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Historie....
bij dit woord denken wij onwillekeurig
aan de grijze oudheid, vele honderden jaren geleden; voor
de historie, welke wij hier willen schrijven, behoeven we
echter niet verder terug te gaan dan tot 1919 ! In dat jaar
toch, werd de eerste aller radio-omroepen in Europa geopend: het radio telefonie-station PCGG te 'sGravenhage.
Maar laten wij eerst eens in het kort nagaan hoe het nu
eigenlijk komt, dat het mogelijk is de muziek en het
gesproken woord over te brengen over afstanden, welke
haast niet meer te meten zijn. Wat is er voor noodig om de
muziek, welke op een willekeurige plaats gemaakt wordt, uit
te zenden over geheel Nederland en nog ver daar buiten!
Om deze vraag te beantwoorden, denken wij ons te
Hilversum, waar zich het zendstation der Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek bevindt. Hier vinden wij de volgende, geheel van elkaar gescheiden onderdeelen van
de machtige omroepmachine: den zender:
·
a. de opneem-inrichting (met versterker- en controleinrichting);
b. de eigenlijke zend-installatie;
c. de antenne;
d. de stroombronnen.
Gaan wij nu na welken weg een door ons uitgesproken woord neemt, dan zullen wij bemerken, dat er héél
wat noodig is, v66r dat woord den aether wordt ingeslingerd. En toch geschiedt dit in een tijdsverloop, dat
slechts een fractie bedraagt van den tijd, die noodig was
voor 't uitspreken van datzelfde woord!

a.

De opneem-inrichting

bestaat op de eerste en voornaamste plaats uit een microfoon, welke de door ons voortgebrachte geluiden, dus de
door ons teweeg gebrachte luchttrillingen, omzet in electrische trillingen. Zood.ra wij beginnen te spreken, vangen
de uiterst kleine luchtdeeltjes aan te schommelen, dan
sterker, dan weer met zwakker, al naar de sterkte en de
soort van 't door ons gesprokene. Die luchttrillingen
I

zóó .'t "radio-oor": de
microfoon. Zoo'n microfoon is een buitengewoon gevoelig
instrument, dat reeds op zéér zwakke luchttrillingen,
dus op zéér zwakke geluiden, reageert. Dit reageeren
bestaat nu hierin, dat elke luchttrilling een min of meer
sterk electrisch stroompje jaagt door "het binnenste" van
van de microfoon.
Zeer terecht geeft van Dalen in zijn woordenboek dan
. ook de volgende definitie van de microfoon: ,,toestel voor
het waarnemen van hoogst zwakke tonen". Wij allen
kennen de microfoon; wij gebruiken haar immers
dagelijks bij onze telefoongesprekken, waar de "hoorn"
van ons toestel verbonden is met een microfoon, terwijl
wij het gesprek hooren door middel van de telefoon, welke
wij aan het oor houden.
De stroompjes nu, welke door de microfoon loepen,
worden nu in den z.g. voorversterker krachtig versterkt,
zoodat de stroompjes "stroomen" worden. Het is vanzelfsprekend, dat deze versterker-inrichting aan de
samenstelling der trillingen of juister: stroomen, niets
mag veranderen; uitsluitend versterken is haar taak,
overigens moeten de stroomen geheel correspondeeren
met de door onze stem voortgebrachte trillingen.
Om nu geheel zeker te zijn van de goede werking van
den versterker, wordt deze geregeld gecontroleerd door
een beambte, die met behulp van meet-instrumenten enz.
een en ander precies kan nagaan. Regelweerstanden stellen
hem in staat te zorgen, dat de versterker-inrichting niet
overbelast wordt, waardoor vervorming zou optreden.
Onder de "opneem-inrichting" ressorteeren dus de
microfoon, de voorversterker en de controle.
Uit den aard der zaak staat de microfoon in de studio
opgesteld, terwijl de versterker- en controle-apparaten in
een apart vertrekje hun plaats hebben.
planten zich voort en bereiken

b,

De eigenlijke zender

heeft tot doel de door den voorversterker geleverde en
door de controle onder de loupe genomen, reeds vrij sterke
trillingen nogmaals te versterken, om deze ten slotte door
te geven aan de ,tzendlampen". Deze lampen, welke
dikwijls meer dan een halven meter hoog zijn en dan met
water worden gekoeld, wekken de radio-golven op van
een lengte, welke officiëel aan het betreffende station is
toegestaan. Zoo wekt het Hilversumsche omroepstation
een golflengte van 1050 Meter op, Huizen daarentegen
een van 1870 Meter. Op deze constante golf, de z.g.

draaggolf, welke zich in onzen genereerenden ontvanger
laat hooren als een vrij hoog monotoon geluid, worden de
electrische trillingen, welke de microfoon leverde, gesuperponeerd, ingedragen. De constante draaggolf wordt
dus samengevoegd of technisch gesproken : gemoduleerd
met de laagfrequente trillingen van de microfoon.
Zooals bekend mag worden beschouwd, zijn de trillingen, welke wij met onze stem of een muziek-instrument
voortbrengen, slechts gering in aantal; hun frequentie- of
trillingsgetal is laag. Vandaar dat ze den naam dragen van
"laagfrequent", in tegenstelling met die trillingen, welke

een hoog trillingsgetal hebben en "hoogfrequent" of
,,radiofrequent" genoemd worden. ·
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Fig. 1. De oude antenne
van den Hilversumschen
Omroepzender
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Nadat de modulatie van de draaggolf heeft plaats gehad,
pas~eert het geheel nog enkele afstemkringen, om dan te
arnveeren m
c. de antenne.
Een zend-antenne dient om de door den zender opgewekte en gemoduleerde trillingen in den aether te slingeren of uit te stralen, zooals dat radio-technisch gesproken heet.
,
·
Hoe hooger nu de antenne, hoe beter ze "stráalt", hoe
verder de zender kan worden gehoord. Vandaar dat bijv.
·de Hilversumsche zoowel als .de Huizensche zenders
gebruik maken van meer dan 6o Meter .hooge torens,
waartusschen de antennes gespannen 'zijn. Het station
Kootwijk, dat dient voor het .. uitzenden van radiotelegrammen naar Nederlandsch-Indië, bezit zelfs masten
van meer dan 200 Meter lengte!
Afbeelding 1 geeft de kantoor- en fabrieksgebouwen
van de N .S.F. te Hilversum weer met de oude antenne,
gespannen tusschen 'twee vlaggestokken, terwijl fig. 2 het
huidige antenne-systeem laat zien.
Ten slotte nog een woordje over:
3

d.

de stroombronnen.
Voor het versterken, zoowel als voor het opwekken
van de benoodigde trillingen, maakt men gebruik van
radio-lampen, welke zeer hooge anode-spanningen behoeven. Werken onze ontvanglampen op vol vermogen
bij 30-:a50 volt, zendlarnpen vragen soms 5000 en meer
volt! Om deze spanning, welke constant moet blijven en.
waarvoor dus geen wisselstroom maar gelijkstroom moet
111111111111111111111111111111111111111111111111

Fig. 2. De huidige
antenne van den
N.S.F.-zender
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worden aangewend, te verkrijgen, zijn dynamo's en
motoren, alsmede een uitgebreide, prima werkende
gelijkricht-inrichting noodig. Deze gelijkrichters moeten
met zeer veel. zorg worden geconstrueerd, wat trouwens
met alle bij een zender te gebruiken onderdeden een
eerste vereischte is, daar anders o.m. de beruchte
machinetoon kan optreden.
Geven wij als slot van dit zeer onvolledige overzicht
nog even schetsmatig den gang van zaken bij een omroepzender aan als fig._ 3.
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Fig. 3. Schetsmatige voorstelling van een radio telefonie-zender

Waar wij hier toch "historie" schrijven, moge nog een
enkel woord gewijd worden aan den ouden telefonie-zender
4
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van de N.S.F., welke wij hierbij onder nr. 4 afbeelden.
Op den voorgrond links staan de drie transformatoren,
welke den drie-phase stroom optransformeerden . om
hem daarna door te geven aan den gelijkrichter, welke
zich achter de transformatoren bevindt. De drie Philipslampen richten den hooggespannen stroom gelijk, welke
dan dienst kan doen als anode-spanning voor de modulatieen zendlampen, waarvan de eerste in het midden, de
laatste geheel rechts zichtbaar zijn. Rechts op den
voorgrond staat een groote afstemcondensator,
links
enkele schuifweerstanden
voor de gloeidraden der
lampen. Tusschen de paneelen in zien wij nog enkele'
regelknoppen, terwijl rechts van het zendlarnpen-paneel de
groote afstemspoel zichtbaar is. Deze spoel is geheel van
blank koperbuis en vastgezet tusschen groote isolatoren.
Dit over het technische gedeelte.

