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valt onmiddelijk op het raam, dat m de hall de voornaamste
taak van de N.C.R. V uitbeeldt. In het midden de omroep, die te midden van de kerktorens van Neder
voor wie de studio binnenkomt

land het Woord uitdraagt. Links en rechts het uitstrooien van het zaad des Woords en het binnendra

gen van de schoven.
de stemmingsvolle zaal,

waar belangrijke bestuurs- en stafvergaderingen worden gehouden.
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„HIER

HILVERSUM,
DE N.C.R.V.”

Wel en wee

ener omroepvereniging

in het kort samengevat
door Gerard H. Hoek

Uitgave van de

NEDERLANDSE CHRISTELIJKE RADIO VERENIGING

TUA RES AGITUR . .
Het gaat ook U aan !

■

Hier Hilversum, de N.C.R. V.

Op 24 december 1924 werd dit roepteken voor het eerst uit
gezonden.
Op de vooravond van Kerstmis.
Merkwaardig: eveneens op de vooravond van Kerstmis,
maar dan in 1906 was Prof. Fessenden van de Universiteit van
Pittsburgh in Amerika, er in geslaagd voor het eerst langs
radiotelefonische weg gesproken woord en muziek uit te
zenden. Achttien jaar eerder!
Waren wij dan in Nederland zo „achterlijk”?
Integendeel. Nederland ging op radiogebied vooraan. De
uitzendingen die de Haagse ingenieur Idzerda ó Steringa in
1920 gaf van het Concertgebouworkest, wekten de jaloezie
op van de Engelse amateurs en stimuleerden in 1922 mede
de oprichting van de B.B.C.
Er waren dat jaar in heel Engeland nog maar 4000 radio
amateurs, die, evenals hun Nederlandse collega’s een ont
zaglijk plezier hadden in het bij elkaar knutselen van een
ontvang-toestel, waar men morse-seinen mee kon opvangen
en soms ook een flard muziek.
Aan „broadcasting”, het uitzenden van programma’s voor
een brede massa, werd echter aanvankelijk zelfs in Amerika
niet gedacht. Ook in 1920 nog niet . . . Maar in ééns, in 1921
was het er! Overal!
Broadcasting - radio-omroep voor ieder die kon en wilde luis
teren.
Nóg moest men het „ontvang-apparaat” zelf maken: een
triode-lamp, accumulator (4 volt) en een hoogspanningsbatterij (8 droge zaklantarenbatterijtjes) alsmede een goede
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koptelefoon vooi het gebruik. En dan natuurlijk een antenne,
bij voorkeur flink hoog. Met een draad van 40 meter
bereikte je dan heel aardige resultaten, mits andere ama
teurs bij het terugkoppelen niet al te zeer genereerden . . .
want dan hoorde je alleen maar „gillen”.
Gelukkig kwam in het begin van de twintiger jaren de
industrie te hulp. In 1918 had in Hilversum de Nederlandse
Seintoestellen Fabriek zich gevestigd. Oók nog niet denkend
aan een brede schare van luisteraars. Wél - de eerste wereld
oorlog was nog niet afgelopen! - aan leveranties ten behoeve
van marine en scheepvaart.
Toen die leveranties stopten en zelfs de fabricage van fietsen
als gevolg van de daarna inzettende economische crisis
geen brood op de plank bracht, kwam een verkoopleider op
de lumineuze idee „kant-en-klaar” toestelletjes te verkopen
voor hen, die niet konden knutselen en toch, zoals een pro
spectus zei „verlangend zijn de voor hen geheimzinnige
radio-wereld binnen te gaan”. Omdat de toekomstige klan
ten brutaalweg vroegen „wat kun je er mee horen” werd
door de N.S.F. een zender met een vermogen van 5 kilowatt
gebouwd en een proef-programma uitgezonden.
Op 19 juli 1923 werden de dames en heren amateurs uitge
nodigd hun gewaardeerde medewerking te willen verlenen
bij de beproeving van de nieuwe Nederlandse telefoniezender, die ook muziek „gaaf en onvervormd” de lucht in
zou sturen. Die zender stond bij de fabriek in Hilversum!
En zo werd Hilversum radio- en straks televisiestad!

Een Christelijke Vereniging voor Draadloze Telefonie

Ook de N.C.R.V. kwam, wel niet ineens, maar toch vrij
plotseling „uit de lucht vallen”.
Er was al een Nederlandse Vereniging voor Radio-Telegrafie, waarin enkele honderden amateurs waren verenigd.
In 1923 luisterde men graag eens per week naar P.C.G.G.
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de Haagse zender voor telefonie, die echter nogal zwak was
en bij gebrek aan geld en door bezwaren van omwonenden
ook wel plotseling verstek liet gaan.
De Hilversumse zender, gebouwd door de Engelse ingenieur
G. W. White, was sterker, maar geld voor het programma
was er ook niet veel. Daarom trok de N.S.F., buiten de
uitzendingen van haar fabrieksomroep de H.D.O. (Hilversumsche Draadloze Omroep), graag uitzendingen van
betalende huurders aan.
Vrienden van de Maranatha-beweging brachten begin 1924
geld bij elkaar voor een evangelisatie-avond, te houden
door de bekende evangelist Johannes de Heer.
Toen deze op 4 april was gehouden, kreeg hij verbazend
veel reacties. Zelf niet in staat om daar een organisatie
voor op te richten, ging hij in zijn blad enthousiast in
op de mogelijkheid om door middel van deze ,,draadloze
telefonie” mensen met het Evangelie in aanraking te
brengen.
En toen begon het precies zoals het met zoveel christelijke
verenigingen is begonnen: een advertentie in „Standaard”,
„Nederlander” en „Rotterdammer”. Belangstellenden voor
de oprichting ener „Christelijke Vereeniging voorDraadlooze
Telephonie” werden uitgenodigd adhesiebetuigingen in te
zenden. Zes mannen kwamen in Utrecht bijeen en op 15
november 1924 werden er, ook te Utrecht, spijkers met
koppen geslagen.
Ineens was er ook de veel betere naam: „Nederlandsche
Christelijke Radio Vereeniging”, direct al bekend als
N.C.R.V.
Een wonder . . . maar geen wonder-boom!
Is het waar, dat de N.C.R.V. als een wonderboom is opge
schoten ?
Werd door de „kopstukken” van christelijk Nederland
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direct de grote betekenis van de radio als massa-communicatiemiddel ingezien? Geenszins.
Getracht werd een „comité van aanbeveling” samen te
stellen, maar de ene autoriteit na de andere antwoordde:
„houdt mij voor verontschuldigd”.
Geld voor dat geknutsel? Men wist het wel beter te besteden.
Hoe was de situatie in 1924: Het was de tijd tussen twee
wereldoorlogen in: Nederland’s achterland, Duitsland,
was vleugellam geslagen en de grote malaise kondigde zich
aan. Elk dubbeltje werd omgekeerd.
Maar toen de kans zich voordeed om voor f 3000,— gedurende
een heel jaar op woensdagavond zendtijd te krijgen, waag
de het jonge bestuur het toch om een contract te sluiten met
deN.S.F.
Een wonderlijke kans. Maar er zou een wonder voor nodig
zijn om de jonge N.C.R.V. wortel te doen schieten. Kuyper
was dood en veel door hem geïnspireerd christelijk organisatieleven had het al moeilijk genoeg. De krachten - vooral
de financiële krachten - waren in de schoolstrijd opgeteerd.
Er waren wel mensen, die zochten naar de synthese van
christendom en cultuur, maar slechts weinig cultuurdragers
van reformatorische signatuur.
Maar toch vond het heimwee naar de vervulling van Hoedemaker’s leuze „heel de kerk en heel het volk” ergens
weerklank in de stichting van een organisatie, die alle
krachten uit de kerken der reformatie wilde doen samen
werken om het Evangelie met het modernste middel aan
heel het volk te brengen.
Bij de wieg van de N.C.R.V. stonden een Ds. K. Schilder en
Ds. A. C. G. den Hertog. En tussen het Lutherlied en „Er
ruist langs de wolken” in sprak bij de eerste uitzending een
man van groot gezag, Z. Exc. A. W. F. Idenburg, Minister
van Staat, oud-Gouverneur Generaal van Suriname en
Nederlands Oost-Indië. Ondanks zijn zwakke gezondheid
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en aanvankelijk geopperde bezwaar „om tegen een microfoonplaat te spreken over de Chr. radiotelegrafie, waarvan
hij geen flauw begrip had”, sprak Idenburg.
Men had hem voorgelicht, veertig mensen als „gehoor”
verschaft en zelfs een auto ter beschikking gesteld om hem
naar de studio te brengen.
Na Kerstmis 1924 stroomden uit alle windstreken de reacties
binnen.
Een andere zender, Vossegat of Scheveningen, stoorde wat
in het begin, maar verder stond men in tal van samenkom
sten, waar men via een luidspreker had kunnen luisteren, ver
baasd over het wonder van de radio: een spreker, zó ver weg
en toch duidelijk te horen en zang, „als door de engelen
zelf ten gehore gebracht 1”
„Mijn eersten en grootsten indruk was, dankbaarheid aan
God voor deze nieuwe gave aan den mensch gegeven. We
hadden het nog nimmer gehoord, en zeker daarom was het
voor ons zoo overweldigend. Ik kon slechts zeggen: God is
goed en groot”.
Ziedaar de reactie van een der eerste luisteraars. En zo
waren er vele!
De nieuwe vereniging kreeg direct al 600 leden en zeer velen,
die nog geen toestel hadden, gaven zich toch op als „onder
steunend lid”. Van meet af aan werd gestreefd naar een op
brede interkerkelijke basis samengesteld bestuur. Dat is zo
gebleven. In de statuten werd zelfs vastgelegd, dat nooit een
meerderheid van het bestuur tot één kerk mag behoren.
Ondanks menselijke onvolkomenheid, die de N.C.R.V. ook
niet vreemd was, voltrok zich iets van het wonder, dat men
in deze organisatie „eendrachtig bijeen” kwam en bleef.
Een wereld-prixneur

Wij gaan in dit boekje geen complete geschiedenis van de
N.C.R.V. schrijven. Toch mag bij de vermelding der op
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richtingsfeiten als bijzonderheid nog worden vermeld, dat
ze vrij zeker de eerste radio-omroepvcreniging ter wereld is ge
weest.
In Amerika had de handel in korte tijd 530 radiostations
gesticht, die elkaar bijna verdrongen en alleen door reclame
betaald konden worden; in Engeland werd na opheffing van
de oorlogsbepalingen een vergunningsstelsel ingevoerd voor
het bezit van een amateur-toestel en werd de MarconiMaatschappij omgezet in de British Broadcasting Company
(later: Corporation) maar hier en in andere landen kwam
men niet toe aan directe invloed der luisteraars.
In Nederland dachten de luisteraars zélf daar wel aan.
Terwijl in de N.V.V.R. (de vereniging van toestel-bouwers),
nog werd gediscussieerd over de toekomstige vorm van de
omroep, richtten de Protestants-Christelijke luisteraars én
toekomstige luisteraars een vereniging op om, zoals het
werd geformuleerd, „de Draadloze Telefonie met haar
uitgebreide mogelijkheden in dienst te stellen voor de ver
breiding van ons Christelijk geloof en ten behoeve van ons
Volksleven”.
Had elders bij de groeiende betekenis van de radio de over
heid vaak dit machtige apparaat zelf in handen genomen en
gedirigeerd, in Nederland trof die landsoverheid al spoedig
zelfstandige omroepverenigingen aan, voortgekomen uit het
volk, vrijwillig betaald door het volk en geleid door in het
volk levende geestelijke en maatschappelijke stromingen.
Nadat de N.C.R.V. was opgericht en K.R.O. en V.A.R.A.
waren gevolgd, gevoelde het eerder genoemde H.D.O.comité, dat de verantwoordelijkheid voor het programma
van de Seintoestellenfabriek had overgenomen, zich ver
plicht ook een meer afgebakende verenigingsvorm te kiezen
— de latere A.V.R.O. - en verenigden de vrijzinnige luiste
raars zich in de V.P.R.O.
Maar in de strikte vorm van omroepvereniging van en voor de
12

eens per jaar is heel het Nederlandse volk in letterlijke zin verenigd om de troon.
op Prinsjesdag.
En dan klinkt de stem van koningin juliana in onze huiskamers.
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>,kopstukken” bij het 5-jarig bestaan - aantal leden
gestegen van 600 tot 60.000 . . .

luisteraars heeft naar ons beste weten de N.C.R.V. de wereld
primeur.

Praktisch werk
Als geen andere vereniging kon de N.C.R.V. zich richten
tot haar leden.
Door middel van de microfoon.
Maar om te melden wat er te horen zou zijn, werd toch ge
zocht naar een officieel orgaan. Dat werd voor 1925 het
„Christelijk tijdschrift voor radio” en daarna de „Omroepgids”. Eerst met veel technische voorlichting voor
zelfbouwers en een zeer bescheiden programma-vermelding;
later volop programmablad en in de dagen van verdediging
tegen aanvallen van buiten ook strijdorgaan.
Maar er was méér:
Had men aanvankelijk nog gedacht aan het beschikbaar
stellen van zeer eenvoudige radio-toestellen tegen kostprijs,
hiermee zou het eigen terrein van de handel zijn betreden en
terecht werd daarvan afgezien. Niet aan de ontvang-7.\.]6et
maar aan de ^nefzijde lag de taak der N.C.R.V. en dat
betekende, dat er moest zijn: zendtijd, zend-apparatuur,
studio-ruimte en . . . programmastof.
Met een jaarcontract op zak voor een wekelijkse zend-avond
was men wat de eerste drie zaken betreft wel onder dak.
Met het programma lag dat anders. Hoe zou men maar
even 100 zenduren in een heel jaar kunnen vullen? Vóór alle
dingen waren „eerste klas sprekers” noodzakelijk, dan
christelijke liederen en ten slotte meer algemene muziek.
Aanvankelijk werd de oplossing hierin gezocht, dat de
N.C.R.V. een soort programmatisch „gebouw voor christe
lijke belangen” zou zijn, waarin andere christelijke ver
enigingen hun programma zouden inbrengen ... en ook
nog een deel van de zenderhuur zouden betalen. Het kas
boek van 1925 geeft aan, dat er in dat jaar nog niet meer
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. . . maar na oorlog en bezetting zitten er alléén al
100.000 te Arnhem op de zilveren jubo.

dan 1800 contribuerende leden waren en het nadelig saldo
ondanks veel gratis medewerking toch nog f 4552,381
bedroeg.
Het „halfje” telde nog mee!
Toch zag het bestuur al in, dat het programma moest worden
verbeterd.
Toen de zondagse radio-kerkdiensten kwamen, werd de
evangeliserende en distribuerende taak van de N.C.R.V.
eerst recht ingezien, stroomden de leden toe en werd ook de
financiële positie wat beter. Ook het programma!
Het bestuursmoderamen, dat wekelijks vergaderde, consta
teerde al snel, dat „een juffrouw met een piano niets is voor
een avondprogramma”. Een uur lang harmoniumspel
bleek ook „niet om aan te horen”. Al spoedig kwamen er
uitzendingen van symfonische concerten, terwijl Jan
Zwart op het orgel van de Hersteld Evangelisch Lutherse
Kerk te Amsterdam met groot succes échte orgelconcerten
gaf. Vijfkwartier in de middagpauze!
In het algemeen was de omroep nog royaal met de lengte
der programma’s. Het was allemaal nog zó nieuw, dat de
luisteraar er toch wel geboeid naar luisterde. Elke uitzen
ding was een wonder.
Allerlei nieuwe initiatieven bloeiden op. In 1928 had de
N.C.R.V. als eerste al schoolradio en toen in 1930 door het
„Zendtijdenbesluit” de vier grote omroepverenigingen elk,
na aftrek van wat kruimelgoed, 31 dag zendtijd kregen, van
acht uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds, moest er heel wat
meer programmastof worden aangetrokken.
Naast een ziekendienst kwam er een ziekenuur, er waren lezin
gen over planten van een half uur lang en over de Chr. lied
kunst der negers van 40 minuten, waartegenover een causerie
over kanarieteelt „maar” een half uur mocht duren. Een
Concert-Trio kreeg royaal één of zelfs anderhalf uur en drie
kwartier uitzending voor de landbouwers was ook niet teveel.
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Wij mogen ons nü verbazen, dat in het avondprogramma
twee maal een half uur werd gesproken over twee besmet
telijke veeziekten: tuberculose en mond-en-klauwzeer,
respectievelijk omlijst door „Mein glaubiges Herz” en „Der
Neugierige” ... de radio was nog zo jong, dat men alles
graag aanhoorde.
Geleidelijk kreeg ook de ontspanningsmuziek een regel
matige plaats in het programma. Van de aanvang af is
daarvoor ruimte afgestaan. Merkwaardig genoeg was er in
de twintiger jaren nog maar weinig belangstelling voor
radio-nieuwsberichten. Ook toen er al meer zendtijd was
gekomen, beperkte men zich jaren lang tot één uitzending
per dag, ’s avonds om 8 uur en dan nog maar 6 & 7 minuten.
Tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren
er maar twee uitzendingen per dag.

