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AMES en heeren, hier is Hilversum, de A.V.R.O. Alvorens wij
II )l overgaan tot het avondprogramma moet ik er U tot mijn spijt
-UL-^ op voorbereiden, dat de kans bestaat, dat de uitzending van
hedenavond plotseling gestoord kan worden. Dat beteekent niet dat
wij twijfelen aan de werking van onze toestellen, doch het noodlot
wil, dat hier in onze studio’s twee vreemde kerels zijn komen binnen
vallen, wier bewegingen wij met angst en vreeze volgen. Uit den mist
zijn namelijk een journalist en een teekenaar opgedoken en daar
ik hun op een onzalig moment beloofd heb van voorlichting te dienen
bestaat er eigenlijk geen middel hen op dezen Zondagavond op een
eenigszins reëele basis weg te werken. Wanneer dus straks plotse
ling de uitzending afbreekt, beteekent ‘zulks, dat gij, geachte luiste
raars, de primeur hebt van het bericht dat een hunner aan de
hoogspanningsleiding van den (zender is blijven hangen, wat, onder
ons gezegd-, de eerste S.O.S. zonder woorden zou zijn.
Zoo ongeveer zou de directeur van het omroepbedrijf te Hilversum,
de heer Willem Vogt hebben kunnen spreken, indien hij een onwel
willend man ware geweest. De ontvangst echter viel eenigszins
anders uit en zoo deed hij de deur van het gebouw aan den Ouden
Enghweg wijd voor ons open en twee passen waren voldoende om
ons van den kouden avondmist, zijnde een der surprises van een
grillige Maart, over te brengen naar de warme gezellige sfeer der
studio’s.
Alvorens wij onze nieuwsgierigheid aan het bedrijf koelden, achtte
ik mij verplicht een verklaring ten overstaan van den omroepleider
af te leggen.
— Mijn kennis omtrent radio, zoo sprak ik ongeveer, toen wij in
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de binnenkameren van de villa stonden, is ongeveer gelijk te stellen
met die van een Azteek ten opzichte van de relativiteitstheorieën
van Einstein. (Mijn geweten is dan ook min of meer blanco tegen
over hetgeen u me hier zult laten zien en hooren. Ik ben een zéér
middelmatig luistervink, die op tijd zijn accu laadt en bij voor
komende defecten ijlings den toovenaar opbelt, die zoo geniaal is
geweest het toestel te -bouwen met onderdeelen, waarvan ik het doel
slechts matig begrijp en die ik niet durf aanraken, uit vrees door
een electrischen stroom op de vingers te worden getikt.
— Ik zal er rekening mee 'houden, antwoordde de heer Vogt
zakelijk.
En hij heeft zich aan zijn woord gehouden, want hij zond zijn
explicaties aan mijn adres op zulk een golflengte uit, dat mijn
bevattingsvermogen ze klaar en duidelijk kon ontvangen. Trouwens,
nu mijn uitstapjes naar Hilversum tot het verleden behooren moet
ik eerlijk zeggen, dat de -heeren van de A.V.R.O. mij zeer schappelijk
hebben behandeld en aldus voorkomen hebben, dat er (draadloos
gesproken) fading onder mijn schedel optrad.

De vier A.V.R.O.-pijlers.
Ik mag deze reeks niet openen, zonder de aandacht er op te
vestigen, dat het omroepbedrijf feitelijk op vier zuilen rust. Dat zijn
het A.V.R.O.-gebouw aan de Keizersgracht, dat gelijk gesteld kan
worden met het generale hoofdkwartier, de studio’s aan den Ouden
Enghweg, de groote zaal van het hotel en restaurant „Het Hof van
Holland” te Hilversum en de zender van de Nederlandsche Seintoestellenfabriek.
In het hoofdkwartier te Amsterdam klopt het hart van de A.V.R.O.
De staf ontwikkelt daar zijn plannen voor muzikale veldtochten
door den aether, er worden onderhandelingen gevoerd met hen, die
hun gaven ten dienste van de luisteraars willen stellen, hier zetelt
de directie en administratie en op een der bovenzalen zijn de ge
schilderde metalen kooien, waarin de vele tienduizenden luister
vinken achter de tralies zitten. Administratief ten minste. Makker
beestjes dan deze luisterende vinken bestaan ter wereld niet. Immers
wie luistert kan niet tegelijk slaan, tjilpen of kwetteren en zoo
heerscht in die metalen kooien een volmaakte rust. De diertjes zitten
mak naast elkaar, alfabetisch gerangschikt en behoorlijk genummerd.
Het luchten dezer volières, zoo vertelde de administrateur mij, vindt

éénmaal in het half jaar plaats en dan fladderen niet de vinken,
doch de papieren kwitanties de lucht in. De contributie-inning
intusschen is een van de weinige dingen, die nog niet langs draadloozen weg kan gebeuren, zulks in tegenstelling met de aanmaningen,
die wij soms uit onzen luidspreker hooren vallen.
Boven in het gebouw is voorts nog een repetitielokaal, waar
Treep’s omroeporkest de muren soms doet bibberen.
De studio aan den Ouden Enghweg is slechts bestemd voor kleine
ensembles. Hier wordt radio-tooneel gespeeld, hier worden gramofoonplaten gedraaid, hier voeren sprekers en spreeksters het woord
over vuurspuwende bergen, knolgewassen, gloeikopmotoren, brei
naalden, zuigelingenongemakken, boeken en wat dies meer zij, hier
uit het lunch- en dinertrio zich en hier treden solisten voor de
microfoon op.
Daarentegen is de groote zaal van „Het Hof van Holland" de
plaats, waar de uitvoering van massaler werk plaats vindt. Het
omroeporkest is daar een trouwe comparant en van daar worden
ook de opera’s, operettes en koorwerken uitgezonden, voor zoover
deze niet betrokken worden van schouwburgen. In dat laatste geval
noemt men deze uitzendingen „lijn-ui>tzendingen", omdat daarvoor
een speciale telefoonverbinding moet worden tot stand gebracht.
Draden voor den draadlooze.

Doch van welke pla-ats in Nederland de uitzending ook geschiedt,
de zender moet er steeds hij te pas komen om het geluid den aether
in te slingeren, waarna het als een milde regen over onze antennes
daalt. De studio’s zijn met den zender verbonden door middel van
doodgewone telefoondraden, de een bestemd voor de uit-zendingen, de
ander voor het wisselen van mededeelingen tusschen den staf van
de A.V.R.O. eenerzijds en het personeel van den zender anderzijds.
Deze telefoonverbindingen zijn permanent uitgezet: voor de goede
orde passeeren zij het telefoonkantoor te Hilversum, doch blijven
alléén en uitsluitend ten dienste van het omroepbedrijf.
Ziehier in eenige ruwe trekken een teekening van het bedrijf, dat
dus niet izoo draadloos is als menigeen zou denken.
Op dien eersten avond van ons bezoek stond de opera ,,La Juive”
van Halévy op het programma. Daar zij niet bepaaldelijk tot het
„kleine werk" gerekend wordt, vond de uitvoering plaats in het
„Hof van Holland". Het was dus alleszins een hof-voorstelling en al
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rlenri Zeldenrust dirigeert.

ontbraken glanzende uniformen, flonkerende colliers, décolletés en
hagelwitte rok-overhemden, „luisterrijk” was zij in ieder geval.
De vloeiplanken in de corridors van het gebouw kraken en een
zaam treurend over de afwezigheid van liet publiek staan de gedoofde
kaarsen in . gebogen houding in de lantaarns der noodverlichting.
Dan doet de 'heer Vogt een der deuren open en op het zelfde oogenblik zijn wij binnen het gehoor van tienduizenden luisteraars, die
aan het einde van hun ontvangtoestellen zitten en die van de muziek
genieten, er hij in slaap vallen, er hij schertsen, kijven, huilen af
zich opwinden terzake het gedrag van hun on-welopgevoeden buur
man, die zijn Mexicaansch keffertje uitlaat aan hetzelfde uitspansel,
waarlangs de tonen van orkest, solisten en koor naar de antennes
stormen, ongeacht den dikken mist, die zwaar hangt boven het
Gooisdhe landschap en die glinsterende kristallen toovert aan de
takken der boomen en aan de blaadjes van het klimop hetwelk een
gedeelte van den buitenmuur van het Hof bedekt.
Men behoeft geen muziekkenner te zijn om te begrijpen, dat een
gedeelte der luistervinken heel weinig met de muziek van „La Juive”
opheeft, terwijl anderen met bewondering luisteren naar de breede
klanken, die als op arendsvleugelen door het luchtruim gedragen
worden.
Ik heb een meisje gesproken, dat lieflijk was gelijk de sterren en
dat deze muziek liever gesyncopeerd had gehoord, doch ik ken ook
den grijsaard, voor wien deze opera een herinnering was aan zijn
jeugd. En zoo voerde zij hem in gedachten terug naar den ouden
- Parkschouwburg met zijn deftige bezoekers en bezoeksters, naar
Désiré Pauwels, naar Orelio, naar mevrouw Engelen-Sewing en Irma
Lozin — in zijn verbeelding zag hij de groote luchters in de zaal,
herleefde de bekende Moorsche zaal met haar palmen aan de zijde
van de Plantage Parklaan, waar de wachtende paarden van de
vigelantes ongeduldig met hun ijzers over de keien schraapten en
waar de kruiersbazen en -knechts stonden, die straks de joffers voor
de goede orde op den tocht naar huis moesten chaperonneeren.
Want dat is mede de tooverkracht van de klanken die ons, gedragen
door de mysterieuze golven van het heelal bereiken: zij brengen
ons niet slechts het heden, zij voeren ons, op onze eenzame avonden,
óók terug naar het verleden en kunnen dat doen fonkelen en glanzen
gelijk een stoffig, lang bewaard kleinood, dat men opwrijft.
Zoo zal wel iedereen zijn appreciatie of depreciatie gehad hebben
ten opzichte van deze opera, die geabsorbeerd werd door de micro-
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en het 'vrouwenkoor, met kortgeknipte haren en rokjes, staat star
met wijdgeopenden mond.
foons, die aan lange kabels op verschillende plaatsen in de zaal zijn
opgehangen.
De wetenschap, dat men door deze toestelletjes contact heeft met
het gehoor van duizenden geeft even een vreemde gewaarwording.
En ik reken uit, dat als ik mijn compagnon Spier een duwtje zou
geven over deze met roode pluche bekleede (balustrade, men het
gekraak van het fragiele houtwerk gelijktijdig te Wittewierum,
Halsteren en Wessem, alsmede op het vuurschip Noord-Hinder zou
vernemen. Mogelijk zouden er debatten ontstaan over de vraag of
dit weer die vermaledijde stofzuiger van de bovenburen zou zijn of
een luchtstoring, want aan een plotselinge geestesstoring van een
journalist in de studio zou wel niemand denken.
Een vol tooneel, een leege zaal.
Doch alle gekheid op een stokje; deze zaal maakt een zonder
lingen indruk. Een stampvol tooneel, dat dreunt van den zang en
van de muziek en daartegenover een verlaten toeschouwersruimte!
Het is alsof het „Spook van de Opera” met zijn afgrijselijk masker,
na rondgewaard te hebben In de kelders van het gebouw en in de
verlaten gangen, hier plotseling te midden van het publiek is ver
schenen en het tot een overhaaste, wanordelijke vlucht heeft be
wogen. Hoeden, jassen, bontmantels, portefeuilles en damestaschjes
liggen op de stoelen of hangen slordig over de leuningen; een ge
deelte der zittingen van de stoelen is opgeklapt, een ander deel
neergelaten.
De dirigent, de heer Henri Zeldenrust, ziet er uit, alsof hij zooeven
den Marathon heeft geloopen: zijn boord en dae zijn neergestreken
in de stalles, zijn colbert heeft een vol plané gemaakt op de tweede
rij en aan iedere haar van zijn grijzen baard hangt een druppel. En
daar het een welverzorgde baard is, begrijpt ge, dat de druppels veel
in getal zijn.
Het is in deze schouwburgzaal dan ook overmatig warm. Mogelijk
is het een poging van den artistieken adviseur, den heer Louis
Schmidt, om de Orientaalsche sfeer te scheppen, waarin het gegeven
van Halévy’s opera speelt. Dat zou ook de felle straling van het
licht boven het podium verklaren.
In ieder geval ie het héél erg warm. Een woud van strijkstokken
schiet ïn snel tempo op en neer en het licht doet de snaren zien als
felle witte strepen. De blazers bollen hun wangen tot berstens toe
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Eén horizontale zwaai van Zeldenrust’s staf rekent af met deze
daverende passage en dan ie onder zachte snarenbegeleiding het
woord aan de ongelukkige Rachel, welke rol mevrouw Van Buuren—
Manders heeft.
De opstelling van orkest, koor- en solopartijen is voor ons, gewone
schouwburg-bezoekers, vreemd. De plaats van het orkest is hier op
het speciaal met het oog op radio-uitvoeringen vergroote podium en
wel links en over de geheele breedte achteraan. Het koor bevindt
zich rechts, terwijl de solisten op een ban'k, ter rechterzijde van den
heer Zeldenrust, hebben plaats genomen. De practijk in deze zaal
heeft bewezen, dat bij deze opstelling de klankverhouding het meest
tot haar recht komt. Er is een microfoon boven de strijkers, een
midden in de izaal tegenover de solisten en vervolgens staat er ter
zijde jn de zaal nog een op een standaard. Deze is ook bestemd voor
den omroeper, die het einde en het begin van de bedrijven aankondigt.
Het doet een beetje ongewoon aan de solisten ter zijde van den
dirigent te zien zitten. Zij maken den indruk van zangvogeltjes op
één stok. De hitte van de zaal is niet kleurloos aan het gelaat van
Rachel voorbijgegaan, en met haar zakdoekje veegt zij het voorhoofd
voortdurend af; naast haar zit Luigi, die reeds met zijn boord en das
heeft afgerekend en daarnaast nog een paar solisten. Nu en dan
sluipt een 'kleine solopartij uit de voorste rij van de stalles en gaat,
tegen dat het haar beurt is, naast de andere zangrogels op den stok
zitten om later weer even behoedzaam te verdwijnen.
Achter, op het podium staat een trapleer en daaraan bungelen de
klokken, zijnde lange metalen staven die straks in het tweede bedrijf
zullen galmen.
De achtergrond, bestaande uit een doek, stelt vermoedelijk het
Zevengebergte voor. De stof heeft, er blauw-wazige nevels voor ge
weven en de Drachenfels en Petersberg steken hun koppen schuchter
in het -blauw van de lucht. Doch dat heeft niets met La Juive te
maken.
Langzaam verstrijkt de tijd in deze warme zaal. Een geluk is, dat
we zacht met elkaar mogen fluisteren. Hoesten mogen we niet en
vandaar een paar borden van groote afmeting, vermeldende:
Dringend verzoek niet hoesten.
Hang zoo’n bord in een volle schouwburgzaal en een groot aantal
menschen zal daar ©ogenblikkelijk op reageeren met een blafhoest.
Doch hier is 'bijna niemand om te hoesten: de verdwaalde dame
daarboven op het balcon is vermoedelijk door de warmte in slaap
gevallen.
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Een muzikaal timmerman.
TT N onze loge wonen we gedurende een kleine twintig minuten de
II Hofvoorstelling van „La Juive” bij, als min of meer onverwacht
het einde van het eerste bedrijf aanbreekt. Onder een plotselinge,
zonderling aandoende stilte worden de microfoons uitgeschakeld en
dan zijn we in eens „onder ons”. Het contact dat we hadden met onze
luistervogels te Sexbierum, Hom en Nieuw-Borgvliet of hoe al die
uiterste hoekjes van ons land mogen heeten, is verbroken en ook in
Amsterdam hooren ze ons niet meer.
Even plotseling als de stilte inviel, even onverwacht barst het
rumoer los. Stemmen lawaaien om ons heen, de trappen van het
podium kraken onder den voetstap van de velen die het verlaten en
het gekreukel van opengevouwen boterhampapieren klinkt als het
bekende onwelkome geluid van een fiksche zomersche luchtstoring.
De drukte die op het tooneel heerschte is nu overgeheveld naar
de toeschouwersruimte. Vanwege de warmte, welke glimmende
neusjes veroorzaakt, wordt druk met poederdonzen gewerkt. Ieder
mag nu net zoo hard hoesten als hij of zij het wil en daarom doet
niemand het. De heer Zeldenrust, die kennelijk „en nage” is, werpt
zich een overjas om het lichaam en zoo doet iedereen precies wat
hij wil, nu de microfoons tot doode elementen geworden zijn.
Dat wil echter niet 'zeggen, dat op dit oogenblik de banden tusschen
de luisteraars en de A.V.R.0. verbroken zijn. Integendeel, zij zijn
alle nog met onzichtbare lijnen met ons omroepbedrijf verbonden.
Want in de z.g. contrölekamer, gelegen op zij van de zaal, spreekt
een der stafleden, de heer Louis Schmidt, de luistervinken op
bemoedigende wijze toe en verhaalt welke gebeurtenissen van de
opera straks in het tweede bedrijf onder muziek en zang den belang
stellenden zullen worden voorgezet.
Ik breng u langzamerhand, zooals ge gemerkt zult hebben, in
kennis met een aantal leden van den staf. En daarom zou ik u willen
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voorstellen meteen maar het lastige „meneer” af te schaffen. U kent
ze toch allemaal, hetzij van den loudspeaker, hetzij van de steden
avonden en ze zijn om zoo te zeggen de meeste avonden gast in onze
huiskamers. Bescheidener gasten zijn er niet en te hunne opzichte
doen zich voor de vrouw des huizes geen problemen voor betreffende:
geen suiker en wel .melk, wel suiker en geen melk of wel suiker en
wel melk.
Pk zei, dat Louis Schmidt in het kamertje naast de zaal aan het
woord is. Doch wij in de schouwhurgruimte hooren hem niet. Hij
maakt het in geen geval lang, want na eenige oogenblikken komt
Weitzel de omroeper (Weitzel gespeld met de beginletters van
Willem, Eduard, Isidoor, Tinus, Zaandam, Eduard Leendert) de zaal
binnen en tracht propaganda te maken voor een weinig stilte met
het oog op het feit, dat straks de microfoons zullen gaan „hooren”.
Hij verzoekt met zeer luide stem (de hemel beware u als hij zóó
keihard zou omroepen!) den aanwezigen hun plaatsen te willen
innemen. Feller dan te voren kraakt de luchtstoring van haastig
opgevouwen hoterhampapieren en men ‘beklimt het podium met een
élan, zooals wijlen de Spanjaarden de wallen van Haarlem.
Achter de coulissen.

