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STICHTING NEDERLANDS OMROEPMUSEUM

Op 1 december 1975 riep het NOS-bestuur de Stichting Nederlands Omroep
museum in het leven wier taak statutair werd omschreven als het bevorderen van
de kennis van de geschiedenis van de omroep in Nederland. Het
Stichtings-bestuur zag als een van zijn eerste taken de totstandkoming van een
Omroepmuseum, in aansluiting op eerder genomen initiatieven. Zo was de eerste
stoot tot het tot stand brengen van een radiomuseum reeds in 1956 gegeven toen
bleek dat de heer J. Oorver, een van de meest vooraanstaande figuren uit het
radio-amateurisme vanaf het begin van deze eeuw, bij zijn overlijden in dat jaar
een grote hoeveelheid geschriften en technische boekwerken van zijn hand
samen met een collectie proef-toestelletjes had nagelaten aan de Nederlandse
Radio Unie voor een toekomstig Radiomuseum. In de jaren 1958 tot 1963 heeft in
het bijzonder de toenmalige burgemeester, dë heer J. G. Boot, zich ingespannen
om in samenwerking met NRU en Philips Telecommunicatie [als opvolgster van de
Nederlandse Seintoestellen Fabriek] te Hilversum te komen tot zulk een museum.
Ondanks vergevorderde plannen moest toch in 1964 besloten worden deze niet uit
te voeren. Omstreeks dezelfde tijd was binnen de NTS een Historische Commissie
werkzaam om de snelle ontwikkeling van de televisie in Nederland in foto- en
filmbeeld te volgen en bij de oprichting van de NOS in 1969 trok deze commissie
zich ook de zorg aan van het museumdepót van de toenmalige NRU. Nadien zijn de
collecties belangrijk uitgebreid.
Statutair is geregeld dat rechtspersonen van binnen en buiten de omroep tot de
Stichting kunnen toetreden. Zij verwerven dan een plaats in de Raad van Toezicht
die, zoals de naam zegt, de tegenspeler is van het bestuur.
Op dit moment is alleen de NOS in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd en wel
door haar voorzitter Mr. Erik Jurgens.
Op 1 januari 1983 bestond het bestuur uit de heren: Mr. B. A. Schmitz, voorzitter,
J. W. Verbeek, vice voorzitter, G. H. van Beek, secretaris,
Mr. Drs. A. W. W. van den Bos en G. Lugtenburg, leden.
Het bestuur wordt bijgestaan door mevr. Drs. Th. C. Bruggeling als adjunctsecretaris en de heer C. van Driel als technisch adviseur. Laatstgenoemde voert
ook het dagelijks beheer over de museumcollecties.
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Sinds kort is ook een Vereniging van Vrienden van het Omroepmuseum tot stand
gekomen welke zich ten doel stelt het bevorderen van de instandhouding van het
omroepmuseum door fondswerving, door eventuele schenkingen in de vorm van
verzamelobjecten en door het aanbieden van professionele hulp van de zijde van
haar leden.
Het voorlopig bestuur bestaat uit de heren: J. Bochove, voorzitter [035 - 77 8013] en
C. Zwaan, secretaris-penningmeester [020 - 26 52 32].
Het gironummer van de Stichting Nederlands Omroepmuseum is: 3753569.
Voor informatie: [tijdens kantooruren] 035 - 77 3756, Afd. Voorlichting NOS.

Een der bekendste amateurs uit de begintijd,
de heer J. Oorver [1878-1956] wiens nalatenschap
de basis vormde voor een tot stand te brengen
radiomuseum.
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VAN MORSETEKENS TOT PUBLIEKSOMROEP

Ofschoon radio en televisie niet zijn weg te denken uit ons leven van alledag is het
oudste van beide omroepmedia, de radio, nog niet aan de pensioengerechtigde
leeftijd toe. En de radiotelefonie, waarvan beide een toepassing zijn, is dan ook
geheel van deze eeuw.
Ook vóór ons hebben de mensen altijd naar mogelijkheden gezocht om op de
hoogte te blijven van wat er in hun omgeving en ver daarbuiten voorviel. Vanuit
deze behoefte vond men systemen uit als geluidssignalen [bijv. de tam-tam in het
oerwoud] of rooksignalen op de wijde vlakte en zelfs werden ingenieuze
seinsystemen bedacht met vlaggen of met licht, die over lange afstanden
berichten konden doorgeven. Ten tijde van Napoleon was zelfs een hoge graad
van perfectie bereikt met ketens van seiners op hoge torens die bijv. reikten van
Den Helder naar Parijs. Toch was vanouds nog altijd, de ijlbode te paard de snelste
verbinding en hierin is pas verbetering gekomen door de toepassing van de
electriciteit in de telegraaf die in 1837 in Amerika zijn intrede deed. Met het
codesysteem van Samuel Morse kon over lange afstanden telegrafisch de
boodschap in punten en strepen worden doorgegeven. Om ook via de draad te
kunnen spreken was meer vindingrijkheid nodig, maar Alexander Graham Bell
wist daar in het jaar 1876 de juiste oplossing voor. Telecommunicatie in de zin van
berichtgeving op afstand was mogelijk geworden en de afstanden groeiden
naarmate men erin slaagde kabelverbindingen tot zelfs over de bodem van de
oceanen aan te leggen.
Een belangrijke stap was hiermee gezet maar verbinding met bijv. schepen of niet
door kabel te verbinden punten bleef nog uitgesloten. Zou de communicatie ook
draadloos kunnen? Het antwoord hierop was in zekere zin al gegeven door de
Nederlandse natuurkundige Christiaan Huygens die een soort tussenstof in de
lucht veronderstelde voor het overbrengen van geluidstrillingen en deze ether
noemde. [Volgens de Engelsen zou Newton dit woord voor het eerst gebruikt
hebben]. In elk geval was het de Engelsman Maxwell die in 1873 theoretisch
aantoonde dat het mogelijk moest zijn energie draadloos over te brengen en zijn
theorie over de electro-magnetische golven werd in de praktijk bevestigd door
laboratoriumproeven van de Duitser Hertz in 1886.
Het bleef voorbehouden aan een Italiaan, Marconi, om de gedane ontdekkingen
in 1896 om te zetten in een practisch gebruik, te weten de radiotelegrafie.
Electrische ontladingen of vonken [in Rundfunk is het oorspronkelijke woord
vonk behouden] door de ether brachten boodschappen over zoals de gewone
telegrafie dit via de draad deed. Wel waren daarvoor in het begin vrij grote
energieën nodig om lange afstanden te overbruggen en men beweert dat ervaren
seiners bij het begin van Radio Kootwijk respectievelijk in de buurt van Swalmen
aan het wisselen van de lichtsterkte van hun lamp in de huiskamer de berichten
konden volgen die door deze zenders werden verzonden. [Volledigheidshalve
moet worden opgemerkt dat volgens de Russen Popov hetzelfde resultaat
omstreeks dezelfde tijd als Marconi wist te bereiken].
6