Geen Nationale Omroep? Dan maar een eigen zender
Bij besluit van de Minister van Waterstaat van 7 oktober 1925
werd een „Regerings-Commissie voor de Nationale Draad
loze Omroep” ingesteld.
„Waterstaat” heeft trouwens nog vele jaren het toezicht op
de omroep uitgeoefend. Waarom?
Omdat onder dit departement de P.T.T. thuis hoorde en
draadloze omroep in het begin werd aangezien als een in
hoofdzaak technische aangelegenheid, verband houdende
met telegrafie en telefonie.
De Regeringscommissie moest „de vraag overwegen, welke
taak de Staat ten aanzien van de radio-omroep (broadcasting) had te vervullen” en verder voorstellen doen „ter
volledige regeling van het broadcasting-vraagstuk”.
Alweer: in dit boekje geen volledige omroep-geschiedenis wel de vermelding, dat werd voorgesteld zulk een Nationale
Omroep in het leven te roepen, waarin een Rooms-Katholieke, een Orthodox-Protestantse en een Vrijzinnig-Protes-
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tantse directeur de leiding zouden hebben en de zendtijd
tussen „rechts” en „links” paritair zou worden verdeeld.
Het ging niet door, omdat met name het H.D.O.-comité,
van „linkse” signatuur, gesteund door een machtige
vrijzinnige pers, bezwaar maakte.
Omdat intussen dit H.D.O.-comité alle nog bij de N.S.F.
resterende zendtijd had geclaimd, viel tussen N.G.R.V. en
„Rooms-Katholieke Radio Bond” het besluit: geen Natio
nale Omroep? Dan richten wij zelf wel een zender op.
Dat werd de z.g. „Huizer zender’ , die enige jaren heeft ge
functioneerd.
Indien Nederland thans op de z.g. midden-golf beschikt
over twee internationaal erkende zenders is dat voor een
deel te danken aan dit besluit . . .
Van kerk en villa’s naar een fraaie studio
Wie thans het fraaie studio-gebouw van de N.G.R.V. aan de
Schuttersweg te Hilversum betreedt, dat nog voortdurend
wordt uitgebreid, moet zich goed realiseren, dat het kapitaal
voor het hoofdgebouw met dubbeltjes, kwartjes en guldens
van de luisteraars vrijwillig is bijeengebracht.
Het kwam in 1940 klaar . . . toen de Duitse bommenwerpers
boven ons land ronkten en werd pas in 1946 voor de omroep
dienst gebruikt met hulp-apparatuur.
Maar bij de bouw werd iedere vordering gretig gevolgd.
Men had immers wel een zender, maar geen echte studio.
Na de tijdelijke huur van de primitieve studio van de N.S.F.
behielp men zich met het gebouw van de Lutherse kerk en
een paar villa’s die hiervoor beslist niet waren gebouwd. Toen
men een concert-orgel had gekocht met allerlei mogelijk
heden er in, bleek het vrijwel onmogelijk om het voor
radio-doeleinden te gebruiken. De akoestiek liet het niet toe.
De eigen technische dienst trok dan ook maar veel naar
andere gebouwen in Nederland en bracht met „lijn-ver18

bindingen” toch heel goede uitzendingen tot stand. En
bovendien schafte men zich in 1937 een pracht van een
reportage-wagen aan, die het wonder van de radio een
nieuwe dimensie gaf: je kon er je eigen stem mee horen!
,,Opgenomen” te worden was een geweldige gebeurtenis,
zelfs voor hooggeplaatsten in den lande. Een baron-Kamerlid liet bij één der opnamen zijn keurige, in zwart-en-wit uit
gedoste, dienstmeisjes links en rechts van zijn stoel staan
omdat hij meende, dat het decorum zoiets toch wel vereiste!
Zelfs Minister-President Colijn was onder de indruk, toen hij
het Nederlandse volk in eigen huis kon toespreken voor een
op te nemen oudejaarsavond-speech.
O, heerlijke dagen van de radio-romantiek, toen we nog een
telefoon afbraken om zo maar ineens een nachtegaal recht
streeks te kunnen uitzenden, niet gehinderd door allerlei
bepalingen.
En wat leefden de luisteraars mee met hun omroep!

Groei

Het aantal leden van 600 van het eerste uitzend-uur groeide
snel aan. De knutselaars met kristal-ontvangers kwamen
spoedig in de minderheid.
Prachtige salon-meubelen met ingebouwde ontvangtoestel
len, eerst nog met honingraatspoelen, later alleen met knop
pen, kwamen die eigen bouwsels vervangen. De honderden
luisteraars groeiden aan tot tienduizenden en later honderd
duizenden. Werd in een soort zinsvervoering door de eerste
secretaris een concept-advertentie opgesteld met het op
schrift ,,300.000 leden gevraagd en 100.000 begunstigers voor
de Christelijke Vereniging voor Draadloze Telefonie”, het
was zeker niet te voorzien, dat deze wens nog eens méér dan
in vervulling zou gaan! Maar een sprong van 600 naar
60.000 in vijf jaar tijd was toch voor een christelijke ver
eniging al ongekend.
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Maar daar is dan ook voor gewerkt!
Een goede propagandist-organisator zette als een leger
aanvoerder zijn pioniers aan het werk. In elke daarvoor in
aanmerking komende plaats in Nederland werd een corres
pondent aangesteld en er is nu nóg ’n heel corps van hen,
die het ereteken voor 25-jarige trouwe dienst met voldoening
dragen.
Er is wat afgedraafd om het ten slotte tot rond 136.000
leden te brengen, welk getal volgens de hieronder vermelde
cijfers de voor-oorlogse „top” was.

Voor-oorlogse groei van de N.C.R.V. in ronde cijfers

1925 (per 1 januari)
1926

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

plm 600
1.800
6.000
20.000
60.000
71.000
98.000
109.000
118.000
122.000
125.000
118.000
118.000
124.000
126.000
136.000
117.000

(Aanvankelijk werd gerekend met „werkende” en „nietwerkende” leden, abonnees en busjes-houders; van 1941 af
uitsluitend met leden).
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Strijd, crisis, consolidatie

Wie thans een cijfer van 136.000 leden voor een christelijke
omroepvereniging bepaald niet indrukwekkend zou vinden,
moet een paar dingen niet vergeten: In het begin van de
omroep waren er nog maar weinig toestellen en dus weinig
luisteraars. Toen de radio zich baan brak, werd ook Neder
land betrokken in de grote economische crisis, die na 1929
een spoor van armoede en werkloosheid over de wereld
trok.
Er waren werkgevers die worstelden om het behoud van
hun bedrijf; er waren arbeidersgezinnen waar men van de
werklozensteun moest leven en alle randversieringen van het
leven, ook het lidmaatschap van verenigingen, moest prijs
geven.
Onder die omstandigheden zat er een grote verleiding in
om te luisteren zonder er voor te betalen. Tot betaling be
stond geen enkele verplichting - de Staat zelf betaalde geen
cent, er was ook geen radioretributie, zoals door de Staats
commissie Ruys de Beerenbrouck in het ontwerp voor een
Nationale Omroep was voorgesteld.
In deze periode brak een felle strijd uit over de vorm van de
omroep in Nederland.
Fundamenteel ging die strijd over de vraag of de omroep
zou zijn een neutraal gebied van cultuur en ontspanning met
beperkte mogelijkheid om daarin kerkelijke uitzendingen
onder te brengen - óf een uitdrukking van het geestespatroon
van ons volk in zijn veelvuldige variatie, waarin cultuur en
ontspanning hun eigen, deels gemeenschappelijke plaats
zouden vinden.
Met nog de nauwelijks beëindigde schoolstrijd in de verse
herinnering lokte het „één en onverdeeld”, dat de voor
standers van een kleurloze omroep propageerden, de voor
standers van Christelijke cultuurbeïnvloeding in geen enkel
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opzicht aan. Toen de gedachte aan een federatieve Nationale
Omroep, zoals voorgesteld door de meerderheid van de
Staatscommissie, door verzet van een minderheid niet kon
worden gerealiseerd, werd kracht gezocht in versterking van
de eigen organisatie. Het toewijzen van zendtijd, naar hoofd
zaak in vier parten aan AVRO, KRO, NCRV en VARA,
leidde tot luidruchtige reacties bij de voorstanders van een
eenheidsomroep, maar stimuleerde ook, meer dan anders
wellicht mogelijk zou zijn geweest, de offergezindheid van
de leden der N.C.R.V. cn der andere levensbeschouwelijke
omroepen. Massale demonstraties te Apeldoorn en Rotter
dam, in 1934 en 1939, getuigden samen met de stijging van
het ledental, van de groeiende kracht van de christelijke
omroep-organisatie.
Mocht aanvankelijk nog wat aarzeling hebben bestaan over
de te volgen koers - alléén evangelisatie-omroep of algemene
omroep in christelijk-nationale zin - snel ging het in laatst
genoemde richting.
Wellicht als gevolg van het veelkleurig palet van de radiokerkdiensten en de zorgvuldige afweging van het kerkelijk
kleurenschema bij de uitnodigingen voor spreekbeurten en
verenigingsaktiviteiten, groeide het vertrouwen in het op
recht interkerkelijk karakter van de N.C.R.V.
En zo kon geleidelijk de consolidatie volgen. Nog was deze
niet voltooid, toen in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Andere eenheid
De aankondiging „Hier Hilversum, de N.C.R.V.” verdween
6 maart 1941 uit het luchtruim.
Het werd „Hier Hilversum, de Nederlandse Omroep”. De
eenheidsomroep was er nu tóch, geforceerd door de Duitse
bezetter, die voor „kerkelijke belangen” nauwelijks het be
staan van een „Christelijke Radio Stichting” toeliet, waarin
de leden van de N.C.R.V. nog enige tijd hun verzamelpunt
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als het kleuterklokje klingelt komt een kleine
groep jeugdige luisteraars in de studio bijeen om voor
de microfoon ongedwongen te babbelen en te zingen.
Hier wordt een zieke pop heel ernstig door een jeugdige
dokter onderzocht.

1

4

i

het puik van zoete kelen treedt op voor de N.C.R.V.-microfoon. Nu eens is
het een populair zangeresje, idool van de tieners, dan weer het N.C.R.V—Vocaal
Ensemble, begeleid door het Sweelinck-orgel, of ook, vol overgave, zo maar een
kinderkoortje in „Jeugdland”.

„LOOFT GOD, LOOFT zijn naam alom ...” - Zo klinkt het op tussen de gothische
spitsbogen van een oude kathedraal - Zo klinkt het door in honderdduizenden huis
kamers in geheel Nederland en ver daarbuiten.

konden behouden, totdat ook deze werd opgeheven. Zo ook
de „Omroepgids”.
De nieuwe eenheid van de „nieuwe orde” smaakte niet. Het
werden zwarte bladzijden in de omroep-geschiedenis toen
zwart gekaplaarsde machthebbers trachtten door middel van
de radio ons volk te bekeren tot het nationaal-socialisme.
Het is ze nooit gelukt. De afstem-wijzer richtte zich op
stations buiten onze grenzen, alle verboden ten spijt, en toen
dit leidde tot het gebod alle radiotoestellen in te leveren, do
ken vele daarvan onder.
In de illegaliteit werden echter reeds in 1943 de grondslagen
gelegd voor een nieuwe nationale eenheid-in-verscheidenheid op omroepgebied door de geboorte van de Federatie
van Omroepverenigingen.

Nieuwe perspectieven
Er was licht, blijdschap en enthousiasme toen op 9 februari
1946 de dirigent van het vóór de oorlog bestaande N.C.R.V.orkest, in de grote zaal van de nooit onder eigen beheer ge
bruikte nieuwe studio de dirigeerstok ophief, en zang en
muziek in eigen stijl de band met het verleden weer her
stelden.
De aankondiging „Hier Hilversum, de N.C.R.V.” uit de
mond van een voor-oorlogse omroeper werd in duizenden
huisgezinnen met ontroering vernomen. De luistermogelijkheid was nog beperkt. Veel toestellen waren verloren
gegaan - er was in Nederland zovéél verwoest . . .
Maar tegelijkertijd was er het perspectief van wederopbouw,
waarheen met koortsijver werd gestuwd.
Eén van de lichtpunten: de N.C.R.V. kwam terug.
Nog niet helemaal zoals van ouds!
Er was op omroepgebied ook na de bevrijding nog een toe
stand van onzekerheid. Wéér was er een eenheids-stroming,
anders gevarieerd maar met dezelfde inslag, die probeerde
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het omroep-heft in handen te krijgen. Een Londens rege
ringsbesluit, berustend op de voorziene noodzaak de om
roep in bevrijd Nederland te de-nazificeren, had de in bezet
Nederland beraamde plannen voor de omroep in een weer
vrij Nederland doorkruist.
Het duurde tot 9 maanden na de bevrijding voordat ook de
N.C.R.V. zich weer kon laten horen.
Maar op slag was er weer het contact met de „oude” luiste
raars. Onder de druk der bezetters was de band met de
„omroep met de Bijbel” zoals al spoedig bleek, te sterker
geworden. De „correspondenten” meldden zich, in alle
steden en dorpen werden snel oude en nieuwe adressen ver
zameld en vóór 1947 was er weer een organisatie met 90.000
leden. Als in een nieuwe lente botten de knoppen uit van een
ongekend enthousiasme, dat in 1949 zijn bekroning vond
in een Jubileum-ontmoeting in het Sonsbeekpark te Arnhem.
Toen op deze JUBO, dit zilveren feest, in het Larixdal meer
dan 100.000 bezoekers in tegenwoordigheid van hoge burger
lijke en kerkclijke autoriteiten het „Te Deum Laudamus” Wij loven U o God, wij prijzen Uwen Naam - aanhieven,
maakte dit op alle bezoekers een machtige indruk.
Reformatorisch Nederland beleefde daar zijn belijdende
eenheid en werd er door ontroerd.

Anders-eender

De organisatie van de radio-omroep in Nederland werd na
de bevrijding wat anders dan vóór de oorlog.
Bij de tot standkoming van de Federatie van Omroepver
enigingen, in bezettingstijd, was reeds het besluit genomen
tot het samenbundelen van de technische krachten. Uit
gangspunt was: wat samen kan worden gedaan, zonder aan
tasting van de zelfstandigheid van elk der omroepvereni
gingen, moet gemeenschappelijk worden gedaan. De toe
stand, waarin de Duitsers het omroep-apparaat bij hun
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terugtocht hadden achtergelaten, dwong er trouwens wel toe,
de samenwerking zo ver mogelijk door te voeren. De disco
theken, vroeger elk afzonderlijk, waren al samengevoegd,
evenals de muziekbibliotheken. Twee van de vijf studio’s
waren nog maar bruikbaar. Er was een gemeenschappelijk
orkest- en koorapparaat en één technische dienst. Het lag
in de lijn hiervan ook verder gebruik te maken.
Overleg met de regering leidde er toe, dat op 1 maart 1947
een ,,Nederlandse Radio Unie” tot stand kwam, waarin alle
omroepverenigingen waren opgenomen en die de gemeen
schappelijke taken zou verrichten.
De studio’s bleven in het bezit van de omroepverenigingen
en, wat belangrijker was: bij de samenstelling van hun
programma’s werden de omroepverenigingen weer vol
komen autonoom.
Was in technisch opzicht veel anders geworden, in program
matisch opzicht bleef elk der omroepverenigingen, dus ook
de N.C.R.V., volkomen vrij in wat zij wenste uit te zenden.
Dc vrijheid werd in één opzicht nog iets groter: moest vóór
de oorlog elke toespraak in 6-voud ter controle worden
ingediend bij een Radio Controle Commissie die door de
Regering was ingesteld, nu was dat niet meer nodig. Het
vertrouwen, dat de overheid in de vrije omroepverenigingen
stelde is na de oorlog nooit beschaamd geworden.
Wat natuurlijk niet zeggen wil, dat alles wat uitgezonden
werd ook de instemming had van alle luisteraars! Maar in
een vrij land hoort men graag stem en tegenstem.
In de nieuwe situatie werd de verdelende rechtvaardigheid
naar vermogen toegepast. Eerst werd gebruik gemaakt van
de twee studio’s, die nog „werkten”, later werden ze alle
van moderne apparatuur voorzien. Maar ook toen bleef
men, naar de behoefte van het programma, van alle studio’s
gebruik maken.
De vijf orkesten van de Nederlandse Radio Unie (Radio
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Filharmonisch Orkest, Omroep-Orkest, Kamer-Orkest,
Promenade-Orkest en Metropole-Orkest) en ook het Groot
Omroepkoor en afzonderlijke groeperingen daarvan, speel
den in die studio’s die er het best geschikt voor waren.
En de reportagewagens waren voor allen beschikbaar. Een
uitgebreid organisatie- en administratieapparaat was daar
uiteraard voor nodig. Het feit, dat de N.R.U. de meer
mechanische taken had overgenomen, gaf de omroepver
enigingen gelegenheid zich volledig te concentreren op hun
hoofdtaak: het verzorgen van het programma.
En de directeuren der zelfstandige omroepverenigingen
bleven toch als commissarissen van de N.R.U. direct be
trokken ook bij de technische en organisatorische ontwikke
ling der dingen.
In Nederland bleek het niet nodig om een staats-apparaat
op te bouwen, zoals elders wel het geval was geweest.