Langzaam schrompelt het rumoer ineen: even kakelt er nog wat
in het dameskoor. De omroeper chuteert met het geluid van een
sneltreinlocomotief, die haar spuikranen opengooit en dan is het stil.
Er wordt op een knop gedrukt, wat ten gevolge heeft, dat de
operateur in de contrölekainer het sein krijgt — zulks geschiedt door
middel van een gekleurde lamp — dat de 'zaal klaar is. Ook hij heeft
een lichtsein teruggegeven, zoodat "beide partijen weten, dat alles in
gereedheid is gebracht. De ooren der microfoons zijn geopend en
ginds aan de andere zijde van Hilversum zendt de zender dus reeds
de stilte van de zaal uit.
Weitzel gaat voor zijn microfoon staan en spreekt: Dames en
heeren, hier is Hilversum, de A.V.R.O. Ik vraag thans uw aandacht
voor het tweede bedrijf van „De Jodin”.
Een uitnoodigend gebaar aan het adres van den dirigent en het
tweede gedeelte wordt ingezet.
— Laten we nu even achter de coulissen gaan kijken, fluistert
Vogt me in het oor.
Aanvankelijk snap i*k niet goed, wat daar achter het stoffige
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Zevengebergte te zien zal zijn. Op de teenen sluipen wij de zaal door,
waar het Spook van de Opera allen weer o>p de vlucht heeft gedreven,
gaan een. trapje op, openen een deur en staan dan in de contrölekamer.
U moet weten, dat de contrölekamer zoo’n beetje de zeef is voor
hetgeen wordt uitgezonden. Waar microfoons hangen zijn tevens
controlekamers in de buurt. En nu begrijip ik ook, wat de omroepdirecteur bedoelde met zijn kijkje „achter de coulissen”.
Op een tafel staan verschillende instrumenten en er is ook een
groote luidspreker. Wat deze nu te hooren geeft is uit den aether
opgevangen na tot de gewenschte proporties gebracht te zijn door
die toestellen daar voor ons. De uitzending, om het proces te volgen,
wordt gemaakt in de groote zaal naast ons, wordt in deze controle
kamer bijgevijld, opgepoetst, verzwakt of versterkt, gaat vervolgens
over de gewone telefoonlijnen naar den zender, wordt daar via de
antenne in de lucht geworpen en komt hier, evenals bij u thuis op
een gewoon ontvangtoestel terecht.
Muziek schaven.

Dat bijwerken geschiedt door den heer R. Visser, die daar op dien
stoel voor de toestellen zit. Hij is een der operators der Nederlandsche Seintoestellen Fabriek en tevens chef van den technischen
buitendienst, feitelijk zoo’n beetje onze muzikale timmerman. Hij
slaat hier een spijker in, schaaft daar wat af, zet er nog een extra
poot onder of werkt met politoer om het geheel glanzend te maken.
U ziet, dat hij een kolossaal boek voor zich heeft: de partituur van
„La Juive”.
Telkenmale draait hij aan eenige knopjes, welke correspondeeren
op de microfoons in de zaal. Om in het populaire beeld te blijven,
dat i'k reeds eerder gebruikte, zou dus gezegd kunnen worden, dat
hij de ooren van de microfoons in grootere of mindere mate ontvan
kelijk maakt voor hetgeen door orkest, het koor of de solisten wordt
‘losgelaten. Een fiksch geslagen pauk maakt hij wat matter, het
heldere geluid van de sopraan werkt hij ietwat terug. Daarentegen
haalt hij de strijkers op of maakt van een zwak stemmetje een geluid,
dat vergeleken met de realiteit, lichtelijk boven deszelfs stand leeft.
Visser is zeer beducht voor groote geluiden. Want deze zouden
zeer zeker den zender kunnen overbelasten en zelfs doen uitvallen.
Een salvo van pauken zou een ongewenschte reactie kunnen ver-

12

oorzaken, zoo ook zou een krachtige sopraan of een snerpende fluit
onzen vriend kunnen dupeeren, wanneer hij zijn aandacht niet hield
hij de partituur.
Als een waakhond ligt hij voor het hek van het muzikale A.V.R.O.erf op den loer en zoo lang de microfoons geluid absorbeeren, wijkt
hij niet van zijn apparaat, dat op tafel voor hem staat.
Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat, ik meen uit Amsterdam,
een lijnuitzending plaats vond van een revue. Onverwacht viel in
een der bedrijven een revolverschot met het gevolg, dat de zender,
die een hekel heeft aan groote geluiden, overbelast werd en plotse
ling uitviel.
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In het heiligdom
van den zender.
'F^kTU we toch eenmaal bezig zijn met den weg, dien het geluid
I
van microfoon tot luidspreker volgt, zullen wij meteen maar
"*■ ” even door gaan naar den zender. Deze is aan den anderen
kant van Hilversum gelegen. Er staat al een auto op ons te wachten
en het is dus de kwestie van een paar minuten.
'De mist 'blijkt nog in hevigheid toegenomen te zijn en de helroode
lichtreclame van de N. S. F. aangebracht op een der antennetorens
is nu slechts een rossige vlek in het eentonige, schier ondoordring
bare grijs.
Het binnendringen op het fabrieksterrein is geen sinecure. Er
staat een wachter met een waakhond die moeten verhoeden, dat
ongenoode gasten binnen het hek komen. De Seintoestellenfabriek
heeft zeer veel geheimen en op nieuwsgierigheid stelt men daar niet
’t minst prijs. De naam Vogt echter is oorzaak, dat de poort open
gaat en onze wagen kan doorrijden. De waakhond wordt in de loge
ondergebracht. Onder ons gezegd, men kan het beter met een Mexicaansche aan den stok hebben dan met dit ruige exemplaar met
dampende roode tong, scherpe tanden en spitse ooren.
We gaan een deurtje door en we zijn in het zenderstation. Het
eerste, dat opvalt zijn bordjes met opschriften als: niets aanraken,
hooge spanning, levensgevaarlijk. Dat is voor den argelooze die zich
op de hoogte wil stellen van electrische kabels en toestellen, altijd
een opbe-uren-d welkom. Ook is er een geïllustreerde welkomstgroet,
de bekende zigzaggende roode bliksemstralen op emaille bordjes,
welke de plaats aanwijzen waar die doodelijke draden zich bevinden.
Ten einde een S. O. S. aan het adres van onze familieleden te
voorkomen beginnen we met tactisch stelling te kiezen in de nabij-
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held van de deur. Dat is in den regel de veiligste plek in zulke
gelegenheden, waar spanningen van tienduizenden volts de blanke
geleidingen bezet hebben.
Ook hier is de lucht bezwangerd met muziek. Immers een luid
spreker vangt de golven op, die door de antenne in de lucht worden
geworpen. We zijn hier dus in de laatste werkplaats, waar de muziek
behandeld wordt. Het begin was de microfoon, waarin in grond
begrip de luchttrillingen, veroorzaakt door de menschelijke stem
of de muziek in evenredige electrisdie trillingen werden omgezet.
In de marmeren blokjes is de koolmicrofoon aangebracht en de
luchttrillingen oefenen druk uit op een rubbervliesje waarachter
koolkorreltjes zitten. De stroompjes, opgewekt door al die drukjes,
wandelen langs draden in loodkabeltjes aangebracht naar het toestel
in de controlekamer, waar zij versterkt worden tot zij de kracht
hebben van de normale lijntelefonie en vandaar gaan zij over gewone
telefoonlijnen naar dezen zender.
De zender nu, herhaalt dit versterkingsproces nog eens, doch op
rigoureuze wijze. Dit imponeerende samenstel van lampen, draden,
spoelen en buizen doet feitelijk hetzelfde als het drie- of vierpittertje,
dat gij in uw huiskamer hebt, doch in omgekeerde volgorde. De zender
heeft nóg iets gemeen met uw toestel en dat is, dat hij kieskeurig
is en niet elke soort stroom wenscfat te consumeeren. De zender stelt
er prijs op een bepaald soort electrlciteit te verwerken, namelijk
gelijkstroom, de geliefkoosde consumptie overigens van onze Amsterdamsche gemeentetram. Deze is in Hilversum echter niet te koop,
aangezien het P. E. N. alleen wisselstroom levert — in dit geval —
è raison van 380 volt. Het zendstation moet dus dezen wisselstroom
transformeeren tot gelijkstroom van 12.000 volt. In het toestel zelf
wordt deze gelijkstroom ten slotte weer tot den hoogfrequenten
wisselstroom verwerkt, welke door de antenne in den aether ge
straald wordt.
Bij het „zware geschut9'.
Ziet ge in dien hoek daar die zes helgloeiende lampen? Welnu,
deze zwaar geschut batterij van den zender (die feitelijk dus het
zelfde is als ons plaatstroomapparaat) zet den wisselstroom in gelijk
stroom om. Gij moet ze beschouwen als de groote ventielen, waar
door de electriciteit naar de zendantenne, die hoog boven ons haar
dradengestel heeft gespannen, wordt gepompt. Het lijken groote
langwerpige kalebassen van glas. Eigenlijk hebben deze lampen met
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de uitzending op zichzelf niets te maken:
zij zijn slechts een "hulpmiddel om een
bruikbaren stroom te 'krijgen. Eenige
condensatoren en smoorspoelen vullen
de gaatjes tusschen de stroomstooten op.
Dit is het z.g. „afvlakken”, -zoodat op den
gelijkstroom, die nu klaar is, niets aan
te merken valt.
Ik schreef zoo even: de smoorspoelen
en de condensatoren. Er zijn ook afstemspoelen. Zij zijn even grimmig en mon
sterachtig als de rest. Die koperen
spoelen van onbedekte dunne koperen
buisjes, die de afmeting hebben van een
overmatigen voetbal, zijn bezwangerd
met den hoogfrequenten wisselstroom
van duizenden volts oploopend tot tien
duizenden in de antenne; en er zitten
lange ebonieten handvatten aan om ze
te koppelen. Zie ook die condensatoren
ginds langs den muur, hooge, zinken
platen, die 30 & 35 c.M. van elkaar staan
om het trekken van vonken te voor
komen.
De gelijkstroom is nu geschikt ge-worden voor de beide water- en luchtgekoelde lampen. Het zijn lampen van
geheel andere structuur. Een soort tech
nisch amphibie, of moderne centauren,
want zij zijn half koper, half glas, waar
boven in grillige warreling een poliep
vormige warreling van gummislangen
zit, waardoor water naar de lamp ge
voerd wordt. Het electrische pompproces namelijk ontwikkelt zeer veel
warmte, die zich ook aan de plaat van
de lamp mededeelt. Die plaat, die be
stemd is om de electronen op te vangen,
die de gloeidraad wegbombardeert, be
vindt zich in uw radiolampen binnenin.
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Een zendlamp
Hilver
sum. De er naast geteekende ontvanglamp maakt het
vormen van een denkbeeld
van de grootte der zendlampen mogelijk.

—

Hier, 'bij deze kalebaslampen, is zij echter als een deel van het lampomhulsel geconstrueerd ten einde een behoorlijke koeling mogelijk
te maken. Deze koeling nu geschiedt met behulp van water. U ziet
hoe het door dien inktvisch van dikke rubberslangen wordt toege
voerd en hoe het vervolgens langs de plaat strijkt. Door de poliep
van dunne gummislangetjes blaast de koelende lucht op de hechtplaats van glas aan metaal. Het gevolg is, dat ook dit water de
onaangename eigenschap heeft met 12000 volt behept te zijn.
In een bak, onder de lampen — die onder ons gezegd, ongeveer
op ƒ 1000 per stuk komen te staan — loopen al die waterstraaltjes
weg. Zij lijken zoo onschuldig, als hetgeen Brussels eerste burger
„•Mannekenpis” pleegt te produceeren en zij vervullen de lucht met
een eentonig ruischend ge
luid. Met eerbied staren we
op een afstand naar dit
doodende water, dat door
gaten in de geïsoleerde bak
wordt afgevoerd. Het lamp
licht aan de zolders doet
de droppels flonkeren en
schitteren als even zoovele
diamanten en eenlgszins
kwijnend staan daarboven
de beide schuchter gloeien
de lampen van de izendinstallatie, die de electriciteit naar de antenne stuwen,
welke zweeft tusschen twee,
in vakwerk-constructie ge
bouwde torens van 60 meter
hoog, welke 150 meters van
elkaar staan. Deze slinge
rende electriciteit in de
antenne gaat daar over in
aethertrillingen, die een
even groote snelheid heb
ben als het licht, zijnde
300.000 K.M. per seconde
/
of in één seconde zeven
Water des doods.
maal den omtrek van den
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aardbol. Dus nóg veel sneller dan lijn 2. Twee jongelieden houden
aan den voet van de zingende torens hij de installaties de wacht met
den dood op het blanke koperdraad in hun onmiddellijke nabijheid.
En met aandacht luisteren zij naar de muziek waarvan de luid
spreker hun een monstertje franco thuis stuurt, nadat het een
aanzienlijke luchtreis heeft gemaakt.
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Als de spreker