Fig. 4. De oude N.S.F.-zender
Het begin
Na de inleiding, waarin wij gepoogd hebben uit een
te zetten hoe een draadloos-telefonie-station werkt, kunnen wij een aanvang maken met de eigenlijke historie
van onzen nationalen omroep.
Zooals gezegd, werd in r919 de eerste aller Europeesche
radio-omroepen
geopend:
het radio-telefonie-station ·
PCGG te 's. Gravenhage.
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al~ . gevolg . van de eerste deJUonstr~tie: vat} draadloeze telefonie, welke in ons land plaats vond op. de Jaarbeurs te. Utrecht op :r,8 Maart 1919 door de Ned. Radio
Industrie, welke dermate goed verliep, dat reeds in
November van dat jaar begonnen werd met de uitzending
van wekelijksche radio-concerten.
'
·
.
· 't Was dan de bekende ingenieur Stéringa à Idzerda
(in radiokringen bekend als Idz), die voor het eerst
"radio-muziek" ten gehoore bracht. Wat een evenement
was dat, wat een ontroerende gebeurtenis, wat een hoogst
. belangwekkend feit, het uitzenden, maar niet minder
. het ontvangen van die eerste radio-muziek. Wij, die
nooit anders dan morse-seinen in onze telefoon hadden
gehoord, vingen ineens enkele woorden, verstaanbare
woorden op en even daarna de tonen van een· gramofoon .
. Waarlijk, het was een gebeurtenis van den eersten tang,
een gebeurtenis, waardoor plotseling de aandacht van de
geheele wereld zich concentreerde op ons kleine, doch op
technisch gebied dikwijls zoo machtige Nederland,
De belangstelling was enorm, zoodat Idzerda besloot
geregeld concerten te geven, concerten, die ons echter
slechts, kennis lieten maken met een gramofoon, een
strijkje, een enkelen solist 1 Maar mooi was het, machtig
mooi en legio waren de avonden, waarop wij stil, zonder
I
ons te verroeren - want anders ontregelde onze kristaldetector-zaten te luisteren naar de zachte, maar heldere
muziek, welke ons door de lucht bereikte. Hoe geheel
anders is het thans, na slechts acht jaren! Maar wij mogen
niet vooruit ijlen, wij moeten een chronologisch overzicht
, geven en beginnen dus met: ·,
H':~ Haagsche Raèlioastation
't Was in November 1919, dat het onder de letters

PCGG bekend geworden Haagsche station aanving met
het uitzenden van muziek. Aanvankelijk kregen wij
niets anders te hooren dan een gramofoon en een strijkje,
later werd het, gehalte der programma's op hooger peil
gebracht, en kwaméh verschillende eerste klas solisten
enz. voor de microfoon.
De. uitzendingen, welke door middel· van dezen zender
'plaats vonden, werden in hetbuitenland, met name Engeland dermate geapprecieerd, dat eerst "Wireless World",.
later het bekende dagblad dé "Daily Mail" den Heer Idzerda finantieel ging te steunen. Hierdoor was het mogelijk, het station gedurende een drietal jaren in bedrijf te
houden. Toen kreeg men in Engeland een nationalen om·7

RA.DIU.M
ZEND LAMPEN
SLAAN ELK

RECORD
l}·f·6D

~·2A.

VA•l{f)f!i!

1--,.,,+1--1-+1---+-~•

~· 250,,,A,_+.i-,,..,..,,1-1---+-~•

R:•4JQQQ

i·
10 ,
S· 21-,j

l'-+=1-~t---t-~I

D• 10/.

• lJO

·40 ~ O(OolfJ40

1:1)

Prijs f 12.50

Met betrekkelijk geringe
energie kunnen op korte
golflengten gr.oote afstanden overbruqd worden ..
Een kortegolf-zender is zeer gemakkelijk met
eenvoudige middelen te vervaardigen en verheugt
zich daarom in de algemeene belangstelling van
de Amateurs. Vandaar, dat tegenwoordig duizenden Amateurs met hunne radio-vrienden,
verspreid over de geheele wereld, in verbinding
staan. Voor een dergelijke zender is onze T 106
lamp buitengewoon geschikt, Deze kan bij 750
volt anodespannlnq ca. 15 watt opnemen.
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roep, waardoor vanzelfsprekend de subsidie aan het Nederlandsche station ophield en de Engelsche belangstelling
zich concentreerde op den eigen zender, welke te Londen
gevestigd was.
Was het hebben van een ontvanginrichting tot nog
toe geheel vrij, op 7 Augustus 1921 trad 't Koninklijk
Besluit van 9 Juni 1921 in werking. Hierdoor werd de

particulier verplicht zijn ontvang-installatie aan te geven
op net dichtstbijzijnde Telegraafkantoor. Formulieren, welke ingevuld moesten worden, werden voor·
dit doel gratis verkrijgbaar gesteld. Niet alleen moest
aangifte van het in bezit hebben van een toestel alléén
geschieden; neen, ook moest worden opgegeven of men
ook lamp-toestellen bezigt, die storingen konden verwekken, enz. lntusschen zij opgemerkt, dat dit laatste
Kon. Besluit ook thans nog van kracht is, watdus zeggen
wil, dat elk toestel-bezitter hiervan aangifte moet doen.
De omroep van de N.V.V.R.

Ir. Idzerda, die door het ophouden der Engelsch
subsidie weer geheel voor de exploitatiekosten moest
opkomen, stond op het punt zijn omroep wegens de
te groote finantieele lasten stop te zetten, daar ook
het reeds eerder ingestelde "Zon- en Maan fonds"
ontoereikend bleek, doch de Nederlandsche Vereeniging
voor Radiotelegrafie (de N. V. V. R.) besloot, in afwachting van hetgeen de ontwikkeling van den omroep in ons
land zou brengen, voorloopig gedurende één avond per
week een Vereenigingsomroep te organiseeren. Vrijwillige
bijdragen werden gevraagd en een speciale commissie,
waarin de Heeren Veenstra, S. Wijnbergen e. a. zitting
hadden,' werd benoemd en op 8 Febr. 1923 vond de officieele opening plaats van den omroep der N. V. V. R.
Anderhalf jaar lang (gedurende 1923 en de helft van 1924)
zond de N. V. V. R. op de Donderdagavonden programma's uit, waaraan geregeld eerste rangs-kunstenaars en
· kunstenaressen medewerkten.
Dat alle begin moeilijk is en dat zooiets als burocratie
ook in 1923 bestond, blijkt uit onderstaand berichtje in
"Radio-Expres" van 13 September 1923: ,,Aangezien op
ro September de hoogspanningsgenerators van het station
PCGG zijn verzegeld, ten einde voorloopig het verder
gebruik te beletten in verband met gerezen moeilijkheden
met ambtenaren van de Hinderwet over het al of niet
veroorzaken van hinder bij de buren, zullen de radioconcerten van PCGG op Zondagmiddag, Maandagavond
9

Fig. 5. Het antenne-systeem op het gebouw van de
Nederlandsche Radio-Industrie te 's-Gravenhage.

en Donderdagavond 1) tot nader bericht worden gestaakt."
Ongetwijfeld was dit voor de Nederlandsche, maar ook
voor vele buitenlandsche luisteraars een treurig bericht
maar .... ,,Ie roi est mort, vive Ie roi !"
De N.S.F•• zender verschijnt ten tooneele,

Want .... op Zaterdag 21 Juli 1923 was de eerste
proefuitzending gehouden met den door ing. White geconstrueerden telefonie-zender van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek. Het vermogen van dezen zender
bedroeg - evenals van PCGG - 500 watt, de golflengte 1050 Meter.
1)
Het was Ir. Idzerda toch nog mogelijk, de twee eerste
dagen van de week te blijven uitzenden.