De belangstelling voor de nieuwe mogelijkheden was vooral levendig bij
rederijen en de marine en de ontwikkeling van zendstations aan boord van de
schepen en van ontvangststations aan de kust ging in een hoog tempo.
Met in het achterhoofd de ervaring van de gewone telegraaf, die telefoon kon
worden, lag het voor de hand dat men ijlings ging zoeken of ook radio-telegrafie
mogelijkheden bood tot radio-telefonie. Om dit te bereiken moest een groot aantal
uitvindingen worden gedaan. De Fransman Branly, de Deen Poulsen en niet op de
laatste plaats de uitvinder van de radiolamp, de Amerikaan Lee de Forest, worden
bij deze ontwikkkeling met nadruk genoemd.
Aanvankelijk kon de nieuwe loot aan de telecommunicatiestam, de radiotelefonie,
weinig belangstelling trekken. Het waren vooral de militaire behoeften tijdens de
eerste wereldoorlog die de belangrijkste stimulans voor de verdere ontwikkeling
zouden vormen.
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DE AMATEURS

Het nieuwe medium, de radiotelegrafie, had niet alleen de belangstelling van
marine en reders maar ook van de amateurs. Met eenvoudige middelen, een
kristalontvangertje, kon men de seinen, die door inmiddels tot stand gebrachte
zendstations als de Eiffeltoren in Parijs, Scheveningen in Nederland of het militaire
Vossegat bij Utrecht dan wel Norddeich aan de Noordduitse kust werden
verspreid, zonder al te veel moeite afluisteren met behulp van een koptelefoon.
Op dit gebied ontwikkelde zich een ware sport waarbij de deelnemers daaraan
soms een groot fanatisme aan de dag legden. Het blijft een vraagteken waarom
uitgerekend in Nederland het amateurisme een zo hoge vlucht nam. Men zou
kunnen veronderstellen dat de neutraliteit in de eerste wereldoorlog hier de
mogelijkheden bood die elders ontbraken maar reeds in 1913 gaf een der meest
bekende amateurs, J. Oorver, een uitvoerige beschouwing in het weekblad
Panorama over de radiotelegrafie-ontvangst door amateurs. Een eveneens
bekende figuur uit die dagen, ir. Max Polak, schrijft in één van zijn publicaties dat
hij ook reeds enige jaren vóór de wereldoorlog over radio-ontvangst door
amateurs publiceerde.
Ondanks het luisterverbod dat in de eerste wereldoorlog in Nederland tijdelijk
gold slaagde men er in Den Haag in de Nederlandse Vereniging voor
Radiotelegrafie op te richten met als voorzitter een bekende reder als Anthony
Veder. Reeds in 1916 had de vereniging in Den Haag duizend leden en met veel
succes richtte men in 1918 een tentoonstelling in waar ook de Koninklijke familie
van haar belangstelling blijk kwam geven.
Het opvangen van de morseseinen van de verschillende zendstations was
overigens maar een beperkt genoegen in zoverre de inhoud doorgaans gevormd
werd door weerberichten en andere zakelijke informatie. In de laatste
oorlogsjaren werden daar nog communiqué’s van de oorlogvoerenden aan
toegevoegd. De grote sensatie zat dan ook meer in het zelf uitzenden van
telegrafische informatie en het pogen contact te krijgen met zendamateurs ’all
over the world’. Menig amateur uit die dagen getuigt ervan halve nachten
opgezeten te hebben om lange afstandscommunicatie, die in feite neerkwam op
een bevestiging van de ontvangst en de technische kwaliteit ervan, te kunnen
bewerkstelligen. Zelfs toen de radiotelefonie een nieuwe toepassing kreeg in de
vorm van publieksomroep bleven talloze amateurs het morseseinen als superieur
boven het gesproken woord en de muziek beoefenen.
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1919: DE EERSTE PUBLIEKSOMROEP

Het toepasen van radiotelefonie voor het uitzenden van gesproken woord en
muziek als regelmatige dienst aan het publiek staat op naam van ir. Henricus
Schotanus a Steringa Idzerda, een Fries, die in Den Haag een radio-industrie in het
leven had geroepen welke tijdens de eerste wereldoorlog als ’Wireless Service’
belangrijke diensten had bewezen aan de afluisterdiensten van de Nederlandse
defensie.
Hij was het ook die in 1918 een contract sloot met Philips om een naar zijn inzicht
ontworpen radiobuis [lampen noemde men dat toen] te doen vervaardigen terwijl
hij, eveneens in samenwerking met Philips, reeds in het voorjaar van 1919 de
eerste publieke radio-demonstratie gaf op de Jaarbeurs te Utrecht.
Op 5 november in dat jaar adverteerde hij in de N.R.C. het eerste openbaar
optreden van zijn zender, de PCGG, en de uitzending op 6 november werd een
groot succes. De belangstelling welke ook via inmiddels opgerichte
vaktijdschriften nog belangrijk was uitgebreid was ruimschoots aanwezig en voor
velen was de overstap van de kort-lang seinen naar muziek en woord een ware
openbaring. Het Haagse station bleef niet lang alleen en zou op den duur de strijd
moeten opgeven. Voor het zover was had in het jaar 1922 tot 1923 de Engelse pers,
met name de Daily Mail, belangrijke financiële bijdragen geleverd om ’Dutch
concerts’ in Engeland te doen beluisteren ter stimulering van de oprichting van
een eigen omroep daar, terwijl in 1923 de eerder genoemde Nederlandse
Vereniging voor Radiotelegrafie haar programma op de donderdagavond
eveneens via de PCGG uitzond en hiervoor vergoeding betaalde.
Het aanbod in den lande werd steeds groter. Firma’s als Middelraad in IJmuiden,
als Velthuijsen in Den Haag, als Boosman en Smith en Hooghoudt in Amsterdam
kwamen beurtelings met uitzendingen in de lucht en deden hiervan via de vakpers
tijdig mededeling aan de groeiende schare luisteraars. Ook op het gebied van
deze laatsten traden wijzigingen op: het waren niet alleen nog de amateurs maar
inmiddels ook grote aantallen kopers van toestellen die het wonder van de radio
wensten mee te beleven.