wegblijft.....
IE in ons bedrijf veel actie verwacht of meenen mocht er
kennis te zullen maken met dreunende machines en snel
wentelende drijfwielen komt bedrogen uit.
Aldus sprak de heer Willem Vogt, de directeur van het Omroep
bedrijf, In den beginne en zoo kwam het uit ook. De stilte vervult
daar in de geheimzinnige villa te Hilversum een belangrijke rol en
wanneer de roode lampen boven de deuren van de studio’s branden,
ten teeken dat er uitgezonden wordt, zou men zich in een ziekenhuis
kunnen wanen. We loopen allemaal op de teenen en fluisteren,
alsof achter die deuren met haar lampjes zwaar zieke patiënten
liggen.
Dat neemt niet weg, dat er ook wel eens spannende momentjes
kunnen zijn en een daarvan maakte ik mede, op een mistdgen avond,
die wat den omroep betreft, zou worden ingeleid met een voor
dracht, als ik het wèl heb, over knolgewassen en zaadbollen.
Het spannende namelijk was, dat de spreker niet op tijd voor de
microfoon verscheen. Eerst gingen de politieberichten door, ten
einde luisterend Nederland attent te maken op verloren dameshandtaschjes, gestolen rijwielen en op den loop zijnde misdadigers,
neus gewoon, ooren gewoon, zonder baard of knevel en gekleed in
blauwe ratiné overjas en grijzen, slappen hoed — hoed gespeld met
de beginletters van hermanus, overijsel, eduardus, diederik — want
zooals u wel gehoord zult hebben pleegt de politie-omroep de aan
duidingen der beginletters ietwat deftiger door te geven dan de
A. V. R. O. Zoo noemen wij de I naar Izak, doch „hier, gemeente
politie Hilversum” leidt haar af van Ignatius.
Tusschen twee haakjes kan ik hier aan toevoegen, dat er een
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• microfoon hangt in het
politiebureau te Hilver
sum en dat een inspec
teur of een agent, van
goede getuigenissen om
trent zijn spraak voor
zien, de berichten aldaar
uitspreekt.
De ratdné overjassen,
ondeugende, weggeloopen meisjes, gewone
neuzen en zwart gelakte
heerenrijwielen hebben
hun tocht door den
aether verricht en zijn
vlijtig genoteerd door
honderden politieambte
naren in den lande,
die, de practijk heeft
zulks bewezen, een zeer
krachtigen bondgenoot
in hun strijd tegen het
misdrijf aan den om
roep hebben.
Nog één mdnuut wach
ten en dan is het -woord
aan de A. V. R. O.-klok
Wanneer gij ooit eens
in de villa aan den
Ouden
Enghweg
op
visite komt, zoek de
klok, die een geschenk
is van de propagandis
ten, dan nooit gel ijkstraats. De A.V.R. O.klo>k — de eenige klok
in Nederland, die thuis
precies tikt als elders
— huist namelijk op
zolder, boven de woon-

vertrekken van den heer Vogt. Zij staat daar eenzaam en verlaten
en door de donkere zolderruimte klinkt telkenmale haar statige tik.
De versterking van het geluid heeft natuurlijk plaats in de
contrölekamer, waar Keuls, de operator, haar nu inschakelt.
Dan ruisdht haar galmende Westminster-melodie uit alle loudspeakers in de villa.
Het is acht uur.
En het blijft stil.
Knolgewassen en „plaatjes”.
De spreker omtrent knolgewassen is nog niet verschenen en
Weitzel, de omroeper, is al naar buiten geloopen om te zien of hij
den vermiste ergens in den mist kan ontdekken.
Want het gaat niet aan Nederland in het onzekere te laten omtrent
de knollen. En daarom komt Weitzel, die niets heeft kunnen ont
dekken dan een minnekoozend 'paartje, dat tusschen het A. V. R. O.struikgewas rondscharrelt en hoorbaar takken breekt, met lange
stappen binnen, loopt door een machinekamerachtig vertrek dat
contrölekamer heet, en duikt schielijk in de studio III, zijnde het
vertrek speciaal bestemd voor den aankondiger. De Jampseintjes
worden gewisseld, de studio gaat „op den zender” en dan klinkt
het troostend uit den luidspreker:
— Dames en heeren, daar de spreker van hedenavond om ons
onbekende redenen nog niet is verschenen, zullen wij beginnen met
een plaatje op te zetten. Eén oogenblik alstublieft.
De gramofoon wordt nu op den zender geschakeld en Weitzel ver
schijnt met een zwarte pannekoek, waarop de foxtrot gegrift staat:
Wenn der weisse Flieder wieder blüht.
Wij, dn het voormalige keukentje met de blauwe tegeltjes, die
episoden uit Genesis en Exodus weergeven, kijken elkaar veelbeteekenend aan. Want wij beseffen, dat Weitzel zoo attent is onzen
luistervinken, die den zaadbol en het knolgewas moeten ontberen,
toch iets in dien geest voor te zetten. Straks komt natuurlijk
Blumengeflüster, Connais-tu le pays oü fleurit 1’oranger, Rosen
aus dem Süden, La belle au bois dormant of een hap uit de Pasto
rale. Zoodoende fokt Weitzel zelf een land- en tuinbouwhalfuurtje
op het roteerend vlak van de gramofoontoestellen.
Wij kunnen ons voorstellen, dat onder de toehoorders wien het
knolgewas volkomen onverschillig is, bij het woord „plaatje” een
stille juichkreet opgaat.
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Doch dan klinkt plotseling de bel
— Het knolgewas! roe
pen we oneerbiedig.
Inderdaad, het is er.
Er wordt een jas en een
hoed op den kapstok ge
slingerd: de omroeper ver
klaart in zijn studio, dat
de spreker toch gelukkig
wel is verschenen en even
later hooren we een kalme
stem, waaraan zeker niet
te hooren is, dat de eige
naar ventre a terre van het
station naar den Ouden
Enghweg is komen loopen.
Het seringenplaatje ver
huist weer naar de kast en
de stem van den spreker
beheerscht de lucht.
Hier was het begin moei
lijk, doch er zijn ook ge
vallen denkbaar, waarin
het einde zwaar valt. Dat
is een verschijnsel bij
sprekers, die niet kunnen
ophouden en als maar door
zwemmen ■willen op de
zwaar
deinende
lange
aethergolven. In zekeren
zin zijn zij de zwemmers
in de ruimte, doch wij
noemen ze in het huis
houdelijke keukentje de
zwammers in de ruimte.
Wanneer de directeur in
de gaten heeft dat het
einde nog lang niet in het
verschiet is, stuurt hij een beleefd,
naar de studio voor de sprekers —
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van de villa.

r
{ymroeper Weiizel.

duidelijk geschreven briefje
dat is studio II — met het

verzoek om kortheid te willen betrachten. Misschien hebt u bij
een spreker, die zich staag met den rug- of Spaanschen slag voort
beweegt over de Juchtgolven, tegen het einde een korte onderbreking
gehoord? Tien tegen één, dat het zoo’n dwangbevelletje van Vogt
was. Helpt dit niet, dan past men een paardenmiddel toe: men laat
den spreker in de golven verdrinken. De microfoon wordt afgesloten
en als de spreker het wil- kan hij tot middernacht doorspreken;
hij hindert toch niemand meer.
Als de gramofoon speelt.
Zooals u hierboven zag, is de gramofoon een prachtige reserve,
die elk oogenblik in staat is om in te vallen. En een geliefde reserve,
want zij omvat de beroemdste en duurste kunstenaars en de meest
grandioze sterren die aan den kunethemel flonkeren en die ver
moedelijk wel nooit in persoon in onze bescheiden studio’s zullen
komen. Nu hebben wij ze ten minste geconserveerd.
Aan het draaien van gramofoonplaten zit intusschen heel wat vast
en ik mag dat bij de beschrijving van het omroepbedrijf niet over
slaan. Vroeger bepaalde men er zich toe, een goede gramofoon met
goede platen voor de microfoon te plaatsen. Deze methode is ver
dwenen toen do pick-ups kwamen en electrisch opgenomen platen
meer en meer het veld wonnen. Platen, volgens het oude systeem
opgenomen, blijven vlak, ook wanneer zij voor de radio gespeeld
worden. Doch bij de electrische platen haalt de naald er alle fijne
trekjes uit en natuurlijk ook alle foutjes, die duizendmaal versterkt,
op duidelijke wijze tot de luisteraars zouden doordringen. Het gevolg
daarvan is geweest, dat elke plaat nauwkeurig doorgespeeld moet
worden alvorens zij „op den zender gaat”. Er heeft dus al dadelijk
een belangrijke selectie plaats.
Doch een plaat zonder fouten is daarom nog niet geschikt om
door de A. V. R. O. uitgezonden te worden. De gevoelskwestie spreekt
daarbij ook een woordje mede. Platen met titels, welke bepaalde
kringen van luisteraars zouden kunnen kwetsen, worden, al zijn zij
nóg zoo goed en nóg zoo pittig, onherroepelijk ter zijde gelegd. Op
deze wijze kon het gebeuren, dat de foxtrot: lm Himmel spielt
doch auch ein Jazzband, niet voorkwam op het repertoire van de
A. V. R. O. Een enkele maal gebeurt het, dat de titel lichtelijk
gewijzigd wordt. Zoo werd de jazz „Shout Hallelujah, because I am
home” door den omroeper gewijzigd in: „Shout be welcome",
terwijl de bekende Schlager „Hallelujah”, welke onlangs voorkwam
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op het repertoire voor twee piano’s, alleen vermeld stond als:
Foxtrot.
Engelsche songs zijn practisch altijd te draaien zonder dat iemand
er aanstoot aan neemt, doch bij verschillende Duitsche cabaret- of
dansopnamen legt de man, aan wien de geheele gramofoonplatenaffaire is toevertrouwd — Weitzel, den omroeper — zijn oor extra
te luisteren bij het toestel, waarop de opname proefstoomt. Met
het gevolg, dat een zacht gefluisterd dubbelzinnigheidje de plaat
schielijk terugwijst naar het couvert, waaruit zij gekomen is.
En nu beheerscht nog een belangrijke factor het radio-gramofoonbedrijf. En dat is, welke muziek gespeeld moet worden met betrek
king tot de andere programmanummers. Het zou bijvoorbeeld van
zeer slechten smaak getuigen in -de pauze van een abonnements
concert, uitgezonden uit het Concertgebouw te Amsterdam, waar
Debussy of Mahler vertolkt werd, plotseling te komen met ,,Trink,
trink, Brüderlein, trink”. Eveneens zou het dwaasheid zijn tusschen
een oratorium te verschijnen met hot Jazz. Zelfs deze laatste wordt
met de noodige voorzichtigheid betracht. Tallooze luisteraars, die
overigens de straight-Jazz lusten, desnoods bij hun ontbijt, hebben
op onmiskenbare wijze hun afkeuring te kennen gegeven over de
voortbrengselen der Amerikaansche hot-bands, en mochten deze
aan het eind van een gramofoonplaten-recital aan de orde komen,
dan kondigt de omroeper ze nog op speciale wijze aan. Luisteraars,
die ze niet wenschen, kunnen dan hun toestel uitschakelen, op een
ander station overgaan of zich ter ruste begeven, zoo ze meenen
goed te kunnen slapen zonder het: „Goeden nacht en wel te rusten”
van [Hilversum.
Intusschen is dansmuziek onontbeerlijk op een veelzijdig omroep
programma. Doch ik heb den indruk gekregen, dat, wil men de
massa gerieven, men daartoe de momenten moet kiezen. Blijkens
de ervaringen te 'Hilversum is de dansmuziek tijdens de lunch als
een baksteen gevallen, terwijl er op andere momenten een bijzondere
voorkeur voor bestaat.
Uit de correspondentie, welke dagelijks in grooten omvang bij
de A. V. R. O. binnenkomt, blijkt, dat het zeer moeilijk is, ja eigenlijk
totaal onmogelijk, iedereen tevreden te stellen en iedereen tevreden
te houden. Aan den anderen kant is door al die brieven een lichte
peiling op de wenschen van de luisteraars mogelijk, en daarnaar
richten zich dan ook de programma’s.
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Radio en gramofoon.
Er is een tijd geweest, aar ae gramofoonplatenverkoopers alles
behalve teedere gevoelens koesterden ten opzichte van de radio en
het heelemaal niet prettig vonden, wanneer Vogt in den ouden tijd,
toen de A. V. R. O. nog H.D.O. was, een krassende gramofoonplaat
op een wankel toestel voor de microfoon liet afloopen. Men vreesde
schade voor den omzet. Wèl kunnen de tijden veranderen, want
thans daalt een regen van platen in de kast van de villa aan den
Ouden Enghweg. De importeurs zenden grif hun nieuwste nummers,
want de radio is gebleken een uitnemende propaganda voor de
gramofoon te zijn. Zij verklaren thans onomwonden, dat zij niet
gaarne de gramofoonplaten-recitals van de programma’s geschrapt
zouden willen zien.
De omroep heeft de acht beste merken voor zijn uitzendingen
uitgekozen. Van elke plaat wordt o.a. letter, nummer, titel en merk
aangekondigd en bovendien wordt het uur van spelen genoteerd,
omdat er groote navraag van de luisteraars is omtrent platen,
waarvan zij titel of merk niet gehoord hebben. De A. V. R. O. kan,
wanneer het tijdstip is opgegeven, dadelijk nazien welke plaat
gespeeld werd.
En nu moet ik nog speciaal even onzen gramofoonplatenomroeper
voor het front halen, die op onberispelijke en alleszins prettige
wijze het contact tusschen de studio en de luisteraars brengt. Ik
doe dat, omdat niemand ter wereld zóó handig de onderbreking
tusschen twee opeenvolgende en bij elkaar behoorende platen kan
wegmoffelen als Weitzel. Men moet al heel scherp luisteren, wil
men ontdekken dat hij van de eene plaat op de andere overgaat.
Meestal is het moment niet te constateeren. Zooiets is een kwestie
van handigheid en gehoortraining. Ook de operator in de controle
kamer, waar trouwens de beide gramofoons staan en die de knopjes
hanteert, is die kunst machtig.
Om zooiets tot stand te brengen, zijn natuurlijk twee gramofoons
met twee exemplaren van elke serieplaat noodig. De gramofoons
worden gewoon met de hand opgewonden, ten einde bij storing of
stroomonregelmatigheid toch te kunnen functionneeren. De stroom,
noodig voor de versterkingstoestellen in het studiogebouw, is namelijk
geheel onafhankelijk van het lichtnet en wordt geleverd door accubatterijen.
Als u Weitzel vraagt wat de populairste platen zijn, zal hij u met
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een diepen zucht antwoorden: De Klokkenwinkel, The Wembley
Tattoo en The Laughing Saxophone. Hij durft ze niet meer op te
zetten zonder de in smeekenden toonaard vervatte mededeeling, dat
hij op véééééler verzoek het bekende plaatje nog éénmaal draait.
Want niet iedereen is meer gecharmeerd op de geluiden der
koekkoeks-, West-Friesche en penduleklokken, gevarieerd met het
ratelen van een wekker, terwijl anderen hun maag voelen draaien
hij den opmarsch der foag pipers, der roffelende Coldstreamers en
bij het blazen van The Last Post.
Het weergeven van dit soort platen vindt meermalen een weerslag
in den omzet van de gramofoonhandelaren. Mag ik even in verband
hiermede een Hilvereumsch geheimpje vertellen? Op zekeren dag
was er een verzoek ingekomen om De Klokkenwinkel voorloopig
niet meer te draaien, aangezien de voorraad bij de handelaren was
uitgeput. En nu wilde het toeval, dat plotseling het weergeven van
een gramofoonplaat dringend noodzakelijk was. Treep, die van het
verzoek niets afwist, grijpt de eerste de beste plaat, zet die op en
op hetzelfde moment grepen de luisterende gramofoonhandelaren
ook, doch naar hun rampzalig hoofd. Want de plaat, die ginds afliep,
was... de Klokkenwinkel, waarvan geen enkel exemplaar meer in
hun magazijnen aanwezig was.
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Herinneringen van

Willem Vogt.
JFTN de vorige hoofdstukken heb ik u medegevoerd naar de villa aan
N den Ouden Enghweg, met haar intieme studio’s en u vluchtig
een en ander laten zien omtrent een modern omroepbedrijf. En
nu is het de beurt aan Willem Vogt om u eens te vertellen hoe het
in het verleden van den omroep toeging, een verleden dat nog wel
niet grijs is, doch ten gevolge van het stage voortschrijden der tech
niek toch wel eenigezins in een mistig waas is gehuld.
Wij zitten in de ruime directeurskamer van het bekende gebouw
aan de Keizersgracht, waar de uitgestoken blauw-witte A.VJR..Ovlag telkenmale bij haar bewegen een spel van licht en schaduw
op den lessenaar met zijn vele paperassen werpt. Tegen den muur
staan een ontvangtoestel en een luidspreker, zoodat Hilversum
dadelijk binnen het bereik van den omroep-directeur is.
Men -zegt, dat een banketbakker bij voorkeur zijn eigen taartjes
niet eet en uit ervaring weet ik, dat het een groote kunst voor den
journalist is, een privé briefje te moeten schrijven. En zoo is ook
Willem Vogt, de man van het woord in den aether, in het dagelijksche
leven zeer zuinig met woorden, doch aan den anderen kant doet zich
het alleszins pleizierig verschijnsel voor, dat het omroepen iemand
leert zijn woorden te wikken en te wegen, goed loopende zinnen te
maken en een duidelijk overzicht van de stof te geven. Voor den
interviewer was het dus slechts een kwestie van aanvullende vragen
stellen, een potlood en een stuk papier.
— Toen ik in 1920 als Indisch verlofganger in Nederland was, zoo
vertelde Willem Vogt ons, kreeg ik een telegram van den heer Dubois
van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum, met het
verzoek om naar teekens te luisteren, die in Indië zouden worden
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uitgezonden. Daar ik aldaar met professor De Groot o.a. aan het
station te Malabar had gewerkt en goed op de hoogte was van alles,
wat de draadlooze betrof, ging ik op dat aanbod in. De ontvanginstallatie stond op de Meent en de antenne was, schrik niet meneer,
twee kilometer lang. Men zocht het toen nog in de lengte. Zij strekte
zich uit van Blaricum naar Huizen. Er werd in Indië uitgezonden
met golven van zestien kilometers lengte. Wij zaten in een huisje
op palen, waarin een enorm ontvangtoestel opgesteld stond. Was
de Zuiderzee hoog, dan kabbelde het water onder ons station en als
het droog was, graasde op diezelfde plek het vee. Daar luisterden
wij naar professor De Groot en diens regeeringstelegrammen. Wij
werkten alleen des nachts aan de ontvangst en wel op de gemeen
schappelijke nachtelijke uren van Indië en Nederland.
Den eenen keer werd heel wat gemist en daar we niet terug konden
seinen, moesten we een gewoon telegram sturen met het verzoek het
verloren gegane opnieuw, doch nu langs den draad te willen kabelen.
Een ander maal, wanneer de ontvangst buitengewoon goed door
kwam, zat je je te verbijten over de langzame secure wijze, waarop
men in Indië zond. De heer Visser, dien u laatst in de controlekamer
ontmoet hebt, heeft zich ook in ons station zeer verdienstelijk ge
maakt. Dat luisteren duurde zes maanden en toen was het voor ons
afgeloopen en ging de verdere behandeling der telegrammen naar
de regeering over.
Moeilijke tijden.