De verplichte luisterbijdrage
Reeds in 1925, toen getracht was om een Nationale Omroep,
gebaseerd op de levensbeschouwelijke radio-verenigingen,
tot stand te brengen, lag het in het voornemen om een ver
plichte luisterbijdrage in te voeren.
Dat ging niet door. Het een niet en het ander niet.
Het gevolg was, dat er wel met enthousiasme vrijwillig werd
geofferd, maar dat toch ook een belangrijk deel van de voor
oorlogse luisteraars parasiteerde op de anderen. Ze hielden
de hand op de zak.
Op de duur een ongezonde toestand.
Daarom had de Regering begin 1940 een wetsontwerp inge
diend om een radioretributie in te voeren. Ieder, die een
toestel had, moest nu meebetalen. Uit de opbrengst van de
bestemmingsheffing zouden allereerst de zenderkosten worden
betaald en daarnaast een deel van de programmakosten.
De Duitse bezetters, die blijkbaar niet erg vertrouwden op de
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vrijwillige offerbereidheid der luisteraars, toen zij de vrije
omroep hadden onthalsd, namen snel het wetsontwerp over
en maakten daar een verordening van.
Aanvankelijk liep dat lekker, want ieder wilde zijn toestel
houden om naar de Engelse radio te kunnen luisteren . . .
Maar na de „inleveringsplicht” zat er geen brood meer in.
Formeel bleef echter de radioretributie bestaan en na de
bevrijding heeft de Nederlandse Regering ze ook, maar nu
bij Koninklijk Besluit, gehandhaafd. Vooral in de eerste
jaren na 1945 waren de inkomsten nog schamel, maar toen de
nodige materialen weer beschikbaar kwamen, bouwden de
fabrieken weer radiotoestellen „aan de lopende band”,
steeg de opbrengst van de radioretributie en konden ook
de grote bedragen voor zenderbouw, studio-inrichting en
al wat er verder nodig was, daaruit worden betaald.
En, hoezeer na de bevrijding in alle gezinnen van alles
nodig was, ieder betaalde graag zijn luisterbijdrage, nu er
geen „Sondermeldungen der Wehrmacht” meer werden
uitgezonden, maar het vrije woord van een vrij volk.

Met opgestroopte mouwen

Zodra de eerste aankondiging „Hier Hilversum, de N.C.R.V,”
begin 1946 weer had weerklonken, sprongen de oud-leden
der N.C.R.V. als geëlektriseerd op.
Er moest weer worden opgebouwd.
Het was wel nodig om de handen uit de mouwen te steken:
de drukkerij van de „Omroepgids” was, evenals in 1940,
ook in 1944 verwoest en nog niet herbouwd; studio en rollend
materiaal van de omroep waren weggeroofd; vele programmamedewerkers in andere functies terecht gekomen, som
mige gestorven.
Maar in Hilversum werd door een kleine groep van de oude
staf met opgestroopte mouwen het werk hervat.
Iedereen deed alles.
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Het verenigingsorgaan, reeds in mei 1945 met één nummer
verschenen, kon wegens papiergebrek geen toestemming
krijgen regelmatig uit te komen.
Maar toch stroomden de leden toe en werden op „wachtlijs
ten” verzameld totdat ook dit communicatiemiddel op 19
januari 1946 weer wekelijks de verbindingslinies herstelde.
Programma en propaganda werkten op volle toeren.
De idee om stertochten naar de studio in Hilversum te
organiseren sloeg zodanig in, dat het begrip „Ster-avond”
voor het donderdagse ontspanningsprogramma van de
N.C.R.V. nationale betekenis kreeg.
Maar van de aanvang af werd toch allereerst de hoofdtaak
van de N.C.R.V. weer hervat: het verbreiden van het
Evangeliewoord.
Nu ook met nieuwe middelen.
Een N.C.R.V.-vocaal ensemble moest morgendiensten en
avondoverdenkingen op de schoonste wijze begeleiden.
Wéér werd de N.C.R.V. de band, die het breed-gevarieerde
christelijke organisatieleven wist te verbinden op kerkelijk,
staatkundig en maatschappelijk terrein. Al wat ingezonken
was en verstrooid, werd via de microfoon weer gestimuleerd.
En in de brede kring van ons gehele volk werd de discussie
over belangrijke nationale vraagstukken aan de orde ge
steld in nieuwe rubrieken en volgens nieuwe methoden.
Reportagewagens rolden microfoonkabels uit om in „vragen
aan voorbijgangers” de stem van het volk te kunnen ver
nemen om daar weer op te kunnen reageren.
Aan de grote nieuwshonger, die uit de tijden der verdrukking
was overgebleven, werd tegemoet gekomen door het oprich
ten van een Radiokrant. Een veel hoger muzikaal niveau dan
vóór de oorlog ooit kon worden bereikt, werd nagestreefd.
Het hoorspel, dat te voren nauwelijks een plaats in het pro
gramma had kunnen krijgen, werd nu zowel voor verkon
diging als voor ontspanning benut.
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Serieus bleef de N.C.R.V. in het serieuze, speels uitte zij
zich daarnaast op een wijze, die grote waardering verkreeg.
Eender-anders

Was de N.C.R.V. in een wat ander organisatievlak terecht
gekomen dan vóór de oorlog, haar taak bleef eender.
Maar die eendere taak werd toch ook anders uitgevoerd.
Vooral in het programma.
De jaren van economische crisis hadden vóór de oorlog een
zekere druk op het programma gelegd. Het leven was ook
anders. En de radio was anders.
De nog jonge radio kon enerzijds als een wonder-doos alleen
door haar „van verre spreken” nog met alles boeien, ander
zijds waren haar mogelijkheden nog beperkt. Bijna alle
uitzendingen moesten „rechtstreeks” worden verzorgd, met
alle mogelijkheden van storingen, onderbroken lijnverbin
dingen, slechte akoestiek en gemis aan technisch volmaakte
„muziek-aders” waarover de P.T.T. thans beschikt. En dan
nog met in de aanvang gebrekkige ontvangtoestellen en
monsterachtige hoorn-luidsprekers.
De mogelijkheden voor het op platen en geluidsband vast
leggen van woord en muziek kwamen pas in de tweede helft
der dertiger jaren goed naar voren. Moest de „geachte
spreker” voordien ten volle worden beluisterd - ook
al was hij lang van stof - omdat hij nu eenmaal voor de
microfoon stond (en dit wist!), toen de opname-techniek
vorderde, ging men zich bepalen tot de hoofdzaken.
De eigen technische dienst van de N.C.R.V. had reeds
vóór de oorlog in menig opzicht gepionierd. De toepassing
van het z.g. „Philips Miller-systeem”, waarbij een licht
spoor, dat in een zwarte emulsie werd gebeiteld, in geluid
werd omgezet, bood in 1939 reeds interessante montage
mogelijkheden.
In en na de oorlog kwam echter een ander systeem in zwang,
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waarbij op een band met een gevoelige emulsie door middel
van een magnetisch veld een geluidsspoor kon worden ge
trokken, dat, met een elektrische kop afgetast, een vrijwel
volmaakt geluid reproduceerde en bovendien allerlei com
binatiemogelijkheden open liet. Afgezien van deze tech
nische mogelijkheden hadden zich ook veranderingen in de
mentaliteit der luisteraars voltrokken.
Een jonge generatie was in de vijf oorlogsjaren volwassen
geworden, die geleerd had snel te denken en snel te reageren.
Wie de ontwikkeling in de jeugdorganisaties volgt, ziet ook
daar uiterlijk heel andere vormen ontstaan.
Men behoeft daarover geen oordeel uit te spreken om toch
te constateren, dat de na-oorlogse radio, zozeer kind van haar
tijd, wel anders moest worden dan die van vóór de oorlog. Er
kwam ook in het programma een verfijning in vormen, een
meer benutten van elke minuut en het inzien van de betekenis
van elke minuut, mits die goed werd gebruikt. Ook het contact
met buitenlandse radio-werkers leerde ons wel, dat men
daar niet morste met zendtijd.
Stond niet een Amerikaanse reporter na een vraaggesprek
met Prins Bernhard te stampvoeten omdat hij 10 seconden
over de afgesproken tijd was heengegaan? De taak van de
N.C.R.V. bleef eender - de radiovormen werden echter
anders, heel anders.
Ruimere geldelijke middelen werkten er ook toe mee, dat
met name op het gebied van informatie en ontspanning,
maar ook in het culturele vlak, grotere mogelijkheden voor
handen waren.
Na de blijdschap over de bevrijding bleef er ook een blijdere
toon in het programma. Blijdschap over alle zegeningen, die
Nederland ook in economisch opzicht ging genieten, over
de terugkeer van het Koninklijk Huis dat zich met een jong
gezin presenteerde, over het feit, dat er volop werk kwam
voor iedereen.
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concentratie vlak voor het begin van een televisie-uitzending. Hoog gezeten op
zijn dolly-camera wacht de cameraman op de „cue” van de regisseur en de musici
op het teken van de „floor-manager”.

Temidden van een hek
werk van lampen, microfoonhengels en
monitors houdt een televisiespreker de
camera in het oog.

attentie !

in de t.v.-studio.
Eerst nog wat onwennig, maar steeds
vlotter spelen de kinderen mee totdat
zij de camera zijn vergeten.
kinderfeestje

I

urr de studio als rechtstreeks uit kerkge
bouwen wordt ook door middel van de televisie het
Evangelie verkondigd. Hierboven een der t.v.-predikanten voor de opengeslagen Bijbel.
zowel

Daarnaast was er de spanning - telkens nieuwe spanning.
De grote crisis rondom Indië, later de toenemende span
ningen tussen Oost en West.
Het was toch wel een andere wereld geworden. Hoe zou
dan het radio-programma, ook dat van de N.C.R.V. „voor
oorlogs” kunnen zijn gebleven?
Alleen de eeuwige waarden van het Evangelie van Jezus
Christus bleven behouden. Aan de grondslag der N.C.R.V.
behoefde niets te worden veranderd.
Wel aan de vorm, waarin het werd gebracht.
Kerkelijke ontwikkelingen in en direct na de oorlog leidden
er toe, dat de kerken eigen zendtijd ontvingen van de over
heid.
Op de eigen verantwoordelijkheid van de kerken had de
N.C.R.V. reeds van de aanvang af gewezen.
Die werd nu geaccentueerd.
Het programmatisch inschakelen van de kerkdiensten in het
zondagprogramma werd er echter door bemoeilijkt en de
taak van de N.C.R.V. op zondag sterk geminiseerd. Men
moet alle dingen in hun eigen tijd zien: was het bij de aar
zeling over het juiste gebruik van de moderne communi
catiemiddelen in de twintiger jaren nog alleszins begrijpelijk,
dat het zondagsprogramma zeer beperkt werd gehouden,
later is daar wel anders over gedacht.
Ook in deze zin, dat wat meer nadruk kwam te liggen op de
taak van de N.C.R.V. tegenover het on-kerkelijke en rand
kerkelijke gezin.
De eendere taak van de evangelieprediking werd nu ook
anders toegepast. Met wat meer nadruk op de prediking aan
alle creaturen.
En om die creaturen te kunnen benaderen, diende men,
vooral bij het in alle gezinnen binnenkomende medium
radio, daar rekening mee te houden.
De „samenvattende benadering” diende te worden gevolgd.
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de miljoenen,

door radio-akties bijeengebracht voor
zieken en misdeelden komen goed terecht. Hier een feeste
lijk treffen in de nieuwe gebouwen van de Johannas lichting, waarvoor de aklie „Loesje” werd gehouden.

De N.C.R.V. had een programma te brengen, dat, zonder
te kort te doen aan de voornaamste opdracht, brede scharen
luisteraars zou kunnen boeien, ook buiten de evangeliever
kondiging.
En dat kon!
Was er daarnaast niet de opdracht om ook cultuur en ont
spanning te stellen in dienst van het Koninkrijk?
Was er ook bij het kerkvolk niet een begrijpelijk en respec
tabel verlangen om daaraan mee te werken en daarvan, als
gaven Gods, te genieten?
Zo werd het N.C.R.V.-programma tóch anders.
Het kon meer heel het volk aanspreken en het deed dat.
Het volk luisterde en het waardeerde.
Dat bleek ook uit de na-oorlogse groei der N.C.R.V. als
organisatie.
Na-oorlogse groei
Er is een merkwaardige overeenkomst tussen de groei van
het ledental der N.C.R.V. in de eerste jaren van haar bestaan en die van de eerste jaren na de bevrijding.
Na 5 jaar georganiseerde omroep in Nederland had zij met
60.000 leden een plaats bereikt die, gelet op het totale aantal
luisteraars, feitelijk wat „boven haar stand” lag.
Vijfjaar na haar terugkeer, begin 1951, dong zij met 250.000
naar de erepalm der omroepverenigingen, zo zij die al niet
bereikte.
In de jaren 1948 en 1949 is er zelfs een groei geweest van
meer dan 100.000 leden. Hoe het mogelijk was, dat een
toch orthodox-protestantse omroep, die geen twijfel liet aan
haar beginsel, zozeer ingang vond in brede lagen van ons
volk? Was het, omdat er iets trok in de kracht van een vast
beginsel, dat ook tijdens de 80-jarige oorlog een veel grotere
invloed gaf aan het numeriek niet sterke calvinisme?
Kan het „leringen wekken - voorbeelden trekken” van be-
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tekenis zijn geweest? Toen in de na-oorlogse periode regel
matig door middel van de microfoon een beroep werd ge
daan op de christelijke charitas, werden „Haak-in” en
„Goed zo”- akties tot nationale gebeurtenissen. Met stoffer
en blik werden soms de briefjes van honderd van het podium
opgeveegd en héél het volk luisterde en gaf mee.
Niet de vaak wat opgeschroefde „lol” en dubbelzinnige
grappen bleken het op de duur te winnen maar een wat
huiselijk element, een spel of quiz, prettig en animerend ge
bracht. Andere categorieën luisteraars hadden weer grote
bewondering voor een muziekprogramma, dat hoger mikte
en nieuwere banen opende dan het cliché-repertoire dat de
radio al zo vaak had gegeven. En bepaalde series lezingen
en een snel reageren op het alles beheersende wereldnieuws
werden ook gewaardeerd. Een waardering, die tot uitdruk
king kwam in de na-oorlogse groeicijfers, die hier volgen:

Na-oorlogse groei van de N.C.R.V. in ronde cijfers
1947 (per 1 januari)

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

93.000
100.000
145.000
206.000
240.000
271.000
308.000
327.000
341.000
362.000
385.000
405.000
418.000
427.000
436.000
443.000
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(De eerste jaren na de oorlog werd de groei afgeremd door
de beperkte papiertoewijzing voor de „Omroepgids”)
Indien al dc grote aanwas van de jaren 1948 en 1949 n»et in
dat tempo kon doorgaan en Rooms-Katholieke en Socialis
tische omroepen reeds door de grootte van hun ,,achterland ”
voorbestemd waren, om de N.C.R.V. weer voorbij te streven,
toch bleef het „Hier Hilversum, de N.C.R.V.” doorklinken
met een klank, die ver over de 400.000 gezinnen als „die
van ons” herkenden.
Niet slechts als de grootste Protestants-Christelijke vereniging
in ons vaderland, ook als instrument van christelijke cultuur
bleef zij gewaardeerd.