IO

In hetzelfde nummer, waarin bovenstaand "tijdelijk
dood"-bericht stond, kwam een berichtje voor, dat de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (de N. S.F.) op
Zondag daaraanvolgende, 't zesde proefconcert zou geven!
Vanzelfsprekend trok dit plotseling aller aandacht. Was 't
wonder, dat 't dan ook rapporten regende, toen de N.S.F.
hierom verzocht Was 't wonder, dat de N.S.F. aan de min
of meer gedupeerde N.V.V.R. aanbood tijdelijk den vereenigingsomroep uit te zenden f Natuurlijk werd dit vriendelijk aanbod gaarne aanvaard, en zoo stemden de luisteraars op Zondag 23 September 1923 af op Hilversum,
dat van half negen tot half elf het gebruikelijke programma uitzond. De N. S. F., welke al diverse proeven
had genomen met het uitzenden via een telefoonlijn,
stelde op dezen dag den heer A. Veder, Voorzitter van de
N. V. V. R. in staat, vanuit zijn woning te Rotterdam,
via den Hilversumschen zender de Leden toe te spreken.
Tot 14 October 1923 zorgde de N. S.F. voor de uitzending der vereeniging; met ingang van 18 Oct. 1923 kon
PCGG te 's-Gravenhage n.l. weer werken. De dynamo's
waren weliswaar nog verzegeld door Hinderwet's ambtenaren, maar ir. Idzerda had proeven genomen om op andere wijze de benoodigde energie op te wekken en was daarin
natuurlijk geslaagd. Voor een man, die 'teerste radio omroepstation in Europa construeerde, was dit probleem
slechts kinderspel en zoo kon de Heer Veenstra op 18
October 1923 weer spreken via den PCGG-zender
vanuit. . • . een nieuwe klankzaal, De Nederlandsche
Radio Industrie - dus .Idz, - had n.l. één der lokalen
volgens de nieuwste eischen laten inrichten als studio of,
zooals men dit woord vertaalde, als "kJankzaal." Een
groot vertrek werd behangen met roodbruin pluchette
gordijnen, welke op 80 c.M. van de muren waren aangebracht; ook het plafond werd met deze geluid-dempende
en daardoor het bij radio-uitzendingen zoo hinderlijke
echo-effect absorbeerende stof behangen. De studio,
of klankzaal, was 6 bij 9 meter groot en bevatte o. m.
een piano en een orgel. Men kon voor de uitzendingen gebruik maken van een enkele, dan wel van meerdere microfoons.
Zonder al te groote incidenten werkte de N. V. V. R.
het tot de helft van 1924 bol, om op de Donderdagavonden
uit te zenden, toen ... we lezen hierover in een der N.V.V.R.brochures 't volgende: ,,Anderhalf jaar lang is met de
gelden van het bijeengebrachte fonds gewoekerd. Waar de
programma-organisatie intusschen in hooge mate aan den
î

II

Haag als plaats van uitzending was gehouden en· waar een
meer of minder definitieve stopzetting van: PCGG toch .
dreigde; terwijl bovendien de vrees, dat de Nederlandsche
muziek-luisteraars van luisterstof verstoken zouden raken,
wel geheel was weggenomen door hetgeen behalve de ·
N.S.F., ook het buitenland was gaan presteeren, werden·
blijvende maatregelen, om het omroepfonds geregeld ·
aan te vullen, maar niet ~enomen.
.
In afwachting van hetgeen de gehoopte organisatie van
een grooten Nederlandschen omroep zal brengen, is de
werkzaamheid der omroepcommissie uit de vereeniging
opgeschort,"
Over deze eerste aller draadlooze omroepen zouden we
nog heel wat kunnen vertellen, bijv. van de vele malen, dat
deze of gene artist van de gelegenheid gebruik maakte, om
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Fig. 6. n •••••• Hoe kun je er
zóó bij gaan zitten t"
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pa of ma, oom of tante even per radio de groeten te
doen I Heel gemoedelijk ging 't toen nog, zoowel wat 't
uitzenden zelf betrof, als "achter de schermen". In 't
"Gedenkboek ter Herinnering aan het Tienjarig Bestaan
van de. N.V.V.R." (dateenvorstelijkgeschenkwasaanalde
Leden van hun Voorzitter - thans eere-voorzitter den Heer A. Veder), schrijft de Heer S. Wijnbergen,
secretaris der Omroepcommissie van de N.V.V.R., hierover
't volgende: ,,Op een avond dat een .bekend violist zou
optreden, verbaasde hij de commissie, door tegelijk
met zijn viool, zijn jammerhout zooals het werd betiteld,
twee flesschen bourgogne op tafel te deponeeren. Ziet u,
zoo expliceerde hij, dat brengt bij mij de stemming er in;
dan speel ik gevoelvoller. Bij ontstentenis van een wijnglas
nam een melkbeker deze plaats in. Ik herinner me niet,
of het spel door het geestrijke vocht op hooger peil
kwam; wel dat bij de tweede flesch aan de accompagnatrice
dezelfde beker tot het randje gevuld werd aangeboden,
waarop deze meende te moeten bedanken, daar zij geen
12

dergelijke opwekking noodig had. De twee flesschen kwamen toch leeg 1
·
Een . ander maal - het was in het zomerseizoen speelde een onzer knapste cellisten; de warmte had hem,
waar de aanwezige dames er geen bezwaar tegen maakten,
aanleiding gegeven zijn jasje uit te trekken; rustig speelde
hij voort; juist bij het eindigen van het recital trad zijn
ega binnen en toen zij hem zag, slaakte zij den kreet:
"Maar Jan, hoe kun je er zóó bij gaan zitten!" We schoten
allen in den lach om twee redenen: re. om den uitval en
ae. de microfoon was nog ingeschakeld, en, naar later
bleek, hadden velen van de leerlingen en bekenden van
onzen cellist. den uitval gehoord en er hartelijk om gelachen.
Mevrouw was nooit eerder in onze klankzaal geweest,
anders had zij wel de kernachtige waarschuwing van
Idz, gekend: Brandt het licht, dan koppen dicht". Met
groote letters hing dit duidelijk zichtbaar voor de aanwezigén boven het lichtje, dat brandde wanneer de microfoon stond ingeschakeld."
De zender

van de fa. Velthuisen te 's Hage

Bracht 1924 ons de opheffing van PCGG, als een
kleine vergoeding kregen wij er enkele telefonie-zendertjes
bij. Het aantal firma's, dat - waarschijnlijk met misnoegen - bemerkte, dat het hebben van een omroepzender een
prachtig middel was voor reclame, was groot, maar slechts
weinigen konden den Heer Idzerda en de N. S. F. navolgen en eveneens een zender in bedrijf stellen.
Tot deze enkelen behoorden o.a. de Haagsche fa. Velthuisen, die er in slaagde, werkelijk dragelijke muziek uit te
zenden. Bij het bouwen van dit station moest rekening
gehouden worden met het feit, dat de zender en antenne
opgesteld moesten worden in het oudste gedeelte der stad
(Oude Molstraat). De antenne kon met de grootste moeite
op sommige punten slechts 4.50 Meter boven de daken
gevoerd worden. De energie, waarmede gewerkt werd,
aanvankelijk slechts gering, werd dra opgevoerd tot ongeveer 100 watt primair, aldus een indertijd door de fa.
Velthuisen uitgegeven communiqué. Met deze energie
werd PCKK - dit waren de officieele roepletters van
het station - in Antwerpen goed verstaanbaar gehoord!
In het speciaal voor dit doel ingerichte en met zware stof
behangen vertrek, stonden een viertal microfoons opgesteld, waarvan enkele van een grooten trechter waren
voorzien. De ontvangen rapporten verklaarden allen, dat

Fig. 7.