De heer Dubois had de Effectenbeurs voorzien van een draadlooze
installatie en velen van het nut er van weten te overtuigen. Een
gevolg daarvan was, dat verschillende personen of lichamen, die
wenschten te ontvangen, ontvangtoestellen noodig hadden. Ik werd
toen chef van de afdeeling verkoop der IN. S.F. en wij hebben in die
dagen, die nu ver achter ons schijnen te liggen, een paar honderd
toestellen in Nederland opgesteld. Doch daarna trad het tijdperk der
malaise in, die de fabriek in alle opzichten trof. De koopvaardij
vloot lag stil, marine nam niet af en ontvangtoestellen zijn nu
eenmaal artikelen, die niet slijten, zoodat ongeveer niets werd
afgenomen.
Heel in de verte aan den horizon gloorde de radio schuchter. Wij
overwogen toen het maken van eenvoudige ontvangers voor ama
teurs. Doch aan den anderen kant vroegen wij ons af: Wat moeten
deze amateurs met die toestelletjes ontvangen? Mogelijk het station
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Chelmsford in Engeland of de muziek van het gramofoonplaatje:
Bruggewachter van Speenhof, dat Idzerda in Den Haag wel eens
uitzond. En zoo kwamen wij op de stelling, dat, alg wij toestellen
wilden verkoopen, wij ook een instrument moesten hebben, dat ge
luiden uitzond, die men op die toestellen kon ontvangen.
In den heer White hadden wij iemand, die de technische bekwaam
heid had om een zender met geringe hulpmiddelen te construeeren.
We scharrelden in een der magazijnen twee oude masten van een
militair station op en richtten den zender in, erg primitief natuurlijk
in het fabriekslaboratorium. De eerste gramofoonplaat, die ik opzette,
was de Koninklijke Marine Defileermarsch, die we later meermalen
aan het begin van een programma draaiden en die vre dan ook met
den naam: afstem-marsch betitelden. De microfoon hing in een oud
loodsje en daar dit niet al te solide was, lekte het soms. Ik stond
dan met een parapluie in de eene hand de gramofoonplaten te
draaien. Eenigen tijd later kregen wij van de firma Bender te
Amsterdam een automatische piano. Het voordeel van dit instrument
was — en dat was belangrijk met het oog op ons experimenteel
onderzoek — dat het de geheele toonschaal kon geven. Tot in den
treure lieten wij de Marche militaire van Schubert op het ding loopen
en de Hilversummers, die met kristalletjes naar ons luisterden,
wilden wel bommen naar ons keetje gooien.
Op zekeren dag gebeurde er iets plechtigs. Er zou — hoe onge
looflijk dit ook klonk — een echte zangeres voor de microfoon
optreden. Dat was, haar naam zij hier met eere genoemd, mevrouw
Schlüter uit Blaricum, die nu nog wel eens voor ons zingt. Deze
dame hebben wij, zonder het te willen, een onaangename gewaar
wording bezorgd. U moet weten, dat wij een microfoon hadden ge
maakt met behulp van de schelp van een hoofdtelefoon. Deze hadden
wij in een kistje aangebracht en dit dichtgeplakt met wit papier.
De heer White, die achter een gordijn stond, verplaatste met het oog
op het kwantum geluid nu en dan dit spookachtige kistje en op een
gegeven oogenblik zag mevrouw Schlüter het witte ding als door een
onzichtbare hand bewogen, recht op zich afkomen. Zij schrok merk
baar en misschien ook wel hoorbaar, doch in die dagen was het
geluid verre van ideaal en kon zoo’n afwijking onbemerkt door
komen.
Het was af en toe danig benauwd in de keet, want er lagen ook
steenkolen van de fabriek en door ons werd in een der wanden een
gat voor de ventilatie gezaagd. Dit had echter tot gevolg, dat het
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publiek angstig dicht onze „Studio” naderde om naar binnen te
gluren en de politie van Hilversum er aan te pas moest komen. We
werden hoe langer hoe deftiger. Zoo richtten wij een wachtkamer
voor optredende artisten in. Telkens als er gasten waren, sleepten
wij het vloerkleed en eenige meubelen uit het vertrek van den direc
teur, stoffeerden hiermede de wachtkamer en de artisten dachten
wonder wat over den weelderigen Nederlandschen omroep.
Een triomf-dag.

Twaalf Augustus 1923 beteekende een waren triomfdag voor de
radio, want toen trad voor het eerst een ensemble voor de microfoon
op. Dat was het echtpaar Leopold uit Hilversum en een zijner ken
nissen. De heer Leopold speelde zeer verdienstelijk viool, mevrouw
piano en de kennis violoncel. Het resultaat was, dat wij 700 enthou
siaste brieven ontvingen. Toen begrepen wij eigenlijk wat een
omroep was! En wij zeiden tot onze toehoorders zooveel als:
Wanneer jullie wat beters willen hebben, kunnen wij jullie dat
verschaffen, mits er geld kome.
Inderdaad kwamen de bijdragen los en werd de omroep niet meer
beschouwd als de hobby van een paar idioten. In dien tijd kwamen
er zelfs belangstellenden uit Duitschland, dat gehandicapt was door
het verdrag van Versailles, kijken. Zoo verscheen de huidige direc
teur van de Deutsche Welle, Herr Knöpfke, en Bronsgeest, u wel
bekend van de Duitsche programma’s.
Er waren natuurlijk verschillende dingen, buitenlandsche stations
betreffende, die ons jaloersch maakten. Eén daarvan was de Studioklok van Chelmsford. Wij wilden ook zoo’n tijdsein hebben en we
kregen het, namelijk de klok uit de kamer van den heer Dubois.
Gemeenlijk lieten wij haar des avonds om 10 uur slaan. Ik haalde
dan het uurwerk, droeg het behoedzaam over het fabrieksterrein
naar ons loodsje en zette het voor de microfoon. Het gevolg was,
dat, welke voorzichtigheid ook betracht werd, de klok wel eens stil
bleef staan, doch dan zetten wij haar gelijk op ons horloge. Op het
laatst vonden wij een eenvoudiger methode uit: wij draaiden den
wijzer voor de microfoon dadelijk op tien uur en lieten het uurwerk
dan slaan. Het was een methode, waartegen een uurwerkmaker
bedenkingen zou hebben gehad, doch wij hadden ons tijdsein. Soms
was het uurwerk van slag, zoodat het meer dan eens is voorgekomen,
dat ik een verraderlijken elfden slag heb moeten smoren door den
vinger tegen het hamertje te houden.
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Aan den anderen kant waren de betaalde krachten goedkoop. De
oudere luistervinken zullen zich nog wel het H. D. O.-orkest „De
Vogelaars” herinneren? Welnu, ik mag thans wel verklappen, dat
dit omroeporkest louter bestond uit Duitsche oempahs, die voor
dertig gulden een geheelen avond hun wangen bol bliezen. Wij publi
ceerden in het omroepblad zelfs heel trots hun foto, doch toen
ontdekten eenige luisteraars de foef en schreven ons, dat onze
beroemde Vogelaars een frappante gelijkenis vertoonden met de
Duitsche muzikanten, die in Amsterdam op straat optraden.
— Geen betere studio dan de vrije natuur, placht onze ingenieur,
de heer "White, te zeggen en zoo lieten wij de Vogelaars in een tent
naast de fabriek concerteeren. Nu is het een opmerkelijk verschijn
sel, dat luisteraars soms meer op bijkomstige geluiden dan op_ de
hoofdzaak letten. En zoo kregen wij brieven aangaande menschelijke
geluiden, die tusschen de muziek doorklonken. Onder ons gezegd
was het de lieve jeugd van Hilversum, die om de tent stoeide en
krioelde.
Een anderen keer hoorde men plotseling tusschen de oempahmuziek een vèr verwijderd kabaal, dat steeds dichterbij kwam en
dat ten slotte ontaardde in een stevig, ofschoon niet al te welluidend:
En van je hela, hola, houdt er den moed maar in!
De koptelefoons en luidsprekers moeten er van gedaverd hebben,
want het was een groot gezelschap, ik meen een reisclub, die onder
het luidkeels galmen van dat strijdlied over de hei trok, vlak langs
onze „Studio”.
"White had goed praten over de natuur als beste studio. Vooral,
toen op zekeren dag een windstoot de tent opnam en de oempahs,
pardon, de H. D. O. Vogelaars, in groote lappen zeil emballeerde.
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Colijn, Wibaut en

de Radio.
ELKENS kwamen we voor den dag met een ander experiment,
zoo vertelde de heer Willem Vogt verder over den ouden tijd
van den omroep. En dat bracht variatie en af en toe voor
ons schokkende gebeurtenissen. Een van die gebeurtenissen was
de ontvangst der Ned. Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te
Hilversum voor het stadhuis. U weet, daar staat een muziektent
en daarin hadden we de microfoon opgehangen. We waren er ont
zettend trotsch op en de redevoeringen en muziek werden naar
behooren uitgezonden. Er zaten zelfs merels (buiten het programma
om) in de boomen voor het stadhuis en ook hun gekweel werd
door de radio naar onze luisteraars gebracht. We ontvingen zeer
enthousiaste recensies over deze diertjes.
Plotseling kreeg ik een inval. Ik wilde namelijk een peiling doen
op de belangstelling en attentie van onze luisteraars. En ik maakte
in de microfoon bekend, dat de eerste van onze luisteraars, die op
de stoep van het stadhuis verschijnt, een koptelefoon cadeau krijgt.
(Het was eenvoudig verschrikkelijk, want met deze woorden had
ik een hordenloop op groote schaal ontketend. Luistervinken kunnen
niet vliegen, doch ze kunnen loopen! Geen minuut nadat ik de
woorden had uitgesproken, baande zich reeds iemand een weg door
de menigte en bekloin. de stoep van het stadhuis. Later kwamen ze
bij tientallen, hijgende en blazende, transpireerende en sjokkende.
De luistervinken hadden in een oogwenk de meerderheid op het
pleintje. Op dat oogenblik beseften wij sterker dan te voren de
macht van de radio.
Iets dergelijks werd gedaan door een chemicus van een chocolade
fabriek te Rotterdam, die een lezing had gehouden en die den eerste,
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ie zich aan de fabriekspoort aldaar vervoegde, een verrassing had
aegezegd. Ook daar heeft het storm geloopen. Juist die macht
an den omroep heeft ons reeds geruimen tijd geleden doen besluiten
enige regels van het omroephuis vast te stellen. Ieder, die voor
e microfoon -zal optreden, krijgt van ons een circulaire. Hierin
iaat in de eerste plaats vermeld, dat men moet spreken, zooals
jen gewend is dat in kleinen kring te doen en zooveel mogelijk
loet trachten den indruk van voorlezen te mijden. Ook wat betreft
et omslaan der blaadjes dient men voorzichtigheid te betrachten,
belangrijke schommelingen in de stemsterkte komen de duidelijkeid van de weergeving niet ten goede. Zorgvuldig en niet te snel
preken voor de microfoon wordt op prijs gesteld. Verder, en dit
Iaat op hetgeen ik zooeven zeide, staat er nadrukkelijk in vermeld,
at vrienden, kennissen of familie niet mogen worden gegroet en
at de spreker of spreekster zich niet mag richten tot bepaalde
roepen of personen. We hebben eens een zangeres in onze studio
;ehad, die haar liederen liet voorafgaan door een hartelijk: Dag,
nannie! Dit moge het hart van mannie gestreeld of verteederd
ebben, ‘het behoort niet.... Namen van handelsfirma’s, vereeni^ingen of instellingen mogen in het algemeen niet genoemd worden,
anvallen en critieken behooren te worden nagelaten en het opgeven
an adressen komt evenmin te pas.
Op de circulaire komen nog verschillende andere aanwijzingen
oor: tevens staat er op afgedrukt een plattegrond hoe men door
ülversum moet loopen om van het station de studio te bereiken
in voorts een treintabel.
< Tot zoover de regels van ons omroephuis.
Moeilijke uitzending van het Euch, congres.

Ik ga nu verder met eenige 'bijzondere herinneringen. In de eerste
laats aan het Eucharistisch Congres in 1924 in het Stadion te
Lmsterdam, hetwelk wij volledig hebben uitgezonden. In een der
iamer-tjes hadden wij onze apparaten opgesteld, die 220 volt konden
’erwerken. Doch wij hadden slechts 24 volt noodig, zoodat het teveel
'ernietigd moest worden. Dat kon slechts geschieden door het in
ïarmte om te zetten. Daarom hadden wij een installatie van groote
piralen, die op een kist waren aangebracht en waarop dus het
erschil door verwarming vernietigd werd. Dat ging lang goed,
bch plotseling juist tegen het plechtige moment, waarop de kardi.
I
I

I
I
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naai zijn zegen izou geven, ging liet hout van de kist branden. Mem
bedenkt zich nog eens dubbel en dwars alvorens een belangrijke'
uitzending als deze, waarnaar tienduizenden in den lande luister
den, uit te schakelen. We poogden dan ook de smeuling .te dooven.j
Doch het werd steeds erger en juist toen de zegen dóórkwam,
sloegen de vlammen uit de kist. Coüte que coüte hielden wij &
uitzending aan den gang. We goten den inhoud van kopjes water
en flesschen op de spiralen: het Eucharistisch Congres siste en
spetterde voor onzen neus. Langzaam kwam de zegen door, doch
op het allerlaaste oogenblik brak het koperdraad. Het bleek, dat
slechts een paar woorden van het slot verloren wraren gegaan.
(Niet onaardig is ook hetgeen vier jaar geleden met de verkie
zingen gebeurde. De omroepvereeniging had op den dag van dt
verkiezingen van de groote partijen elk een spreker uitgenoodlgd
Zoo zouden te Hilversum Wibaut, Colijn, De Geer, Dresselhuye
Van Wijnbergen en v. d. Mijle voor de microfoon het woord voeren
Geen van deze heeren had zulks te voren 'bij de hand gehad: over
eengekomen was, dat ieder precies een half uur zou spreken. Eersl
werden er eenigen gekiekt en toen werd de heer Wibaut voor d<
microfoon geplaatst. Inmiddels was de heer Colijn verschenen: zij'
auto hield voor het gebouwtje stil en toen trad hij de directie
kamer der Ned. Seintoestellen Fabriek, welke wij voor deze belang
rijke gebeurtenis in bruikleen hadden gekregen, binnen. Nauwelijk
had hij plaats genomen, toen plotseling Wibaut’s stem klonk
Waarom Colijn niet.
Als u in aanmerking neemt, dat al deze politici blanco ten opzicht
van het spreken voor de microfoon waren, kunt u zich voorstelle
hoe het den heer Colijn te moede was, die plotseling Wibaut’s stei
door de kamer hoorde schallen. En zonder zich te bedenkei
gebaarde Z.E. afwerend met de handen en sprak hij zeer geamuseer
volzinnen als:
— (Hoe kan iemand zóó iets volhouden.
— Kom! Kom!
— Dat heb ik nooit -beweerd!
— Nu overdrijft u schromelijk.
Daarna was het de 'beurt van den heer Colijn.
Deze had zijn rede op papier, doch hetgeen Wibaut had gezeg
verleidde hem tot het uitspreken van een geïmproviseerden geestige
tegenaanval, die op zijn beurt den heer Wibaut een aantal opme
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kingen ontlokte toen hij had plaats genomen vóór den luidspreker
in de directiekamer.