De studio

Er is een moment geweest, waarop er ernstig sprake van is geweest de studio van de N.C.R.V. in het Gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen te Utrecht te vestigen! Dat was in het
jaar 1936, toen het bestuur in Hilversum niet goed kon
slagen met de huisvesting en men het met het oog op de
„sprekers” handig vond een studio in het hart van ons spoor
wegnet te kunnen hebben.
Achteraf bezien is het maar gelukkig, dat deze plannen niet
zijn doorgegaan. Hoewel de zenders zelf niet in het Gooi zijn
gelegen, maar bij Jaarsveld en Lopik, is Hilversum toch het
centrum gebleven van alle radio-activiteit en wordt het
nu ook meer en meer televisie-stad.
Op 12 februari 1936 kocht het bestuur een kapitale villa
aan de Schuttersweg met een prachtige tuin, oranjerie,
schuur, kassen, koetshuis en bovenwoningen voor een prijs,
waarvan we nu zouden blozen, zó laag.
Toen bloosde men ook, want men vond de prijs - zo hóóg.
Maar men had ja gezegd vanwege het grondbezit, 145 Are.
Achter de villa, in de tuin met hoog geboomte, moest een
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nieuwe studio worden gezet en dat zou nog heel wat meer
kosten.
Kon men in een tijd van depressie wel zoveel geld uitgeven?
Was dat zelfde jaar het aantal contribuanten (werkende
leden, niet-werkende leden, abonnees op de gids en „blauwebusjes-klanten”) niet met 7.000 teruggelopen door de werk
loosheid?
In geloof en vertrouwen werd de koop toch gesloten, Schuttersweg 8 werd N.C.R.V.-bezit en de leden toonden al ras,
dat zij wisten te offeren, want met een „bouwfonds” werd
f 133.378,09 voor de nieuwe studio bijeengebracht.
Met trots tonen wij het thans aan binnen- en buitenlandse
bezoekers en zeggen er bij „met guldens, maar meer nog
dubbeltjes en kwartjes vrijwillig bijeengebracht - door de
luisteraars”.
Door na-oorlogse aankopen, onder meer van het aangren
zende landgoed „De Hoge Dreuvik”, heeft de N.C.R.V. nu
aan de zuidwestrand van Hilversum een kostelijk bezit ver
kregen. Het hoofdgebouw met de ranke toren hebt U reeds
te midden van de jubelende bloemenpracht van het park op
de voorpagina van dit boekje afgebeeld gezien. Het is opge
trokken in de gele handvorm-steen, die het te midden van de
groene Hilversumse dreven zo goed doet, dat ook de bouw
meester Dudok zijn wereldberoemde stadhuis daarmee heeft
gebouwd.
Wanneer U, overdag of ’s avonds, over de zuidwestelijke
invalsweg naar het Gooi Hilversum nadert, ziet U de
N.C.R.V.-studiotoren al van verre; ’s avonds omdat die
toren bekroond wordt door een blauw en witte neonfiguratie.
Het hoofdgebouw wordt terrasgewijze omgeven door bloeien
de tuinen, die samen met de Bergweg omhoog klimmen.
Veel van het mooie geboomte, dat door de vroegere eigenaar
werd geplant, is behouden gebleven.
Naast het eigenlijke studiogebouw, met uitgebouwd terras
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en vijver, zijn een drietal moderne kantoor-flats geprojec
teerd.
Indien niet een „bouwstop” dit had verhinderd, zou reeds
eerder het studiocomplex zijn voltooid met nieuwe ruimte
voor de uitvoering van het programma en een restaurant,
vanwaar bezoekers een heerlijk uitzicht hebben op de
mooie natuur. Door de altijd weer andere aspecten, die de
jaargetijden toveren in de natuurlijke omgeving, worden
omroepers, technici, musici en programma-medewerkers
steeds weer geboeid en bezoekers en voorbijgangers zijn een
stemmig in hun oordeel, dat de N.C.R.V.-studio wel een
van de fraaiste en lieflijkste bouwwerken van Hilversum is.
Werk-plaats
Maar vóór alles is het een gebruiks-gebouw, een werk-plaats
voor radio en televisie.
Het is daarop geheel ingericht. Misschien mogen we U daar
wat meer van vertellen:
Belangrijk bij radio-uitzendingen is, dat geluiden en tril
lingen van buiten geheel worden geweerd.
Daarom zijn de voornaamste uitzend-ruimten gebouwd als
kubussen, die om elkaar heensluiten zonder contact met
elkaar te hebben.
Met allerlei akoestisch materiaal zijn de wanden, waarvan
de vorm wetenschappelijk als het meest bruikbare is vast
gesteld, bekleed.
Zo is in de grote zaal de achterwand geheel van hout,
waarin duizenden gaatjes voorkomen.
Het geluid wordt daardoor als het ware gebroken en verder
opgevangen in glaswol achter de bekleding.
De zijwanden hebben schotten, die naar gelang van de aard
van het programma (zang, symfonische- of blaasmuziek)
met de „harde” of „zachte” kant naar voren worden
gedraaid.
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Voor verdere perfectie van de geluidsweergave kan dan nog
gebruik worden gemaakt van losse schotten.
Wie een wandeling maakt door de onderaardse, keurig be
tegelde, gangen zal daar soms boven een der deuren een rode
lamp zien branden.
Dat is een teken, dat de ,,galm-kelder” in gebruik is.
Technicus en klank-regisseur, die in de regelkamer boven
de grote studio (ook wel heel oneerbiedig „het aquarium”
genoemd!) de uitzending volgen, en de vele handelingen
verrichten, om tot een perfecte uitzending te geraken, kun
nen het totale geluid ook nog even doorsturen naar de galmkelder.
Daar staan een luidspreker en een microfoon opgesteld.
De luidspreker geeft het geluid weer, zoals het uit de studio
komt; de harde wanden weerkaatsen dat geluid en de micro
foon vangt het weer op.
De technicus, hoog in zijn aquarium, kan dan net zoveel
„galm” bij mengen als nodig is om het geluid de nodige
„ruimte” te geven.
Bij bepaalde muziek-uitzendingen staan op het grote
podium van de studio soms wel 12 microfoons opgesteld.
Dat „staan” moet U niet al te letterlijk nemen.
Er zijn wel enkele microfoons, die door verrijdbare en
draaibare installaties, ook wel „hengels” of „galgen” ge
noemd, dicht bij een orkestsectie of solist kunnen worden
gebracht, maar de meeste worden via kabels, die uit het
plafond neerdalen, naar de plaats gebracht, waar ze nodig
zijn. De technicus in de regelkamer, die alles goed kan zien
en via luidsprekers ook horen, kan via een kunstige appara
tuur ook tijdens een uitzending of opname de microfoon
nog een wat andere richting uitsturen om het beste effect
te bereiken. Samen met de klankregisseur zit de technicus
bij een grote muziekuitvoering over de partituur gebogen.
Wanneer er een passage komt, waarin het „hout” naar
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voren moet komen, wordt de microfoon die daarvoor bestemd
is, extra „in het oor” gehouden, even later moet hij het
„koper” weer bijzonder in het vizier houden en strijkers en
solisten krijgen ook afzonderlijke aandacht.
Dit alles wordt bij de „droge” en de „microfoon”-repetitie
aan alle kanten uitgeprobeerd en bij de uitzending of op
name toegepast.
Veelal maakt men bij de microfoon-repetitie al een vooropname om de dirigent in de gelegenheid te stellen zijn oor
deel te geven.
Het zal U duidelijk zijn, dat door deze zorgvuldige behan
deling van een radio-uitzending van een muziekwerk de
verschillende facetten daarvan nog beter kunnen spreken
dan een luisteraar bij een openbaar concert kan waarnemen.
Een radio-luisteraar zit altijd op de beste plaats!
Wanneer er in de grote zaal van de N.C.R.V. nu en dan een
televisie-uitzending is, moeten er nogal wat plaatsen worden
ingeruimd voor de omvangrijke camera’s, die ook, om een
telkens andere instelling te kunnen krijgen, heen en weer
moeten rijden.
Voor televisie-forums en uitzendingen van Kamer-orkesten
en vocaal ensemble is echter de grote N.C.R.V.-studio om
haar uitstekende akoestiek zeer gewild. Bij een koor-uitzending is het Sweelinck-orgel vrijwel zeker in actie.
Het is geplaatst op een tegen het achterfront wat terugwij
kende orgel- en solistengalerij, een, ook wat vormgeving
betreft, bijzonder gewaardeerd element.
De klank van dit orgel, vervaardigd door de beroemde
Deense orgelbouwer Marcussen, trok, direct nadat het was
gereed gekomen, zeer de aandacht.
Later zijn tal van Marcussen-orgels in Nederland gebouwd.
Wanneer wij de studio vóór alles een gebruiksgebouw, een
werk-plaats, hebben genoemd, wil dit niet zeggen, dat er
aan de artistieke vormgeving niet alle aandacht is besteed.
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het leven betrapt . . . Terwijl de argeloze voorbij
ganger te midden van de warrelende duiven zijn mening
kenbaar maakt, doet de opname-kqffer zijn werk feilloos !

wisselen de taferelen in radio en t.v. Boven: interview met de
apen-oppasser ; onder: drie groten van de dramatische kunst „brengen ’ een hoorspel;
rechts: hoogtepunt uit het t.v.-spel „De grote veroveraar".
in bonte variatie

Er zijn musici, die hier een belangrijk deel van hun leven
doorbrengen, bijvoorbeeld de leden der orkesten.
Voor de uitzending van een concert zijn zij vaak een volle
dag, soms zelfs langer, in touw. Daarom moet de omgeving,
waarin zij werken, ook wat de vormgeving betreft, aange
naam zijn.
De eisen der techniek vergen, dat geen enkel geluid van
buiten in de studieruimten doordringt. De dubbele muren,
afgeschermd met akoestisch materiaal, zorgen daar wel voor.
Maar aangezien licht en lucht niet van buitenaf kunnen
binnenkomen, moet daar op andere wijze in worden
voorzien.
t
Dat het grootste deel van het studio-bouwwerk ondergronds
is behoeft dan ook niet te verwonderen. Hier vindt men onder
meer zeer uitgebreide machinekamers. Niet alleen voor
verwarming van het gebouw in de winter, maar ook voor
verkoeling in de warme zomer en boven alles voor de
„produktie” van steeds weer verse lucht van een juiste
vochtigheidsgraad.
Dat woord „produktie” moet U maar letterlijk nemen.
Weliswaar is de Hilversumse lucht, die via de toren van de
studio uit de hogere regionen wordt aangetrokken, heel ge
zond, maar zonder meer zou deze toch niet kunnen worden
gebruikt.
Snaar-instrumenten zijn zeer gevoelig en op een vochtige
dag zou door het aanzuigen daarvan en verspreiding in de
studio de hygrometer een veel te hoge vochtigheidsgraad
aanwijzen. Andersom kan ook.
Daarom zijn er in de machinekamers ook speciale apparaten
om voor de juiste vochtigheidsgraad te zorgen.
De temperatuur moet constant rondom de 19 & 20 graden
worden gehouden, hetgeen in de zomer wel eens de indruk
geeft, dat het koel is in de studio. Wanneer, bijvoorbeeld op
steravonden, het podium vol uitvoerenden is en ook het
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. . . tot in de vingertoppen !
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publiek tot de laatste plaats is opgekomen, neemt de tempe
ratuur snel toe, maar de alles corrigerende machinerie weet
daar wel raad op. Verse lucht wordt aangevoerd, verwerkte
lucht afgezogen en de temperatuur blijft op peil. Bij dit alles
moest er bij de bouw van de luchtverversings-installatie
mee worden gerekend, dat dit aan- en afvoeren van lucht
volkomen geruisloos moet geschieden.
Een concert met geruis op de achtergrond zou niet zo best
zijn!
Daarom werd voor de luchtverversings-installatie een uitge
breid net van kanalen met „sus-kamers” aangelegd, waar
van de bezoeker niets ziet, omdat ze reeds bij de bouw zijn
weggewerkt, maar die toch een belangrijke functie vervullen.
Het zal wel duidelijk zijn, dat dag en nacht machinekamerpersoneel aanwezig moet zijn om de „longen” van het
studiolichaam te laten functioneren. En wat gebeurt er als
de elektrische stroom uitvalt?
Dan zult U in Uw huiskamer even een onderbreking in het
programma horen, maar ook slechts een ogenblik, want
automatisch gaat een hulp-aggregaat voor opwekking van
eigen stroom werken, waardoor althans de uitzending voort
gang kan vinden.

Technische wonderen
Men went aan alles, en nergens went men sneller aan dan
aan de wonderen der techniek.
Nu astronauten in ruimteschepen rondom de aarde cirkelen
en uit hun cabine radiografisch hun bevindingen doorseinen
naar hun lanceerbasis, kan een omroepstudio niet meer de
verbazing opwekken, waarmee 40 jaar geleden de eerste
radioapparaten werden begluurd. En toch is het hier alle
maal mee begonnen.
En toch kan ook de verfijnde apparatuur in de uitzend- en
registratieruimten van de N.C.R.V.-studio ook nu nog alle
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bewondering opeisen, die zij verdient. Technici en programma-mensen krioelen vaak als nijvere bijen door elkaar, rond
om de ingenieuze magnetofoon-installaties, waarop feilloos
woord en muziek worden geregistreerd.
Zijn er nog draaitafels nodig voor het bijmengen van grammofoonmuziek: dat kan! en in de commentaar-kamers vallen
reporters op het juiste ogenblik bij met juist die ene zin, die
de sfeer zal bepalen van hetgeen straks zal worden uitge
zonden. Een waar wonder-werk, zo’n magnetofoon-installatie! De geluidsband loopt snel en geruisloos langs een
elektrische kop, die de verschillende geluidselementen „af
tast” en gelijktijdig registreert en bovendien op „voorafluistering” via de zeer gevoelige luidsprekers laat horen, wat er
gebeurt, wanneer muziek en woord worden gemengd.
Klopt er iets niet, o best . . . dan vegen we de hele boel weer
uit en beginnen opnieuw. Een kleine verspreking? Niet erg!
We herhalen even de zin en correct komt deze later uit de
luidspreker.
Eindeloze variaties in de montage zijn mogelijk.
Het is vaak een subtiel samenspel van programmaverzorger
en technicus, beiden artiest in hun vak, waardoor wonder
baarlijke poëtische, geestige of dramatische kunstwerkjes
worden gewrocht.
Daar zit dan weer zo’n ruimte-raket ergens in de wereld
ruimte tussen aarde en maan. De astronaut vertelt zijn be
vindingen aan zijn basis in Cape Canaveral, waar technici
met hem praten. Het gesprek wordt via zenders en transat
lantische kabels doorgegeven naar Londen en vandaar naar
Hilversum. Hier wordt het verder geleid via tienduizenden
rode, gele en blauwe draadjes, die ergens samengewriemeld
zijn achter de onbewogen grijs-stalen wanden van een ver
sterker, die weer verder doorgeeft naar de registratiekamer,
waar ander priegelwerk het naar de elektrische cel in
de magnetofoonkop voert. En zó wordt de stem van de
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wereldreiziger op de geluidsband vastgelegd om ook later
nog eens te worden uitgezonden.
„Het kwam helder door” schreven de eerste luisteraars na
de eerste radiouitzendingen in 1924 als ze in Haarlem naar
Hilversum hebben geluisterd. „Hij komt knappies door” zegt
de reporter thans tegen de technicus, wanneer ergens boven
Perth in Australië, via Florida in de Verenigde Staten, een
ruimtevaarder zijn bevindingen ook in de nuchtere ruimten
van de N.C.R.V.-studio laat horen. Zo gaat dat!
Bij een uitzending van de radiokrant is ’n hele ploeg tegelijk
in actie: twee of drie technici, twee omroepers, een paar
reporters en een steno-typiste. Londen is al binnen en „staat
op de band”, een reportage van „ergens in Nederland”
wordt nog gauw even „doorgespeeld”, door de geopende
deur van een nevenschikkende technische ruimte klinkt uit
de luidspreker „Allo Ilversoem ici Paris . . .” en door een
andere geopende deur ratelt de telex het laatste nieuws,
terwijl in de redactiekamer nog een typiste, met koptelefoon
op, een parlementair commentaar uit de Tweede Kamer
rechtstreeks op haar machine verwerkt.
Een ping op de gong kondigt aan, dat Bonn zijn plicht heeft
gedaan, Londen kan nu komen, daarna de reportage en het
nieuws uit de kerken.
„Hoeveel schat je de Kamer? Twee-twintig? . . . mooi, dan
hebben we nog een minuut voor „laatste nieuws”.
Dit was „Vandaag”-Radiokrant voor Nederland, zoveelste
jaargang nummer zoveel . . ., opnieuw tot leven gebracht
in R.K. I en R.K. II, wat in niet-technisch jargon betekent,
dat de twee registratiekamers in de catacomben van de
N.C.R.V.-studio, na een warm uurtje, weer een kunststuk
van techniek en journalistiek hebben gewrocht. Onbewogen
heeft de H.C.K. het pródukt van R.K. II doorgeprikt naar
de Radiokamer en die weer naar de zender bij Lopik, waar
achter andere grijze schotten andere rood-geel- en blauwe
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priegeldraadjes de „krant” hebben doorgetikt naar de top
van de zendmast vanwaar Nederland kan luisteren naar
wat er in de wereld gebeurt. In de H.G.K. - ofwel Hoofdcon
trolekamer, buigt de omroepster zich over de balie van de
technicus-van-dienst: „Ik geloof, dat ze op tijd zijn”. „Geef
maar even decor, dan kan Ans achter de stationcall dan
direct de tune laten opkomen. Als je dan direct daarna in
een zakje mijn aankondiging even geeft, kunnen we meteen
doorgaan . . .” „Joe! . . .”
Ans, de technica in de „afspeelkamer” heeft het hele verhaal
ook gehoord, geeft een teken van begrijpen en start precies
na de stationcall „Hier is Hilversum I, de N.C.R.V.”
met de herkenningsmelodie van een ensemble, dat vele
weken geleden „op de band is vastgelegd”.
Kien-spel

Een mooi technisch spelletje, allemaal bij elkaar.
Ongeveer 80 % van het totale radioprogramma wordt tegen
woordig tevoren op de band vastgelegd of komt van de
plaat.
Waarom? Omdat radio na de oorlog een zorgvuldig uitge
kiende zaak is geworden. Op planning-borden worden
maanden tevoren vakjes ingevuld, beduidend, dat hier en
daar, voor dit en dat orkest, een studieruimte is gereserveerd.
Op andere planning-borden worden lijn- en reportageploegen in de geest reeds gedirigeerd naar Den Haag, Gro
ningen, Edam of Surhuisterveen.
Op nóg andere planning-borden worden muziekaders van
P.T.T. gereserveerd voor die of die uitzending of opname.
Intussen rollen de stencil-machines eindeloze „programmastellen”, gevolgd door „eerste”, tweede” en „laatste” aan
vullingen te voorschijn, die gretig worden verwerkt door
de persen van de „Omroepgids”.
De redactie daarvan heeft zich te voren al vergewist of doet
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het alsnog, welke foto’s er moeten komen en welke tekst
Dezelfde programmastellen gaan naar het „Centraal Bureau
voor de Omroep”, die er ten behoeve van de buitenlandse
relaties vertalingen van maakt, omdat men ook buiten de
grenzen graag naar Hilversum luistert.
En ook de dagbladen pikken er hun graantje van mee . . .
Honderden, duizenden programma’s en programma-onderdeeltjes vormen zo het totale mozaïek, waaruit een radio
programma is samengesteld. Uitgekiend tot-en-met . . .
maar toch altijd nog weer met verrassende wendingen en
snelle improvisaties.
Staat er een regering op springen? . . . dan snel een lijnploeg naar Den Haag en weg met het zorgvuldig van te
voren geplande programma.
Is er een extra-uitzending van het A.N.P. ? Dan spelen via de
programmaleiding de omroepster en de technicus in de
H.C.K. het spel van inkorten en aan elkaar breien. En daar
zijn ze erg „kien” in.