De Klankzaal van PC K K, het oude station vari
de fa. Velthuisen te 's-Gravenhage

de kwaliteit der uitgezonden muziek goed was te noemen.
Toen het Brusselsche Radio station 'geopend werd, sloot
PCKK.
De zender te IJmuiden
Goed was ook de zender van de fa. P. H. A. Middelraad te IJmuiden, welke hiervoor de roepletters
PCMM kreeg toegewezen. Deze zender was een experimenteel apparaat, dat door toepassing van veel stekkerbussen in een paar minuten kon worden veranderd volgens een ander schema, terwijl ook andere onderdeden,
enz. konden worden toegevoegd. Dit station werkte op een
golflengte van 1065 Meter. Als bijzonderheid moeten we
hier vermelden, dat dit omroepstation als .studio gebruik
maakte van. • • • de huiskamer van den Heer Middelraad ! !
Dat blijkbaar geen speciale geluid-dempende gordiinennoodig waren, werd toegeschreven aan de geheel op linnen behangen muren. PCMM heeft zich een zekere beroemdheid (eigenlijk is 't beruchtheid, maar enfin!) verworven
door het bijna altijd uitzenden· van gramofoon-muziek !

,,Hier Heussen laboratorium,

den Haag''.

Tot de oude garde behoorde ook het "Heussen Laboratorium", dat reeds in r92.2, zij het op zeer bescheiden voet,
een zender construeerde, waarvan figuur 8 een beeld
geeft. Bovenaan op de foto zien wij de antenne-spoel, op
de tafel o.m. eenige meetinstrumenten en bedieningsknoppen en .... de toen ter tijd onontbeerlijke gramofoon!
In een brochure van de gloeilampenfabriek Heussen
vonden wij onder de foto met dikke letters vermeld
staan, dat met den afgebeelden, provisorisch opgestelden,
zender, de afstand Den Haag-Uithuizen radio-telefonisch
werd overbrugd, terwijl de plaatstroom-energie slechts
2t watt bedroeg! Thans, na vijf jaren, weet men met
2! watt heel wat meer te bereiken, ja een verbinding
Amerika-Europa is hiermede zelfs mogelijk gebleken.
Na eenigen tijd werd tot een meer practische installatie
van den zender overgegaan, waardoor deze een aanzien
kreeg, zooals onze fig. g weergeeft. Evenals op fig. 8
zien we hier de Heer C. B. J. de Jager aan de microfoon
en de Heer J. W. Ubels aan den ontvanger zitten. De
antennespoel is weer bovenaan zichtbaar, terwijl de meetinstrumenten en bedieningsschakelaars netjes zijn ingebouwd. Behalve de microfoon, welke de fig. weergeeft,
was nog een aparte microfoon in gebruik voor 't opnemen van het radio-strijkje in een daarvoor speciaal
ingericht vertrek.
Nog zond de firma Smith en Hooghoudt met een
eigen zender vanuit Amsterdam uit, doch dit station trad
minder op den voorgrond.
De N. S. F. stoomde steeds door en gaf elken Zondag
van half negen tot half elf een goed gevarieerd programma.
,,Radio

Wereld"

poogt tot een omroepfonds te komen.

Het weekblad "Radio-Wereld" maakte van de geboden
gelegenheid gebruik, om op Zondag 3 Februari r924 een
goed geslaagd "proef-"concert te geven, waarbij Dr.
Lulofs, directeur der Gemeente Electriciteitswerken te
Amsterdam, vanuit zijn woning een lezing hield, welke per
lijn naar Hilversum werd overgebracht. ,,Radio-Wereld"
zag blijkbaar ook iets in het omroepen, gezien de volgende
mededeeling van de Uitgevers, welke in het nummer van
r5 Februari 1924 verscheen: ,,Voor de tweede maal hoopt
"Radio-Wereld" gebruik te maken van·de gastvrijheid van
de N. S. F. voor het geven van een concert op Zondag
24 Februari van 8i-rol uur. Na het eerste concert ontvingen wij dankbetuigingen van heinde en verre; wel een

bewijs dat de radio-liefhebbers een goed concert apprecieeren, trouwens hebben de meeste Hollandsche concerten

Fig. 8. De eerste proefnemingen met den provisorisch opgestelden
telefonie-zender van het Heussen Laboratorium in 1922.

niet vee! om 't lijf, bij de meesten is het nog 't afdraaien
van een gramofoon-plaat, hetgeen men toch kwalijk als
concert kan betitelen l Als tweede factor is de verzendkracht nog niet van dien aard dat men werkelijk goede
muziek door de kamer kan verspreiden, 't gebeurt dan ook
nog al te dikwijls, dat men iemand hoort vertellen, dat hij
een radio-concert heeft bijgewoond maar "het precies een
schorre gramofoon vond." Dit alles nu kan anders, kan
beter, daarvoor zijn noodig grootere zendkracht en goede
artisten en die beide laatste factoren kosten geld. Dat geld
nu moet er komen, wilt u iets aan uw toestel hebben. Hoe
dat er komen moet, daarop komen wij in ons volgend
nummer terug." Dit was dan de tweede poging, om tot
een omroep te komen, welke bekostigd werd uit vrijwillige
bijdragen, zooals uit R. W. van 29 Februari 1924 bleek!
Interessant is het, te lezen wat hierover geschreven werd;
wij laten 't daarom hieronder volgen: ,, .... wij moeten ons
zelf helpen; ieder- die kan, moet zijn steentje bijdragen,
niemand blijve achter. Alle luisteraars moeten voor dit doel
een kleinigheid over hebben. Er moet een fonds komen
tot versterking of oprichting van zenders, tot bestrijding
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van de kosten van artisten, enz. en wij hebben gemeend
ons blad te moeten disponibel stellen voor het vormen
van een dusdanig fonds. Wij zamelen dus gaarne giften
voor dit doel in, zullen deze geregeld in ons blad verantwoorden en stellen als aanmoediging zelf f roo.- als

eerste gift disponibel. Het is onze bedoeling voor een event.
fonds een Commissie van Beheer uit de biidragenden te
benoemen, die de zender(s], het aantal en aard der concerten enz. zullen kiezen en verzorgen." Na het aantal luisteraars in Holland op ca. zo.ooo geschat te hebben en den
wensch te hebben uitgesproken, dat deze allemaal f I.per jaar willen offeren, eindigt de oproep, welke getiteld
was "Onze Concerten", met 't uitspreken van de hoop, ,,d.at
ook de Pers ons initiatief overneemt en een inschrijving

Fig. g. De definitief opgestelde zender van het
. Heussen Laboratorium in 1923.

opent." En 't resultaat was, dat enkele weken later kon
worden medegedeeld, dat ,, 't aantal en de bedragen van
hen die aan onzen oproep gehoor gaven, nog niet groot"
was en .... niet groot werd, tenminste, er werd niets meer
van vernomen!
De goede, oude tijd !

Intusschen ging 't met den omroep in ons land nog echt
gemoedelijk, getuige onderstaand berichtje:
,,Wij hebben de eer u te berichten, dat wij op Woens-

dagavond 12 Maart van 8 tot 10 uur op 1050 Meter golf-

lengte, roepletters P A 5, station van de firma Smith en
Hooghoudt, een radioconcert geven. Welwillende medewerking wordt verleend door het Studenten Muziekgezelschap "Schwelinck". Het programma zal nog nader in de
dagbladen worden bekend gemaakt. Hoogachtend, enz."
Hoe geheel anders is 't nt met de publicatie gesteld !
Toen per brief, thans in vele duizenden exemplaren,
in meer dan 30 pagina's!
. In Mei 1924 hadden wij in ons land de volgende omroepstations, welke werkten op:
Zondag:

den Haag
Hilversum
Maandag: den Haag
Woensdag: Amsterdam
Donderdag den Haag
Vrijdag:
Hilversum
Zaterdag: IJmuiden

PCGG
N.S.F.
PCGG
PA5
PCGG
N.S.F.
PCMM

1070 Mtr 3-6
uur
1050 " 8.30--10.30 "
1070 "
9-10.- "
1050 "
8-10.,,
1070 " 8.30-10.- "
1050 "
9-ro.~ "
1050 " 8.30--10.- "

Twaalf uur per week. . . . Thans hebben we dat in 1 %
dag l En niet alleen in kwantiteit, ook in kwaliteit verschilden de uitzendingen met de tegenwoordige. Bijna
steeds waren 't strijkjes, waarop we getracteerd werden,
al dan niet aangevuld of verbeterd door solisten. De
"Batavieren" van PCGG genoten toentertijd zoo ongeveer
een wereldvermaardheid ..•. tot op Zaterdag 5 Juli 1924
Henri ter Hall's revue
"Draadloos" draadloos
werd uitgezonden Il De belangstelling was werkelijk over-

weldigend en schrijver dezes' radiokamertje was "tot aan
den nok" met enthousiasten gevuld! Met extra vette letters
stond 't in de bladen: ,,Zaterdag a.s. aansluiting van het
Theater "Scala", den Haag, via den telefoonkabel voor het
overbrengen van de aldaar op te voeren Revue "Draadloos", van het gezelschap van den Heer Henri ter Hall,
aanvang 8 uur, golflengte 1050 Meter. Sluiting circa II
uur," En zoo kwam het, dat het toen zeer populaire liedje:
,,Draadloos, draadloos is thans de mode,
,,Draadloos, draadloos doet nu iedereen.
"Draadloos, draadloos is nog niet verboden
,,Hoor nou toch die draadelooze herrie om je heen.''
niet alleen weerklonk in "Scala", maar gelijktijdig ook in
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vele duizenden huiskamers, in binnen- zoowel als buitenland.