„Moeten wij hier nu ook nog zingen"?

iDe heer Dre&selhuys sprak over de lijn en was namelijk op een
vergadering te Gouda. Op deze bijeenkomst werd het lied van den
Vrijheidsbond aangeheven. Toevallig kwam juist baron Van Wijn
bergen de directiekamer binnen. Hij zag een aantal sprekers zitten
ten hoorde tegelijkertijd het lied uit den luidspreker schallen. Hier
door raakte ook hij van de wijs en vroeg mij: Moeten we hier nu
Dok nog zingen?
Ik legde hem uit, dat de omroep van hem geen vocale prestaties
|verwachtte en hiermede was hij tevredengesteld.
• De macht van de radio is zelden sterker gebleken dan tijdens
een der watersnooden. Wij hadden het verzoek gekregen van den
commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, om een
'oproep te doen om booten en levensmiddelen met het oog op een
Calamiteit, die daar gevreesd werd. Ik deed mijn plicht en maakte
deze behoefte bekend. De uitwerking was formidabel. Van alle
kanten marcheerden des avonds troepen hulpvaardigen op met
booten en levensmiddelen. Onze telefoonlijnen waren voortdurend
geblokkeerd door lieden, die nadere bijzonderheden vroegen. Een
balf uur later kwam een tweede noodkreet, wéér uit Noord-Brabant.
•Of we om ’s hemelswil de redders en hulpvaardigen konden bewegen
van hun assistentie af te zien, want het werd te erg. In de behoeften
was reeds ruimschoots voorzien. Ik maakte dit opnieuw bekend,
Öoch er waren reeds honderden op pad. Des nachts klopte nog
teen troep padvindertjes uit Bussum me op, die auto’s vroegen om
liiaar Noord-Brabant te rijden.
1 Nooit te voren was ons zóó klaarduidelijk gebleken, welke massa’s
men in beweging kan zetten door eenige woorden in de microfoon
gesproken.
Tot slot moet ik op iets bijzonders het licht laten vallen. En dat
ïs op onze dankbaarheid jegens de Nederlandsche artisten, die ons
In zoo menig opzicht ter wille zijn geweest. Kunstenaars en kunste
naressen van naam hebben zich dadelijk voor de radio geïnteres
seerd en hun medewerking voor geringe geldelijke tegenprestaties
lerleend. Dat is ook het geval geweest met vereenigingen. Ik denk
bijvoorbeeld aan het Concertgebouw en het Kurhaus. die het ons
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wat het financieele gedeelte betreft, niet al te lastig maakten. Ooi
hebben wij het met de auteursrechten getroffen en in het algemeei
kan gezegd worden, dat ook nu men ons het vel niet over di
ooren haalt. Revue-directeuren dingen er naar hun revues uit
gezonden te krijgen en zoo zijn er meer van die alleszins prettigs
verschijnselen. Doch aan den anderen kant naken de moeilijkheden
Men vraagt veel hoogere bedragen en zoo is er reeds een organisatii
van solisten, die 50 % verhooging op hun salaris eischt, wanneei
zij bij een gelegenheid optreden, die over de lijn wordt uitgezonden
Die 50 % moeten wij natuurlijk betalen.
Waar dat op den duur heen moet, wie zal het zeggen? aldui
besloot onze omroepleider.

F

Poppenkast in

Aether.
■|| IR vallen voor de luisteraars velerlei verrassingen uit den aether
tl te tokkelen en een daarvan Is de radio-poppenkast, bestemd
-U—/ voor onze jeugdige en veelbelovende luistervinkjes, voor zoover
zij niet voortsnellen op vliegende Hollanders, autopeds of dergelijk
rijdend gerei, dat het op de teenen van voorbijgangers heeft
gemunt.
De poppenkast van de A. V. R. O., die figuurlijk gesproken nagenoeg
eiken Woensdag om de veertien dagen wordt opgehangen aan de
reusachtige antenne der Ned. Seintoestellen Fabriek, is in groote
trekken ongeveer die van onze vrienden op den Dam, Cabalt
en Van Hemert. Doch dan met glacé handschoenen en gummi
hakken.
Want de radiopoppenkast davert niet op zijn hou-ten pooten en
ik heb den aap gemist, die zich met behulp van zijn nagels telken
male overtuigt van den welstand der bevolkingscentra tusschen zijn
lange haren. Wijders ontbrak de Zoete Dood op het appèl, mits
gaders de politieagent en ik heb mij zelfs moeten spenen van den
aanblik van den weledelgeboren heer Jan Klaassen en deszelfs
echtgenoote, de dame, genaamd Katrijn.
Het was op een stralenden Woensdagmiddag, dat ik deze poppen
kast zocht. Ik vermoedde, dat ik haar zou vinden achter de microfoon
in den vorm van een gepensionneerden generaal met een goed hart
en een grijzen snor, zonder poppen en zonder kast.
Doch de gegalonneerde portier van het hotel „Hof van Holland”
leerde me anders. Hij voerde mij door een half donkere zaal, door
een smal gangetje en dan stond ik warempel in de schouwburgzaal,
die ik had leeren kennen tijdens de uitvoering van „La Juive”.
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Ditmaal ontbraken de felle lampen op het podium en was er wèl
publiek. Eenige rijen van de stalles waren namelijk bezet door het
dankbare Hilversumsche nageslacht van frissche krullenkoppen en
de zaal gomsde van spanning en pleizier. Af en toe 'leek het alsof
er vooraan een kleine branding stond, zoo gingen al die hoofdjes
op en neer en heen en weer. En alles vanwege de poppen in de
kast, die wel is waar niet groot en mooi was, doch die toch indruk
wekkend vlak voor de toeschouwersrulmte stond.

Hoe de jeugd zich amuseert.
Men heeft mij wijsgemaakt, dat de jeugd zich vroeger placht
te vermaken met het consumeeren van tooverballen, zijnde een
lekkernij, die ‘bij het smelten op de tong telkenmale een andere
kleur vertoonde, alsmede met het sabbeJen op zoethout. Als dat
zoo is kan ik verklaren, dat de tegenwoordige jeugd met haar
tijd meegaat. Kauwgummi is zeer gewild en vele kaken bewogen
zich dan ook met de regelmatigheid van den slinger der A. V. R. O.tijdseinklok. Ik zag een gebrilden jongen — ik taxeerde hem groot
moedig op negen jaar — die een half opgerookt sigaretten-eindje
achter het oor had. Pijpen of sigaren merkte ik niet op.
In elk geval bespeurde ik wel, dat er een geweldige distantie
vras tusschen het mannelijk en het vrouwelijk geslacht en met
diepe minachting wezen eenige knapen op een paar lieve meisjes,
die een pop hadden meegenomen. Ik vond het eigenlijk gezegd ook
vreemd, want wie neemt er nu een pop mede naar een poppenkast?
C’est bien porter la bière & Munich!
Doch dat zijn van die onderlinge theater-schandaaltjes op Woens
dagmiddag, waar ik me liever buiten hou. Ik kwam in hoofdzaak
voor Henri Nolles en zijn poppenkast. De kast zelf is, zooals al
gezegd, niet zoo geweldig, doch dat is bijzaak. Het voornaamste
is, dat een vlotte vertooner het woord voert en dat de gratis uitgenoodigde schooljeugd van Hilversum voor het lachende decorum
zorgt.
Ik zou een goede recensie kunnen schrijven omtrent de dictie
van den jeune premier en van het diep aangrijpende spel van de
oude moeder, die ons tot tranen en zuchten toe bewoog. En hoe
Veltman-achtig speelde de vrekkige molenaar met den rooden
neus zijn rol als gemeene verrA^jer. Ik geloof, dat de lieve kleine
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popjes die de meisjes in de zaal in haar armen hielden, de oogen
van afgrijzen sloten voor dien ellendelaar van een molenaar.
Kalkoentje is wat rood van vel,
Omdat de Rijnsche muskadel,
En al het zuiver nat
Van het Heidelbergsche vat,
Trekt in zijn neus.

Indien deze ondeugende regelen Vondel niet geïnspireerd waren
door het overmatig roode aangelaat van een dominee, dan zou hij ze
gedicht hebben indien hij dezen molenaar ware tegengekomen.
Intusschen had het jeugdig publiek al dadelijk den pik op dezen
acteur, ofschoon Henri Nolles hem met versuikerde engelenwoorden
voor het voetlicht introduceerde. En zelfs al had hij zich als de redder
des vaderlands ontpopt, dit jonge gezelschap zou geen goed woord
voor hem over gehad hebben.
Kareltje.
De jeune premier heette Kareltje en daar Kareltje voet'balbeenen
had en een flauwe gelijkenis met een mislukt portret van Lindbergh
vertoonde, had hij een onmiskenbare sympathie aan zijn zijde.
Herhaaldelijk werd hij uit de zaal gewaarschuwd voor de listige
lagen, welke de molenaar hem trachtte te leggen.
— Pas op, Kareltje!
— Achter je!
— Pas op jóg! Hij wil je te grazen nemen!
En bij deze woorden moesten de rustig en regelmatig malende
kaken, die moeizaam het gummi tot lange, soms zichtbare draden
trokken, wel even uit het rhythme schieten.
Edoch, Kalkoentje met den rooden neus liet niet af en daarom
begonnen de toeschouwers krachtiger termen te gebruiken.
— Ouwe dief! riep er een met schelle stem, waarop velen hem
kennelijk bewonderden. Trouwens, het was de gebrilde knaap met
het sigaretje achter het oor.
Bij deze woorden stokte mijn adem even en ik keek schuw of er
soms een onderwijzer in de zaal stond. Gelukkig was die thuis ge
bleven, zoodat de motie van afkeuring van het jongemensch geen
andere gevolgen had en met algemeene stemmen aangenomen kon
worden.
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Kareltje debuteert.

40

Dan komt plotseling, na
een of andere intrige, een
stokoude toovenares op de
proppen en kan Kareltje
een wensch doen omtrent
een geschenk. Edoch, dit
gaat het schaap boven z’n
petje en hij wendt zich om
assistentie tot het publiek
In de zaal.
— Een hobbelpaard!
— Een bok!
— Een bellenwagen!
— Leidsels en een zweep ƒ
Zoo zouden — overigen:
natuurlijk met alle res<
peet — de kinderen vijftig
jaar geleden hebben ge
roepen.
Doch nu klinkt het over
tuigend:
— Een voetbal!
— Een auto!
— Een vliegmesjien!
— Een zak gouden tien
tjes!
— Een motor!
En je rook de benzine
in de zaal. Tot mijn verw’ondering werd niet om
veiligheidsscheermessen ge
vraagd.
Wij gaan nu van de eene
sensatie in de andere rol
len. De ellendelaar van een
molenaar wordt door Henri
Nolles in de kist gestopt,
vlak naast mijn com
pagnon, U weet wel, wiens
naam gespeld wordt met

de beginletters van Simon, Pieter, Izak, Eduard, Rotterdam, en die
op het podium zit te teekenen, terwijl de tooverkol zich ontpopt als
een schoone fee en zoo is ieder gelukkig en tevrêe.
Henri Nolles duikt dan t-e voorschijn uit het linnen omhulsel van
de kast en wisdht zich moeizaam de parelen van het voorhoofd. Het
is niet zoo erg moeilijk, het krassen van de molensteenen in de
stem van een molenaar te leggen, de stem van een tooverkol baart
hem weinig zorgen, doch als een man, die rookt, het zilverklingelende geluid van een blonde engelenfee moet nabootsen, welnu, dan
gaat dat zijn stembanden niet straffeloos voorbij.

Pauze.
Het woord is vervolgens aan den omroeper, die een korte pauze
aankondigt. A propos, dit is alwéér een andere omroeper. Vogt met
zijn diepe ernstige stem kent u al. Weitzel, die soms jubelend de
titels der gramofoonplaten verkondigt, kent u ook al, doch deze was
u, althans in deze papierenreeks, nog niet bekend. Het is Hildebrand,
de omroeper van de lunchmuziek, van de middagsche gramofoon
platen, van de dinermuziek. Kortom van alles wat zich op werkdagen
tusschen 10.15 en 7 uur doet hooren.
Hildebrand is ook belast met het uitnoodigen van kinderen voor
de poppenkastvertooningen. Hij gaat dan eenige scholen te Hilver
sum langs en krijgt zoo zijn jeugdig publiek. De sfeer is dan
huiselijker: een beetje gelach, geklap en rumoer als saus op den
pudding, dien Henri Nolles opdient maakt het geheel voor de jeug
dige luistervinken nóg smakelijker.
In Engeland volgt men deze methode bij de cabaretvoorstellingen
der B.B.C. eveneens: er is dan een klein publiek in de studio aan
wezig dat het gebodene uit de eerste hand krijgt.
Te vier uur — om weer van het Hof van Holland terug te keeren,
trouwens van Daventry naar Hilversum door de lucht, il n’y a qu’un
pas — laat Henri Nolles het doek zakken en is de uitzending afgeloopen.
Lachend en stoeiend -trekt het kleine publiek weg en een schreeuwt
er dat ze dien molenaar een ..pinantiekik” in z’n maag hadden moeten
geven. Natuurlijk was het die Lord Lister met z’n bril en z’n sigarettenpeukie weer....
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Tooneel en radio.
jr^kBN avond na de poppenkast wachten ons ernstiger zaken. We
‘ II Jf z^n
d6 studio’s, waar ditmaal louter het gesproken woord
~ door de zware lampenbatterijen van den zender in de lucht
zal worden geschoten. Was het des middags „voor de kinderen”,
des avonds was het , Al les voor de Kinderen”, u weet wel, het
bekende tooneelstuk.
Eigenlijk moest ik hierover niet schrijven, want ik weet vooruit,
dat er menschen zijn, wien ik eenige illusie ontneem. Er bestaan
altijd nog luistervinken, die denken dat een tooneelstuk voor de
microfoon nog geheel gespeeld wordt en die gelooven, dat de
koningen met een kroontje op het hoofd in de studio paradeeren,
dat de dienstmeisjes schorten met kruisbandjes dragen en dat
ridders vederhoeden; en degens hebben. Ik vind het erg n£d.r te
moeten verklaren, dat ik koningen met slappe boordjes heb gezien,
dienstmeisjes aanschouwde, die thuis zélf dienstmeisjes hadden en
dat ik wel-doorvoede bedelaars bemerkte, die de brillanten van
hun ringen in het licht der plafondlampen deden schitteren en
fonkelen.
De etem te het voornaamste en hoe meer de stemmen van een
gezelschap van elkaar verschillen, des te beter is het stuk voor
den luisteraar te volgen. Ik heb echter zoo den indruk, dat speciaal
op het gebied van het radiotooneel in de volgende jaren wel een
en ander zal veranderen.
In elk geval, de illusie, die men thuis voor den luidspreker heeft,
wordt in de studio wel eenigszins getemperd en als ik een ver
gelijking mag maken zou ik zeggen, dat hier zoo’n beetje sprake
is van het verschil tuESChen worst eten en haar te zien maken.
Dat de illusie hier in de radiovilla te Hilversum voor een deel ver
dwijnt, is intusschen niet zoo heel erg, want per saldo heeft niemand
hier iets te maken.
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In de wachtkamer zie ik Bart Kreeft zitten, zóó bedrukt, dat het
een symptoom van een ernstige maagstoornis zou kunnen zijn.
Magda Janssens loopt snel in den corridor heen en weer en het
zou den — zij het dan ook eenigszins lichtelijk overdreven — indruk
kunnen wekken, dat zij tracht het record, hetwelk staat op naam
van het licht, te verbeteren.
Oscar Tourniaire daarentegen hangt zwaar als een donderwolk
aan den horizon van de wachtkamer en als ik me verder te buiten
zou mogen gaan aan natuurverschijnselen, zou ik nog kunnen
schrijven over een schapenwolkje van een actrice in een blauw
manteltje met bont arfgezet, dat langzaam in de richting van de
studio afdrijft en dat vermoedelijk een der kinderen is, voor wie
men in dit tooneelstuk straks alles zal over hebben.
Dan plotseling rolt als een dreigende donderslag uit de vele
luidsprekers van de villa aan den Ouden Enghweg de zware, ernstige
stem van Vogt.
— Dames en heeren, hier is Hilversum, de A. V. R. O.
Het volgende S. O. S. is bij ons binnengekomen:
Wil Gerrit Velt, Velt gespeld met de beginletters van Victor,
Eduard, Leendert, Tinus, ik herhaal Velt, zich bevindende aan boord
van den stoomtrawler IJmuiden 625 en varende op de Noordzee,
zich zoo spoedig mogelijk begeven naar het Elisabeths-gasthuis
te Haarlem, waar zijn echtgenoote, Geertje Velt, zeer ernstig
ziek ligt.
Even Is het stil in de radio-villa.
Want wij, ingewijden, weten, dat S. O. S.-berichten alleen bij dood
of doodsgevaar en slechts bekrachtigd door het fiat van een genees
heer worden uitgezonden en dan nog alléén wanneer geen ander
communicatiemiddel voor de familieleden overblijft.
En zoo gaan onze gedachten in dit wonderlijke buitenverblijf
uit naar de donkere Noordzee, waarop de visschende schepen met
hun geelachtig gekleurde lantaarns deinen, naar den somberen
gevel van het gasthuis met zijn hooge ramen, zijn grijze, eentonige
muurschildering en de witte, ouderwetsche gordijnen om de kribben.
Of Gerrit Velt op tijd zal komen is een open vraag. Doch zeker
is het, dat dit bericht hem snel bereikt: zoo zijn scheepje geen
ontvangtoestel heeft, is er wel een ander in de buurt, die de ‘bood
schap overbrengt. Of de trage trawler het echter zal kunnen
opnemen tegen de seconden, die de zeis des doods noodig heeft
voor haar zwaai
wie zal het zeggen?
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Het spel gaat beginnen.