9

OVER NAAR HILVERSUM

Van alle concurrenten van Idzerda zou de zender van de Nederlandse
Seintoestellenfabriek [NSF] te Hilversum achteraf de sterkste blijken te zijn. De
NSF was begin 1918 gesticht door de Nederlandse reders die hun schepen
wensten te voorzien van toestellen welke Marconi in het oorlogvoerende
Engeland niet langer kon leveren.
Directeur was de heer A. Dubois, een marineofficier, die reeds eerder belast was
geweest met het aankopen van zenders voor radiotelegrafische doeleinden. In
1920 installeerde de NSF de eerste zender voor privaat gebruik en wel op de toren
van de Effectenbeurs te Amsterdam, in opdracht van de Nederlandse vereniging
voor de effectenhandel.
Aangeslotenen, banken vooral, konden via de zender op de snelste wijze
geïnformeerd worden over de beurskoersen.
In februari 1922 was het persbureau Vaz Dias onderhuurder geworden van deze
zelfde beurszender. Waarschijnlijk is Vaz Dias de eerste geweest die langs
radiotelefonische weg zijn persberichten doorgaf aan de geabonneerde kranten
en teneinde misbruik van deze radio-ontvangst uit te sluiten gebruikte hij
gecodeerde berichten. Op die wijze werden reeds in 1924 reportages van
belangrijke voetbalwedstrijden aan de kranten doorgegeven met wederom een
ingewikkeld codesysteem. De krant op zijn beurt zorgde voor een groot publiek
door elk kwartier de stand van zaken te onthullen aan de gevel van het
krantengebouw. Enige jaren later, in 1926, sloot Vaz Dias een contract met de
omroep om voortaan de dagelijkse verzorging van nieuwsberichten via de
Hilversumse zender [en later ook op de Huizer-zender] ter hand te nemen.
[Omstreeks 1936 nam de nieuwe concentratie, het Algemeen Nederlands
Persbureau, dit contract over].
Naast deze activiteiten begon de fabriek, wier resultaten minder bevredigend
waren nadat Marconi zelf zijn oude plaats als leverancier op de wereldmarkt weer
had ingenomen, zich toe te leggen op ander radiogebruik. Op 21 juli 1923 stelde
de fabriek een door zijn medewerker, de Engelse ingenieur George White,
gebouwde middengolfzender in gebruik voor de eerste proefuitzending en via de
vakpers werd een beroep op de amateur-luisteraars gedaan om een beoordeling
te geven. De reacties waren veelvuldig en leidden ertoe dat de technische
kwaliteit van de zender nog belangrijk werd verbeterd. De oorspronkelijke
antenne bestond uit enige palen van 20 meter hoogte doch nog geen jaar later
bood de firma Philips uit Eindhoven de NSF een tweetal nieuwe zendmasten aan,
elk van 60 meter hoogte, welke tot zij opgeblazen werden in de meidagen van 1940
als de 'zingende torens’ van Hilversum contour gaven aan deze Gooise gemeente.
In 1923 volgde nog een grote reeks proefuitzendingen ook met direct voor de
microfoon optredende artiesten. Deze werden aangekondigd door Willem Vogt
als omroeper tevens organisator van de uitzendingen en het succes was dusdanig
dat de NSF-zender spoedig alle andere overvleugelde. Daar de fabriek geen taak
zag in het verzorgen van programma’s, werd een comité bestaande uit drie
vertegenwoordigers van de NSF te weten Willem Vogt, ir. George White en F. v.d.
Woord, met drie vooraanstaande Gooise amateurs als G. Baron Tindal, dr. B.
Suermondt en L. J. Smit Duyzentkunst, ermee belast om als de 'Hilversumse
Draadloze Omroep’ de verantwoordelijkheid voor de programma’s over te nemen
na 1 april 1924.
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Het comité nam daarmee ook de zorg op zich van de toen al rijkelijk vloeiende
bijdragen waarom via de microfoon was verzocht ter verbetering van de
programma’s.
Anderzijds had de fabriek meer belang bij de totale exploitatie en toen eind
december de inmiddels opgerichte Nederlandsche Christelijke Radio
Vereeniging, NCRV, de zender voor een avond in de week wilde huren, ging men
daar graag op in.
Het NCRV-initiatief werd in 1925 gevolgd door KRO en VARA waarna het comité
de resterende zendtijd op deze zender bij contract van de NSF ging huren. Hiertoe
had het comité zich tot een stichting omgevormd [in 1926] welke via later volgende
fusies met andere initiatieven leidde tot de Algemene Vereeniging 'Radio
Omroep’ per 1 januari 1928.
Op dat tijdstip had de NSF reeds op verzoek van NCRV en KRO een tweede zender
gebouwd en wel te Huizen, die vanaf 23 oktober 1927 het Nederlandse
luisterpubliek met een tweede programma verrijkte, een luxe, welke in de
Scandinavische landen bijv. pas in de vijftiger jaren kon worden doorgevoerd.