„Ik zie, ik zie . . . wat jij niet ziet!”
„En hier, dames en heren, ziet U dan de zogenaamde
„weergave-kamer” waar de geluidsbanden worden gedraaid.
Daarachter de hoofdregelkamer en rechts daarvan kunt U
nog juist de omroeper zien zitten.
Links van de hoofdregelkamer, met al die lichtjes ziet U het
zogenaamde klinkenbord van de schakel-kamer.
Daar worden de verbindingen gelegd met alle andere studio’s
en daar komen ook alle binnen- en buitenlandse uitzendingen
op binnen.
De klok met secondenwijzer, die U hier ziet tikken, werkt op
dezelfde impuls in alle omroepstudio’s van Hilversum gelijk.
U begrijpt wel, dat dat nodig is om precies op de seconde af
klaar te kunnen zijn, wanneer het nieuws over beide zenders
gelijktijdig moet worden uitgezonden”.
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De rondleider trekt weer verder. De groep bezoekers kijkt
geïnteresseerd door de dubbele ruiten.
Een studio is een werk-plaats en het is nu eenmaal niet
mogelijk om tijdens de uitzending in de technische ruimten
te komen. En wat dan nog? Het voornaamste zit immers
toch achter de onaandoenlijke grijsstalen panelen, met de
honderdduizenden, fijntjes naast elkaar gepriegelde rode,
blauwe en gele draadjes?
Beneden komt men helemaal niet. Daar komt ook een om
roeper niet. Daar komen al die draadjes in kleurige aderbundels samen. Daar staan weer heel andere apparaturen,
waar alleen technici van I.O. & M. op z’n tijd verschijnen
voor onderhoud, controle en . . . bij storingen. Installatie-,
Onderhoud- en Meetdienst van de Nederlandse RadioUnie - dat betekent dat „I. O. & M.”
De vernuftige priegelaars, die het altijd maar weer voor
elkaar krijgen, dat de zaak ,,loopt”.
Loopt U als bezoeker maar even door naar de sprekerskamer, waar de dominee van de avondoverdenking pleegt
te zitten, waar ook andere radio-sprekers zich neervlijen in
afwachting van hun „uitzending”. Het is een representa
tieve ruimte-goeie stoelen, warme „aankleding”. Neen, die
radio-sprekers van nu hebben het ook niet meer zo warm
als hun voorgangers in de twintiger jaren, die dachten, dat
je wel bijzonder veel „kracht” moest zetten om Terneuzen
en Delfzijl te halen . . .
Daar zijn nog wel oude verhalen over van transpirerende
predikheren, die de druppelen hunner inspanning achter
lieten op het tafeltje, waarop de koolmicrofoon in het zware
marmeren blok hen obsederend had aangestaard. De dub
bele microfoons in de moderne sprekersruimte (één voor
’t verliezen!) met hun vergulde kapjes zijn wat meer be
scheiden.
De sprekers ook. Ze zijn opgegroeid met de techniek.
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Wij allemaal!
Hoor-spel

Maar bij de produktie van een hoorspel staan we toch nog
wel even te kijken. Reeds de auteur heeft zich moeten in
leven in de mogelijkheden om met akoestische middelen
juist die sfeer op te roepen, die voor een goed hoorspel zo
beslissend is. Er is een tijd geweest, dat een „inspiciënt” - de
man van de achtergrond-geluiden - een halve dag nodig had
om „het klapwieken van een struisvogel in de woestijn” na
te bootsen met behulp van een vernuftig uitgedachte windmachine en voor de microfoon ritselend papier.
Ook nu kan onder omstandigheden een achtergrond-geluid
nog wel een belangrijk facet zijn, maar de hoorspel-kunst
(want dat is het!) heeft zich toch meer geconcentreerd op de
zuivere woord-kunst.
Ware woord-kunstenaars zijn de leden van de hoorspel-kei
Geleid door de „man achter de ruit” - de regisseur - wete.i
zij door een volstrekte beheersing van de technische moge
lijkheden, die de microfoon-techniek kan verschaffen, juist
die sfeer op te wekken, die de luisteraar volledig laat mee
leven met het dramatisch gebeuren.
Het is een machtig samenspel van regisseur, technicus, inspi
ciënt en acteurs, met op de achtergrond de schrijver, die
zich het resultaat vooraf heeft ingedacht en soms nóg ver
baasd staat van de mogelijkheden, die de woord-kunst tot
het uiterste heeft uitgebuit.
Het vraagt opperste concentratie, vooral bij de „top”produkties.
Daar kunnen natuurlijk bezoekers niet bij zijn. Toch be
zoeken zij graag ook de lege hoorspel-studio. Al was het
maar om zelf het verschil te kunnen horen tussen de akoes
tiek in de „gewone” studio en de „dode ruimte”, waarin
schuimplastic wanden elke nagalm verstikken en daardoor
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zowel ouderen als jongeren te boeien.

bekend zijn ze, iedereen waardeert ze: de qiciz-master, de omroepster en de deskundige muziek-interviewer.

onbekend was en wordt weer deze deelneemster aan een jeugdwedstrijd, maar op
die éne middag was ook zij de ster van school en familie !

■ 'LL

r

transformatie . . . „Nou jujjrauw, seg ik ... as U mam mot hebbe . . . Het
typetje „staat”. Even later ontpopt zij zich als giechelende bakvis en spitse bureauliste
in één en dezelfde transformatieschets.

binnenshuis een buiten-atmosfeer kan worden geschapen.
En dan zijn er natuurlijk de gezellige foefjes als de trap, die
je onhoorbaar kunt bestijgen om er even later (in het hoor
spel) met razend lawaai van af te stormen; het grind en de
stenen op het tuinpad; de wasbak, die in het hoorspel als
oceaan fungeert; de kelderruimte voor griezelige gillen;
heel de apparatuur van klepperende vensters, piepende
deuren en in het slot vallende sloten . . .
Leuk om ’s te zien, maar slechts ondersteunende elementen
van de hoorspel-kunst.

Groot in het kleine
Wij wilden in dit boekje niet proberen volledig te zijn bij de
geschiedschrijving der N.G.R.V. - wij willen ook niet
trachten volledig te zijn in de rondgang door haar gebouwen.
Wie er binnenkomt op een uitzend-dag zal bemerken, dat
het vóór alles een combinatie is van werkplaatsen.
Overal waar de rode lamp gloeit, komt men niet binnen.
Maar achter de dubbele deuren, ook van een kleinere
studio-ruimte, kan op hetzelfde ogenblik een wonder van
schoonheid worden gecreëerd, wanneer een pianist in
uiterste overgave de inspiratie van een grootmeester der
toonkunst opnieuw gestalte geeft of een geleerde het resultaat
van een diepgaande studie in eigen werkvertrek aan de
openbaarheid mededeelt.
En dan is er ook de veilige beslotenheid van het „klinge
lende kleuterklokje” en de bravour van het pittige ensemble,
dat in een wat wijdere ruimte het klankbord vindt voor zijn
prestaties.
Telkens weer wordt een nieuw steentje ingevoegd in het
grote mozaïek van 180.000 omroepminuten per jaar, die via
Schuttersweg 8 te Hilversum het luisterpatroon van meer
dan drie miljoen huisgezinnen helpen bepalen.
En dat is dan in Nederland alléén.
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Maar radiogolven overschrijden alle grenzen.
„Hilversum I” en „Hilversum II” - afwisselend per 4
maanden ook het N.G.R.V.-programma uitstralend - worden in heel Europa beluisterd.
Soms komen daar de bewijzen van binnen: wanneer bij een
charitatieve aktie hoog in Noorwegen en ver in Polen luiste
raars van Nederlandse afkomst schrijven dat zij hebben
geluisterd en in Zuid-Frankrijk een Nederlandse pater een
briefje stuurt, dat de avondoverdenking ten zeerste door hem
wordt gewaardeerd.
En dan zijn er de zeelieden, die heel enthousiast reageren,
zelfs soms varende ter hoogte van Nieuw-Zeeland, wanneer
door de weerkaatsing van de geluidsgolven tegen de „Heavyside laag” plotseling de middengolf ook daar doordringt.
Op deze speling van de techniek behoeft zelfs niet te worden
gewacht, wanneer, hetgeen veelvuldig gebeurt, de Wereld
omroep een programma overneemt en op de korte golf uit
zendt.
De kleine ruimte waarin de rode lamp brandt is een communicatie-cel, die tot ver in de wereldruimte doordringt.
Het schakelbord in de controlekamer leidt de verbindingsdraad, die het contact legt tussen mens en mens.
Een draadloze draad, die het mogelijk maakte mee te leven
met grootse feestelijke gebeurtenissen als regeringsjubilea en
vorstenhuwelijken en met de dramatiek van medemensen,
stervend in de golven tijdens de watersnood of vertrapt en
vermorzeld in oorlog en revolutie.
Veertig jaar lang heeft de „goeie, ouwe radio” die verbin
ding van mens tot mens gelegd en ook in de toekomst zal
zij dat doen.
Anders, telkens weer anders . . . telkens weer aangepast aan
nieuwe mogelijkheden en nieuwe taken.
Intussen begeleid, nagestreefd en in sommige opzichten
overvleugeld door het nieuwe medium: televisie!
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Het nieuwe venster

Met een smak is een nieuw venster op de wereld open ge
stoten. De televisie kwam Anders onze huiskamer binnen
dan de radio.
Geen geknutsel met bouwschema’s, waarop amateurs in
dappere huisvlijt hun krachten beproefden: het televisie
toestel kwam kant en klaar van fabriek en radiohandel naar
de afnemers, die er al op stonden te wachten en er op re
kenden, dat ze - net als bij de radio - maar op een knop be
hoefden te drukken om ervan te profiteren.
Even was er toch ook weer het wónder.
Dat wAs toch wat: de kroning van Koningin Elisabeth van
Engeland zó maar in je huiskamer bij te kunnen wonen. Daar
werden stoelen ten behoeve van de buren voor bijgeschoven.
Het venstertje was nog klein en zo zat men dicht op elkaar
gedrukt te kijken, maar het wonder was er niet minder om,
en de weinigen, die over een t.v.-toestel beschikten, werden
benijd en . . . nagevolgd.
Anders dan bij de radio viel in Nederland de ontwikkeling
van de televisie samen met een welvaartsperiode, waarin
trouwens heel West-Europa deelde. Technisch behoefde op
niets te worden gewacht dan op de uitbreiding van de
produktiebedrijven. Het geld was er ook ... nu nog een
Nederlands programma! Toen dat geboren was en de fa
brieken de stroom van orders konden verwerken, kwam,
net als bij de radio zo omstreeks 1930, de „boom” en vlogen
de cijfers der toestelbezitters als een raket omhoog.
Maar vóór het zover was, is er in de elektronische labora
toria een denkarbeid verricht, die onvoorstelbaar is.

Aftasten en bombarderen

De uitvinding van de elektriciteit had reeds veel geleerden
aan het denken gezet. Wanneer het mogelijk was door
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stroomstoten licht te produceren, zou men ook uit licht
elektrische energie kunnen verkrijgen. Dat concludeerde al
in 1839 Becquerel. En het principe van de beeldaftasting
werd reeds in 1843 door Baird naar voren geschoven.
Men zou dus kunnen zeggen, dat de televisie in principe al
een eeuw bekend was! Maar toch zijn er nog heel wat dwaal
wegen ingeslagen en moesten er nog heel wat deel-ontdekkingen worden gedaan, vóór het magische venster in de huis
kamers kon oplichten.
Toen de gebroeders Lumière het principe van het bewegen
de filmbeeld in praktijk wisten te brengen, was ongeveer
gelijktijdig (in 1884) de Pommerse student Nipkow op de
idee gekomen, door middel van snel draaiende schijven
waar licht door viel, beelden „over te brengen”.
Maar men zat in z’n gedachten nog vast aan de elektrische
draad voor dat overbrengen.
Toen echter de Italiaanse ingenieur Marconi in 1898 het
beginsel der draadloze telegrafie had gevonden en de Duitser
Braun de kathodestraalbuis had geconstrueerd, waren de
voorwaarden geschapen voor de televisie in zijn tegen
woordige gedaante. Het principe van aftasten van een beeld,
punt voor punt, kon worden uitgewerkt, door met behulp
van stroomstoten zulk een beeld draadloos over te seinen,
en met deze stroomstoten op verre afstand de kathodestraal
buis te bombarderen.
De weg van principe naar praktijk was echter nog heel wat
langer dan bij de radio.
Door de uitvinding van de ikonoskoop, door de Amerikaanse
Rus Wladimir Zworykin, in 1925, werd de Nipkowse schijf
geheel van de baan gedrongen.
Het beginsel van de elektrische cel en de elektronenstraal,
die met grote snelheid punt voor punt en lijn voor lijn een
beeld aftast, leverde de praktijkbasis voor de elektronische
industrie.
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Als de kippen er bij!

In hetzelfde jaar 1925 begon Philips te Eindhoven met zijn
eerste onderzoekingen op dit gebied. Natuurlijk had men
ook belangstellend de proeven gevolgd, die de Utrechtse
amateur F. Kerkhof een jaar tevoren had genomen. Die
had zowaar al een televisiezender gebouwd en geleidelijk-aan
wist hij het zover te brengen, dat schaduwbeelden werden
overgebracht.
In 1930 vond een eerste openbare t.v.-demonstratie plaats
vanaf de toren van het Carltonhotel te Amsterdam en in 1938
was televisie - via een gesloten circuit - de sensatie van de
U trechtse jaarbeurs.
Eindhoven zag z’n kansen, zoals ook New York ze zag en
Londen en Berlijn. Men „rook” de overwinning van het
nieuwe medium en experimenteerde in de jaren 1936-1939
druk vanuit de laboratoria, die scherp tegen fabrieksspionage werden beschermd.
Maar een ander soort spionage was toen al in volle gang.
De oorlog brak uit, en in alle landen - het meest in de oorlog
voerende - werd de snel opkomende elektronische weten
schap geheel in dienst gesteld van de radar - het groen geüni
formeerde broertje van de televisie.
Engeland had van 1936 af vanuit Alexandra-palace in de
omgeving van Londen een experimenteel programma uitge
zonden, dat door een beperkt aantal kijkers met stijgende
belangstelling werd gevolgd. Op de dag, waarop Duitsland
Polen binnenviel, werden de uitzendingen stopgezet. Eerst
op 7 juni 1946 werden ze hervat.
Maar in de Verenigde Staten was men ook gedurende de
oorlog doorgegaan en daarmee had Amerika technisch een
voorsprong genomen, die eerst geleidelijk kon worden
ingehaald.
In Nederland, waar men de eerste jaren in ons leeggeplun-
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derde land wel aan andere dingen had te denken, is Philips
op 18 maart 1948, krachtens een in 1946 verleende fabri
kantenmachtiging, weer begonnen met proefuitzendingen
uit het laboratorium te Eindhoven.
Het programma werd gevolgd in . . . 20 huisgezinnen van
ingenieurs.
Geleidelijk werden bij enkele honderden Philips-employée’s
toestellen geplaatst en „Philips Experimentele Televisie”
heeft tot oktober 1951 toe 264 programma’s voor een
beperkte kijkerskring uitgezonden.
Niet dringen

De berichten, die daarover uit het buitenland binnen
kwamen, vertelden alle, dat televisie een mooi maar duur
speelgoed was.
In het machtige Amerika hadden de vier allesbeheersende
omroepmaatschappijen er in 1947, ondanks reclame-inkomsten, 50 miljoen gulden op toegelegd, in 1948 niet veel min
der. Bij de B.B.C. was het niet anders.
Ook in Eindhoven bleek het reclame-budget van Philips
voor de vrij eenvoudige programma’s toch nog een behoorlijke aderlating te ondergaan.
Philips vond, dat het niet blijvend tot haar taak behoorde
programma’s te verzorgen. Zij had die slechts gebracht ten
behoeve van haar technische experimenten.
En de Regering? Hoe stond die tegenover de televisie?
De Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen installeerden op 18 oktober 1948
een Televisiecommissie, die een technisch en financieel
rapport uitbrachten. Met nog weinig perspectieven.
Het bleek al gauw: niemand stond te dringen om de dure
koe op stal te zetten! Wie in later jaren de geweldige aan
drang van de commercie opmerkte om zich op de televisie te
storten, kon slechts meesmuilen bij de wetenschap, dat in
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augustus 1952 nóch de grote dagbladpers, nóch de grote
bedrijven of de adverteerders er iets voor voelden zich in een
(financieel) televisie-avontuur te storten.
Dr. J. A. Pennock, directeur van het propaganda- en
researchbureau voor de dagbladpers, rekende uit, dat het
zakenleven geen bedrag van belang aan de t.v.-omroep zou
kunnen bijdragen.
En de Regering nam ook een afwachtende houding aan.
Toch stond in technische kringen vast, dat de televisie er
zou komen en de Nederlandse industrie er groot belang bij
had, dat er een thuis-markt zou zijn, wanneer de grote vraag
naar apparatuur ook in Europa zou losbarsten.
Een studiereis

In het N.C.R.V.-bestuur was al een en andermaal over
televisie gesproken. Zaten daarin mogelijkheden om de
doelstellingen der vereniging ook op andere wijze na te
streven?
Bij de film was het reformatorisch christendom veel te laat
gekomen om tijdig invloed te kunnen uitoefenen; bij de
radio was dat net op tijd geweest . . . was er geen aanleiding
het televisie-terrein althans te verkennen?
In het voorjaar van 1950 - het ledental van de N.C.R.V.
was toen in twee jaar tijd verdubbeld - besloot het bestuur
de programmaleider als „verkenner” naar Amerika te
zenden, terwijl ook een prijsvraag werd uitgeschreven over
de vraag wat de taak van de N.C.R.V. bij de t.v. zou kunnen
zijn. Het rapport van de programmaleider getuigde van de
enorme groei van de televisie in de Verenigde Staten, blij
kende uit het aantal televisiestations en het aantal kijkers:

1 januari 1946
1 januari 1947

Stations

TV-families

4
6

10.000
16.476
69

Stations
1
1
1
1

januari
januari
januari
juni

1948
1949
1950
1950

16
51
98
105

TV-families
189.900
1.000.000
3.950.000
5.992.179

Vooral de snelle groei van het laatste jaar gaf te denken.