>

I

Saalborn’s gezelschap verzamelt zich eenige oogenblikken nadat
deze tragische boodschap door de lucht is gegaan, voor de micro
foon, die in de groote studio, bekend als nummer één, staat. Op
den achtergrond staat een tafeltje met een kastje, waarop de
lampjes zijn aangebracht, waarmede de operator aan het ver
sterkingstoeetel zijn seinen kan geven. En daarnaast staat een
blinkende standaard met beugel, waarin, zooals de papegaai in
Artis, de microfoon hangt. De deuren worden gesloten en de roode
attentielampen er boven gaan gloeien. Even later staat de studio
op den zender en kan het spel beginnen.
Voor den toeschouwer in de studio is dit eenigszins dor. Er is
geen actie, de gebaren ontbreken en er zijn geen figuren die opkomen
en gaan en die belicht worden door de hersen. We ruiken hier niet
dien eigenaardigen geur, die door de zaal trekt als het doek geopend
wordt en zoo mankeert ook op het appèl de traditioneele brand
wacht, die voor de veiligheid waakt en die de actrices aan haar
beenen herkent.
Het gezelschap maakt een beetje den indruk van een theevisite,
niet erg geanimeerd, doch wel deftig. Geheel links zit Magda
Janssens en zij praat tegen 'Saalborn, rechts Hélène Treep-Vink,
kleintjes weggedoken in haar jas, terwijl Gobau achter dit groepje
staat. Zoo zeggen zij hun rollen en voor den argeloozen toeschouwer
die achter in de serre op de „publieke tribune”, zijnde een canapé,
zit, gaat veel van de duidelijkheid verloren. De gedrapeerde zolde
ring en wanden dempen het geluid en voorkomen, dat het op hinder
lijke wijze terugslaat.
Het vraagstuk der acoustiek is een probleem op zichzelf en
vandaar, dat met studio-effecten druk .geëxperimenteerd wordt.
Een paar weken nadat ik deze opvoering bijwoonde, vernam ik op
een Zondagmiddag een, ik zou haast zeggen, verdacht helderen
klank bij een der sprekers. Ik vermoedde, dat hij om een of andere
reden in de zaal van het „Hof van Holland” was opgetreden en deed
den volgenden dag daaromtrent onderzoek bij onzen omroepleider
Willem Vogt.
Er speelde een ietwat zegevierend lachje om zijn lippen toen
hij sprak:
— Neen, die meneer sprak In de studio, doch we hebben er een
scheutje echo bijgedaan. Net zoo iets als een scheutje melk in de
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koffie. Het geval beduidt niets geheimzinnigs. Het is nu eenmaal
een vereischte, dat studio’s, die blijven beneden een bepaalden
inhoud, gedrapeerd worden. Dat te eigenlijk een poging om de
buiteniluchtt, waar geen kaatsingen van het geluid zijn, na te
bootsen. Doch een kleine studio met drapeering geeft psychisch
iets onbevredigends. Men hoort nu eenmaal graag de idee van
ruimte om de muziek of om het gesproken woord heen. Die fabriceeren we nu zelf, en wel met behulp van onzen echokelder, een
gewonen kelder van de villa. Daar hebben we een gewonen luid
spreker neergezet en daartegenover een microfoon opgehangen. Ik
heb u vroeger al eens uitgelegd, dat de geluiden van de microfoon
in de contrölekamer worden versterkt en daarna de lijn opgaan
naar den zender. Wat hebben wij nu gedaan? Wij hebben, vóór
zij deze lijn opgaan, een zijlijntje afgetakt naar den kelder. Hier
verlaat het geluid den luidspreker, verwekt echo in den kelder en
wordt te zamen opgevangen door een microfoon om mèt het andere
geluid over de lijn naar den zender te worden gestuurd. De galm
van den kelder kan versterkt en verzwakt worden, zoodat wij van
een spreker in de studio desnoods den indruk kunnen wekken alsof
hij in een ledige kathedraal spreekt. Dat zou echter, om in de
vergelijking van de koffie te blijven, een „koffie verkeerd” worden
en zoo bepalen wij ons in den regel tot een zeer klein scheutje.
Aldus onze directeur, wiens zolder reeds is ingenomen door de
A. V. R. O.-klok en wiens kelder men nu ook alweer vanwege de
echo geannexeerd heeft.
Op dien avond echter was de echo nog niet present. Op de publieke
tribune hooren wij hoe het stuk zich langzamerhand ontwikkelt en
hoe men elkaar, zittend of staand voor de microfoon, de zinnen
toewerpt.

Tegenstelling tusschen ivoord en gebaar.
iDe eenige, die nu en dan nog een gebaar maakt, is Oscar
Tourniaire, wiens bril met één haak aan het linkeroor bungelt en
die jiu en dan aanwijst, wie moet invallen.
— Wij met z’n tweetjes, heelemaal alléén, (fluistert Gobau, met
de handen in de zakken voor de microfoon staand.
— Ja schat, héélemaal alleen, kirt het schapenwolkje van zooeven,
onverschillig wegdrijvend om in de wachtkamer een sigaret te gaan
rooken.
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Er komt een felle ruzie tusschen Saalborn en Tourniaire.
— 'D’r uit! Mijn deur uit! brult laatstgenoemde en slikt van drift
bijna een stuk kauwgiunmi in.
Dan is er voor een moment actie. Want Saalborn staat op, slingert
eenige hoonende woorden in de microfoon en loopt zwaar stam
pende naar de deur. Hij opent deze en trekt haar met een klap dicht.
Er komt méér leven in de brouwerij. Verschillende malen worden
de deuren van de studio dichtgetrokken, zóó keihard, dat de villa
er van dreunt.
Dan begint Willem Vogt óók mee te spelen. Hij komt op de teenen
naar binnen en verplaatst de microfoon met standaard eenige malen.
Want al is hij onzichtbaar in de studio, er ontgaat hem toch niets.
De luidsprekers die in de verschillende vertrekken staan verklappen
hem onmiddellijk, wanneer iets niet met de werkelijkheid of met
de duidelijkheid strookt en dadelijk is hij present om de leiding
te nemen.
Iets later komt Weitzel binen met een papiertje, waarop het ver
zoek aan Magda Janssens staat om niet zoo luid te souffleereh,
daar de luidspreker dat zéér duidelijk verklapt.
Opmerkelijk is, dat velen voor de microfoon neiging gevoelen
bepaalde geluiden sterker te maken dan noodzakelijk is. Zoo klinkt
bij het openen van een brie<f soms het papiergeritsel zóó overdreven,
alsof men zestien pagina’s van ons avondblad tot een bal ineenfrommelt. Bij het binnenbrengen van een theeservies wordt onnoodig
gerammeld en is het alsof een schudgoot in een kolenmijn gebroken
aardewerk naar de wagentjes schudt, terwijl het dichttrekken van
een deur doet denken aan het losbranden van een houwitser.
— En waarom toch dat kabaal! fluistert de heer Vogt ons in het
oor. Natuurlijke geluiden komen beter over dan het overdreven
geraas.
En bij deze woorden gaat hij de studio binnen en zet de microfoon
voor alle zekerheid een meter verder van de deur af.
Zoo wordt het stuk langzamerhand door de microfoon in haar
glimmenden beugel opgeslorpt en als in de pauze de vaalblauw
bekleede studio is losgemaakt van den zender, komt de nieuwskukeleku die in Amsterdam de pers- en beursberichten kraait met
„roode winter loco, Kras, Chic. Brusselsch lof en hier is verder niets
&&nwezig, goedenavond dames en heeren”, over ons en dan wordt
verzamelen geordonneerd voor het laatste bedrijf.
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— Daar zijn de kinderen! Ik geloof, dat ik hun auto hoor! roept
Magda Janssens uit.
En een bejaard acteur sluipt stlekum op de teenen naar onze serre,
haalt een autohoorn voor den dag en lost een salvo toetergeluiden,
die geen scheutje echo noodig hebben, op onze trommelvliezen.
iHet was een lofwaardig staaltje van solospel, doch het maakte
dat we zoo’n verlangen naar onzen auto kregen, dat we er ijlings
heen liepen.
Mogelijk hebt u in „Alles voor de Kinderen” in het laatste bedrijf
een zonderling gebrom gehoord? Ik mag u wel verklappen, dat dit
de wagen van mijn compagnon met de teekenstlft was, die bij het
wegrijden en passant twee heesters uit Vogt’s tuintje velde en daarop
met de wielen in een crocusbed wegzakte, waarop de motor met vol
gas zijn ontstemming over het gebeurde te kennen gaf, vlak naast
de ramen van de studio.
A propos, onze omroep-directeur zei zooeven iets van overdreven
geluiden
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Abonnementsconcert
door den aether.
ONDERDAGAVOND
abonnementsconcert. Tegen achten
I )) wor^t het zeer druk in de Van Baerlestraat. De trams
-11—stroomen daar voor het grootste gedeelte leeg en glimmende
automobielen rijden voor het Concertgebouw aan, waar de boog
lampen onder de peristyle haar lichtschijnsels over het lakwerk
der wagens doen spelen.
— Het kamertje van de radio? vraagt de welwillende administra
teur van het Concertgebouw, de heer Pierik, mij. Dat is heel in de
hoogte. Weet u den weg? Nee, dan zal ik u even op streek helpen.
Zoo klim ik langs een aantal smalle, kronkelende trappetjes en
kom op een zoldervertrek onder de bekapping. Hier vind ik een
ouden bekende, den heer R. Visser, chef van den technischen buiten
dienst der 'Ned. Seintoestellen Fabriek, dien ik in een vorig schriftuur
u eenigszins oneerbiedig gepresenteerd heb als onzen muzikalen
timmerman, die met zijn gereedschap het geluid, als ik het zoo
noemen mag, radio-fahig maakt.
Deze taak rust ook nu weer op zijn schouders. Toch is er ditmaal
eenig verschil. Bij de studio^uitvoering van de opera behandelde hij
het uitgezondene alléén; hier, bij deze lijnuitzending, moet hij be
schouwd worden ale een vooruitgeschoven post, want ginds in de
contrölekamer van de villa in het Cooi heeft ook nog een behandeling
plaats. Ditmaal zijn er dus twee trappen, de vóór versterking hier en
de eindversterking ddér, die u kunt beschouwen als twee zeven.
Ook in ander opzicht wijken de lijnuitzendingen van het Concert
gebouw af van andere lijnuitzendingen. Immers zij vinden plaats over
een speciale telefoonlijn, welke alléén ten dienste van de radio is,
en die muziekader wordt genoemd. Gewone telefoonkabels hebben de
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eigenschap, de hooge en lage tonen eenigszins te absorbeeren. Als
u precies wilt weten hoe dat komt, moet u dat maar aan den heer
Visser vragen. De speciale muziekader geeft ze in elk geval veel
beter door en daarom onderscheidt een Concertgebouw-uitzending
zich, wat helderheid en duidelijkheid "betreft, sterk van een gewone
uitzending. Bijgeluiden als telefoongesprekken van abonné’s of
Morse-telegrammen op naburige kabels zult u hier ook niet bemerken.
Ditmaal controleert Visser met de hoofdtelefoon; in de villa aan
den Oude Engh weg wordt
als gewoonlijk met den
luidspreker geluisterd.
Voor zich heeft Visser
de gebruikelijke versterkingsinstallatie, de z.g.
fading unit, waarop de
knoppen aanwezig zijn,
die op de microfoons
correspondeeren. Er han
gen er drie in de zaal,
één speciale, in het mid
PANRAKEN
den der ruimte vóór het
NIé-TS
orkest, de tweede be
HOOGE SPANNING
stemd voor de solisten
lSsgevaarluk
en de eerste violen en
de derde voor het bel
canto. Deze laatste wordt
bij andere uitvoeringen
verplaatst al naar geLangzaam trilt de toijzer mee met de Jaag van ^en aard van
het werk. Deze knoppen
tonen van de muziek.
vervullen zoo’n beetje de
rol van kraan: zij laten het geluid sterker toe of verminderen het,
alvorens het in dezen vierlamps-voorversterker komt. Er is nog een
andere knop voor alle microfoons tegelijk: de hoofdkraan zou men
hem kunnen noemen.
Onder de kap van het Concertgebouw.