De Nederlandse Seintoestellen Fabriek aan de
Jan v.d. Heydenstraat te Hilversum
met daarnaast de zgn. 'zingende’ torens. Aanbouw
van een nieuwe afdeling.
11

IETS OVER GOLFLENGTEN

De NSF had inmiddels ook successen geboekt op de korte golf of wat toen heette
de ultra korte golf. Want het indelen van golflengten had al vrij vroeg
plaatsgevonden, niet alleen om technische redenen, maar ook omdat de ervaring
leerde dat het gelijktijdig gebruik van dezelfde draaggolven voor radiotelefonie
te gemakkelijk tot storingen [Mexicaanse hond] leidde. De oorpronkelijke
eenheid van meten was de afstand tussen twee opeenvolgende golfruggen van de
draaggolf die door een zender was opgewekt. Golflengten van zo’n tweeduizend
meter waren toen de meest gebruikte. Ze werden lange golven genoemd zodra
men naar het middengebied van honderden meters overstapte.
Intussen schreed de techniek voort en reeds in 1925 bijv. wist men korte
golfuitzendingen teweeg te brengen van 25 meter lengte. Deze primeur behoort
aan de NSF. Naast lange - waren er toen korte golven en tenslotte zelfs ultra korte
golven voor de radio-omroep beschikbaar.
Inmiddels echter is ook het gebied van de meter-golven betreden, de decimeter,
de centimeter en nog kleiner. Het is dan ook niet meer gebruikelijk om nog van
golflengte te spreken maar van frequentie. En hieronder wordt dan verstaan het
aantal golven [of trillingen] dat een bepaald punt in één seconde passeert.
Bij de gegeven snelheid van 300.000 km per seconde is de rekensom eenvoudig
te maken: 300.000.000 gedeeld door bijv. 400 [meter] is 750.000 trillingen of zoals
de eenheid luidt: Hertz genaamd naar de Duitse uitvinder [afgekort Hz].
Bij die grote getallen spreekt men van kilohertz [kHz] per duizend trillingen, dus
750 kHz. Thans zijn ook de megahertz [MHz] en zelfs gigahertz [GHz] [in het
tijdperk van de satellieten] gangbare begrippen geworden. In de Engelstalige
landen vervangt men het begrip Hertz door ’cycles’ afgekort: cs; kilocycles = k/c.
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KORTE GOLVEN

I
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Reeds in de tijd van de radiotelegrafie had men gezocht naar de beste zend- en
ontvangstcondities voor de ’vonk’zenders waarbij de belangstelling van
Nederland vooral gericht was op een verbinding met overzee. In het toenmalige
Nederlands Oost-Indië had men tijdens de eerste wereldoorlog ook niet
stilgezeten doch ook van die kant uit gepoogd mee te werken aan het verbeteren
van die omstandigheden. Hier waren vooral de overheidsdiensten actief doch ook
de industrie liet niet na het nodige werk te doen. De eerder gememoreerde
successen van de NSF werden geëvenaard in Eindhoven waar men eveneens op
de middengolven successen wist te boeken. Dit leidde ertoe dat in 1927 de
kortegolfzender van Philips onder de roepletters PCJ in Eindhoven de eerste
kortegolfdienst ter wereld kon openen.
Het was in dat jaar dat voor het eerst een staatshoofd, Koningin Wilhelmina, haar
onderdanen in zowel de Oost als in de West direct kon toespreken via de nieuwe
communicatie-mogelijkheden. Deze kortegolfzender werd spoedig verplaatst
naar Huizen waar een speciale zender met bijbehorend zendgebouw werd
neergezet. Hij zou later, samen met de zenders van Hilversum en Huizen,
geconcentreerd worden in het gebied van Lopik/IJsselstein, nadat in 1936 de
Nederlandse Omroepzender Maatschappij [de NOZEMA] tot stand was gekomen.
En terwijl dit wereldbol omvattende werk voortging had een jongeman uit
Zaandam, A. Bauling, als radio-amateur, het genoegen van radio-ontvangst willen
delen met zijn buren en daartoe draadverbindingen tot stand gebracht en een
tweede luidspreker. Hij vroeg een kleine vergoeding om zijn liefhebberij te
kunnen voortzetten en legde daarmee de grondslag voor een later wijdvertakt
systeem van radiodistributie. Ook in dit opzicht is de ontwikkeling in Nederland
groter geweest dan - voor zover bekend - elders. Evenals bij het nu weer populair
wordende kabelsysteem was de voornaamste reden van dit succes gelegen in de
goede kwaliteit die men kon aanbieden terwijl in de dertiger jaren ook het
aankopen van toestellen door minder gesitueerden bijna uitgesloten was.

!
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DE OMROEPVERENIGINGEN

Ook het luisterpubliek bestond lang niet meer uit amateurs maar steeds meer
hadden anderen het nut of genoegen van radio-ontvangst ingezien. In protestants
christelijke amateurskring leidde dit reeds in 1924 tot de oprichting van de
Nederlandse Christelijke Radiovereniging, die op 24 december van dat jaar voor
het eerst haar programma presenteerde. Voor het rooms-katholieke volksdeel
was het pastoor L. Perquin O.P. die als aalmoezenier voor de pers maar overigens
als eenvoudig pastoor te Amsterdam de mogelijkheden van radio inzag voor
identieke doelen en ofschoon hij niets van techniek af wist een actie startte om de
KRO tot stand te brengen. De eerste officiële uitzending van deze omroep was op
24 november 1925. In de kring van de socialistische vakbeweging en partij hadden
de amateurs zich op dat moment juist ook verenigd zodat op 1 november de VARA
kon ontstaan en op 7 november haar eerste uitzending, eveneens via de
NSF-zender, een feit kon worden. Alleen de VARA hield in haar naam: Vereniging
van Arbeiders Radioamateurs de gedachte aan de oorspronkelijke stichters hoog.
De kring van belangstellenden was daarmee niet gesloten. In vrijzinnig-liberale
kringen had men onder leiding van figuren als dr. Nicolette Bruining
belangstelling getoond en omdat toen het gebruik van de NSF-zender volledig
was geclaimd door de HDO kon men slechts bij gedogen toegang krijgen tot de
zender. In zoverre men bewust de bedoeling had slechts een bijzondere omroep
te zijn was dit voor de initiatiefnemers geen bezwaar. De eerste uitzending van de
VPRO geschiedde op 30 mei 1926. Kort voordat deze ideële groepering zich
meldde had men de radio ingeschakeld voor het opsporen van misdaden en ook
hier was het succes dusdanig overtuigend geweest dat men op 1 januari 1926 te
Hilversum besloot de politieradio te stichten. Enige malen daags kon de politie via
de radio haar berichten over diefstal en moord over de natie verspreiden en
volgens de jaarverslagen met redelijk succes. Het 'Opsporing verzocht1 van nu
had daar een vroege voorloper in.
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DE OVERHEID