In

Radio-Wereld "versloeg" Luystervinck deze prestatie als volgt:
"Prompt acht uur werd er begonnen, zoodat ik met m'n
neus in den aerher viel. Door storing van Vossegat was
er niet veel te onderscheiden.
Om 8.10 hielden de kraaksignalen op en stemde ik bij.
Veel moois was het echter nog niet, van de koren was
ongeveer niets te verstaan en door het luide lachen van 't
publiek sloeg de microfoon herhaaldelijk dicht.
De coupletten die gezongen werden, kwamen slecht
over, daar de muziekbegeleiding de zang overstemde, af en
toe waren een paar woorden op te vangen, doch het geheel
leek niets op de grappige revue van Ter Hall.
.
9 uur. Plotseling een doodsche stilte, die even later
verbroken wordt door de mededeeling van PCGG dat de
lijn waarschijnlijk verbroken is.
Dan hoor ik een paar keer het in gesprek-signaal en ineens weer muziek. Geen revue, oh neen, het is de welbekende gramofoon van PCGG.
Ook dit duurt maar kort, want na een kwartier is de
storing weer opgeheven, en wordt de geheele revue vlot
afgewerkt. Het kwam mij voor, dat het laatste gedeelte
iets beter was; o.a. de demonstratie op het tooneel van een
radio-toestel door Buziau kwam vrij goed over. Veel goeds
kunnen wij van deze opvoering niet zeggen. M.i. was de
gebruikte microfoon niet voor dergelijk werk geschikt.
Zoolang er één persoon sprak ging het wel, doch het geluid
van meerdere personen tegelijk kwam als een schor geluid
over."
De eerste Kurhaus radio::concerten

Hoewel de eerste uitzending met tusschen-schakelingvan
een telefoonlijn, n.l. die vanuit Scala, met niet bepaald schitterend was en geen goede pers had, zooals datheet,deedde
Directie van PCGG alles, wat in haar macht was om te
komen tot een geregelde broadcasting van de bekende
zomer-Kurhaus-concerten. Zij slaagde hierin en zoo
ontvingen we bericht, dat "dank zij de volle medewerking
van de Directie van de Mij. Zeebad Scheveningen, hiermede een overeenkomst was getroffen, tot het draadloos
overbrengen der symphonie- en solisten-concerten, welke
in het Zomerseizoen 1924 in het Kurhaus gegeven zullen
worden, via het bekende radio-telefonie-station PCGG.
Daartoe zal het radio-station in de Beukstraat door
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een directe kabel van de Gemeente-Telefoon
met het
Kurhaus verbonden worden, teneinde mogelijke onderbrekingen, die bij gebruikmaken van de lijntelefoon nog al
eens voorkomen, te vermijden.
De groote onkosten zullen gedeeltelijk gedragen worden
door de Ned. Radio Industrie (PCGG) en de Mij. Zeebad.
Scheveningen; er blijven echter nog een goede f 1500.-

onkosten over die nog niet gedekt zijn. Echter worden
met vertrouwen de vrijwillige bijdragen van de luisteraars
tegemoet gezien".
Door de welwillendheid van ir. Idzerda zijn wij in de
gelegenheid hier nog · enkele · foto's van het beroemde
omroepstation te publiceeren.

Fig. 10. De microfoon van. PCGG (1919-1922),
Groote. opname trechter van multiplex-carton met microfoon aan
het uiteinde. De trechter was 3 M. lang en had een diameter van
I Meter 1 Later is deze trechter door een klein model vervangen,

Zoo zien we hier op fig. 10 de monsterachtige trechter,
welke op de microfoon (links) bevestigd was. De doorsnede bedroeg I meter, de lengte niet minder dan 3 meter! l
Thans neemt de microfoon een ruimte in van slechts enkele d.M. Maar. • • • we kenden toentertijd nog geen microfoon-versterkers, vandaar dat men zooveel mogelijk
geluid moest laten inwerken op de microfoon, om daardoor voldoende energie te krijgen voor de modulatie.
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Het voornaamste gedeelte van den zender zien wij op
fig. 8. Bovenaan de koppel- en antennes poel, daaronder een
schakelbordje en onderaan de Philips-Idzerda zendlamp.
Op den voorgrond is rechts nog een seinsleutel en in het

midden de hand-microfoon zichtbaar. Links staat de bekende gramophoon opgesteld, die met behulp van een
rubber buis verbonden is met een tweede microfoon.

Fig. r r, PCGG van

192<r-1921.

Op het paneel onderaan de 100 watt zendlamp ; antenne-verlengspoel met roosterkoppelspoel bovenaan

Als fig. 12 nemen wij op, een afbeelding van den telefonie-zender, zooals die was in de jaren 1921- '23. De spoelen
van fig. 11 zijn verdwenen om plaats te maken voor de
groote, uit koperband gewonden antennespoel, welke we
links zien staan. Met de microfoon in de hand zit de
eigenaar van het station, it. Idzerda, welke dikwijls behalve
,,bedrijfs-ingenieur;, dikwijls ook omroeper was.
21·

We laten hieronder nog eenige gegevens over

PCGG

volgen:
Het eerste omroepstation van Europa begon als experimenteel-uitzendstation in. Februari 1919 met het nemen
van proeven met ongedempte zenders door middel van
drie-electroden lampen. Aanvankelijk werd niet geringe
energie (10-20 Watt) gewerkt, terwijl op de Jaarbeurs
19 Maart 1919 de eerste demonstraties werden gegeven

Fig. 12. PCGG van 1921-1923
Idz. voor de microfoon I Links de antenne-verlengspoel van koperband. Rechts op 't paneel de zendlamp, meetinstrumenten, enz.

tusschen de stands der N.V. ,,Ned. Radio-Industrie"
(thans N.V. ,,ldzerda Radio") en de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, zoowel radio-telefonisch als radiotelegrafisch.
Op 14 Aug. 1919 verleende de Minister van Waterstaat
machtiging aan Idzerda tot het regelmatig uitzenden van
muziek en gesproken woord met het radio-station PCGG,
nadat het verzoekschrift daartoe op 7 Februari 1919 was
ingediend.
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Op 22 Augustus rgrg hadden de officiëele proeven
plaats van PCGG in correspondentie met militaire stations, die daartoe waren aangewezen door den Ingenieur
van den Militairen Radio-dienst.
Op 6 November 19r9 begon Idz. geregeld iederen
Maandag en Donderdagavond radio-concerten uit te
zenden, waarvan de programma's als advertentie in een der

Haagsche dagbladen verschenen.
Uit deze eerste proeven zijn twee belangrijke dingen
voortgekomen, n.l. de uitvinding van Idz. betreffende een
speciaal . modulatie-systeem en ten tweede, dat de Philips' Gloeilampenfabrieken uit deze practische proeven
de zendlarnpen heeft leeren maken volgens adviezen van
ingenieur Idzerda in overleg met de ingenieurs Holst en
Oosterhuis van Philips. De constructie toch van rooster

Fig. 13. De werkingsfeu van PCGG.

en plaat, de onderlinge afstand, de wijdte der roostermazen,
het verwerken van een bepaalde energie, de inwendige
'capaciteit e.d. zijn alle vastgesteld en berekend na tal van
waarnemingen met PCGG.
Uit fig. 13 blijkt duidelijk de toentertijd groote reikwijdte van het Haagsche Radio-station, bij een vermogen
van ca. 100 watt.
De gebo.orte yan den H.D.O.