Op de tafel in dezen zolder staat een ontvangtoestel, een eenigszins rommelige massa van spoelen, condensatortjes, lampen, en wat
dies meer zij. Er zit geen kastje omheen en alles is naast elkaar
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op een plank aangebracht. Dit toestel is om den zender te beluisteren.
Er naast ligt een koptelefoon, voor deze gelegenheid bestemd voor
de ooren van uw dienaar, die van plan is den heer Visser dezen
avond gezelschap te houden onder de houten kap van het gebouw,
waar een electrisch kacheltje in den hoek tracht eenige verwarming
te geven.
Als ik het proces nog even mag vaststellen, gebeurt dus het vol
gende: de microfoons vangen het geluid op en brengen dit naar den
vóórversterker, die hier voor ons staat; vandaar volgt het de speciale
muziekader naar Hilversum vla het telefoonkantoor naar de villa;
hier heeft de eindversterking plaats en vandaar vindt het zijn weg
over de permanente telefoonlijn naar den zender, die het in de ruimte
bombardeert.
Het ontvangtoestelletje dat naast me staat tapt het weer uit den
aether af, plus de onaangename tramstoringen, die lijn 3, 15 en 16
naast het gebouw veroorzaken. Vooral de éénmanswagens van lijn 15
met hun gierende en klapperende balkondeuren blijken geniepige
nevenzendertjes te zijn, die gilletjes en krakertjes in mijn telefoon
schieten.
De speciale muziekader kan ook dienstbaar gemaakt worden aan
onderlinge gedachtenwisseling tusschen de contrólekamer hier en
die in Hilversum. Visser geeft met den handgenerator langs deze
lijn een belsignaal en zegt:
— Ik heb het kwart. Hoe laat heb jij het? Ja, ik ook. Ik zal ’m
doorzetten.
De zaal wordt nu op den zender gezet en in mijn hoofdtelefoon
klinkt reeds het rumoer van de zaal, geaccompagneerd door de herrie
van een wagen van lijn 15. Opmerkelijk is, dat éénmanswagens tienmansstoringen veroorzaken.
De branding van de zaal ruischt eenige minuten door en dan komt
een uitbarsting van handgeklap. Mengelberg is blijkbaar zichtbaar
geworden boven aan het bekende pad, dat naar het podium voert
Langzaam sterft het rumoer weg: er hoest een dame nog even uit
en dan klinkt het droge tikje op den muzieklessenaar.
Ouverture Rosamunde.
Zij heeft geen geheimen voor Visser: hij kan haar droomen, want
talloos zijn de keeren, dat hij haar gemoduleerd heeft. Als het orkest
haar achterste voren had gespeeld, zou Visser nóg niet misgetast
hebben.
De tram stoort echter op jammerlijke wijze: de dienaren van den
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heer Van Putten schieten pistolen vlak bij mijn trommelvliezen af,
wrijven twee stukken schuurpapier over elkaar, blazen op valsche
mirlitons of frommelen perkamentpapier in elkaar, kortom zij ver
oorzaken in mijn hoofdtelefoon eenigszins „weltuntergangsmassige”
geluiden.
Visser is er beter aan toe, want zijn telefoon heeft geen verbinding
met de antenne op het gebouw, doch tapt direct van den versterker
af. En ik neem aan, dat als Schubert eens plotseling door een aethergolf van den Weenschen zender Rosenhügel hierheen was geslingerd,
hij Visser goedkeurend op den rug zou hebben geklopt.
iDe ouverture is klaar en het applaus steekt op. In den regel knijpt
de operator ’t applaus, doch ditmaal haalt hij het een beetje op. Het
schijnt dat de koude de handen van het publiek dezen avond een
weinig traag heeft gemaakt, of dat de zaal slechts matig bezet is.
Het tweede nummer — ik weet warempel niet meer wat het was —
beteekende voor Amsterdam een primeur. En ook voor Visser. Het
is nu oppassen voor hem geworden. Hij legt zijn sigaret weg en gaat
recht voor zijn toestel zitten. Zooals een vlijtige kater voor een
muizengaatje loert, zoo is zijn opmerkzaamheid gespitst op dit voor
hem onbekende stuk. Zijn geoefend oor doet hem de komende forti
vermoeden. Het is voortdurend voor hem: weest op uw hoede, want
een onverwachte paukensolo met zijn gevaarlijke terugkaatsingen,
een krachtige sopraan of een snerpende fluit zouden in staat zijn
ginds in het zendstation de naald van den ampèremeter bedenkelijk
naar rechts te bewegen.
In de pauze daal ik af: in de corridors en koffiekamers is het
stampvol en ik vraag mij af hoevelen, die de microfoons in de zaal
hebben zien hangen, weten dat boven hen, onder de zolderkap, de
trouwe schildwacht van de A.V.R.O. zit.
Morgen-wijding in het hoofdkwartier.

r

Den volgenden ochtend ben ik bij de morgenwijding, die plaats
heeft in het hoofdkwartier van de A.V.R.O. aan de Keizersgracht, en
wel in de groote bestuurskamer aan de achterzijde van het gebouw.
Na een kouden nacht is de eerste lentedag gekomen — later blijkt
het vermoedelijk de eenige geweest te zijn — en een tintelend voor
jaarszonnetje zendt een breeden -bundel glans door het geopende
raam naar binnen. Het doet het glas van de inktkokers op de lange
groene bestuurstafel flonkeren en duizenden stofjes dwarrelen in de
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breede lichtbaan, die het oude patriciërshuis binnenvalt.
Onzekere, verwarde geluiden komen binnen. Mattenkloppende
dienstmeisjes, een zingende schilder, een vliegtuig, dat hoog in de
blauwe lucht wegdrijft, en een gonzende stofzuiger ergens bij de
buren, de gewone ochtendmuziek, waarmede het dagelijksche leven
in de stad inzet.
In den hoek van de bestuurskamer staat een spreekgestoelte, waar
voor een microfoon hangt, die aan beide zijden geluid kan opnemen.
Daar recht tegenover in den anderen hoek staat een harmonium en
links daarvan zijn eenige stoelen klaargezet voor het kleine koortje,
dat straks zal zingen.
Om even voor tienen komt de dominé binnen. Elke morgenwijding
heeft een anderen prediker, wiens naam niet bekend gemaakt wordt.
Want de morgenwijding is anoniem en daarom zullen ook in deze
korte beschrijving de namen achterwege blijven. Het koortje, twee
dames en twee heeren, neemt op de stoelen plaats, de organist
— een der muzikale adviseurs van de A.V.R.O., op wien tevens de
taak rust de psalmen en gezangen voor het koor te bewerken —
zet zich op de kruk achter het harmonium en dan beklimt dominé
den kansel.
Het raam wordt dichtgeschoven en de bestuurskamer is studio
geworden met haar drukkende stilte. Een lichtseintje, het stille bevel
om te beginnen, gloeit aan en dan opent de prediker de wijding met
de simpele woorden: Hier is Hilversum, de A.V.R.O.
En terwijl hij daar, met armen rustend op het spreekgestoelte, met
zijn onderwerp begint en de versterker in het kamertje naast ons
zijn plicht doet, gaan onze gedachten naar hen, die leering en troost
zullen putten uit deze korte ceremonie. En zoo verwijlen zij ook bij
de ziekbedden, bij hen, die misschien in koortsige, slapelooze nachten
naar dit oogenblik hebben verlangd en voor wie deze woorden zijn
als koele droppelen op smachtende, droge lippen.
En opnieuw voelen wij de beteekenis van de radio, het machtig
veelomvattend apparaat, dat den aether beheerscht....
— Wij zullen zingen psalm 145 vers 2, aldus besluit onze voor
ganger zijn toespraak.

Ik zal den roem van uwe majesteit,
Op ’t luisterrijkst door ’t gansch heelal verspreid,
Verbreiden, Heer, en al uw wonderdaan,
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan.
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Even rutechen de tonen van het orgel door de stille bestuurskamer
en dan valt het kleine koor in.
Het klinkt precies als het koor van den Engelschen epiloog, op
Zondagavond aangekondigd met de bekende woorden: London
calling: this was the end of our program to-night and in a few
moments the epilogue will follow. Good night every body....
good night!
©och morgenwijding of epiloog, Hilversum of Daventry.... het
zijn koesterende -zonnestraaltjes uit den aether voor hen, die deze
niet uit den weg gaan.
Om kwart over tien zwijgen de batterijen van het zendstation in
het Gooi en als ik door de gangen van het hoofdkwartier loop, hoor
ik de schrijfmachines achter de kantoordeuren tikken, de telefoons
bellen en stemmen weerklinken.
Het administratieve raderwerk van de A.V.R.O. heeft zich weer
in beweging gezet....

53

Proefstoomen!
ENS in de veertien dagen Is er audiëntie in de studio der
A.V.R.O. te Hilversum. In den regel is dat op Donderdag
morgen en dan komen er vele gasten, die de jury, die over
hun prestaties zal hebben te oordeelen, willen doordringen van het
feit, dat de omroep zónder hun stembanden, piano, viool, cel of fluit
eigenlijk geen bestaansrecht heeft.
Voor den breeden stroom van hen, die er naar hunkeren hun ge
luid -gedragen te weten door aethergolven bestaan er drie afvoer
kanalen. De eerste leidt regelrecht naar een eervolle plaats op het
programma, de tweede eindigt in het debutantenuurtje dat eens in
de week gehouden wordt en de derde voert hen terug naar de plek
vanwaar zij gekomen zijn, de stille huiskamer, waar niemand hen
kan hooren, waar zij niemand kunnen ergeren en waar zij hun ge
luid kunnen laten dartelen op de geluidsgolven, die doodloopen tegen
de muren en hoogstens tegen de trommelvliezen der beneden- of
bovenburen.
Dit laatste afvoerkanaal wordt het meest gefrequenteerd, zoodat
er een klein, doch select aantal gegadigden voor de microfoon
overblijft.
'Deze Donderdagmorgen is een treurige morgen, de natuur weent
en als we uit het raam van de controlekamer naar buiten kijken
zien we de kale boomstammen zich krommen voor de macht van
den Noordwestenwind. In de ouderwetsche schouw met haar be
tegelde voorstellingen uit het Oude Testament loeit het en het is
alsof hier in deze radiovilla de schoorsteenen op eigen verantwoor
ding genereeren.
U zult het met me eens zijn, dat zoo’n trieste morgen is voorbe
stemd voor een vroolijk programma. Een pittig cabaretier in de
studio, wiens banjo syncopeert tegen het monotone geluid der regen-
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droppels in, een jolige saxofoon, die het loeiende stormgeweld weg
kakelt en een rij Tiller Girls met korte rokjes en een flits van
opgeworpen beenen, zouden de weenende natuur hier aan den Oude
Enghweg kunnen overwinnen.
Ik zucht diep, want het was er verre van. De droefheid druipt met
dikke droppelen langs de wanden der studio’s en gutst uit de luid
sprekers. Het is „der Tod” voor, ,,im dunkien Nacht” na en daartusschen wemelt het van ach en wee, van „douleurs”, „einsam und
stille” en warempel ook van fragmenten uit sombere Vondelsche
vaerzen op aansprekerstoon uitgesproken en met nuances van zwarte
pluimen, zwarte handschoenen en zilveren tressen.
Het is om den boel er vanmorgen bij neer te smijten. De meeste
defbutanten (hebben het naargeestigste en het somberste van hun
repertoire voor ons bewaard
Een hand vol zilverlingen voor een jazzband van grijnzende negers
met If had you, In the moonlight, I never kissed a baby like you
en Chiquita, dreunend van banjo’s en gesyncopeerd als de wielen
van een sneltrein, met neusklankige saxofoons en kletterende bekken
slagen!
Waar, voor den drommel zit onze A.V.R.O.-dansband? Dat hij kome
en dit jammerende proefstoomende gezelschap verdrijve naar de
eenzame heide met haar laaghangende trieste wolken, met haar kille
regenvlagen, waar het zich kan uitleven in droeve droefenis!
Hallo, Weitzel, die in het A.V.R.O.-gebouw te Amsterdam zit te
zwoegen over stapels correspondentie, kom hierheen en speel ons
de dwaaste hot-jazz gramofoonplaten voor en verlos ons van deze
begrafeniskraaien, waar geen vroolijkheid is uit te slaan!
Helaas, ik sta hier en kan niet weg. Op een bank in de serre, dat
is zoo’n beetje onze publieke tribune zooals u weet — zitten zij te
wadhten, de veelbelovenden. Dochteren door verrukte ouders (verrückte ware wellicht 'beter) naar deze auditie gedreven, in den waan
dat zij eens Patti’s of 'Galli-Gurci’s zullen worden, verder violisten
die beter zouden doen om met deze dochteren gelukkige huwelijken
aan te gaan, zangers, die mogelijk fabrikanten van sirenes of claxons
zouden inspireeren.
Wachters van de aether-poorten.
Straks zullen zij in de groote studio vier vastberaden mannen
ontmoeten: de jury, op schildwacht geplaatst aan de poorten van
den aether. Als ik de gave bezat van mijn compagnon Jo Spier, zou
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ik hen teekenen met het ge
weer in den aanslag, de
voeten stevig op den grond
geplant, met ijzeren storm
helmen op het hoofd en
schouder aan schouder. En
ik zou groote borden aan die
poorten willen doen schil

deren — desnoods óók door
Spier — met de woorden:
bezint eer gij begint. Het is
aan onbevoegden verboden
de aethergolven aan te raken.
Deze wachters zijn Chris
de Vos, Louis Schmidt, Max
Tak en Albert van Raalte.
Reeds lang hebben zij ’n passé
partout voor den aether ver
worven en vreemde varens
gezellen op den Oceaan van
luchtgolven zijn zij zeker niet.
Met vastberaden gezichten
wachten zij den stormloop
op de microfoon af.
Want deze is er, geduldig
omsloten door den glinste
ren zangeres die microfoon-examen doet.

renden beugel, bereid allee te consumeeren, alles te aanvaarden.
Er is één verschil met anders en dat is, dat de microfoon thans niet
op den zen'der is aangesloten. Het geluid wordt versterkt en dan
door de luidsprekers weergegeven. Alles wat dus straks ten gehoore
wordt gebracht, blijft binnenskamers en onder ons.

Max Tak luistert naar de prestaties van een
der „pr oefstoom ers”
Onze jury doet niet plechtig en niet indrukwekkend. Voor ieder
heeft zij een vriendelijk woord, want een auditie is een huiselijk
evenement.
Ik vraag thans uw aandacht voor den eersten patiënt. Hij komt
binnen en maakt voor ons allen een buiging. Als er gevraagd wordt,
waaraan hij zich te buiten wil gaan, doch in ietwat mildere termen,
antwoordt hij: piano.
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Het slachtoffer is een eenigezins gezet heer met een kuif in den
vorm van een vraagteeken, dat echter ook het bovengedeelte van
een viool kan bebeekenen. De heer Van Raalte, optredend als chef
de réceptlon, maakt een uitnoodigend gebaar in de richting van de
kruk, die achter den vleugel staat. Het vraagteeken gaat daar zitten
en strijkt over de ikuif. Aanvankelijk meenen wij, dat hij een gerookten paling in papier heeft meegebracht, doch dit blijkt een
opgerold vel muziek te zijn. Van Raalte vraagt hem, wat hij wil
spelen. Ons geacht jurylid doet dit met een beleefde buiging van een
oher, die wenscht te weten, wat de gast verlangt te gebruiken.
Onze gast wenscht het Adagio uit de sonate Pathétique te ge
bruiken. Hij speelt het vlak en in een eentonig haastig tempo en
wij, die bescheiden weggedoken zitten in een hoekje van de studio
denken aan een piano-orgeltje, dat ergens op den hoek van ben
Amsterdameche gracht staat. Het vraagteeken houdt het tempo
secuur op de eerste versnelling: de muziekmotor bromt lustig, doch
nu en dan is het alsof er een stofje in den carburator <zit. Dat is
telkens als hij een blad moet omslaan.
— Ik dank u wel, zegt Van Raalte beleefd. Wij zullen u ter zijner
tijd eventueel berichten. En van onze plaats zien wij hoe het cijfer 2
achter den naam van dezen debutant genoteerd wordt.
De pianist rolt den gerookten paling weer in het krantenpapier,
wikkelt er een blauw bandje omheen en verdwijnt. Hij weet het
zelf vermoedelijk niet, doch hij glijdt langs het afvoerkanaal nummer
drie, dat naar de stille binnenkamer leidt.
De tweede verschijnt onder het sterke witte licht der plafonnière.
Ditmaal is het een zij, zwart van haar, bedeesd van gemoed en
klein van stuk.
— Heeft u een speciale voorliefde?
— Neen.
— Uw genre?
Het meisje haalt de schouders op.
— Welnu, zegt Van Raalte, laat u dan maar eens het rondo van
Saint Saëns hooren.
(Reeds na de eerste maten onderbreekt de jury haar. Of zij zoo
weinig mogelijk pedaal wil gebruiken. Dat is niet goed voor de radio.