Tot dat moment had de Overheid zich nog weinig aan het openbare
radio-vermaak gelegen laten liggen. Wel waren maatregelen getroffen om het
officiële PTT-verkeer voor ongewenste afluistering te behoeden en had men de
nodige commissies in het leven geroepen. De toenemende druk immers vanuit de
steeds krachtiger wordende omroepverenigingen leidde tot problemen met
betrekking tot de verdeling van de zendtijd. KRO en NCRV zagen kans door de
oprichting van de Huizer zender in oktober 1927 zich de gewenste ruimte in de
ether te verschaffen maar de VARA bleef beperkt tot haar ene avond. Dit was een
grote bron van onvrede terwijl voorts ook de groeiende populariteit bij het
luisterend publiek de waakzaamheid van de Overheid opriep. Nadat
verschillende voorstellen voor nationale omroep en andere systemen door de
commissies waren gepresenteerd kwam in 1928 een beslissend Kamerdebat tot
stand waaarbij tegelijk twee doelen werden bereikt: 1] via een
Radioreglementering werd de Minister opgedragen de aanwezige zendtijd naar
'billijkheid' te verdelen en: 2] werd een voorstel om zoals in omringende landen
reeds gebeurde luistergelden te gaan heffen krachtig afgewezen. Bij dit laatste zat
de gedachte voor dat wannneer men zo nodig moest men ook maar de offers
daarvoor moest brengen. Dit leidde er weer toe dat aan het einde van de dertiger
jaren de helft van Nederland betaalde voor het luistergenot van alle burgers.
De Overheid kwam er overigens ook goed af in dit debat. Zij kreeg haar behoefte
aan orde gehonoreerd door de instelling van een Radiocontrolecommissie aan
wie voortaan dubieuze teksten op verzoek moesten worden voorgelegd. Deze
censuur kon tot en met de oorlog voortduren en heeft komische staaltjes van
overheidsbetutteling opgeleverd.
De invoering van het Radioreglement in 1930 en het daarbij behorende
Zendtijdbesluit van 15 mei van dat jaar betekende meer ruimte voor de VARA
omdat de billijkheidsverdeling van de Minister haar gelijk had gesteld met de
AVRO op de Hilversumse zender.
De Minister wist voorts ook een reeds langer bestaand plan om tenminste één dag
in de week op elk der beide zenders een onpartijdig programma te realiseren bij
deze gelegenheid door te zetten zodat een Algemeen Programma voortaan op
dinsdag op de ene zender en op vrijdag op de andere zender kon worden
uitgezonden.
Overigens was het aantal programma-aanbieders belangrijk uitgebreid met zgn.
kleine zendgemachtigden waarbij de offervaardigheid van de achterban
bepalend was voor de levensduur. Alleen de Vrijdenkers Radio Omroep werd in
1938 definitief verboden wegens de aard van zijn uitzendingen.
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1940 - 1945

De inval van de Duitse legers in mei 1940 betekend uiteraard ook het einde van dit
omroepbestel. Het berustte immers overwegend op ideologische gronden en kon
uit dien hoofde een beroep doen op de luisteraars om een vrijwillige bijdrage te
storten. Voor een nazi-’Rijks Radio Omroep’, zoals het ging heten, was deze
offervaardigheid niet aanwezig en ofschoon aanvankelijk de bezettingsmacht
poogde de Nederlandse omroep te winnen voor de nationaal socialistische
idealen, moest men in maart 1941 het bestaan van de vrije omroepverenigingen
definitief beëindigen. Zelfs diende korte tijd daarna een radioluistergeld te
worden ingevoerd teneinde de financiering van de radio mogelijk te maken.
De radiodistributie werd vanuit particuliere handen overgedragen aan PTT en de
Nederlandse luisteraar mocht spoedig zijn toestel inleveren omdat de
belangstelling voor de uitzendingen vanuit de vrije wereld het bezit daarvan
gevaarlijk maakte.
In die vrije wereld werden initiatieven ontwikkeld om bij het herstel van de
vrijheid van Nederland ook de radio opnieuw op gang te helpen. De Nederlandse
stem bleef klinken via Radio Oranje in Londen en werd naarmate de invasielegers
oprukten overgebracht via Parijs naar Eindhoven om als 'Herrijzend Nederland’
vanaf het najaar van 1944 Nederlandse uitzendingen te hervatten.
Met de totale bevrijding van ons land werd de zetel van H.N. verplaatst naar
Hilversum om voorlopig als instrument van het militair gezag de radio te
verzorgen. Vanuit de omroeporganisaties werd uiteraard aangedrongen op
rechtsherstel maar dit zou nog veel strijd kosten omdat velen van mening waren
dat de nationale eenheid, voor zover die tijdens de oorlogsjaren had geheerst, zich
thans ook diende te manifesteren in een nationale omroep.
Van december 1945 tot maart 1947 werd een tussenweg bewandeld in de vorm van
’Radio Nederland in Overgangstijd’ maar toen deze noch vlees noch vis bleek,
bracht de totstandkoming van de Nederlandse Radio Unie op 15 maart een
voorlopige pacificatie tot stand.
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DE NA-OORLOGSE ONTWIKKELING

De technische en materiële samenwerking tussen de omroeporganisaties die in
de Nederlandse Radio Unie haar gestalte kreeg, werd niet alleen veroorzaakt
door zich wijzigende opvattingen in het volk. De financiering van de omroep was
dankzij het voortbestaan van de radioluisterbijdrage ook een belangrijk element
geworden waardoor de Overheid toezicht wenste op de wijze waarop de gelden
werden besteed. Hiertoe werd een regeringscommissariaat in het leven
geroepen met op dit gebied vérgaande bevoegdheden. De omroepverenigingen
werden verplicht gebruik te maken van het gezamenlijk apparaat dat men in de
Nederlandse Radio Unie vrijwillig had opgebouwd en via een aansluitende
regeling werden alle radiostudio’s voor gemeenschappelijk gebruik ter
beschikking gesteld van de Nederlandse Radio Unie. Het bestuur van de Unie
bestond uit vertegenwoordigers van de 5 omroeporganisaties. Voor de
verzorging van de kortegolfuitzendingen - die tijdens de oorlog zo populair waren
geworden - werd een nieuwe stichting ’Radio Nederland Wereldomroep’ in het
leven geroepen als zelfstandige stichting.
Ook de inmiddels tot stand gebrachte kerkelijke concentratie, de KOR,
[Interkerkelijk Overleg in Radiozaken], verwierf eigen zendtijd.
De komst van de televisie in 1951 leidde tot een zusterorganisatie die naar het
beginsel van de Nederlandse Radio Unie was opgezet. Het grote verschil lag
hierin dat men nog geen eigen studiogebouwen bezat en de toen aangetreden
Nederlandse Televisie Stichting verder gaande samenwerkingsvormen moest
ontwikkelen - ook in het licht van de schaarste-economie van die jaren - dan in de
radio voordien aan de orde waren geweest. Het gevolg is dan ook dat alle
technische faciliteiten en studio’s van de televisie geconcentreerd zijn gebleven in
handen van de NTS, later NOS. Voor het meer culturele gedeelte als orkesten en
koren, muziekbibliotheek en discotheek, was de concentratie reeds direct na de
oorlog tot stand gekomen en in de gezamenlijkheidsorganen gehandhaafd.