Was dus de bestaansmogelijkheid voor het zomer-seizoen· van PCGG vrijwel gewaarborgd, zooals wij hiervoor zagen, anders was het met den zender van de
Nederl. Seintoestellen Fabriek (de N.S.F.) te Hilversum.
De beoogde proefnemingen waren teneinde, terwijl de
verdere exploitatie door de N.S.F. te veel vergde van
het toch reeds groote reclame-budget. Toch wilde de
· N.S.F.-directie het station niet zonder meer stop zetten
en al peinzende om een nieuw sterfgeval in de radiowereld te voorkomen, viel 't oog op de lijvige stapel
-rapporten, welke steeds na elke uitzending werden
ontvangen. De schrijvers van die rapporten waren ongetwijteld radio enthousiastenI Een ciruculaire opstellen en
aan al die enthousiasten verzenden was spoedig geschied,
. met als resultaat, dat de N. S.F. de eerstvolgende maanden eveneens kon blijven uitzenden. Dit was de eerste
stap tot oprichting van den Hilversumschen Draadloozen
Omroep (H. D. 0.). De tweede stap was 't aanzoeken van
eenige, in de radiowereld min of meer bekende personen,
om met een drietal leden van het N. S. F. personeel een
Comité te vormen, dat toezicht zou houden op het beheer
der door de luisteraars bijeengebrachte gelden.
In Maart 1924 constitueerde zich het Comité, waarvan
toen slechts de Heeren Withe en v.d. Woud tot het N. S.F.
personeel behoorden en de vier overigen tot het "omroepbestuur", dat thans nog bestaat, met dit verschil,
dat de H. D. 0. eerst werd omgezet in een stichting, welke
stichting op I Juli 1927 werd omgedoopt in "Algemeene
Nederlandsche Radio Omroep" (A. N. R. 0.) en daarbij
héél wat stof deed opwaaien, zóóveel zelfs, dat wij er hier
maar over zullen zwijgen.
De Amsterdamsche omroep zender.

Einde 1924 werd het aantal Nederlandsche omroepstations één grooter, doordat de firma W. Boosman te
Amsterdam een nieuwen . zender oprichtte, welke was
geconstrueerd door den Heer Winter. Uitsluitend als "Orts-.
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sender" bedoeld, was het vermogen van dit station zeer
gering, wat niet uitsluit, dat ook buiten Amsterdam zeer
goede ontvangst mogelijk was. Te Amsterdam ontvingen
wij "Px5'', zooals deze zender officieel heette, met 3 lampen genietbaar op luidspreker. Naar gelang er gesproken
of muziek gegeven werd, werd resp. gebruik gemaakt van
een Berliner- of een Bell-microfoon; soms ook van beiden.
Als alle andere N ederlandsche omroepstations, bezat ook
dit een stokpaardje, in den vorm van een orgel, terwijl ook
gebruik werd gemaakt van een pianola. Dit station werkte
op de Maandagavonden van 9 tot r r uur op een golglengte
van 1050 meter.
December 1924 was een belangrijke maand voor den
Hilversumschen Draadloozen Omroep. De N.V. Philips'
Gloeilampen Fabrieken liet toen n.l. een tweetal 60 meter
hooge antenne-torens bij de N. S. F. opstellen, waardoor
de antenne van den Hilversumschen zender enkele tientallen meters hooger kwam te hangen. De straling van de
antenne werd hierdoor zóóveel verbeterd, dat goede ontvangst van Hilversum door geheel Nederland mogelijk
werd.
De oprichting

van de Chr. Ver. voor Radio

Vanzelfsprekend daalde hierdoor de belangstelling voor
de kleinere zendertjes, die qualitatief, zoowel als quantitatief al spoedig verre bij den N. S. F.-zender achterstonden.
De Hilversumsche Draadlooze Omroep, de Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek zoowel als de N.V. Philips' Gloeilampen Fabrieken brachten samen den Gooischen zender
op een dergelijk peil, zoowel wat de technische als de
aesthetische zijde van het omroepen betreft, dat het station
spoedig tot de beste van Europa werd gerekend. En toch,
al werd er eens een enkele maal een kerkdienst uitgezonden, 't overigens vrij "neutrale" karakter van den H.
D. 0. bevredigde niet, en. 't waren de Protestanten,
die het eerst 't initiatief namen, om te komen tot een eigen ·
omroep. Om hiertoe te geraken, werd dan opgericht de
,,Christelijke Vereeniging voor Radio".
Over de wijze, waarop de microfoon "op de preekstoel"
kwam voor de Christelijken, lezen wij in een brochure
van deze vereeniging het volgende:
,,'k Ga herinneringen ophalen, oude herinneringen.
Die, 'k kan het me nauwelijks voorstellen, nog geen twee
jaar oud zijn.
Wat leven we toch snel. Wat wennen we gauw aan het
nieuwe. Een radiopreek is al iets heel gewoons geworden.
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Zaterdags wordt in menig gezin al 't radio-domineesbriefje
geraadpleegd om te zien wie er voor de microfoon komt.
Of eigenlijk, we zijn over die heele periode van het

domineesbriefje ook al heen, en hebben zooiets van een
radio-heilbede, die uitvoerige bijzonderheden geeft.
En toch is het nog geen twee jaar geleden, dat Hilversum
vanuit zijn machtige torens een godsdienstoefening den
aether inzond. Wel had Bloemendaal reeds eerder zijn
zender en werden vandaar uit de preeken verbreid, maar
dit bleef toch maar van plaatselijke beteekenis. Toen Hil versum, dat het heele land bestrijkt, dit werk·ter hand ging
nemen" was het voor Nederland in zijn geheel iets nieuws.
En dus een probeersel.
Zondag 15 Februari 19~5 had de eerste uitzending
plaats.
Zaterdags werd de installatie gemaakt. Dien eersten
keer was een heele beweging noodig. De Marconi-microfoon, de zware cacaobus, die in zijn dikke laag van rubberspek hangen moest, was toen nog uitsluitend in gebruik.
Werd aan een ijzeren balk, die over het klankbord uitstak,
op~ehangen met zware staaldraadkabels. Door een kapot
ruitje werd de draad naar buiten geleid, waar in een der
bijgebouwen van de kerk de versterkingsinrichting stond
opgesteld. Een meelevend buurman stelde zijn telefoonaansluiting ter beschikking.
Zaterdags was ik er telkens bij geweest. Wou er natuurlijk zooveel mogelijk van zien. Vooreerst uit technische
belangstelling, maar dan ook om den volgenden dag niet
schuw te staan tegenover dat vreemde ding.
't Intimideerde toch wel een beetje. Och neen, niet dat
ding. Maar de gedachte aan die velen, die daar nu achter
de muren van het kerkgebouw gingen meeluisteren.'t Was
toch voor de eerste maal !
Hoe moesten wij ons een radio-preekgehoor voorstellen!
Wat zouden zij verwachten! En wat zouden ze krijgen T
't Was een proef; hoe zou 't uitvallen!
De zieken, ja die zouden verlangen. Zoo lang waren zij
buiten gesloten geweest buiten de oefening der gemeenschap.
En de ouden, die misschien nooit meer en nu met het
gure weer konden ze zeker niet de kerk bezoeken ;
zouden ze het maar eens per radio probeeren, zonder
veel verwachting! En de vervreemden. Die zichzelf
buitengesloten hadden en nu wellicht ook waren
buitengesloten door de ongewoonte, die ze te sterk
geworden was. Zouden zij verlangen Y Ondanks zichzelf

wellicht! Zouden ze luisteren, onder het voorwendsel
misschien van nieuwsgierigheid, maar toch met de stille
hoop, dat iets van het oude voor ze terug zou komen!
Of iets van het nieuwe, dat ze nog nooit kenden, en
waarin vrede lag!
En als ze zoo uitzagen, wat zou dan de uitkomst zijn t
Zouden de zielen ontmoedigd de telefoon wegleggen, omdat
het alleen een nieuwe vermoeienis gaf in hun moe bestaan!
Zouden de ouden teleurgesteld maar weer naar een
boekje grijpen! Zouden de vervreemden met een moeden
glimlach, ja misschien wel met een sarkastischen blik,
zich afwenden van die ééne maal, dat ze het nog eens met
de Kerk hadden geprobeerd!
'k Voelde niet alleen den ernst. Die werd mee gedragen.
De Kerkeraad voelde het mee. 't Werd een echt warm