Wat het programma betreft gaf het rapport een niet al te
opwekkend beeld. Uit een weekprogramma van de T.V.
voor New York bleek, dat het overgrote percentage der
gezamenlijke uitzendingen was gewijd aan variété, sport,
moord- en doodslagdrama’s, sensatiefilms en dergelijke.
Maar er werd aan toegevoegd: „Gelukkig bleek ook het
Amerikaanse televisieprogramma tal van punten te bevat
ten, die de moeite waard waren en waaruit voor een toe
komstig televisieprogramma voor Nederland heel wat te
leren viel”.
Uitvoerig werd stilgestaan bij de mogelijkheden om ook door
middel van de beeldradio het Evangelie te verkondigen.
Gememoreerd werd, dat de „Protestant Radio Commission”
500.000 verzoeken om toezending van toespraken en vragen
om inlichtingen ontving.
In de conclusies heette het o.m.: „De gedachte, dat televisie
in haar aard voor de N.C.R.V. verwerpelijk zou zijn, blijkt
niet houdbaar. Zowel voor de verbreiding van het Evangelie
als voor andere doeleinden, die ons na aan het hart liggen,
bestaan grote mogelijkheden. De T.V. zal mettertijd ook de
Nederlandse huiskamers veroveren en wij zouden schuldig
nalatig zijn in dien wij de kansen ons hier gegeven voorbij
lieten gaan”.
Merkwaardig is om, na zoveel jaar de aanbeveling te lezen,
om als N.C.R.V. „straks” t.v.-zendtijd te claimen op zaterdag
en zondag: „De op zaterdag te houden sportwedstrijdenkun-
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de televisie heeft veel bijgedragen tot de populariteit
van het verwaarloosde genre der éénacters. Hier een
scène uit „Meneer Sampson”.
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IN HET RIJK DER TECHNIEK. Boven: geluidstechnicus aan de draaitafel. Onder: (links) mi
crofoon in de Z-g- „dode ruimte" van de hoorspelstudio; (rechts) modern radio-schakelbord.

IN HET RIJK DER ILLUSIE.
Produktieleider en regisseur
volgen gespannen de toneel
handeling bij een t.v.-stuk.

Bekende zangeres in een televisie-gesprek met
bekend muziek-criticus. Het gaat er allemaal ongedwongen toe.

onder goedmoedig kruisvuur

nen alsdan worden uitgezonden, terwijl op zondagavond een
verantwoord programma in de huiskamers wordt gebracht
en niet ’s avonds wordt afgebroken wat op de dag is op
gebouwd”.

De knoop doorgehakt
Zowel in het N.C.R.V.-bestuur als bij de andere omroep
verenigingen werd in de winter van ’50-’51 zwaar gedelibe
reerd over de vraag, of men zich in het televisie-avontuur
zou storten.
Aan de Regeringscommissie was toen reeds bericht, dat de
grote omroepverenigingen zich in principe bereid ver
klaarden de programmakosten gedurende een experimentele
periode uit eigen middelen te betalen, en in januari 1952
besloten de vier omroepverenigingen elk 3 ton op tafel te
leggen voor dit experiment.Op initiatief van de Federatie van
Omroepverenigingen werd op 31 mei 1951 het coördinerend
samenwerkingsorgaan voor de televisie opgericht onder de
naam „Nederlandse Televisie Stichting”, zulks naar analogie
van de Nederlandse Radio Unie. Toen later de V.P.R.O.
de wens te kennen gaf ook mee te doen, werd deze eveneens
daarin opgenomen.
En toen begon een vaderlands partijtje touwtrekken over de
vraag wie wAt zou betalen. De Regering hield de hand
stijf op de portemonnaie, de t.v.-industrie was wel bereid om
voor studio-inrichting en technische apparatuur te zorgen
en de omroepverenigingen boden aan de programmatische
verzorging op zich te nemen. Maar wie zou zorgen voor de
zenders, voor de technische bediening en al wat er meer bij
te pas kwam?
Toen de zaak goed in het slop zat, werd er natuurlijk een
eveneens vaderlands compromis gesloten. De Regering
garandeerde, dat de initiatiefnemers ook na het experiment
van een jaar de t.v.-programma’s zouden verzorgen, dat zij
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zich zou garant stellen voor de financiering van het televisieproject, zich uit zou spreken over de financiering op langere
termijn en met een spoedige regeling van kijkgelden zou
komen.
Niet de afzonderlijke omroepverenigingen, maar de N.T.S.
ontving de machtiging om met ingang van 2 oktober 1951
voor de tijd van twee jaar televisieuitzendingen te ver
zorgen.

De toverspiegel
Het was allemaal nog wel ’n beetje griezelig! De technici in
Eindhoven mochten dan al vertrouwd zijn geraakt met de
toverspiegel, die voor hén vertrouwde gezichten op enige
afstand zichtbaar maakte, toen het N.C.R.V.-bestuur in
september 1948 een excursie naar de lichtstad maakte, en
enkele leden individueel uitgenodigd werden om voor de
camera te verschijnen, had men dezelfde „plankenkoorts”
als Z. Exc. Idenburg in 1924.
En ook het grote publiek, dat in 1950 „Elektronen-Wonderland”, georganiseerd door de propaganda-afdeling, bezocht,
vond dat schieten met een elektronenmitrailleur en het
kijken naar een bekende omroeper met een aap in de armen
ietwat griezelig.
Maar op dinsdag, 2 oktober 1951, werd het ernst.
Staatssecretaris Mr. J. M. L. Th. Cals opende de eerste
officiële televisieuitzending in Nederland met een hoogge
stemde toespraak en de voorzitter van de nieuwe televisiestichting, Prof. Dr. J. B. Kors O.P., antwoordde. Het was
alles stemmig en deftig, zoals het bij het ten doop houden
van een borelingske past. Maar na de pauze deed dat borelingske zelf zich zien en horen in een eerste televisie-spel, dat
door de eerste regisseurs op het scherm werd gebracht.
Er was een „video” bij en een „telegieter”, en twee vrouwen,
respectievelijk uit 1600 en 2600, blikten terug en vooruit.
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Het stuk heette „De toverspiegel” en daarmee is wel aange
duid, hoe men op dat moment tegenover de televisie stond.
Maar naarmate men, eerst tweemaal per week en later iedere
dag, televisie kon zien, verdween - net als bij de geluidsradiosnel het toverachtige element. Sneller dan met de radio
raakte men vertrouwd met het televisiebeeld.
Bussum pionierde
Die eerste officiële televisie-uitzending vond plaats in Bussum
en in Bussum was ook de N.T.S. jarenlang gedomicilieerd.
Wel is er even sprake van geweest een hooggelegen gebouw
in de directe omgeving van de N.C.R.V.-studio als plaats
van uitzending te kiezen, maar Philips had reeds beslag
gelegd op het Irene-kerkje van de Ned. Hervormde ge
meente te Bussum, dat met toren en al zeer geschikt werd
bevonden voor de experimenten. Een groot deel van de
technische apparatuur werd van Eindhoven naar de Gooise
dreven overgebracht. Met een straalzender werd het beeld
van het Irenetorentje naar Lopik gezonden, waar een tijde
lijke televisiemast in de omgeving van de radiozendmasten
was opgesteld, om van daaruit het programma zo ver
mogelijk uit te stralen over Nederland.
Dat was aanvankelijk nog niet zó ver. Amsterdam werd er
goed mee bereikt en natuurlijk Utrecht, maar Den Haag en
Rotterdam lagen op de rand van de reikwijdte der draaggolf en het zuiden, oosten en noorden van het land kregen
sterk „besneeuwde” beelden . . . voorzover ze nog iets zagen!
Heel erg was dat in de aanvang niet. Wie h&d er nu televisie?
Hier en daar een vooruitstrevende radio-handelaar. Het
was ook niet zo erg, omdat de Bussumse pioniers met tech
niek en programma nog alles moesten uitproberen. Er waren
technici uit Eindhoven meegekomen, maar er moesten ook
nieuwe mensen worden opgeleid. Op een enkele uitzondering
na waren ook de regisseurs nieuwelingen. Maar allen waren
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wild-enthousiast over de mogelijkheden van het nieuwe
medium.
Op 12 oktober 1951 zond de N.C.R.V. haar eerste T.V.programma uit. Twee medewerkers van de radio-reportagestaf waren aanvankelijk uitgekozen om het televisiepro
gramma te verzorgen. Geen wonder, dat zij onmiddellijk
een „kroniek van aktuele en interessante zaken” als vast
programma-punt invoerden. De voorloper van het latere
N.T.S.-journaal en al direct een der meest gewaardeerde
programma’s.
Van het eerste programma af kreeg ook de „dagsluiting” een
vaste plaats in het N.C.R.V.-programma. En verder was er
een bescheiden variatie, aangepast aan de aanvankelijk
nogal beperkte mogelijkheden: een sneltekenaar, volkslied
jes, naar analogie van de spelletjes in het radioprogramma
ook een wedstrijd „Ziet U er iets in?”, en al heel spoedig ook
het eerste dramatische televisiespel. De Bussumse pioniers
trokken naar het buitenland om het televisie-vak grondig
te leren en kwamen met veel nieuwe indrukken terug.
Warempel: de eerste buiten-uitzendingen kwamen er ook en,
toen op 13 september 1952 voor het eerst de opening van de
Staten-Generaal, compleet met gouden koets en Troonrede,
op het beeldscherm kwam, verdrong men zich voor de
etalages der radiohandelaren in de grote steden en in de
huiskamers van de bevoorrechten, die, als een toom pups
tegen elkaar aangedrukt, rondom het magische kastje het
grote gebeuren volgden.
Oog in oog met de koningin te staan - dat kón dan toch
maar en het was niet meer nodig met een klapstoeltje uren
tevoren een plaatsje te veroveren op de Kneuterdijk, om op
het laatste ogenblik toch nog een soldaat van de erehaag
voor je neus te krijgen. Je kon je thuis verkneuteren bij de
gedachte tot de televisie-pioniers te behoren en daar ook van
te profiteren.
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Ook toen de eerste interland-voetbalwedstijd werd uitge
zonden, en de aanvraag van televisietoestellen zó groot werd,
dat er al wachtlijsten voor de levering kwamen. Maar toen
hadden handel en industrie het al lang dóór: de televisie
zou ook in Nederland de kijkers stormenderhand veroveren.
De voorzichtigen en de zuinigen onder de Nederlanders
mochten dan nog aarzelen - „het zou nog wel beter en
goedkoper worden” - de radiohandelaren rekenden al op
grote omzet, adverteerden de verleidelijke mogelijkheden
en volgden cursussen om storingen te kunnen opheffen.
Dat bleek vooral in de aanvang niet altijd mogelijk, want de
nogal wankele verbinding tussen het Irene-torentje te
Bussum en de mast van Lopik leverde zélf nogal wat storing
op. Wanneer in Studio-Irene een kink in de kabel ontstond,
stortten ook daar technici zich op de nog raadselachtige
apparatuur, om na een kwartiertje triomfantelijk naar de
regiekamer te schreeuwen: „O.K. beginnen maar weer”.
De onverwachte „pauzes” werden door dé eerste kijkers
goedmoedig opgenomen. Er was genoeg in te bepraten.
Daar had je de omroepsters, die, op het scherm zichtbaar,
stof gaven tot levendig commentaar. Anders dan bij de
radio werden zij snel de sterren van het grijze doek, bij de
studio opgewacht, op straat met de vinger aangewezen.
Tanja, Karin, tante Hannie ... zij werden de gastvrouwen
der televisie en aangezien de voorshands korte en schaarse
programma’s - tweemaal 1| uur per week - bijna door
iedereen werden bekeken, kende ook iedereen ze allemaal.
Ook de televisie-predikanten, in burgerpak en „huiskamer
sfeer” optredende, leverden stof tot discussie. Trouwens:
ieder t.v.-executant, hetzij hooggeleerde of Artis-aap, was
in het gesprek.
Een geweldige stunt was het, toen bij een televisie-reportage
van de slot-avond der „Goed zo”-aktie in het Amsterdamse
Concertgebouw, verpleegsters zichzélf op tien toestellen
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konden zien, die zij voor haar kindertehuizen cadeau hadden
gekregen.
Het was alles nog zo heerlijk nieuw!
Voorspellingen en uitkomsten

Wie de groei van de televisie in andere landen als basis nam,
kon wel voorspellen, dat, na een aarzelend begin, de beeldradio een snelle opmars zou maken. Toch noemde de door
de Regering ingestelde Televisieraad in zijn rapport van
16 februari 1953 het een „optimistische veronderstelling”,
indien er over 5 jaar 50.000 toestellen zouden zijn geplaatst.
De werkelijkheid was, dat er op dat tijdstip al 250.000
waren.
De Radioraad, die in september 1956 een rapport uitbracht
over reclametelevisie, schatte dat er over vier of vijf jaar
500.000 kijkers zouden zijn. Maar op 1 januari 1960 waren
er al meer dan 800.000 en de miljoenste geregistreerde kijker
kwam op 14 november 1961 in het kaartsysteem.
Na een schuchter begin, eind 1951, met nauwelijks 500 toe
stellen, kwam in de jaren 1958-1961 de televisie - rage pas
goed los.
Was bij het begin van de televisie de betrekkelijk geringe
reikwijdte van de zender nog een handicap, toen die was
opgeheven en het aantal uitzendingen sterk was vergroot,
kwam de belangstelling als een overweldigende stroom op
zetten en overspoelde alle voorspellingen.
Meer zenders, meer studio’s

De korte televisiegolven volgen, van de aarde uitgezonden,
het ronde aardoppervlak niet. Zij reiken niet verder dan het
oog kan zien. Het gevolg was, dat reeds aanstonds relais
stations in dienst moesten worden gesteld, om het beeld van
Bussum naar Lopik door te sturen.
Het Irene-torentje te Bussum werd reeds in 1955 vervangen
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door een stalen toren in de directe nabijheid. Nog weer later
werd op het hoogste punt van Hilversum een schakelcentrum
opgericht, van waaruit „het beeld” werd doorgezonden
naar de inmiddels nieuw gebouwde reusachtige televisiemast
in Lopik, die met een hoogte van meer dan 380 meter het
hoogste punt van Nederland is geworden.
Van hieruit wordt het televisieprogramma ook nu rondom
uitgestraald en opgevangen op de masten van de televisie
torens in Smilde (voor het noorden), Goes (voor ZuidWest Nederland), Roermond (voor Zuid-Oost Nederland)
en Markelo (voor Oost-Nederland). Mét nog een frequentiewisselaar bij Huisduinen kan daarmee heel Nederland
worden bestreken.
De - toch wel wat primitieve - studio Irene stond spoedig
ook niet meer alleen. Uitbreiding van het programma, van
3 uur per week in 1952-1953 tot 36 uur per week in 1962,
eiste onverbiddelijk het beschikbaar zijn van nieuwe studioen opslagruimten. Maar wAar?
Na enige jaren was reeds de beslissing gevallen, dat Hilver
sum niet alleen radio- maar ook televisiestad zou worden.
Het „pendelen” van personeel en materiaal tussen de twee
Gooise gemeenten kon op de duur niet voldoen.
Maar ook de radio-gemeenschap van Hilversum, vooral de
N.R.U., huisde sedert de oorlog in tijdelijke gebouwen. Er
was wel een nieuwe omroep-stadswijk ontworpen, maar van
uitvoering kon niets komen, omdat de woningbouw in
Nederland prioriteit genoot. Voor studio’s en kantoren
konden de noodzakelijke bouwvergunningen niet worden
verkregen.
Ook de overweging, dat men althans énige kijk op de
televisie-ontwikkeling moest hebben, alvorens zich daarop
in te kunnen stellen, leidde er toe, dat voorshands in
Bussum naar noodvoorzieningen werd omgezien.
Een R.K. patronaatsgebouw, een ambachtsschool en
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ten slotte een wijkgebouw, alle dicht in de buurt van
Irene, werden vertimmerd, volgestopt met apparatuur
en als studio’s en werkplaatsen in gebruik gesteld. Een deel
van de kantoren voor het zich snel uitbreidende personeel
der N.T.S. vond, ook al weer tijdelijk, toch plaats in Hilver
sum, waarheen steeds meer de aandacht uitging, nu eenmaal
was besloten, dat Bussum zou worden verlaten. Intussen
was de televisie zozeer gemeengoed geworden en ging zij een
dusdanige plaats in de samenleving innemen, dat ook de
Regering wel moest zwichten voor de aandrang om ruimte
te scheppen voor een geheel nieuwe opzet van moderne
T.V.-studio’s in Hilversum.
De omstandigheid, dat de Nederlandse Radio Unie daar
reeds lang over zeer uitgebreide terreinen beschikte voor de
stichting van een omroep-kwartier, en de besturen van
N.R.U. en N.T.S. van de aanvang af nauw samenwerkten,
gaven de mogelijkheid, om in 1962 te beginnen met de bouw
van de eerste werkelijke televisie-studio.
De rest, een ware radio- en televisiestad, zou volgen!