Technisch Centrum van de NRU dat werd
ondergebracht in een voormalige sigarenfabriek te Hilversum.
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TELEVISIE IS VÈR-ZIEN

Terwijl de radio-omroepen in de voorloorlogse jaren een voor deze tijd
ongekende populariteit wisten te verwerven, die zich op vele wijzen uitte, waren
wetenschap en techniek reeds druk doende om na het verre-spreken ook het
verre-zien in de vorm van televisie tot stand te brengen. Ook hier moest een groot
aantal uitvindingen voorafgaan aan de eerste draadloze beeldoverdracht die door
de Schot John Logie Baird in 1926 tot stand werd gebracht. Het door hem
toegepaste systeem daarvoor berustte op de beeldontleding zoals die reeds in
1884 door de Duitse Pool Paul Nipkow was ontwikkeld. Laatstgenoemde ging er
van uit dat, evenals een in het donker snel rondgezwaaid licht voor het oog een
gave lichtcirkel produceert, men ook een beeldoppervlak in lijnen achter elkaar
kon leggen en vervolgens de traagheid van het oog kon benutten om de
wederopbouw van dit als één lijn doorgegeven beeld als één geheel te zien, indien
dit proces even snel verliep als de ontleding zelf. Meer huiselijk gezegd: als men
een trui heel snel uit kon halen en de dus ontstane draad even snel na transport op
een andere plaats weer in elkaar kon breien, dan was alleen het vervoer door
middel van draaggolven nog een probleem. Dat hier onvoorstelbaar hoge
snelheden moesten worden bereikt om zelfs een grove beeldontleding van pak
weg 50 beeldlijnen mogelijk te maken spreekt vanzelf. [Het normale TV-beeld telt
625 beeldlijnen]. Het systeem van Baird maakte hiervoor gebruik van
electro-motoren, die zowel aan de zendkant als de ontvangkant zuiver parallel
moesten lopen, omdat het oog voor storingen toch gevoeliger is dan het oor voor
geluidsstoring. Het was dan ook geen lang leven beschoren en aan de
Amerikaanse Rus Zworykin komt de eer toe het mechanische systeem te hebben
vervangen door het thans geldende elektronische nadat hij daartoe eerst de
iconoscoop had uitgevonden.
De eerste omroep die televisie als openbare dienst introduceerde was de Britse
BBC die vanaf 1936 de beide systemen naast elkaar hanteerde. Weliswaar waren
er ook in Berlijn in dat jaar bij de Olympische Spelen pogingen gedaan om
televisie te tonen, maar aangenomen moet worden dat dit meer geschiedde vanuit
prestige-redenen dan andere.
Aan de enorme inspanningen die de elektronische industrie over de hele wereld
besteedde aan de verdere onmtwikkeling van televisie, nam ook de Nederlandse
industrie deel o.m. door Philips die de eerste TV-demonstraties in het jaar 1937 op
de Jaarbeurs te Utrecht gaf. Dit laatste ziet voorbij aan de wederom aanwezige
amateursactiviteit welke van oudere datum is. Hier krijgt met name Freek Kerkhof
een ereplaats aangezien hij na proefnemingen, die al in 1929 waren begonnen, op
10 januari 1936 de eerste experimentele televisie-uitzending in Nederland
verzorgde bestemd voor andere radio-amateurs.
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TELEVISIE BREEKT BAAN

Ofschoon vooral voor Philips in Eindhoven de introductie van televisie van zeer
groot belang was, had het uitgemergelde Nederland direct na de oorlog andere
zorgen dan om het nieuwe kijkwonder binnen te halen. Vandaar dat men in
Eindhoven in 1948 tot 1951 zelf, op basis van een fabrieksmachtiging, uitzendingen
begon te verzorgen bestemd voor de directe omgeving en tegelijk als proef voor
de verdere ontplooiing. In het jaar 1951 werd een overeenkomst getroffen tussen
de overheid, de omroep en Philips waarbij de eerste de zender en de kosten
daarvan voor haar rekening nam, de omroepen elk 4 ton betaalden voor de
programmakosten in de eerste experimentele periode van twee jaar en de
industrie een studio met apparatuur en de technische know-how ter beschikking
zou stellen. Tegen deze achtergrond werd op 31 mei 1951 de Nederlandse
Televisie Stichting opgericht en kon op 2 oktober de eerste uitzending vanuit een
miniatuurstudiootje in het voormalig kerkje 'Irene' te Bussum worden uitgestraald.
De ontvangst beperkte zich voorshands tot het westen van het land via de zender
Lopik en tot Eindhoven en omgeving maar geleidelijk aan werd het zendernet
over geheel Nederland uitgebreid.
In 1956 werd het kijkgeld ten bedrage van ƒ 30,— ingevoerd nadat vooraf een
breed Kamerdebat aan de toekomst van de televisie was gewijd.
De belangstelling voor de televisie is reeds vanaf den beginne steeds bijzonder
groot geweest en vooral na het jaar 1959, toen inmiddels enkele andere
noodstudio’s de facilitaire mogelijkheden van het jonge medium hadden
verruimd, steeg het aantal kijkers in opvallende mate.
Dit werd nog gestimuleerd door de invoering van de keuzemogelijkheid in de
vorm van een tweede net in het jaar 1964 en door de invoering van kleurentelevisie
in het jaar 1967.
De belangstelling voor het gebruiken van televisie als communicatie-medium had
inmiddels ook het educatieve veld bereikt, waar eerst de Stichting Nederlandse
Onderwijs Televisie [NOT] de mogelijkheid had verworven om via de NTS
uitzendingen te verzorgen in 1962 en een Stichting Televisie Academie [Teleac] in
1963 was aangetreden om hetzelfde te doen ten behoeve van de volwassenen
educatie.