gebed in de kerkekamer van dien dienstdoenden ouderling. En toen ik op den kansel kwam vond ik daar een
klein briefje. Een laatste aanwijzing van den technischen
dienst Neen, een bemoediging van een gemeentelid.
"Daar uw gehoor vanmorgen verdubbeld is, zullen ook
de gebeden voor u verdubbeld zijn". Die fijn-gevoelde
mededeeling gaf mij kracht. 'k Zag nu alleen maar
zieken voor me, dichtbij en ver-af, niets anders noodig
als de boodschap, die ik ze brengen mocht: ,,het Evangelie
van onzen Heere Jezus Christus".
Omdat het de eerste maal was bad ik mijn tekstkeuze
daarnaar gedaan en sprak over Ps. 22: 2ra en c: ,,Red
mijn ziel, mijn eenzame".
·
Nauwelijks thuis, kwamen al de eerste berichten.
't Was als een wedijver, wie het eerst de goede doorkomst
melden kon. In het Diakonessenhuis was een tijdelijke
installatie gemaakt. Op de verschillende zalen hadden ze
zitten luisteren. Gauw een briefje uit naam van de patienten. Een zieke uit de gemeente, die reeds jaren te bed
lag, een oude, ze zonden allen spoedig hun hartelijke
brieven in. Den volgenden dag begon de stroom te komen
uit alle deelen van het land. Van den schipper en van den
ontvanger aan de grens, van eenzamen uit allerlei kring.
Ook wel enkele getuigend van vijandschap. Maar dat
bleven enkelen.
Nu zijn we er al aan gewend. Nu zijn er al menschen,
die de radiopreek gaan misbruiken. Die er den kerkgang
in eigen gemeente voor verzuimen, uit traagheid of geestelijke lekkerbekkerij. Toch zal m.i. dat gevaar niet zoo
groot worden. In een heel enkel geval zal de radiopreek
een eigen taak hebben (ik denk aan een hoorderes, die
î

me zei dat ze nog nooit zoo goed gevoeld had hoe ik tot
haar sprak, als toen.ze in haar stille kamer mijn stem door
de radio hoorde) in de meeste gevallen blijft het een
waardevol surrogaat voor wie kunnen opgaan. Waardevol,
voor wie verhinderd was".
Hoe de K.R.O. tot stand kwam

De Ned. Chr. Radio Ver. was enkele weken met haar uitzendingen begonnen, toen door den Amsterdamschen pastoor L. H. Perquin pogingen werden aangewend bij den
minister van Waterstaat van Swaay en de N. S.F. om tot
een uitzending te komen ook voor de katholieken. Nauwelijks was dat bekend geworden door 'een oproep welke genoemde pastoor in de groote katholieke bladen plaatste, of
verschillende categorieën van personen en organisaties
meenden, dat zij de geroepenen . waren om deze zoo ·
belangrijke zaak voor het katholieke leven in ons land
tot stand te brengen.
.
. ·Zij bezorgden pastoor Perquin niet weinig last en tegen. werking en brachten het op een oogenblik zelfs zoo ver,
dat namens een hooge. geestelijke persoonlijkheid in den
lande, minister van Swaay verzocht werd pastoor Perquin
geen zendvergunning te geven.
Deze echter hield vol, overtuigde de tegenstanders onder
zijn geloofsgenooten, en richtte een voorloopig comité
op, waarin behalve hij zelf zitting namen de heeren M. J.
v.d. Biggelaar, redacteur van de Maasbode, Const. Twaalfhoven, accountant, Jos. Heiimeiier, A. Niemer, industrieel,
allen· te Amsterdam.
Door een vriend van pastoor Perquin, werd een garantie
gegeven van 12000 gulden voor het eerste jaar der uitzending en nadat men de toestemming der hooge geestelijke
overheid verkregen had en met heel veel moeite een contractueele overeenkomst met de directie der N. S. F. te
Hilversum, had op Zondag 4 October 1925 de eerste katholieke-kerkdienst-uitzending plaats en wel van de St.
Dominicuskerk aan de Spuistraat te Amsterdam, waarbij
het zangkoor dier kerk uitvoerde de "Missa Renaee Pacis"
van W. v. Kalmpthout en als eerste predikant pastoor
Perquin voor de microfoon optrad met een rede over "de
Moeder Gods Maria en de H. Rozenkrans." De R. K.
Radio-Gids, die als officieel orgaan van den in wording
zijnden bond van R. K. Radio-Vereenigingen (er waren er.
toen nog slechts vier, bestaande uit een klein getal katholieke amateurs) en den komenden katholieken omroep den
ren Mei 1925 op initiatief en risico van den Heer M. J. v.d.

Biggelaar was opgericht, schreef in zijn nummer van 16

October het volgende : ,,ontroerende dankbetuigingen
kwamen dien zelfden dag reeds en ook volgende dagen nog
bij Pastoor Perquin binnen; niet in de laatste plaats om
den Herder der St. Dominicuskerk zelf verheugen we ons
van heeler harte om dit succes. Het- is een verdiende be. looning voor zijn onvermoeide radio-bemoeiingen, waaraan
nog grooter succes moge zijn weggelegd."
Pastoor Perquin schreef zelf over deze eerste uitzending
o.m. nog het volgende:
"Hoezeer er door ons Katholieken verlangd wordt
naar een draadlooze uitzending, welke voldoet aan de behoeften, vooral geestelijk, van den mensch, bleek dezer
dagen, toen geheel den morgen van Zondag 4 October de
H. D. 0. zijn zender voor ons beschikbaar stelde.
Dienzelf den dag nog kwamen er van verschillende
deelen van ons land telegrammen. 's Maandagsmorgens
enthousiaste brieven en de volgende dagen bleef het steeds
doorgaan met dankbetuigingen voor het genot, dat ver- .
schaft was geworden èn door sprekers èn door zang en instrumentale muziek, zoowel religieuse op de morgenwijding als kerkelijke bij de uitzending van de plechtige Hoogmis."
,,Deze uitzending zal echter een voorloopige zijn.
Minister Bongaerts hoopt binnen afzienbaren tijd gereed
te komen met den Nationalen Omroep, waarbij de voornaamste geestesstroorningen in ons land ieder tot hun
recht zullen komen en ons Katholieken het ons toekomende gedeelte der uitzendingen zal gegeven worden."
Reeds 30 October kon een lijstje gepubliceerd worden
van sprekers, welke namens den R. K. Radio Omroep optraden, terwijl werd medegedeeld, dat op 24 November
de eerste officieele avond zou plaats vinden, waarna geregeld iederen Dinsdagavond zou worden uitgezonden.
Op 20 November 1925 kwam De R. K. Radio-Gids uit
met een extra-nummer, in hoofdzaak gewijd aan den eersten officieelen avond, die buitengewoon slaagde.
Op dezen eersten officieelen avond, 24 Nov. 1925,
welke van de Hilversurnsche studio uitging, waren de
medewerkers: het zangkoor der St. Dominicuskerk te Amsterdam, het orkest van den H. D. 0, mejuffrouw Annie
Bollen, sopraan, en Evert Haak, piano. Als spreker trad
voor de microfoon op Dr. G. Brom, professor aan de
katholieken Universiteit van Nijmegen met het onderwerp:
,,Christus Koning van hemel en aarde".
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Hiermede waren voor goed de katholieke uitzendingen
begonnen, die geregeld plaats zouden hebben op iederen
Dinsdagavond van . elke week, waaraan tevens toegevoegd
werden een uitzending om de drie Zondagen van den kerkdienst en een morgenwijding.
Andere omroep:=vereenigingen

Nadat de H. D. 0., de N. C. V. R. en de K. R. 0.
waren opgericht, werd van de zijde van de S. D. A.P. en
het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen (N.V. V.) de
V.A.R.A. of: de Vereeniging van Arbeiders Radio-Amateurs opgericht. Ook daar zag men in, dat de radio ongekende mogelijkheden en perspectieven biedt. Of deV.A.R.A.
,,in een behoefte voorziet" is niet makkelijk na te gaan,
maar zeker is, dat het ledental van deze omrcepvereeniging niet zeer groot is, zooals ook met eenige spijt wordt
gezegd in een dezer dagen verschenen propaganda-brochure. Uit dezelfde brochure spreekt echter een enthou. siasme om door te gaan, zij 't ook, dat de V.A.R.A. geen
zendvergunning, geen zender, geen studio, geen goed geoutileerde bureaux, geen voldoende zenduren heeft. Wij
hebben geen leden genoeg, wij hebben geen geld, wij
hebben geen abonné's genoeg op ons orgaan het "Radioweekblad," aldus genoemde brochure !