Samenwerking of samensmelting

Van het begin af aan heeft vastgestaan, dat voor de televisie
de omroepverenigingen nauw zouden moeten samenwerken
op technisch en organisatorisch gebied. Televisiestudio’s en
televisie-apparatuur waren vele malen duurder dan het
werkmateriaal bij de radio.
Ook al zou men bij gelegenheid gebruik kunnen maken van
de bestaande radiostudio ’s voor televisie-doeleinden, er
zouden ook en vooral gemeenschappelijke televisie-studio’s
moeten komen en evenals bij de N.R.U. zou ook bij de
N.T.S. de technische apparatuur gemeenschappelijk ten
behoeve van de omroepcomponenten worden opgebouwd.
De Nederlandse Televisie Stichting werd daartoe door de
Federatie van Omroepverenigingen opgericht.
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huize gezelligheid ... zó mag men de grote
N.C.R.V.-studio wel noemen op een der Ster-avonden,
waarvan er al honderden zijn gehouden.
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met grillige, onberekenbare invallen en uitvallen op het televisiescherm . . .
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Maar zoals direct na de oorlog bij de radio de voorstanders
van een nationale omroep onder één centrale leiding veel
tam-tam maakten, gebeurde dat ook bij de televisie.
Het was - zo meenden zij - eenvoudig ondenkbaar, dat ook
de televisie „verzuild” zou worden of blijven.
De strijd tegen de „zuilen” - een ander woord voor de
„sectariërs” waarmee men omstreeks 1930 de levensbe
schouwelijke omroepen aanduidde - brak in een deel van de
pers in volle hevigheid los.
Hij werd nog feller, nu Alle omroepverenigingen, ook de
A.V.R.O., elkaar op basis van vrijwillige samenwerking
hadden gevonden, zonder daarbij hun programmatische
zelfstandigheid prijs te geven.
Luid werd de eenheids-televisie geëist.

De overheid en de televisie

4

De landsoverheid heeft, zoals wij reeds zagen, aanvankelijk
tegenover de televisie een afwachtende houding aangenomen.
Een vernield en uitgeplunderd land had in de eerste na
oorlogse jaren bepaald niet de meeste behoefte aan luxe
paardjes, als hoedanig de televisie werd beschouwd. Ook
in 1950 werden de koorden der deviezen-beurs nog stevig
dicht gehouden.
Toen in 1951 de vier grote omroepverenigingen, zelf nauwe
lijks weer boven water gekomen, 1.2 miljoen voor het
onvermijdelijke televisie-experiment beschikbaar stelden,
aarzelde de Regering nog of, en in hoeverre, zij de televisie
zou stimuleren, al was zij niet blind voor de grote belangen,
die onze nationale industrie daarbij had.
In mei 1951 constateerde de Federatie van Omroepvereni
gingen, dat de Regering vooralsnog generlei verantwoorde
lijkheid wenste te aanvaarden op het gebied van de televisie
en bovendien geen perspectief wenste te openen voor die
genen, die zich onder deze onzekere omstandigheden aan een
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t.v. experiment durfden wagen. De zaak zat in het slop en
bleef daarin, totdat de Regering voorschotten en een wette
lijk kijkgeld in uitzicht stelde, die tezamen met het stam
kapitaal van de omroepverenigingen de mogelijkheid van
het experiment openden. De zendmachtiging, die per 1
oktober 1951 werd verleend aan de N.T.S., werd bij een
„Overgangsregeling Televisiebestel 1953” met drie maan
den verlengd totdat „een meer- definitieve regeling” zou
worden getroffen, waarna een „Overgangsregeling Televisie
bestel 1954” bij algemene maatregel van bestuur werd ge
troffen. Nota’s en studiecommissies genoeg, maar niet vol
doende geld! En daaraan was toch echt behoefte.
Geld voor méér uitzendingen, die de televisie „van de grond”
konden brengen. Eindelijk kwam op 10 maart 1955 het
televisiedebat in de Tweede Kamer . . . dat door de televisie
werd uitgezonden. Hoewel er toen nog niet meer dan 20.000
toestellen waren, moeten de parlementariërs zich wel om
ringd hebben geweten van al die duizenden kritische blikken.
Het „kijkgeld” kwam er op 1 januari 1956, toen het Rijk
reeds 9% miljoen gulden had voorgeschoten.
Drie jaar later bleek er echter al een overschot op te zijn en
kon men de televisie in financieel opzicht met wat meer
gerustheid volgen.
Bij het Televisiebesluit 1956 was er nóg iets gebeurd.
De Nederlandse Televisie Stichting kreeg daarbij niet alleen
„wettelijk” erkenning als orgaan van samenwerking tussen
de omroepverenigingen, maar tevens als verzorgster van een
eigen programma.
Dit geschiedde weliswaar met het oog op de omstandigheid,
dat er voorshands maar één programma kon worden gegeven
en er dus geen keuzemogelijkheid was, maar het introdu
ceerde toch een novum, dat afweek van wat op radiogebied
steeds had gegolden: de toekenning van zendtijd aan uit
het volk voortgekomen onafhankelijke omroepverenigingen.
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De omstandigheid, dat tevens werd bepaald, dat 40 % van
het totale programma N.T.S.-programma moet zijn, heeft
ertoe geleid, dat de zelfstandige invloed der omroepver
enigingen daarop tot gemiddeld 12 % daarvan is beperkt.
De benoeming door de Minister van een voorzitter en van
„Kroon-leden” in het bestuur van de N.T.S. was eveneens
een afwijking van de gang van zaken, die bij de N.R.U. had
gegolden.
Dat bij de grote financiële verantwoordelijkheid, die de
Regering op zich had genomen, voor beide centrale omroepinstanties een Regeringscommissaris met controlerende be
voegdheid was aangesteld, lag in de lijn.
Dat echter bij Ministeriële besluiten zowel bij de radio als
bij de televisie werd ingegrepen, zonder dat een Omroepwet
aan het Parlement ter goedkeuring werd voorgelegd, heeft
de onrust rondom het omroepbestel stellig vergroot.
Vissers in troebel water
■

Er kwamen vele vissers in troebel water.
Bepaalde groeperingen, die zich in de dertiger jaren luid
ruchtig hadden verzet tegen de levensbeschouwelijke om
roepen, meenden bij de televisie een nieuwe kans te krijgen.
Daarnaast kwamen twee stromingen op, die bij de radio, toen
zich nieuwe technische mogelijkheden voordeden, ofwel
een „cultureel programma” wensten in de trant van het
Engelse „third programme”, óf een radioprogramma, uit
sluitend bestaande uit tophits, afgewisseld door reclame.
Dit laatste werd zelfs geforceerd door het in gebruik stellen
van een illegale zender.
Naarmate de televisie met sprongen vooruit ging, waren
mensen uit het bedrijfsleven en het reclamevak ook bijzonder
geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden van reclame in
de televisie.
Een Onafhankelijke Televisie Exploitatie Maatschappij
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(OTEM) werd in het leven geroepen om de krachten, die er
op dit gebied werkzaam waren, te bundelen. Het voorbeeld
van Engeland, waar naast de B.B.G. een commerciële
televisiemaatschappij zendtijd kreeg, werd luide aangeprezen als dé oplossing om een (beter!) tweede t.v. program
ma te krijgen, waarbij sommigen dan nog hardop of zachtjes
zeiden, dat dit dan tevens de doodsteek van het Nederlandse
omroepstelsel zou betekenen.
Een wens, die bij velen de vader van deze gedachte was.
In een periode, waarin de omroep, wat de radio betreft nog
altijd leefde onder het Londense omroep-besluit, dat be
doeld was voor enkele maanden te gelden, en de televisie
eveneens bij de gratie van Ministeriële besluiten moest leven,
was deze situatie niet bevorderlijk om de rust op omroepgebied te bevorderen.
Bestuur en Directie der N.G.R.V. hebben een aanzienlijk
deel van hun energie moeten geven aan omroep-politieke
besprekingen. Die waren echter van het grootste belang,
omdat het in de kern ging om de vraag, of er vrije omroep
verenigingen zouden blijven, uitgaande van de krachten, die
uit het volk zelf voortkomen, dan wel een beeld- en klankomroep, waarin andere dan levensbeschouwelijke invloeden
aan de macht zouden komen.
De commerciële machten zijn in het leven altijd groot. Toen
in februari 1961 de Staatssecretarissen van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen en van Economische Zaken een
Nota indienden, waarin zij de suggestie lanceerden, om op
een tweede net reclametelevisie toe te laten, te verzorgen
door een soort OTEM, zij het dat deze meer dan de Engelse
zusterorganisatie aan banden zou worden gelegd, heeft dit
veel beroering gewekt.
Een vernietigend Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer,
gevolgd door het z.g. Pilkington-Rapport over de commer
ciële televisie in Engeland, dat zeer ongunstig was voor
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hen, die zich op het Engelse voorbeeld beriepen, heeft echter
veel van de illusies van de vissers in troebel water wegge
vaagd, ook al hielden de Staatssecretarissen in een Memorie
van Antwoord vast aan haar voorstel.
Bovendien bleek uit allerlei opinie-peilingen, dat het Neder
landse televisieprogramma door de kijkers in het algemeen
zeer goed werd opgenomen.
De Nederlandse televisie, hoezeer ook gehandicapt, ,,mocht
er zijn” en kwam er daardoor ook.

Confrontatie

Het openen van het nieuwe venster op de wereld voerde in
menig opzicht tot een confrontatie met die wereld.
Het wonderlijke nieuwe medium bleek over potenties te be
schikken, die de radio in menig opzicht overtroffen. De uit
zending van woord en beeld tegelijk en dat nog wel in de
sfeer van de eigen huiskamer, schiep een sfeer, waarbij de
overtuigingskracht van de programma-maker op de kijker
werd overgedragen, waardoor deze laatste emotioneel bij
het gebeuren op het scherm werd betrokken.
De ontvankelijkheid van de mens voor het beeld is in het
algemeen groot.
De intensiteit, waarmee de televisiekijker de programma’s
volgt, eveneens. Daarmee is de overtuigingskracht van een
goed programma bepaald.
Psychologen hadden reeds vastgesteld, dat bij de geluidsfilm
het beeld de aandacht van het publiek vijfmaal zo sterk
weet te prikkelen als het gesproken woord. De televisie
voerde menigeen voor het eerst in de wereld van de beeld
taal. Zij confronteerde menig christelijk gezin met een onbe
kende wereld van toneel, film, ballet en dans, die als beeldende
kunsten in de radio nauwelijks aan bod waren gekomen.
Anderzijds was er in buiten-kerkelijke kringen een confrontatie
met een, voor hen nauwelijks bekende, wereld van de kerk.
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De ervaring leerde, dat degenen, die een televisie-toestel in
huis kregen, zeker in de aanvang alles wilden zien.
Het geringe aantal programma’s in de eerste jaren leidde
daar zeker toe. Het heeft gevoerd tot een wederzijdse ver
kenning van vaak onbekende gebieden. Het resultaat daar
van vond zijn weerspiegeling in brieven, waarin soms heel
emotioneel werd gereageerd op het vertoonde programma.
„Het stak torenhoog uit boven het tot dusverre gebodene”,
schreef de één.
„Het is zonde van de machtige uitvinding, dat zulk een
programma door Uw omroep werd uitgezonden”, conclu
deerde een ander.
Over een der eerste „dagsluitingen” kwam het volgende
rapport binnen: „In een grote poffertjestent, waar wel 50
mensen waren, ik denk van allerlei slag, was alles muisstil.
Niemand liep weg of verroerde zich” . . . maar over een
instructieve uitzending heette het weer: „Sof! Geleuter tot
en met”.
„Hulde voor de N.G.R.V. voor de tot nu toe prima uitzendingen” . . . maar ook: „U is bezig de t.v. te vermoorden”.
Meer dan een decennium lang heeft Nederland het met
één t.v.-programma moeten doen. Was bij de radio al heel
snel de keuze-mogelijkheid ontstaan, waarbij meer dan één
mogelijkheid om naar een Nederlands station te luisteren
aanwezig was, anders ging het met de televisie.
Elke uitzendavond was er een andere omroepvereniging
„aan bod”, maar zonder verdere keus, behalve in de grens
gebieden.
In elk programma was ook een gemeenschappelijk N.T.S.gedeelte en de uitzendstof werd, om doublures en verwarring
te voorkomen, zodanig gegroepeerd, dat men zich enigszins
kon instellen op de aard van het programma: dinsdags
speelfilms, donderdags televisie-toneel, zaterdags amuse92

ment en op de andere dagen gevarieerde zaken. Daarbij
iedere dag een N.T.S.-journaal op een vast tijdstip.
Het „eigen gezicht” van iedere omroepvereniging was er
wel, maar beperkt en de vrije keus om naar een ander pro
gramma te kijken, ontbrak.
De confrontatie met de ander heeft er enerzijds toe geleid,
dat de rechtstreekse of indirecte evangelie-verkondiging door
velen werd gehoord, die daartoe anders wellicht niet bereid
zouden zijn geweest - anderzijds, dat in christelijke gezinnen
toneelstukken werden bekeken waarvoor men nooit naar een
schouwburg zou zijn gegaan, aangenomen zelfs, dat men
daar ooit was geweest.
Het éne programma strookte weinig met de individualis
tische geest van de Nederlander. De vrijheid van keus werd
als een sterk gemis gevoeld.
Ook bij de radio was er de confrontatie met de ander.
Er werd stellig niet alleen geluisterd naar het programma
van de eigen omroepvereniging, maar de ontmoeting ge
schiedde uit vrije wil en welbewust; bij de televisie was de
,,afzet”-mogelijkheid wel aanwezig, maar het boeiende beeld
hield de kijker gevangen of... ergerde hem, zonder dat naar
zijn gevoel een ontsnappingsmogelijkheid aanwezig was.
De publieke opinie

In de beginperiode van de geluidsradio was er voor het toen
nieuwe medium bij de dagbladpers nauwelijks van enige
belangstelling sprake.
Geheel anders was dat bij de komst van de televisie. Van de
aanvang af heeft de pers de televisie kritisch begeleid.
De beschouwingen over het geboden programma hebben
stellig de belangstelling voor de beeldradio sterk gestimu
leerd. Het aanstellen van speciale t.v.-critici, ook maar
mensen met een niet onbeperkt opsluitingsvermogen, die
avond aan avond moesten kijken en recenseren, moest echter
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wel leiden tot overbelasting van de betrokkenen ... en
gallige humeuren.
Naast waardevolle kritische opmerkingen was er ook een
vaak irritante en soms zeer onbillijke beoordeling van het
werk der televisie-scheppers, een onbillijkheid, die ook wel
werd ingegeven door omroep-politieke inzichten.
Gelukkig, dat lof en blaam elkaar soms in hun uitersten in
evenwicht hielden. En naarmate ook de critici meer ervaring
kregen, werden waardevolle opmerkingen ook naar waarde
gewaardeerd.
De publieke opinie van de kijkers ging veelal haar eigen weg...

Volwassen
Het mysterieuze opschrift van een oude dorpsherberg in
Zuid-Holland: „Ik leer nog” is van toepassing op alle
werkers bij de geluids- en beeldomroep.
Zij zagen de hun toevertrouwde media met vallen en opstaan
volwassen worden.
Soms bekruipt hen jaloersheid op de romanschrijver of
journalist, wiens pennevrucht tot in verre tijden van zijn
kunnen getuigenis aflegt. Maar dan troosten zij zich weer
met de wetenschap, dat zij met één enkele uitzending een
heel volk kunnen bereiken én wat voor dat volk kunnen zijn!
Ze herinneren zich uitzendingen als bij de watersnood en de
Hongaarse opstand, de ontroerende begrafenisplechtigheid
van Prinses Wilhelmina te Delft, de dramatische taferelen
bij de Berlijnse muur, maar ook blijde feesten, zoals bij rege
ringsjubilea van ons vorstenhuis en slotavonden van finan
ciële akties, waarbij de N.G.R.V. miljoenen op tafel kon
leggen, die door een appèl op het volk waren bijeen gebracht
voor misdeelden, die er mee werden geholpen. Het „Ik leer
nog” spoort hen elke nieuwe dag aan tot nieuwe prestaties.
En hoe werden die ook bij de televisie gewaardeerd door het
groeiende leger der kijkers. Soms kwam dat tot uitdrukking
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het zangspel is een der meest geliefde programmapunten van het televisieprogramma. Voorbereiding en uitvoering vergen enorme inspanning.