Eerste uitzending NTS op 2.10.1951.
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NAAR EEN NIEUW BESTEL

Het verzorgen van radio- en televisie-uitzendingen door een vijftal organisaties
van luisteraars en kijkers met overwegend ideële achtergrond kon geen blijvende
situatie zijn. Reeds eerder was in de televisie-wetgeving bevorderd dat ook
buitenstaanders invloed kregen onder meer door [in 1958] de benoeming van drie
bestuursleden van buiten de omroep en [in 1959] de benoeming van een voorzitter
van de N.T.S. door de Kroon.
Als rechtvaardiging voor het een en ander mocht onder meer dienen dat een vrij
groot percentage van de zendtijd door de gezamenlijkheid, in casu de NTS, werd
verzorgd hetgeen erop neerkwam dat de verschillende omroepstaven in
samenwerking deze taak vervulden. Toch bleef er onvrede heersen en deze werd
het meest duidelijk gedemonstreerd toen in navolging van Engeland pogingen
werden ondernomen om ook hier een tweede programma te introduceren op een
commerciële basis.
Een langdurige strijd was het gevolg, welke zich zelfs kon voortzetten tot in de
boezem van een kabinet, dat daarom aftrad. Dit maakte de tijd rijp voor grote
veranderingen. In 1965, onder het ministerie-Cals, werd tot de invoering van het
zogenaamde overgangbestel besloten. In dit laatste stonden begrippen als
openheid en samenwerking voorop, waarbij de openheid vooral werd gediend
door de mogelijkheid te creëren dat nieuwe organisaties via de omweg van
aspirantschap tot de omroep konden doordringen; dat kleine zendgemachtigden
onder omstandigheden konden worden toegelaten voor kleine hoeveelheden
zendtijd; dat de besturen van de gezamenlijkheidsorganen voortaan paritair
werden samengesteld [de zogenaamde bestuurlijke openheid] en dat in beginsel
reclame werd toegelaten, zij het gereglementeerd en in handen van een
overheidsstichting, de STER.
Voor het gezamenlijkheidsprogramma werden twee programmaraden gecreërd
die een meerderheid van leden van buiten telden; voor een betere coördinatie
werden coördinatie-commissies ingesteld met in de wet omschreven
bevoegdheden. De vernieuwingen gingen deels in 1965, deels in 1966 in, terwijl de
eerste reclamespot van de STER op 2 januari 1967 op het beeldscherm verscheen.
De eerste groepering die gebruik maakte van de mogelijkheid om als
aspirantomroep toe te treden was de TROS [eerste uitzending op 2 oktober 1966]
later gevolgd door de Evangelische Omroep [april 1970] en de Veronica Omroep
Organisatie [december 1975 en april 1976]. De aanvaarde beginselen waren
neergelegd in een wet die in 1967 de instemming mocht verwerven van het
parlement en op 29 mei 1969 van kracht werd.
Op deze datum werd niet alleen de omroep voor het eerst voorzien van een
wettelijke basis - voordien waren het algemene maatregelen van bestuur geweest
of ministeriële beschikkingen - maar ook werd op die datum de NOS als
gezamenlijkheidsorgaan van 'alle omroeporganisaties en van aspiranten die
zendtijd hebben verkregen’ geïnstalleerd.
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Naast deze organisatorische ontwikkeling boden de zestiger resp. zeventiger
jaren het toneel van vele andere veranderingen. Op radiogebied was er de
invoering van de frequentiemodulatie en stereo en een derde en vierde
radioprogramma alsook een verbetering van de positie van de regionale
omroepen die direct na de oorlog waren ontstaan. Hun aantal werd zelfs
vermeerderd door buiten de NOS als experiment opererende regionale
omroepen in Amsterdam [STAD] en Eindhoven [SBRO].
Er kwam een groot muziekpaviljoen tot stand dat ruimtelijk werd samengevoegd
met het grote bouwplan dat inmiddels ook bij de NTS was aangevat op het
Omroepkwartier.
De televisie had een grote hoeveelheid gebouwen reeds als noodvoorzieningen
ingeschakeld, waaronder een groot deel van Bussum en een pand in Amsterdam,
en diverse villa’s en ander gebouwen in Hilversum en omdat dit medium bleef
groeien was de ruimtenood nog steeds niet opgelost. Ook de nieuwe organisaties
vereisten ruimte. Het bouwen zal dan ook nog geruime tijd voortgaan.
Hoe het 'Hilversum’ verder verging ligt nog te vers in het geheugen om hier te
worden opgetekend. Nieuwe uitdagingen hebben zich aangemeld onder meer
door de aanleg van wijdvertakte kabelnetten in een groot deel van Nederland,
door het ontstaan van communicatiesatellieten, die ruime mogelijkheden blijken
te bieden, door de opkomst van videorecorders en videocassettes naast
geluidsapparatuur van de hoogste kwaliteit, die op haar beurt weer de
'digitalisering’ tot gevolg zal hebben. De beeldplaat annonceert zich en er is
Teletekst naast Viditel. Nog schijnt het hele bereik van de telecommunicatie niet
te zijn bepaald door deze ontwildcelingen, die ertoe moeten strekken de
communicatie tussen de mensen te verbeteren via informatie en door aandacht te
vragen voor de vele problemen van deze wereld. Het verhaal gaat dat in het begin
van de ontwikkeling van de lange afstandsverbindingen een oude filosoof na het
vernemen van de nieuwe mogelijkheden om mensen over grote afstanden te
bereiken, de vraag stelde: En wat wilt gij aan deze mensen vertellen?
Misschien ook een aardige gedachte voor dit wereldcommunicatiejaar, 1983?
Hilversum, 19 januari 1983
G. H. van Beek,
Secretaris
Stichting Nederlands Omroepmuseum.
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De advertentie waarmee het allemaal begonnen is.
Geplaatst in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 5 november 1919.
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Soireé-Musicale.
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(Donderdagavond 8—11 uur n.m.)
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PROGRAMMA s
1.
2.
8.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Turf in je ransel
Valse Bauffy
Rigoletto
Een meisje dat men nooit vergeet
Los Banderillos
The rioly City
Le Barbier de Séville
Ave Maria
Carmen
De Erfenis
en andere nnmmers.