Fig. 14. Links: dhr. A. F. Philips, directeur N.V. Philips' Gloeilampenfabriek, tot Indië sprekend. Midden : de Koningin en Prinses
Juliana voor de microfoon en rechts: minister Koningsberger op
14 Mei 1927 tot Oost- en West sprekend.
.
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Nog kennen wij in ons land den "Vrijzinnig Protestantsche Radio Omroep" en de wekelijksche kerkdienstuitzendingen door middel van den zender der Geref. Kerk
te Bloemendaal.
Tenslotte moeten wij nog memoreeren de N(ederlandsche) O(mroep) V(ereeniging), welke haar oorsprong
vond in de reeds eerder gememoreerde omzetting
H.D.0.-A.N.R.O.
oftewel den strijd Telegraaf contra
Handelsblad!
De K.R.O. breidt zich uit

Waren de bureaux van den K.R.O. eerst in de Pastorie
aan de Spuistraat gevestigd, spoedig werd de ruimte
te klein en moest worden omgezien naar grootere lokaliteiten. Deze werden gevonden in het Dorninicuspatronaat aan de Heerengracht 46 te Amsterdam en
hier werden dan ook de K.R.0.-bureaux gevestigd.
Intusschen was - voornamelijk door 't stoere werken
· van Pastoor L. H. Perquin, O.P. - de K.R.O., met de
Ned. Chr. Radio Ver. een zendvergunning verleend

Fig. 15. De gedelegeerden van de Kath. Radio-Omroep-Stichting.Zittend v.l. n. r. Prof. J. D. J. Aengenent, Jhr. Mr. Ch. Ruys de
Beerenbrouck, Pastoor L. H. Perquin 0. P., (Voorz. R. K. RadioOmroep), Mr. A. van der Deure (Voorz. Ned. Chr. Radio-Verg.),
Pastoor W. J. G. van Koeverden ; staande v.l. n, r. Rector J. P.J.
Kok, M. J. v. d. Biggelaar, Constant Twaalfhoven, W. Galesloot
Czn., P. Speet, Mej. M. Romme, Mr. J. v. Hellenberg Hubar en
Mr. F. Houben.
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door den munster van Waterstaat, mr. H. v. d. Vegte.
De bouw van den zender, welke in Huizen zou worden
opgesteld, werd opgedragen aan de N.S.F.
Een zendgebouw werd ontworpen door den architekt
K. van den Berg te Bussum en in een minimum van
tijd was 't gebouw gereed.
Op I Augustus 1927 kon het N .S.F.-personeel, onder

leiding van de heeren fr. White en Roes een aanvang
maken met het opstellen van den zender, welke bereids in
de Hilversumsche Fabriek zoover mogelijk gereed was
gemaakt.
Betreden wij thans het fraaie gebouw, dat aan de Zuiderzee gelegen is tusschen de twee 60-meter hooge antennetorens (zie fig. 16) door de ruime hal, dan zien wij links
een comfortabele wachtkamer, rechts de hulp-studio,
welke volgens de nieuwste ideeën is ingericht. Geen
. geluid-dempende gordijnen, maar groote platen celotex
zien we hier aan de wanden en 't plafond. Langs de
verwarmingscentrale, een batterijkamer en 't magazijntje,

Fig. 16. De twee, 60 meter hooge antenne torens van het station te

Huizen.
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komen we· dan in de machinekamer, alwaar de "kràcht,.bronnen" voor den zender staan opgesteld: een motor-.

generator voor de anodespanning, een dito voor de
· voeding der lampen, een groote, electrisch · gedreven
ventilator voor dé afkoeling der zendlampen en tenslotte
· twee waterpompen, eveneens voor de afkoeling der
machtige Philips' pitten.
·
.
Naast de machine-kamer is de eigenlijke zender opgesteld: we zien hier het groote hoofd-schakelbord (fig. r7)
en de verschillende frames, waarin de gelijkricht, modulatie en slingerlampen zijn ondergebracht. 't Is ook hier, waar
de antennespoelen, condensatoren enz. ondergebracht zijn.:
De installatie, welke berekend is voor een maximum
vermogen van 37 K.W., wordt gecontroleerd en bediend
vanuit een z.g. contrêle-kamer, vanwaar een· beambte
uitzicht heeft op de geheele zender-zaal en 't in zijn macht
heeft, in geval van nood, de installatie geheel, dan wel
gedeeltelijk uit te schakelen.

Fig. 17. Het hoofd-schakelbord van den omroepzender te Huizen.
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Plaatsgebrek belet ons, verder op deze moderne inrichting in te gaan, doch wij verwijzen hiervoor naar het
officieele orgaan van den K.R.O., 't weekblad "De R. K.

Radio Gids", waarin de lezers steeds op de hoogte worden
gehouden van den nieuwen zender.

*

*

Het is echter makkelijk in *te zien, dat de exploitatie van
een dergelijke zender geld, véél geld kost en 't is daarom,
dat wij een beroep doen op de lezers van dit boekje! Steunt
den K.R.O.: adres Heerengracht 46, Kamer 6, Amsterdam (C.), telefoon 49687, giro 49744·
Leest het orgaan: ,,De R. K. Radio-Gids", het weekblad
met de volledige programma's van binnen- en buitenland
met vaste rubrieken voor vaklui, amateurs, luisteraars
en muziekliefhebbers. Adres: Heerengracht 46, kamer 9,
Amsterdam (C.), telefoon 35253, giro 127836.
De Indische omroep

Nog moeten wij met een enkel woord melding maken
van den omroep voor onze Koloniën, welke in Maart 1927
tot stand kwam, dank zij de uitnemend geslaagde proeven
van het Philips' laboratorium te Eindhoven.
Nadat in Maart 1927 de Directeur der N. V.
Philips' Gloeilampenfabrieken en de N.V. Philips' Radio,
de Heer A. F. Philips, ,,officieus" het woord tot onze
Koloniën gericht had, sprak op 14 Mei 1927 de Minister
van Koloniën, ZEx. Koningsberger voor de Eindhovensche microfoon. Dinsdag 31 Mei en Woensdag r Juni
1927 waren echter nog belangrijker dagen in onze geschiedenis. Toen toch hebben H. M. de Koningin
Wilhelmina en H. K. H. Prinses Juliana van den Philipszender gebruik gemaakt om voor het eerst tot Oost- en
West-Indië te spreken.
En zoo zijn we dan gekomen aan 't slot van onze zeer
beknopte Historie van den Nederlandschen Radio
Omroep. Dat dit boekje moge bijdragen tot verhooging
van de belangstelling voor de radio in het algemeen en voor
den Katholieken Radio Omroep en zijn orgaan "De
R. K. Radio-Gids" in het bijzonder !

. r#LJ:L-

den Haag, September 1927.

•
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Hallo, hier P.C.G.G
.
Misschien herrinnert U het
zich nog. Het is al jaren geleden, dat wij het eerste Europeesche omroepstation exploiteerden. P.C.G.G. concerteert
niet meer. . . . maar wel de
CORONA-PHON, de wonder I ijk e ontvanger zonder
dakantenne. In onze P.C.G.G.studio zullen wij U gaarne
de CORONA-PHON demonstreeren en de Radio-concerten
van andere stations laten reproduceeren met een kwaliteit
en volume, alsof het orkest
in onze studio zelf speelt.
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D·E HISTORIE. VAN. DEN
N·EDERLANDSCHEN OMROEP
is niet compleet,
zonder de
aandacht gevestigd te hebben op
de · schitterende ONTVANGAPPARA TEN der laatste jaren,
waaronder de B E R O E M D E

"CRYSTALPHONE"
van KUNSTZAAL EDISON
met bijbehoorende
"FARRAND" LUIDSPREKER~

zonder twijfel aan de spits staan.

------t
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