Succesvolle debutante.
Doch ook met weinig pedaal blijkt dit meisje een Poolsche meesteresse op het klavier te zijn. Als zij geëindigd is, krijgt zij een spon-
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taan compliment van Tak, terwijl Louis Sdhmidt, die zich in de villa
ergens verdekt heeft opgesteld en voor een luidspreker heeft zitten
luisteren, nieuwsgierig komt kijken wie deze prachtige -beurt ge
maakt heeft.
Ook bij het volgende stuk is haar succes groot en even bedeesd
als zij gekomen is, verdwijnt zij. De Poolsche glijdt door afvoer
kanaal I, wat zeggen wil dat haar plaats voor de microfoon — en
mogelijk ook haar carrière — verzekerd is, zonder verplichting eerst
nog in het debutantenuurtje te moeten optreden.
(Nummer drie is een cellist, die zonder veel plichtplegingen gaat
zitten en strijkt. Louis Schmidt .begeleidt hem
— Stop eens even! roept Max Tak uit. Dat was heel goed. Bij
wien heeft u les gehad?
IDe jonge man noemt een naam.
— U speelt zeker geregeld?
— Ja, meneer.
— En waar, als ik vragen mag?
— In het Utrechtsdh Stedelijk Orkest!
Dan barsten we in lachen uit. En de cellist glundert, omarmt zijn
instrument en verdwijnt. Ondertusschen hadden we in den corridor
al een verdacht gestommel vernomen en door een kier hadden we
een zwaar zwoegenden kruier gezien, die zich schuifelend en moei
zaam een weg baande.
„Voorzichtig”, werd er eenige malen geroepen.
'De kruier joeg de wachtende debutanten op, deed een deurpaneel
kraken en laveerde toen mopperend de studio binnen met een groote
kist. We meenden dat hij een two-seater naar binnen werkte, doch
toen bleek, dat het een xylophoon was. De bespeler volgde hem
met twee kleine houten lepels in de hand.
Hij boog zijn langen rug, stemde het apparaat met eenige vluch
tige tikjes en gaf toen zijn proefnummer.
Het repertoire voor xylophoon solo schijnt vrij beperkt te zijn,
want het was het welbekende Souvenir de cirque Renz, dat ratelend
weerklonk in deze -blauwe studio.
De dader bleek een meester in zijn vak te zijn en toen hij klaar
was klonk een enthousiast handgeklap in een hoek der studio.
Het was de kruier, die tot in het diepst van zijn ziel was geroerd
en die het blijkbaar jammer vond, dat het maar bij één nummertje
bleef. Want de lange xylophonist was reeds door kanaal I wegge
gleden. En schielijk.
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Hij had ons oven doen herademen in de villa met haar murme
lende afvoergoten en beparelde ruiten.
Daarna moest het ons weer droef te moede worden. Een dame
zeide verzen van Vondel met een snik in haar stem en een drie
achter haar naam en een heer trachtte ons aan het jammeren te
krijgen door Grossmütterchen. Dit 'laatste was moord met voorbe
dachte rade.
Toen greep ik mijn jas en hoed en liep door de gierende vlagen
naar het station, waar de kruier alweer aan het tobben was met de
xylophoon.
— Hij was jovel, zeide hij, met de kist de sterkte der stationedeuren beproevend.
En hij herhaalde nog eens: — Om zoo te zeggen voor de bakker....

Een repetitie bij
Nico Treep.
A 7"ANNEER gij er in geslaagd zijt den portier van het
Wvy A. V. R. O.-gebouw aan de Keizersgracht er van te door” *
dringen, dat ge hier zaken moet doen en hij het schuif
deurtje met een touw heeft opengetrokken, is het heel eenvoudig
Nico Treep te vinden. In het oude patriciërshuis met zijn marmeren
gangen en groot© kamers zijn vele trappen en wanneer ge den
moed hebt ze alle te beklimmen, vindt ge aan het eind van de
laatst© het repetitielokaal van het A. V. R. O.-orkest.
•Groot is het hier niet en ik kan me voorstellen, dat het orkest,
dat gewend is aan d© groot© zaal van het Hof van Holland, zich
hier voelt als sardines in een blik. De plaats van Nico Treep is
met den rug naar het bescheiden zolderraampje en als ik langs
hem heen kijk, zie ik de wiegende kruinen der grachtboomen, die
een flauwe, groen© schemering vertoonen.
Ikstrijk achter een paar hoorns neer, die juist bezig zijn met
een hard geblazen passage uit La Muette de Portici. Ik durf het
smalle middenpaadje, dat van Treep leidt, niet te passeeren, omdat
daar, een glimmende zuigerstang gelijk, een trombone heen en weer
flitst.
Het lage lokaal davert, wanneer het orkest, dat op deze repetitie
twintig man telt, met een fortissimo afrekent. De bedde hoorns vóór
mij trachten het vertrek van zijn zoldering te ontdoen en als dat
niet gelukt, laten zij het vochtige resultaat van de krachtsinspan
ning hunner eigenaars met een traag straaltje op den grond loopen.
Doch dit is nog niets vergeleken met de trombone, die, gezien het
vocht, een watergekoelde trombone moet zijn geweest.
Het is het gewone beeld van een repetitie: aftikken, opnieuw
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beginnen en luide instructies van den dirigent. Er komen nog twee
Spaansche dansen van Moszkowski, die hier geen ruimte kunnen
vinden en die met castagnetten-begeleiding weghuppelen, het
zijvenster uit, over de oude daken en goten van de Keizersgracht.
Dan kan ik even rustig met Treep spreken en hij vertelt me, dat
een orkest aan grondige wijzigingen onderhevig is, wanneer het
voor de microfoon speelt. Dikwijls wordt de opstelling veranderd
naar gelang van het stuk dat gespeeld wordt. De eerste violen
koesteren zich in een regel vlak bij een der microfoons, doch de
vriendschap tusschen deze laatste en de trompetten en bazuinen
is niet zoo groot. Deze blaasinstrumenten zijn nooit ten volle met
hun bekers naar de microfoon gekeerd, maar een weinig schuin.
In het algemeen kan gezegd worden, dat het koper bij den omroep
steeds voorzichtigheid eischt. De houtinstrumenten kunnen tamelijk
dicht de microfoon naderen, de hobo’s zelfs zeer dicht. Het slag
werk kan normaal bespeeld worden, doch ten opzichte van de
pauken dient zachtaardigheid betracht te worden.
Zoo luiden de beginselen, waaraan een omroeporkest moet vol
doen. Voor de rest is alles precies eender als bij een gewoon orkest
en ik zal me dan ook niet aan een beschrijving wagen. Gij kunt het
u beter voorstellen, dan ik het kan schrijven.
Een nare ziekte.
De omroepwereld kent een heel nare ziekte, welker behandeling
meer op den weg naar den zenuwarts dan van den chirurg ligt. De
patiënt is er inderdaad minnetjes aan toe: het onderscheidings
vermogen is flauw, de reactie op bepaalde prikkels ontbreekt menig
maal geheel, de pols is, om een radioterm te gebruiken, hoog
frequent. De patiënt transpireert heftig, heeft eoms rillingen en
klappertandt met ’n snelheid, welke verre gaat boven een machinezender.
De ziekte is even wispelturig als de influenza: menigmaal tast
zij juist de sterkste naturen aan. Haar naam luidt microfonitis
hilversumiana. Wij, eenvoudigen in de versterkerkamer, kwalificeeren
deze vervelende verschijnselen met microfoon-ziek.
Er zijn veel schepselen op dit ondermaansche, die geen bloed
kunnen zien en blijkbaar zijn er net zooveel, die geen microfoon
kunnen zien, zonder wee te worden. Het ding staat voor hen gelijk
met een schrikbeeld uit een nachtmerrie. Want ofschoon het in
werkelijkheid stil in zijn beugel hangt, meent de patiënt dat het
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vliegt en hem vervolgt. Deze vervolging kan in velerlei gedaanten
en op velerlei wijzen plaats vinden. Er zijn menschen, -die, als zij
op weg zijn naar Hilversum, de microfoon reeds in den trein zien.
Soms heeft de hoofldconducteur haar aan zijn rooden bandelier
hangen en veranderen aschbakjes en noodremkastjes in microfoons.
Anderen zien haar in de gedaante van een python, een onstuimagen
leeuw of andere nare beesten. Of het eenvoudige, langwerpige
marmeren blokje komt hun voor als een rotsblok, dat aan een
gerafelden dunnen kabel boven het hoofd hangt, gereed om den
spreker met een onnoemelijken centenaarslast te verpletteren. Dan
plots is zij weer weg, gelijk de Nova Pictoris, de ster, die uiteen
spatte.
Ik hoop niet, dat u denkt, dat ik overdrijf. Ik wil geen namen
noemen, doch er is een groot kunstenaar, die het plotseling zóó
te pakken kreeg, dat hij aanvankelijk weigerde op te treden. En
ik zou u ook den naam kunnen verklappen van een bekend politicus,
wiens mond sprak als zijn pen niet schreef, die trachtte te vluchten
uit de radio-villa, omdat een acute aanval van mic-hil hem op het
lijf viel.
Het schijnt, dat het domme marmerblokje in staat is dwang
voorstellingen en benauwende gedachten op te roepen bij hen, wier
gemoed daar ontvankelijk voor is. Er gaat een suggestie van uit,
sterker dan van den wipstoel van een tandarts. Vraagt men den
slachtoffers wat de oorzaak van deze verschijnselen is, dan hoort
men veelal, dat het hun hindert geen contact met hun gehoor te
hebben. Zij kunnen niet buiten het waarnemen van de reactie van
hun woorden op het publiek; zij hebben een sfeer noodig om
zich heen.
Ik had in het omroepbedrijf een en ander over de microfonitis
hilversumiana gehoord en dies sprong mijn hart op bescheiden wijze
op ,toen mij voorgesteld werd een programma om te roepen. Want
in mijn verbeelding zag ik reeds vele regelen in deze draadlooze
feuilletons gewijd aan rillerige gewaarwordingen, die over mij
zouden komen in de kleine cel, waarin de omroeper zijn /plicht doet.

Geen, brieschende leeuwen.
Helaas, ik heb mijn kopij verspeeld. De hoofdconducteur had
geen microfoon aan zijn bandelier bengelen, ik zag geen pythons
en geen brieschende leeuwen. Ik trachtte mijzelf microfonitis te
suggereerqn, doch het lukte niet. Ik heb geen last van zeeziekte,
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luchtziekte, liftziekte en ben blijkbaar evenmin microfoonziek.
Ik had een dinerprogramma voor mijn rekening. Weitzel trachtte
het me gemakkelijk te maken. Hij krabbelde op een bladzijde van
het programma de volgende formule: D. H. h. i. H. d. A. Th. v.
no. 5 v. h. pr. get.
—' Is dat Koptisch? vroeg ik.
— Integendeel, antwoordde hij. Het beteekent: dames en heeren,
hier is Hilversum, de A. V. R. O. Thans volgt nummer 5 van het
programma, getiteld
Kijk, de pijl wijst naar het vijfde
nummertje!
Toen duwde hij me studio II binnen, zeggende: sssttt! Vlak voor
me stond de microfoon in haar beugel. Ik keek het ding dom aan,
de lampseintjes werden gewisseld en toen gaf Weitzel me een por
in de ribben.
En voor het eerst in mijn leven droegen de aethergolven mijn
stem over Nederland en misschien wel daarbuiten. Ik combineerde
listiglijk den ernst van Vogt met den jubel van Weitzel en bracht
den luisteraars de blijde boodschap, dat nummer 5 zou volgen:
Chanson Toscane van Popy. Het was schitterend, gewoonweg.
Want ik had evengoed kunnen zeggen: chanson popy van Toscane
of Popy toscane van Chanson.
Het aantal blunders, dat men met omroepen kan maken, biedt
evenveel mogelijkheden als er letters in den titel zijn.
Toen ik de versterkerskamer weer binnenstapte, zette het dinertrio juist in. Ik begreep, dat een omroeper variatie moest brengen
en sprak bij nummer zes op min of meer Zondagschen toon. Het
diner-trio zal nu voor u spelen: a,That’s a good girl” van Meyer.
Nauwelijks had ik het laatste woord uitgesproken of ik begreep,
dat 'luisterend Nederland het vreemd zou vinden, dat een Amerikaansche foxtrot door een meneer Meyer gecomponeerd was. Zegt
u het maar eens hardop: het klinkt niet. Het is even ongeloof
waardig als: Blue Skies van Jansen, of: Wij zullen nu ten gehoore
brengen: Happy dayis and lovely Nights van Augurkiesman.
Nummer zeven — het programma was zwaar internationaal —
was: Süss singt die Geige gut’ Nacht, van Rollins.
— Denk er om, dat je Rolliens zegt, fluistert Weitzel me in het oor.
Als nummer acht had ik weer een Engelsche foxtrot te pakken,
en ik kreeg er zóó den smaak van beet, dat ik best den geheelen
avond had willen doorspreken. Ja, de hoogmoedswaanzin greep mij
zóó sterk aan, dat ik begon te vlassen op een geweldige S. O. S.
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— Dames en heeren, het volgende nummer, dat voor u gespeeld
wordt, is: Andante opus 11 van Tschaikowski, een viool-solo, die ten
gehoore gebracht zal worden door den heer Sjouwerman, aldus
vervolgde ik.
Trots als een vergulde Chantecler stapte ik de studio uit. Net
bijtijds om den operator te zien opspringen. Hij greep de telefoon,
die de versterkerskamer met den zender verbindt en hij riep:
— Hij is er uit, hè? O! Kapot! En hoe lang zou het duren? Een
half uur? Nou, niks aan te doen.
Rrrrrtttt! zegt de huistelefoon van onzen omroep-generaal, die
boven woont.
De zender ligt er uit.
Weitzel antwoordt hem zakelijk:
— De zender ligt er uit, meneer Vogt. Een watergekoelde zendlamp is doorgebrand. Het kan een half uur duren.
Tien seconden later is Vogt bij ons, onbewogen en ernstig. Het
commando ie in zijn handen overgegaan, niets gebeurt er zónder
hem, geen maatregel wordt getroffen zonder zijn voorkennis.
— U hebt een lamp van duizend gulden stuikgepraat, zegt hij
gekscherend tot mij.
Inderdaad, het betreft ginds aan den anderen kant van Hilversum
zoo’n lamp die voortdurend met water gekoeld wordt en die aan
de bovenzijde een warreling van gummislangetjes vertoont. Het
monteeren van een nieuwe gaat niet zoo één, twéé, drie, en daarom
wachten we.
Naarmate de wijzer der klok vooruit kruipt neemt de spanning
toe. Het ie zeven uur en het defect duurt nu al een kwartier.
Dan telefoneert Weitzel.
Hij bestelt de soep in zijn pension af.
Om kwart over zeven, als de luidspreker nog geen boe of ba zegt,
bestelt hij vleesch, aardappelen en groente af en om bij halfacht
het toetje.
De violist komt binnen, want hij is gewaarschuwd, dat de zender
er uit is. Het andante van Tschaikowsky heeft hij natuurlijk
gespeeld, doch het bleef tusschen de wanden der studio.
Programma’s moeten kloppen als een bus en daarom wordt een
spreker, die van 7.15 tot 7.45 over een boek van Fabricius zou
spreken, verzocht zijn rede alvast te bekorten. Hij moet de lengte
van een kwartier er uit schrappen.
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Precies om halfacht, als het trio reeds zijn biezen heeft gepakt,
reutelt de zender even.
Weitzel vliegt de studio in en deelt mede, dat er een defect is
geweest, doch dat de spreker van 7.15 oogenblikkelijk beginnen zal.
De zender is evenwel slechts één seconde „in” geweest, doch toen
weer onmiddellijk uitgevallen zoodat de eerste lettergreep van het
woord Dames over Nederland werd uitgezonden.
Wij zeiden, dat Weitzel een dadaïst was en zwegen weer. Er gaat
nu bepaaldelijk wantrouwen uit naar het établissement dat onder de
hooge metalen torens gelegen is. De zender kucht nog een paar maal
droogjes, zucht zwaar, valt in zwijm, komt bij en om vijf minuten
over halfacht is hij er weer in. Ditmaal kan de omroeper zijn toe
spraak tot den volke houden en dan loopt alles weer alsof er niets
gepasseerd is en klinkt uit den loudspeaker de stem van „den
spreker van dezen avond”.
De rust en kalmte hebben zich weer gespreid in deze villa der
stilte: de heer Vogt gaat naar boven en in de versterkerkamer ver
sterkt de omroepstaf zich met in allerijl ter plaatse ontboden
broodjes. Want u moet niet gelooven, dat één hunner zijn post ver
laat, wanneer er onraad dreigt.
Een uitzondering maakt uw nederige afgezant, die plotseling de
overtuiging heeft, dat deze zeldzaam voorkomende gebeurtenis het
psychologische moment is om deze serie te staken.
De reis die wij samen maakten door het stille onbekende land van
den radio-omroep met zijn geheimzinnige aetherklanken, zijn on
zichtbare -krachten en zijn lampen, nóg wonderlijker dan die van
Aladdin, is hiermede geëindigd.
Dames en heeren, wij gaan nu sluiten en ik wensch u allen góeden
nacht
en wél te rusten.
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