Paraderaarsch.
Czigane.
Quatuor.
Speen hoff.
Marche Espagnole.
Cornet Solo.
Air de Rosine.
per Violino.
Marsch.
Solser en HeBse.

Programma wordt geg9ven met behulp van
een pathéfoon door middel van een

Philips-lduret-Generatorlamp,
gemonteerd in een

Radio-Telefonie Zendstation
der „Ned. Radio-lndustrie”

ISICI.
Biografieën,
u f 2.25.
, Rotterdam.

op oen golV'pngto van 670 Motor.
Iedereen die In het bezit le van een eenvoudig Radio-ontvang85664/114
toestel kan deze muziek rustig «huls hooren,
BIJ gebruik van onze versterkers kan deze muziek door het
geheele vertrek hoorbaar gemaakt worden.
Voor nadere inlichtingen en levering van ontvangtoestellen, ver
sterkers, telefonie, zendstations enz. wende men zich tot de

at 160.

"Ned. Radio-lndustrie”
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A Aandoénlijk van lelijkheid is deze
Belgische radio van het type SNR
(Syndicat National de Radio). Dit model
werd in ongeveer 1948 uit produktie
genomen.
B Britse zwart/wit TV-ontvanger van het
Engelse merk „Bush”. Dit type was reeds
in 1938 in de handel en bleef tot
ongeveer 1949 in produktie.
C De „Volksempfanger”, type VE 30L
Hiermee probeerde Goebbels het
Duitse volk van Hitlers „kwaliteiten” te
overtuigen. Het toestel was met opzet te
ongevoelig om buitenlandse zenders te
kunnen ontvangen.

Als eerste land ter wereld
beschikte Nederland over een
omroep. En nog steeds is ons
omroepbestel uniek in de wereld.
Uiterst democratisch. En vrijer en
eigenzinniger dan waar ook op
de aardbol. Maar terwijl andere
landen het erfgoed van hun
omroeporganisatie zorgvuldig in
musea bijeenbrachten, werd in
Nederland aanvankelijk niets
gedaan.
Inmiddels is dat veranderd. Er
bestaat een Stichting Nederlands
Omroepmuseum. Een Stichting
die ijvert om ons allen met de
vaderlandse ethergeschiedenis
vertrouwd te maken.
Een Stichting, die de omroepgeschiedenis bestudeert,
technische spullen restaureert en
kostelijke curiosa bewaart en
straks ook exposeert.
En dit alles om het verleden te
bewaren en er zo mogelijk ook
nog lering uit te trekken.
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Een omroepmuseum moet er niet
alleen zijn. Het moet ook floreren.
De Vereniging van Vrienden van
het Omroepmuseum kan nog wel
wat leden gebruiken. Ook u kunt
zich opgeven. En zo een steentje
bijdragen aan het behoud van het
omroepverleden. De onderstaan
de kaart kunt u daarvoor uitknip
pen en gebruiken.

NSF radio uit 1926,
na de restauratie
Het is gelukt deze radio weer in de
oorspronkelijke staat te krijgen.
We kregen deze radio van een
Firatobezoeker in 1980.

►

Foto’s A, B en C
Studio Henk van der Heiden.

□ Ja, ik geef mij op voor de Vereniging van Vrienden van het Omroepmuseum

naam:
adres:
postcode/woonplaats:
Ik steun niet alleen moreel, maar ook
op gironummer 3753569
□ geldelijk - ik stort f
t.n.v. Stichting Nederlands Omroep Museum
□ materieel - ik heb nog wel wat oude spullen/foto’s/documentatie

De fonograaf op de zitting
van de Academie voor
Schone Kunsten
(27 april 1889)

Nederlands Omroep
Museum
p/a NOS, Postbus 10
1200 JB Hilversum
tel: 035-773027 (NOS)
en: 035-773756 (NOS)

kan ongefrankeerd
worden verzonden

Nederlands Omroep Museum
Antwoordnummer 42
NV
1200 VB Hilversum
O
, Rihiinthfiek Ned. Veji

STICHTING
NEDERLANDS
OMROEP
MUSEUM

r
NEDERLANDS OMROEPMUSEUM, MELKPAD 34 te HILVERSUM
OPENINGSTIJDEN: IEDERE WOENSDAG VAN 09.30 - 17.30 UUR
ANDERE WERKDAGEN VOOR GROEPEN
OP AFSPRAAK. TELEFOON 035-773756
TOEGANG GRATIS
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Wat kunt u zïolh
hiervan nog herinneren?
Dankzij het Omroepmuseum, gevestigd
op het Melkpad 34 te Hilversum, blijft
" ons radio- en televisieverleden behou
den. Want laten we eerlijk zijn: de
historie van onze vaderlandse etheractiviteiten en ons Omroepbestel is zowel
belangwekkend als uniek in de wereld.
De omroep is er voor iedereen!
Ons Omroepmuseum ook!
We zijn het aan de pioniers, onze en de
komende generaties verplicht dit in

stand te houden. Steun ons als Vriend
van het Omroepmuseum.

Onderstaande strook opsturen naar
Stichting Vrienden van het Nederlands
Omroepmuseum, p/a Keizersgracht
151-153, 1015 CL Amsterdam, telefoon
020-265232.
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen
met mevrouw M. Veen-Bos, telefoon
035-773756.

Natuurlijk! Ik geef me graag op als Vriend van het Nederlands Omroepmuseum.
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoon:

□ Ik stort f ....,— (minimaal f 10, — ) op postgironummer 5611696 of bankrekening
nummer 67.58.65.719 ten name van Stichting Vrienden van het Nederlands Omroep
museum.
□ Ik steun ook moreel: Ik heb nog wel wat oud materiaal/foto's /documenten.

