taat: Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink,
1888-1978, Negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest (Stadsdrukkerij
van Amsterdam, z.j.).
Radio-Expres.
Radiowereld.
Vogt, Willem: Spanne en Spanningen (Hilversum, 1958).
Vogt, Willem: Een Leven met Radio (Apeldoorn, 1973).
Vries, Leonhard de: Het gebeurde in 1924 (Utrecht/Aartselaar, 1984).
Weitzel, Guus: Kroniek van het geslacht Weitzel (Hilversum, 1984, ongepubli
ceerd, maar in mijn bezit).
Zuylen, J. J. L. van: Radio Encyclopaedie (Amsterdam, 1949).

116

>»
X

ISBN 90-S03193-3-3

9 *78908 0*3 19332

JAN J. VAN HERPEN
DE HILVERSUMSE DRAADLOZE OMROEP
Deel II: Van een kleine vonk
komt vaak een groot vuur
1924
1997 FLANOR - HUverum