I

Washington . . . gaat uw gang ! In de redactiekamer van „Vandaag” Radiokrant voor Nederland komen uit alle oorden der wereld de laatste berichten
binnen (links). Even later leest de omroepster ze van het „draaiboek” voor (boven).

ja,

van een radiostudio is de H.C.K., ofwel de Hoofdcontrolekamer. Via
het schakelbord worden de verbindingen tot stand gebracht, op de koptelefoon wordt
geluisterd, via de commandomicrofoon kan worden gesproken, via de draaitafels band
of plaat bediend en dit alles in nauw contact met de omroeper (achtergrond).
En ... zo nauwkeurig de klok in de studio tikt, tikt z* nergens . . .
het hart

I

in de herhaling van een televisiestuk als „Jane Eyre”, soms
wierp een enkele uitzending als „Het besluit”, op de Kerst
avond van 1960, het volle licht van de schijnwerper op
één enkele mede-mens: de emigrant, die thuis komt.
En de waardering voor zulk een prestatie deed goed.
De televisie opende nieuwe perspectieven.
Zij deed ons het Heilige Land kennen als tevoren nooit
mogelijk was geweest, zij opende het venster naar frisse,
moderne kerkgebouwen, waar het oude Evangelie werd
verkondigd en doorgegeven aan hen, die lang hadden ge
hunkerd naar het bijwonen van een kerkdienst, maar dit
door ziekte niet meer konden - óók aan hen, die er in een
nieuwe wereld mee kwamen.
Het gebod „En vertel al wat gij gezien hebt” wordt in ver
vulling gebracht, ook door de moderne middelen van massa
communicatie. Dankbaar wordt daarbij de snelle vooruit
gang der techniek benut. Van de aanvang af is bij de televisie
gebruik gemaakt van de film om tevoren vastgelegde
beelden uit te zenden.
Later kwam daar de „telerecording” bij, die het mogelijk
maakte om een televisieuitzending van de beeldbuis af op
filmband te fixeren en later te televisioneren.
Televisie is een zeer arbeidsintensief bedrijf en de uitzen
dingen op zondag stelden de N.G.R.V. voor de vraag, of de
zondagsarbeid niet tot het uiterste beperkt kon worden door
de opnametechniek. Daaraan is gevolg gegeven.
De kritiek, die aanvankelijk werd vernomen, wanneer het
beeld niet zo briljant was als bij rechtstreekse uitzendingen,
is intussen verstomd. De magnetische beeldregistratie op een
band, waarop zowel beeld als geluid via een elektrische cel
worden vastgelegd, levert thans nieuwe en betere mogelijk
heden.
Zowel bij de radio als bij de televisie is een „opname” niet te
onderscheiden van een rechtstreekse uitzending. Soms kan
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zulk een opname nog beter zijn omdat men door montage
fouten kan elimineren.
Het is duur, het is nog ingewikkeld, maar ook bij de t.v.
wordt al 50 % van alle uitzendingen te voren opgenomen;
bij de radio zal dat percentage de 80 wel benaderen en nu en
dan overtreffen.

In beelden denken

De machine, het op zichzelf dode ding, moge in de televisie
studio ogenschijnlijk een overheersende en soms benauwende
rol spelen, achter dit alles staat de denkende mens.
De mens, die denkt in beelden.
Het sterkst komt dat misschien tot uitdrukking bij de voor
bereiding en uitvoering van een televisie-toneelstuk. Bij het
hoorspel in het radio-programma moet vooruit gedacht
worden in klank en woord, bij het televisietoneel zal een
zelfde stuk vooraf geheel in de beeldende mogelijkheden
worden doordacht. De chef van de dramatische produkties
zal, hetzij van een oorspronkelijk voor de televisie geschreven
stuk, hetzij van een stuk, dat voor het toneel geschreven is,
de dramatische kwaliteiten voor de televisie moeten toetsen.
De close-up, het enkele gebaar, het teruggehouden stille
spel, heeft op het televisie-scherm mogelijkheden, die het
toneel zelf niet kan bieden. De bewuste stilte na een be
wogen scène, een fronsen van de wenkbrauwen, kunnen
een innerlijke spanning weergeven, die onmiddellijk op de
toeschouwer voor het toestel wordt overgedragen.
Wie is voor de regie van een bepaald stuk het meest geschikt?
Wie „ligt” dat stuk? De hoofdregisseur moet de regie-mogelijkheden bezien. Dan gaat de aangewezen regisseur „in
beelden denken”. Bij de decorbesprekingen worden met to
neelmeester, assistent-toneelmeester, decorontwerper en
licht-technici de mogelijkheden van praktische uitvoering
doorgesproken. Bepaald wordt in welke studio het stuk zal
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spelen, welk decor zal worden ontworpen, hoe de scène er
verder zal uitzien. Bij grote stukken kan een voortdurende
wisseling van decor noodzakelijk zijn en zo zal men in de
grootste studio vaak naast elkaar een kapsalon, een rechts
zaal, de collegebanken van een universiteit en het interieur
van een café kunnen aantreffen.
Terwijl dit alles door decor-ontwerpers, tekenaars en uit
voerders wordt voorbereid, worden op een heel andere plaats,
b.v. in Amsterdam, de droge repetities gehouden. De rollen
moeten er „in” zitten, de bedoelingen van de regisseur moe
ten duidelijk zijn en de spelers moeten zich in de dramatische
handeling inleven. Met deze droge repetities gaan altijd wel
een dag of tien heen. Dan volgen drie dagen camera-repetitie en ten slotte de opname-dag. Heeft een bepaalde speler
een „dragende” rol, dan kan het niet minder dan een ramp
zijn, wanneer hij op de laatste dag verkouden wordt.
„Werken bij 38° koorts..

Het is wel voorgekomen, dat zo’n speler met 38° koorts toch in
de morgen in de studio verscheen en de ganse „lieve” dag in
aktie bleef. Maar wanneer, zoals bij een avondvullend stuk,
het directe werk van drie weken staat of valt met de aan
wezigheid van een hoofdfiguur, moet er veel gebeuren, aleer
deze verstek laat gaan.
Tijdig in de morgen beginnen de camera-repetities. In de
studio zelf is de floormanager de belangrijkste figuur, die
via een koptelefoon de aanwijzingen van de regisseur moet
overdragen naar de drie cameramannen en de twee „henge
laars” (mannen, die de aan „hengels” bevestigde microfoons
zo moeten dirigeren, dat ze het gesproken woord overbrengen
zonder dat die zelf zichtbaar worden).
Buiten dit gezelschap zijn dan nog in aktie de toneelmeester,
de assistent-toneelmeester, schminkers en kleedsters en de
kabeljongens, die de dolly’s waarop de machtige camera’s
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rondrijden, geruisloos moeten voortduwen in de richting
en naar de plaats, waar ze het beste „shot” kunnen opleveren.
Het Engels is de wereldtaal van de televisie en mensen en
apparatuur worden dan ook veelal in Engelse, internationaal
bekende, benamingen aangeduid. Staat de floor-manager
via koptelefoon en microfoon rechtstreeks in contact met de
regisseur, de cameralieden worden gedirigeerd door de
scriptgirl, die met regisseur en schakeltechnicus het vaste
driemanschap vormt in de regiekamer, die men heel ergens
anders in het studiogebouw moet zoeken. Dit driemanschap
moet „het stuk maken”.
Tijdens de camera-repetitie volgen zij gespannen de drie
beelden, die de drie camera’s op drie blauwe schermen in de
regiekamer produceren. Elk beeld kan nü nog worden ge
corrigeerd, totdat de juiste „instelling” vast staat. Uit de
drie beelden kan, naar de aard van de handeling en dialoog,
telkens het meest aansprekende worden gekozen. Men kan
een „long-shot”, „medium-shot” en „close-up” kiezen en
door het op de scène inrijden van de camera nog een geheel
bijzondere dramatische werking verkrijgen.
Maar het moet allemaal tevoren worden doordacht en
nauwkeurig op het „script” of draaiboek worden aange
tekend. Hoewel de regisseur de leiding vast in handen moet
hebben, is de scriptgirl een belangrijke assistente en de
schakeltechnicus moet met grote slagvaardigheid op het
juiste moment het juiste beeld aanslaan.
Zenuwenwerk

„Zenuwen-werk” ... is de conclusie van de bezoeker, die
bij uitzondering tot „floor” en regiekamer wordt toegelaten,
want het al of niet slagen van een televisiespel schijnt wel af
te hangen van een warnet van uiterst gevoelige draadjes
van menselijk, artistiek en technisch onderling begrip.
Floormanager en cameralieden mogen wel eens de mario-
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netten lijken, waaraan de regisseur zijn afstands-bevelen
zendt, in de praktijk moeten ook zij meedenken en meehan
delen; camera-instellingen zoeken die nu nét dat kleine
trekje tot hun recht laten komen, waarmee een hoogtepunt
van de handeling staat of valt; een belichting zoeken die het
dramatisch gebeuren onderstreept en bij de repetitie de
aandacht vestigen op mogelijkheden, die nog over het hoofd
zijn gezien. Het is alles ,,denken in beelden” - maar stellig
geen pantomime. Ook de geluidstechnici achter de regie
kamer moeten meedenken en mee-handelen. Een zinswen
ding, die niet „over komt” kan óók een stuk doen vallen en
alles moet toch worden bereikt, zonder dat één microfoon
in het beeld komt. Als een jeugdige „hengelaar” tot twee
maal toe bij een repetitie de microfoon „in het beeld brengt”
kan het wel voorkomen, dat een vertoornde regisseur hem
dreigend toeroept: „Als dat straks gebeurt, zal ik je exterieur
na de opname grondig wijzigen!” Het is allemaal niet zo
ernstig bedoeld, maar geeft de spanning weer, waarmee
wordt gewerkt.
Een spanning, die ook ten volle aanwezig is bij de acteurs.
Ze kennen hun rol - op het schouwburgtoneel hebben zij
misschien die rol al honderdmaal gebracht, maar toch zijn
zij zeer gespannen voor hun televisieoptreden. Niet gewend
te midden van deze concentratie van camera’s, hengels en
lichtbakken te werken, zijn zij er zich van bewust, dat juist
deze technische rompslomp het mogelijk zal maken, dat zij
dichter bij een miljoenen-publiek komen dan ooit „op de
planken” mogelijk is. Zij missen het directe contact met het
publiek, weten zich afhankelijk van enige onzichtbare men
sen in een schemerduister hokje en staan daardoor geestelijk
onder hoge druk, vooral wanneer bij de repetities telkens
nieuwe instellingen moeten worden gezocht en om tech
nische redenen anders moet worden opgetreden dan op het
grote toneel.
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Pats, pats, pats...
Bij de opname - of uitzending - zelf heerst enkele ogen
blikken voor het begin een voelbare spanning.
Met de vinger bij het draaiboek vol technische aanteke
ningen volgen scriptgirl en schakeltechnicus de handeling.
De regisseur, gespannen-beheerst, volgt de beelden. De
scriptgirl is in het draaiboek altijd even voor en geeft de
aanwijzingen aan de cameralieden. De regisseur dirigeert
toneelmeester en schakeltechnicus: „Neem 3 . . . pats!” . . .
„Over op 2 . . . pats!” . . . „Eén langzaam inrijden . . .
pats!” Diepe verslagenheid heerst, wanneer bij een opname
een hoofdrolspeler „er uit is”. Is dat in ’t begin, dan klinkt
het commando „Stoppen en over” en na korte tijd en heenen weer-gebel met de andere studio, waar beeld- en geluids
band worden geregistreerd, gaat alles opnieuw beginnen:
telefoontje uit de registratiekamer „We kunnen weer als
jullie klaar staan” ... „Wij staan klaar!” ... „Nou dan!” . . .
„Cue en . . . pats!” Wanneer na een half uur het werk van
14 dagen „er op staat” veegt de regisseur zich het klamme
zweet van het voorhoofd. De toneelmeester met zijn hulpen
is al aan ’t afbreken. Morgen een ander stuk . . .

Werken naar de toekomst
De mensen in de radio- en televisiestudio’s, opgenomen in
het driftige werktempo van elke dag, hebben andere pro
blemen dan de leiders van de omroep en hun staven.
Die, op hun beurt, zijn vaak volkomen geabsorbeerd door
de problematiek van deze nieuwe media, die hen telkens
weer voor nieuwe verrassingen stelt. Zij worden overspoeld
door de ene technische ontwikkeling na de andere. De ver
baasde vreugde bij de radio van te kunnen werken met kleine
zendertjes zonder kabels en haspelkasten, is al lang vergeten
door de nieuwe mogelijkheden van bandopnamen met mi104

niatuur-apparatuur. En in Bussum schijnt elke nieuwe
technische vinding al „verouderd” te zijn, wanneer ze is
opgesteld.
Wanneer het Eurovisienet pas goed op gang is gekomen,
schiet men in Amerika een machtige raket af, die het moge
lijk maakt, dat door een Telstar-satelliet Europa via de
wereldruimte met Amerika wordt verbonden ... en ieder
een weet: dit is het eind nog niet. Maar tegelijkertijd wordt
in Hilversum geworsteld met Den Haag om bouwvergun
ningen en barst het groeiend legertje van televisie- en radiomedewerkers uit de voegen der oude villa’s, waarin ze
,,tijdelijk” zijn opgeborgen.
Kleurentelevisie? . . . neen, die is er nog niet. Hoewel bij de
eerste verkenningen in Amerika dat station al zó dicht nabij
scheen, dat de vraag werd gesteld, of het niet beter was in
Nederland nog éven met de invoering van zwart-wit televisie
te wachten, bleek ook toen weer, dat de economie een hoogst
belangrijke rol speelde. Gelukkig maar misschien! Er blijven
nóg wel een paar probleempjes over zonder kleuren-t.v. !
Mondiale radio en televisie is er al, maar in Nederland is
nog altijd het „tijdelijke” besluit van Londen van kracht
zonder dat een wettelijke regeling van de omroep tot stand
kwam.
De stormachtige ontwikkeling van de omroep ging door!
De televisie verdrong in vele huisgezinnen gedurende de
avond-uren de geluidsradio. Aan de voorbereiding van een
tweede televisienet, waardoor ook de kijker keus krijgt,
wordt gewerkt, maar tegelijkertijd zijn reeds mogelijkheden
geschapen voor een derde net van de geluidsomroep. Ook
hier heeft de techniek niet stilgestaan, want naast de
„amplitude-modulatie” op de middengolven biedt de
„frequentie-modulatie” op de ultra-kortegolven, gerelayeerd
uit de masten der televisietorens, nieuwe mogelijkheden voor
een technisch perfecte geluidsweergave. Stereofonische uit105
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zendingen zijn al geen nieuwtje meer, draad-televisie zal
naast de draad-omroep de mogelijkheid bieden voor onge
stoorde ontvangst met een keus uit straks wel 20 program
ma’s van beeld- en geluidsomroep. Ongekende mogelijk
heden, die echter tegelijkertijd nieuwe problemen opwerpen.
Wat doen we er mee?

Wat gaat de mens doen met de scheppingen, die God voor
hem openbaart? Zal het alles gebruikt worden voor eigen
genot en eer en glorie of ook en eerst tot verheerlijking van
de Schepper? In 1924 formuleerden de Protestants-Christelijke luisteraars het doel van de vereniging, die zij hadden
opgericht, als „de draadloze telefonie met haar uitgebreide
mogelijkheden in dienst te stellen van de verbreiding van
ons Christelijk geloof en ten behoeve van het Volksleven” en
schreven de eerste luisteraars dat „hun eerste en grootste
indruk was dankbaarheid aan God voor deze nieuwe gave
aan de mens gegeven”.
Rond veertig jaar later zijn de gaven en mogelijkheden nog
vergroot. Wat gaat de mens - wat gaat ook de Nederlandse
Christen er mee doen? Zijn radio en televisie voor hem alleen
speel-ding of opdracht? Wij leven bij het voorrecht, een
Nederlandse Christelijke Radio Vereniging te bezitten, ons
benijd door geloofsgenoten in andere, veel grotere landen.
Wij zijn haar vier jaar kwijt geweest - een periode, waarin
bewaarheid werd: „Men eert verkregen goed eerst als men
’t missen moet”.
Nu klinkt weer door de ether „Hier Hilversum, de N.C.R.V.”
Voorlopig, en, zolang de televisie nog niet definitief in
Hilversum is gevestigd, alleen via de radio, straks ook via de
televisie. Vormen en toepassingen wijzigen zich, zoals dat
óók bij klederdrachten en huizenbouw het geval is. Radio
en televisie zullen in de nabije toekomst eigen, nieuwe
vormen moeten vinden, elkaar moeten aanvullen en de
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luisteraar-kijker een rijke schakering van mogelijkheden
bieden. Wij zullen, sterker dan voorheen, behalve als Neder
landers ook als Europeanen en Wereldburgers gaan leven.
De massa-communicatiemiddelen van nu zullen ons daarbij
helpen — ze doen dat al.
Maar aan het doel, dat weinige Christus-belijdende radio
amateurs in 1924 stelden, kan en mag niets veranderd
worden. Met dat doel voor ogen blijft de N.C.R.V. - waar
over in dit boekje wat nadere informaties werden verschaft,
ook voor de jongere generatie — waakzaam en actief haar
taak vervullen. Zij moge daarin gezegend worden en ten
zegen zijn.
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